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Organizatorami akcji byli: Fundacja ZNP 
„Salus”, Stowarzyszenie Wspierania Bez-
pieczeństwa Obywateli „Tarcza” i Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Współorganiza-
torami zaś – Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Komenda Główna Poli-
cji, PP Totalizator Sportowy, Wydawnictwo 
Edytor S.A. i kilka stowarzyszeń.

O bezpieczeństwie dzieci na drogach za-
wsze mówi się w szkole, ale nauczyciele 
postanowili uatrakcyjnić sposób przekazy-
wanej wiedzy. W ten sposób powstał pro-
gram „Bezpieczna droga do szkoły” re-
alizowany od września do grudnia 2004 
roku w SP nr 3 w Leżajsku. W progra-
mie brała udział cała społeczność szkol-
na. Młodsze dzieci chodziły na wyciecz-
ki, w czasie których uczyły się prawidłowo 
przechodzić przez jezdnię, rozpoznawały 
i nazywały znaki drogowe, oceniały natęże-
nie ruchu. Na zajęciach w klasach i świe-
tlicy oglądały filmy instruktażowe o ru-
chu drogowym, wykonywały znaki drogo-
we, makietę miasta, grały w gry planszo-
we. Uczniowie spotkali się również z poli-
cjantem, który uświadomił im zagrożenie 
wynikające z beztroskiego poruszania się 
po drogach i odpowiedział na wszystkie 
pytania i wątpliwości dzieci dotyczące ru-
chu drogowego. Sierż. sztab. Bogdan Latu-
szek z KPP w Leżajsku współpracuje z na-
szą szkołą już od lat i zawsze chętnie dzie-
li się z dziećmi swoją wiedzą. Uczniowie 
klas I–IV obejrzeli sztukę teatralną utrwa-
lającą przepisy ruchu drogowego, a malu-
chy wystawiły swój własny teatrzyk szkol-
ny pt.: „Jak Jacek zeszyt kupował”. Naj-
większym zainteresowaniem cieszył się 
rowerowy tor przeszkód. Wszystkie klasy 
wybrały przedstawicieli, którzy najlepiej 
jeżdżą na rowerach. Musieli oni pokonać 
bezbłędnie wcale niełatwą trasę. Ucznio-
wie klas I–III przygotowali happening. Na-
malowane przez siebie ogromne plakaty, 
rozwiesili wraz ze starszymi kolegami na 
ogrodzeniu szkoły. Dzieci z klas starszych 

wykonywały swoje prace techniką grafi-
ki komputerowej. Wszyscy uczniowie, na-
uczyciele, przechodnie, rodzice zabierają-
cy dzieci ze szkoły, przystawali i oglądali 
prace plastyczne. Nawet kierowcy zwal-
niali i przyglądali się temu dziełu. Dzięki 
temu samochody jechały wolniej – w myśl 
hasła happeningu „na drogach koniecznie 
musi być bezpiecznie”. Najtrudniejszym 
punktem programu był zapewne konkurs 
wiedzy o ruchu drogowym. Na spotkaniu 
z pielęgniarką uczniowie dowiedzieli się, co 
robić, kiedy dojdzie do drobnych wypad-
ków. W czasie biwaku harcerskiego każ-
dy chciał bandażować kolegów, zakładać 
opatrunki, mocować kołnierz usztywnia-
jący kręgosłup szyjny. Na zakończenie re-
alizacji programu, w czasie apelu, wręczo-
no dyplomy najlepszym.

To jednak nie koniec nagród, ponieważ 
sprawozdanie z naszego programu wysła-
liśmy na Ogólnopolski Konkurs i znaleź-
liśmy się wśród 9 nagrodzonych szkół na 
200 uczestniczących w akcji. To duży suk-
ces i świetna zabawa dla uczniów, którzy 
zaproszeni zostali 28 lutego br. do Warsza-
wy na festyn dziecięcy. Przez kilka godzin 
bawili się w Centrum Rozrywki Hula-Gu-
la. A czegóż tam nie było! Bilard, kręgle, 
rzutki, stoły z różnymi grami, tory prze-
szkód, konkursy, a także wiele słodyczy 
i upominków. Nagrody i dyplomy wręczał 
wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Andrzej Brachmański. Na-
szej reprezentacji powiedział: – Starajcie 
się, bo to z waszego miasta pochodzi Ko-
mendant Główny Policji generał Leszek 
Szreder. Młodzież i wychowawców zmobi-
lizował tymi słowami do tego stopnia, że 
do udziału w kolejnej edycji konkursu już 
czynią przygotowania. I zamierzają zdo-
być I miejsce.

E. Furmańska, B. Papak,
A. Wyszyński

Uwaga, dziecko na drodze!
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, nauczyciele, rodzi-

ce i harcerze wzięli udział w II edycji Społecznej Kampanii „Bezpiecz-
ne dzieci na polskich drogach” przebiegającej pod patronatem ministra 
spraw wewnętrznych oraz ministra edukacji narodowej i sportu.
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Czytali dzieciom
Od kilku lat w całej Polsce prowadzona jest akcja „Cała polska 

czyta dzieciom”. Biblioteka Publiczna w Leżajsku również prowa-
dzi tego typu akcję, która w tym roku nosi nazwę „Znani, ważni 
i poważni czytają dzieciom”.

W środę, 2 marca br. dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Leżajsku czytali baj-
ki: zastępca burmistrza Daniel Zając, dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury Maria 
Horoszko, pielęgniarka Bożena Kuczek, st. 
posterunkowy Jadwiga Szkodzińska i sio-
stra zakonna Barbara Piskorz.

Czytanie dzieciom na głos jest niezwykle 
ważne dla ich prawidłowego rozwoju. Wyra-
bia się w ten sposób u dziecka nawyk czyta-
nia i zapał do książek, a już szczególnie, gdy 
odbywa się przez „znane, ważne i poważne” 
osoby jak to było w bibliotece. Jest to tym 
bardziej dla najmłodszych, przyszłych czy-
telników ciekawe. Dorośli stają się wtedy 
przykładem dla nich. Samo czytanie przez 
tak barwne osoby nie tylko daje satysfak-
cję dzieciom, ale również samym czytają-

cym – z dziećmi zawsze miło się pracuje, są 
wdzięcznymi słuchaczami – podkreśla wice-
burmistrz. Dla niektórych to też pewna od-
miana od codziennych obowiązków – przed 
dziećmi bardziej się denerwowałam niż przy 
pełnieniu swoich służbowych zadań – powie-
działa policjantka.

Cykl spotkań ze znanymi i poważnymi 
osobistościami Leżajska będzie nadal kon-
tynuowany przez bibliotekę. Jolanta Kora-
sadowicz uchylając rąbka tajemnicy za-
powiedziała, że następnym razem dzieci 
będą miały okazję wysłuchać bajek czy-
tanych m.in. przez strażaka, lekarza i ko-
miniarza.

Marek Smycz
Fot. Grzegorz Korasadowicz

Strzał w dziesiątkę
6 marca br. w kawiarni-pizzerii „Kame-

leon” w Miejskim Centrum Kultury odbył 
się Otwarty Turniej w rzucie do tarczy 
„Dart” o Puchar Burmistrza Leżajska.

Jest to impreza cykliczna, która na trwa-
łe wpisała się w kalendarzu zawodów w tej 
dyscyplinie sportu na Podkarpaciu. W tym 
roku pogoda popsuła szyki organizatorom. 
Z powodu śnieżycy zawodnicy z kilku miast 
nie dotarli do Leżajska na czas. W Turnie-
ju wzięło udział 16 osób. Po kilku godzi-
nach zmagań wyłoniono zwycięzców. Pierw-
sze miejsce i Puchar Burmistrza wywalczył 
Aleksander Mieleszko z Leżajska, a drugie 
– Grzegorz Podgórski, też leżajszczanin, ale 
występujący w barwach swej uczelni Wyż-
szej Szkoły Informatyki w Łodzi. Trzeci był 
Waldemar Chrzan z Leżajska, czwarty – 
Piotr Ozimek z Rzeszowa. Piąte miejsce ex 
equo zajęli Dariusz Siara z Leżajska i Artur 
Ciechnota z Rzeszowa. (kol)

Czas zadumy
W ramach rekolekcji wielkopostnych, 

7 marca br. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Leżajsku wystawili w Miej-
skim Centrum Kultury spektakl pt. 
„Czwarty Król”.

Treścią przedstawienia była podróż 
Czwartego Króla do Króla Miłości – Jezusa. 
Uczniowie wraz z opiekunami przygoto-
wali stroje i rekwizyty potrzebne do wpro-
wadzenia widza w świat biblijny. Występ 
obejrzały dzieci z SP nr 2 i SP nr 1 oraz 
rodzice. Spektakl przygotowały i przepro-
wadziły nauczycielki z SP nr 2 w Leżajsku 
Elżbieta Bocho i Janina Wilk. (ej)

Na okładce:
Uczniowie SP 3, którzy biorą udział 

w programie „Co to za ziółko”. Od le-
wej: Julia Świąder, Paweł Berestka, 
Arek Więcław, Jakub Szozda, Pauli-
na Horoszko.

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Józef dla Leżajska
W finale plebiscytu na Człowieka 

Roku Polski Południowo-Wschodniej 
„Józef 2004” Leżajsk, jak żadna inna 
miejscowość Podkarpacia, reprezento-
wany był podwójnie. Nominację do ty-
tułu Menedżer Roku otrzymali bowiem 
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
i prezes Zarządu „Hortino” Stanisław 
Cholewiak.

Ideą konkursu, organizowanego wspól-
nie przez trzy redakcje: dziennik Super No-
wości, Radio Rzeszów i rzeszowską Tele-
wizję jest promowanie i nagradzanie tych, 
dzięki którym mieszkańcy Podkarpacia 
mogą być dumni, że żyją właśnie w tym 
regionie Polski.

Do udziału w tegorocznej, siódmej już 
edycji plebiscytu zgłoszono po 23 kandy-
datów w trzech kategoriach: Polityk, Me-
nedżer i Osobowość. Kandydatów zgłasza-
ły podkarpackie stowarzyszenia, instytu-
cje, partie polityczne, osoby prywatne. Syl-
wetki pretendentów do tytułu Człowieka 
Roku prezentowane były przez 4 tygodnie 
na antenie radia i telewizji oraz na łamach 
dziennika SN.

Mieszkańcy Podkarpacia mogli głosować 
na swoich faworytów za pośrednictwem in-
ternetu i specjalnych kuponów w Super 
Nowościach. Zainteresowanie plebiscytem 
było ogromne. Tylko do dziennika Super 
Nowości wpłynęło około 30 tysięcy kupo-
nów, a łącznie z głosami oddanymi przez 
internet było ich około 100 tysięcy.

W kategorii Menadżer Roku spośród 
23 kandydatów największym poparciem 
mieszkańców Podkarpacia cieszył się bur-
mistrz Tadeusz Trębacz, który w interne-
towej rywalizacji zebrał 33,55 procent gło-
sów. Jego konkurentem był wójt Żurawi-

cy Piotr Tomański z mniejszą o około 10 
procent liczbą głosów. Byli to jedyni sa-
morządowcy zgłoszeni do tego konkursu. 
Trzeci w kolejności był Stanisław Chole-
wiak, prezes Hortino. Wszyscy trzej pa-
nowie zostali nominowani do tytułu Me-
nedżer Roku 2004.

Ostatecznie jednak wybór Człowie-
ka Roku Polski Południowo-Wschodniej 
„Józef 2004” należał do dziewięcioosobo-
wej Kapituły konkursu złożonej z laure-
atów poprzednich edycji. W jej skład pod 
przewodnictwem Stanisława Zająca we-
szli w tym roku: Joanna Strzelecka, ksiądz 
Andrzej Surowiec, Zbigniew Rynasiewicz, 
Józef Górny, Janusz Fiejdasz, Adam Gó-
ral, Zbigniew Góral i Adam Pałecki.

19 marca br. w Hotelu Rzeszów odbyła 
się finałowa gala plebiscytu. Menedżerem 
Roku ogłoszono Stanisława Cholewiaka. 
Nominowani do tego tytułu Tadeusz Trę-

bacz i Piotr Tomański otrzymali medale 
pamiątkowe. Do Leżajska trafił więc i Jó-
zef, i pamiątkowy medal Człowieka Roku 
2004.

„Menedżerowie mają rozwiązanie dla 
każdego problemu, urzędnik ma problem 
z każdym rozwiązaniem” – takie motto dla 
kategorii Menedżer Roku podała prezen-
terka TV, prowadząca finałową galę. W ten 
sposób chciała pewnie skomentować wer-
dykt Kapituły. Najwidoczniej jej członkom 
słowo „menedżer” wciąż kojarzy się wyłącz-
nie z fabryką. 

Szczególnie ciepło powitała publicz-
ność Stanisława Gładysza z Hłudna, któ-
ry wraz z żoną Małgorzatą otrzymał Jó-
zefa w kategorii Osobowość Roku. Przy-
garnęli oni i wychowują 12 dzieci zmarłej 
krewnej. Politykiem Roku został Mieczy-
sław Janowski.

(bwl)

Od lewej: P. Tomański, T. Trębacz, S. Zając i S. Cholewiak.
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Silikaty 
wciąż na topie!

Od 4–6 marca br. w hali sportowo-wi-
dowiskowej na Podpromiu w Rzeszowie 
odbyły się Międzynarodowe Targi Rze-
szowskie tematycznie związane z bu-
downictwem.

Prezes leżajskich Silikatów Irena Fus 
zgłosiła na konkurs ten sam produkt, któ-
remu w grudniu ubiegłego roku kapituła 
konkursu o znak jakości Gazety Codzien-
nej „Nowiny” przyznała główną nagrodę 
„Nasze Dobre Podkarpackie”. Był nim zna-
ny już firmom budowlanym „blok silikato-
wy VI FMD w+w”, który tym razem, na Tar-
gach MTR otrzymał wyróżnienie.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, 
który wręczał nagrody, złożył prezes Ire-
nie Fus serdeczne gratulacje i zauważył, 
że Silikaty istniejące na rynku od wielu 
lat, są firmą z tradycjami dobrej i wyso-
kiej jakościowo produkcji.

(am)

Duży może więcej
14 marca br. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Leżajsku odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie członków 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Ziemia Leżajska”, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele samorządów miej-
skich i gminnych powiatu leżajskiego 
– burmistrzowie, wójtowie i osoby wyde-
legowane przez rady miast i gmin.

Na spotkaniu tym ukonstytuowały się 
organa Związku. Przewodniczącym Zgro-
madzenia został Jan Kida, jego zastępcą 
– Krzysztof Leja. Przewodniczącym Zarzą-
du wybrano Zbigniewa Rynasiewicza, a je-
go zastępcą – Tadeusza Trębacza. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk Śliwa 
(przewodniczący) oraz Stanisław Fil i Bo-
lesław Pawlus (członkowie). Sekretarzem 
został Piotr Urban, skarbnikiem – Jerzy 
Duda.

W okresie od marca do czerwca 2003 
roku rady miast i gmin powiatu leżajskie-
go podejmowały uchwały o utworzeniu 
Związku Międzygminnego „Ziemia Leżaj-
ska”. Opierały się na zapisie ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym, z którego wynika, że „w celu wspól-
nego wykonywania zadań publicznych 
gminy mogą tworzyć związki międzygmin-
ne”. Często są to zadania, których realiza-
cja przekracza możliwości finansowe czy 
organizacyjny jednej gminy.

Kolejnym krokiem było ustalenie jedno-
litej wersji statutu i podjęcie stosownych 
uchwał przez rady gmin i miast powia-
tu. 21 stycznia br. Związek Międzygmin-
ny „Ziemia Leżajska” został wpisany do 
rejestru, którego organem prowadzącym 
jest Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 3 lutego 2005 r., tj. z chwi-
lą ukazania się jego statutu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackie-
go (nr 12, poz. 141) Związek nabył osobo-
wość prawną.

Zadaniem Związku jest podejmowanie 
wspólnych działań na rzecz mieszkań-
ców gmin, które go utworzyły, dotyczą-
cych głównie różnego rodzaju inwestycji, 
ochrony środowiska i dziedzictwa kultu-
rowego, promocji regionu, współdziała-
nia w rozwoju kultury, oświaty, zdrowia 
i sportu.

(aw)

„Aniołeczki” 
z jedynki

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To 
czas odradzającego się życia i wiosen-
nej odnowy.

Święta te są niezwykłe, bogate i barwne, 
których oczekiwanie zmusza nas do pew-
nych refleksji. Dlatego też, w ramach re-
kolekcji wielkopostnych dla dzieci ze szkół 
podstawowych, 8 marca 2005 r. w Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku gru-
pa teatralna Dzieci Bożych „Aniołeczki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 wystawiła sztukę 
pt. „Syn marnotrawny”. Opiekunem i re-
żyserem jest Siostra Irena Paluch, która 
pracuje z dziećmi od dwóch lat. Wspania-
ła gra małych aktorów, wielobarwne stroje, 
odpowiednie połączenie scen biblijnych ze 
współczesnością oraz nastrojowa muzyka 
stworzyły niepowtarzalny nastrój i zmusiły 
oglądających do zadumy nad tym, co jest 
naprawdę ważne. „Syn marnotrawny” to 
już trzecie przedstawienie tej grupy, mamy 
nadzieję, że będzie ich więcej.

Wszystkich chętnych, którzy chcieli-
by obejrzeć ten spektakl, zapraszamy do 
MCK w Leżajsku 4 kwietnia 2005 r. Na-
prawdę warto!

Do grobu cadyka
W pierwszych dniach marca br., 

w 219. rocznicę śmierci cadyka Elime-
lecha Weissbluma, pochowanego w Le-
żajsku, do jego grobu przybyło kilkuset 
chasydów z różnych części świata.

W kalendarzu żydowskim ten rok jest 
rokiem przestępnym, co sprawia, że mie-
siąc marzec powtarza się dwukrotnie, 
a wraz z nim wszystkie święta. Dla wy-
znawców chasydyzmu Leżajsk, gdzie żył, 
umarł i został pochowany Elimelech jest 
drugim po Jerozolimie świętym miejscem. 
Ponownie tego roku przyjadą więc oni na 
przełomie marca i kwietnia br., by modli-
twą, śpiewem i tańcem uczcić pamięć swe-
go pośrednika między nimi i Bogiem. Za-
rzucą – jak zwykle – jego grób karteczka-
mi (kwitełech) z prośbami i intencjami do 
Najwyższego.

(bwl)

Wszystkim, którzy w trudnych 
chwilach po śmierci mojej MATKI 
wspierali mnie dobrym słowem i wy-
razami współczucia, serdecznie dzię-
kuję

Tadeusz Trębacz

Tym wszystkim, którzy odpro-
wadzili na miejsce wiecznego spo-
czynku mojego Męża JAKUBA i dziś 
przynoszą mi otuchę i pocieszenie, 
z całego serca dziękuję

Barbara Woś-Lisiecka

English w SP 2
Od września 2004 roku w Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Leżajsku w klasach po-
czątkowych wprowadzony został język 
angielski nie jako osobny przedmiot, 
lecz zintegrowany z innymi formami 
edukacji.

Wiedząc, że pierwszy kontakt dzieci z ję-
zykiem obcym ma największy wpływ na 
dalsze osiągnięcia w nauce, języka angiel-
skiego uczą nauczycielki nauczania po-
czątkowego: Lidia Kucharska, Dorota 
Zygmunt i Jolanta Żołyniak, które najle-
piej znają możliwości, umiejętności i zdol-
ności swoich uczniów. Wprowadzanie słó-
wek i zwrotów w języku angielskim jest dla 
dzieci tak samo naturalne jak nauka pisa-
nia, czytania czy liczenia.

W nauczaniu zintegrowanym nauczyciel 
decydując o rozkładzie materiału, dosto-
sowuje go do potrzeb i możliwości dzieci. 
Tematyka prowadzonych zajęć zintegro-
wanych jest uzupełniana elementami ję-
zyka angielskiego, dzięki czemu codzien-
ne kilkuminutowe ćwiczenia językowe 
przynoszą oczekiwane efekty. Przy oma-
wianiu zagadnień związanych ze święta-
mi, dzieci zapoznawane są równocześnie 
ze słownictwem w języku angielskim oraz 
zwyczajami i obrzędami krajów angloję-
zycznych, ucząc się matematyki rozwią-
zują zadania układane w języku angiel-
skim. Słówka i zwroty przyswajane są po-
przez zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, 
śpiewanie piosenek i wyliczanek. Dzieci 
chętnie uczestniczą w tak prowadzonych 
zajęciach, a nauka języka staje się wspa-
niałą zabawą. Codzienny kontakt uczniów 
klas I –III z językiem angielskim zwiększa 
możliwość systematycznego powtarzania 
i utrwalania nowego materiału.

Po półrocznej nauce języka angielskie-
go nauczycielki nauczania zintegrowane-
go mogły stwierdzić, że przewidywane efek-
ty pracy zostały osiągnięte. Z przeprowa-
dzonych wśród rodziców ankiet wynika, że 
dzieci bardzo lubią i chętnie uczą się języ-
ka angielskiego. Sami rodzice zaś zadowo-
leni są z osiągnięć swoich pociech. Integra-
cja języka angielskiego z innymi treściami 
programowymi w nauczaniu początkowym 
kształtuje pozytywne nastawienie dzieci 
i daje trwałe podstawy do dalszej pracy 
w tym kierunku.

Prowadzenie zajęć z języka obcego przez 
nauczycieli klas początkowych w naszym 
regionie jest innowacją. Szkołą w Leżaj-
sku, mającą wykwalifikowaną w tym 
kierunku kadrę (L. Kucharska, D. Zyg-
munt, J. Żołyniak ukończyły studia po-
dyplomowe w kierunku „Integralna edu-
kacja wczesnoszkolna z językiem an-
gielskim”), jest Szkoła Podstawowa nr 
2. Kolejne roczniki uczniów również 
będą mogły uczestniczyć w tak prowa-
dzonych zajęciach.

(ldj)

Młodzi aktorzy z grupy teatralnej „Anio-
łeczki”.
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Niewątpliwie najważniejszą i najkosz-
towniejszą inwestycją miejską sfinalizo-
waną w ubiegłym roku była budowa kry-
tej pływalni. Powstał ciekawy architekto-
nicznie i dobrze wyposażony obiekt sporto-
wo-rekreacyjny, który służy mieszkańcom 
Leżajska i okolic. Koszt jego budowy za-
mknął się kwotą 7300 tys. złotych. Część 
środków pozyskaliśmy z zewnątrz – 1430 
tys. złotych z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu oraz 300 tys. złotych z bu-
dżetu państwa poprzez tzw. kontrakt wo-
jewódzki, czyli łącznie 1730 tys. zł. Miasto 
inwestycja ta kosztowała w sumie ponad 
5,5 mln. złotych. 

Środki unijne. Najważniejszą sprawą 
w minionym roku było złożenie wniosków 
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 
które są realizowane przez miasto ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Przygotowaliśmy trzy 
wnioski – jeden dotyczył rozbudowy ukła-
du drogowego, drugi – rozbudowy sieci wo-
dociągowej, a trzeci – rozbudowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w mieście.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, 
wnioski oceniane są przez odpowiednie 
gremia – tzw. panel ekspertów, po czym 
tworzona jest lista rankingowa najlep-
szych. Nasz wniosek dotyczący rozbudo-
wy układu komunikacyjnego pod działal-
ność specjalnej strefy ekonomicznej zo-
stał oceniony bardzo wysoko i znalazł się 
w rankingu na czwartym miejscu. Kon-
kurencja była ogromna, bo wniosków zło-
żonych przez samorządy było ponad 200, 
a tylko 10 procent z nich mogło skorzy-
stać z pieniędzy unijnych. Dwa pozosta-
łe nasze wnioski znalazły się o krok od li-
sty rezerwowej.

Wniosek, który będzie dofinansowany 
z Unii, opiewa na wartość ponad 3 mi-
lionów złotych. 75 procent otrzymamy 
z Unii Europejskiej, a 10 procent – z bu-
dżetu państwa. Oznacza to, że aż 85 pro-
cent kosztów inwestycji to jest ponad 2,5 
miliona złotych stanowić będzie dofinan-
sowanie zewnętrzne. Dlatego uważam, że 
to jest naprawdę wielki sukces.

Drogi. W ramach tego zadania inwe-
stycyjnego, czyli rozbudowy układu ko-
munikacyjnego pod działalność specjalnej 
strefy ekonomicznej zrealizowane zostały 
w 2004 roku dwa odcinki dróg; pierwszy 
to 330 metrów drogi łączącej drogę krajo-
wą z dzielnicą przemysłową (obecnie ulica 
Stanisława Boronia), drugi to przebudowa 
460 metrów ulicy Podolszyny. Większość 
pieniędzy włożonych w te zadania odzy-
skamy w bieżącym roku ze środków unij-
nych. W tym roku kontynuować będziemy 
modernizację Podolszyn – wykonany zosta-
nie odcinek od bazy MZK do przejazdu ko-
lejowego na ulicy Sikorskiego i odcinek od 
mostku nad rowem w stronę Sanu. W ra-
mach tego projektu w tym roku będą bu-
dowane również ulice: ppłk. Więcława-Ślą-
skiego i ul. Baczyńskiego, a w 2006 r. uli-
ce: Akacjowa, Klonowa i Wierzbowa.

W ubiegłym roku zrealizowana została 
budowa ulicy Kraszewskiego (odcinek od 
ulicy Opalińskiego), w tym – wybudujemy 
jej boczny odcinek. Wyremontowaliśmy też 

odcinek ulicy Leśnej. Wspólnie ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową wykonaliśmy prze-
budowę ulicy Braci Śniadeckich (nowa na-
wierzchnia i jednostronny chodnik).

Rozpoczęliśmy również kilka prac pro-
jektowych związanych z budową ulic Stu-
dziennej i Jana Brzozy, oraz połączenia 
ulic Wyspiańskiego i Klasztornej. Nieste-
ty, projektowanie ulicy Jana Brzozy zo-
stało przerwane, ponieważ jej mieszkań-
cy nie zgodzili się na odstąpienie części 
gruntów niezbędnych na usytuowanie tej 
drogi. Z podobnym problemem spotkali-
śmy się przy pracach dotyczących ulicy 
Studziennej. Ulica ta została więc zapro-
jektowana tylko dotąd, dokąd sięgał grunt 
miejski i odsprzedany miastu przez miesz-
kańców. W roku 2005 planowane jest wy-
konanie tego odcinka drogi. Niestety, bę-
dzie to droga asfaltowa, która w pewnym 
miejscu się skończy i przejdzie w trakt po-
kryty żużlem.

W dalszym ciągu kontynuowane są roz-
mowy z generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad w sprawie budowy ob-
wodnicy. W tym roku będą już dokony-
wane podziały gruntów pod obwodnicę 
i ich wykup. Natomiast miasto przystą-
pi do projektowania odcinka drogi, która 
połączy skrzyżowanie ulic Skłodowskiej 
i Jagiełły z obwodnicą. Jest to około 700 
metrów drogi, której budowa – zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami – spoczywa 
na barkach miasta.

W ubiegłym roku pojawiła się koncep-
cja przebudowy skrzyżowania ulic Mickie-
wicza i Słowackiego, (dróg krajowej i woje-
wódzkiej), gdzie planowane jest wybudo-
wanie ronda. Prace projektowe są w toku. 
Jest to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Podkarpackie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ 
dotyczy skrzyżowania dróg krajowej z wo-
jewódzką. Prace przy budowie tego ronda 
mają się rozpocząć w tym roku. Wiosną 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
jako główny inwestor ma przystąpić do 
kapitalnego remontu i przebudowy ulicy 
Rzeszowskiej. Położona zostanie nowa na-
wierzchnia i chodniki tam, gdzie ich dzisiaj 
nie ma. Wprowadzona zostanie też zmia-
na geometrii jezdni w końcowej części uli-
cy, poszerzeniu ulegnie też wiadukt, dzięki 
czemu zdecydowanie poprawi się stan bez-
pieczeństwa ruchu w tamtym miejscu. 

Wodociągi i kanalizacja. Rozpoczęli-
śmy w ubiegłym roku budowę wodocią-
gu wzdłuż ulic: Burmistrzów Zawilskich, 
Sikorskiego, 28 Maja, Zmuliska, św. Ja-
dwigi Królowej, kpt. Kuczka, Jarosławska, 
Błonie oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
ulic: Siedlanka, Słoneczna, Zielona. W tym 
roku prace będą kontynuowane i zakoń-
czone. Umowy z wykonawcą podpisaliśmy 
na lata 2004 i 2005. Musimy też przebu-
dować kanalizację burzową przy ulicy Bur-
mistrzów Zawilskich, czyli wymienić stary, 
nieszczelny kolektor na nowy o większej 
średnicy, bo przy dużych opadach deszczu 
nie spełnia on już swej funkcji – woda wy-
rzuca pokrywy ze studzienek i zalewa po-
sesje mieszkańców.

Wkrótce znów w ramach zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Re-

gionalnego na lata 2004–2006 ogłoszo-
ny zostanie nabór wniosków o dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych ze środków 
Unii Europejskiej. Zgłosimy wniosek, któ-
ry obejmował będzie wodociągi i kanali-
zacje zgłoszone do ZPORR w 2004 roku 
oraz budowę kolektora burzowego przy 
ul. Burmistrzów Zawilskich. Mam nadzie-
ję, że w tym roku i ten wniosek znajdzie 
się na wysokiej pozycji listy rankingowej 
i otrzymamy dofinansowanie, choć nie bę-
dzie ono już tak duże, jak w roku ubie-
głym. Ministerstwo Gospodarki bowiem 
wyraziło zgodę na obniżenie poziomu do-
finansowania z 75 proc. do 50 proc. kosz-
tów przedkładanych we wnioskach inwe-
stycji, co oznacza, że na realizację tych in-
westycji trzeba będzie z budżetu miasta 
wyasygnować kwotę równą 40 proc. war-
tości projektu a nie 15 proc., jak to było 
w 2004 roku.

Parkingi. Przebudowane i znacznie 
poszerzone zostały dwa parkingi w cen-
trum miasta. W pierwszej połowie minio-
nego roku całkowitej modernizacji wraz ze 
zmianą organizacji ruchu poddany został 
parking przy ulicy Skłodowskiej (po prze-
ciwnej stronie siedziby Komendy Powia-
towej Policji). Przy okazji zostały też wy-
konane nowe chodniki Tę inwestycję zro-
biliśmy wspólnie ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową.

W drugiej połowie roku uporządkowane 
zostało otoczenie ratusza. Na ulicy wiodą-
cej od ronda w kierunku placu przed ko-
ściołem farnym parkowanie samochodów 
połączone z manewrami wjazdu i zjazdu 
z ronda powodowało częste zatory i stwa-
rzało zagrożenie w ruchu na drodze krajo-
wej. Kosztem niewielkiego skrawka zieleni 
powiększona została znacznie zatoka par-
kingowa zarówno przed urzędem jak i ko-
ściołem, poprawiły się też ewidentnie wa-
runki bezpieczeństwa w tym rejonie.

Oprócz tego zdecydowanie poprawiła się 
estetyka tego miejsca, ponieważ położone 
zostały nowe chodniki i odnowiona elewa-
cja ratusza przylegającego do odrestauro-
wanych zabytkowych kamieniczek w Ryn-
ku i przy ulicy Mickiewicza.

Starówka. Remont kamieniczek w Ryn-
ku – bardzo cenna inicjatywa współpra-
cy Urzędu Miejskiego i właścicieli zabyt-
kowych obiektów, dzięki której w zeszłym 
roku odnowione zostały elewacje 21 bu-
dynków w Rynku i przy ulicy Mickiewi-
cza. Miasto wzięło na siebie sprawy or-
ganizacyjne i bezpłatne udostępnienie 
i ustawienie rusztowań. Jeśli właściciele 
innych kamieniczek wyrażą taką wolę, re-
mont elewacji będzie kontynuowany.

Chodniki. Wspólnie z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad wykony-
waliśmy remonty chodników przy znacznej 
części ulicy Mickiewicza GDDKiA przeka-
zywała podstawowe materiały czyli kost-
kę, krawężniki, obrzeża, natomiast mia-
sto wzięło na siebie obowiązek sfinanso-
wania robót. Wykonywał je Miejski Zakład 
Remontowo-Budowlany. W sumie w ubie-
głym roku położonych zostało około 2 ty-
siące metrów kwadratowych nowej na-
wierzchni chodników. W tym roku planu-
jemy kontynuowanie tych prac na pozo-
stałej części ulicy Mickiewicza.

Wykonaliśmy też remont chodnika przy 
ulicy Sikorskiego.

Pod koniec roku 2004 GDDKiA przeka-
zała nam płyty betonowe do umocnienia 
skarpy przy ulicy Jarosławskiej. Rozpo-
częcie i zakończenie prac nastąpi w bie-
żącym roku.

Inwestycje w mieście
O dokonaniach w minionym roku i planach dotyczących inwestycji 

w naszym mieście w roku bieżącym mówi LESZEK GDULA, kierownik re-
feratu Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
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Może zaczniemy od tego, co – moim zda-
niem – jest największym sukcesem nasze-
go miasta. Nie będziemy mówić o spra-
wach typowo personalnych, ale o mieście, 
w którym mieszkamy, w którym żyjemy 
na co dzień.

Na pewno takim znaczącym sukcesem 
tego miasta jest jego estetyka i piękno, 
z którego Leżajsk słynie na terenie całej 
Polski. Z prawdziwą sympatią i satysfak-
cją przyjmowaliśmy słowa księdza prałata 
w czasie spotkania wigilijnego, opłatkowe-
go w ratuszu, który mówił, ze jego koledzy, 
duchowni przejeżdżający przez Leżajsk, 
składają mu gratulacje i wyrazy uznania 
za to, że żyje w tak pięknym miasteczku. 
Jest to niewątpliwie zasługa władz mia-
sta, burmistrza, który przyjął program za-
chęty społeczności leżajskiej poprzez dar-
mowe przekazanie rusztowań i załatwienie 
wszelkich koniecznych formalności oby-
watelom miasta chcącym wyremontować 
swoje domy, oni zaś dołożyli swoją pracę, 
materiały i dzięki temu porozumieniu oraz 
współpracy Leżajsk nabiera coraz piękniej-
szego wyglądu. Za to należą się podzięko-
wania za tę inicjatywę i pozytywne jej przy-
jęcie przez mieszkańców.

Wiem, ze jest już cały ciąg zgłoszeń co 
do dalszych remontów kamienic, między 
innymi przy ulicy Rzeszowskiej, tej wizy-
tówce miasta, drodze wjazdowej od stro-
ny Łańcuta, oraz przy ulicy Mickiewicza, 
głównej alei Leżajska.

Na pewno kolejnym takim elementem, 
który powinien dawać satysfakcję, jest zna-
na już dobrze społeczności kwestia (dlatego 
nie będę jej rozszerzał) wprowadzenia stre-
fy ekonomicznej. I teraz tylko moim ma-
rzeniem by było, żeby ta strefa w pełni za-
funkcjonowała w formie nowych zakładów, 
a tym samym nowych miejsc pracy.

Następnym pozytywnym sygnałem jest 
problem rozszerzenia granic miasta czyli 
włączenia dwóch osiedli – leśników i leka-
rzy. I mimo iż w tej kwestii mamy trochę 
mieszane uczucia, że nie udało nam się 
poszerzyć granic zgodnie z naszymi ocze-
kiwaniami, to jednakże przyłączenie tych 
dwóch osiedli, a co za tym idzie powiększe-
nie terytorium miasta o ponad 30 hekta-
rów należy traktować jako sukces nie tyl-
ko władz miasta, ale chyba też i miesz-
kańców tych osiedli żywotnie zaintereso-
wanych, aby ten anormalny stan admini-
stracyjny zmienić.

Następnym osiągnięciem dla społeczno-
ści leżajskiej jest to, iż przy dużym wysiłku 

zarówno władz miasta jak i powiatu udało 
się doprowadzić do skutku wiele przedsię-
wzięć zmierzających do poprawy sytuacji 
na drogach – myślę tutaj o wielkim remon-
cie drogi Leżajsk–Łańcut, który wykonany 
zostanie w roku 2005, o obwodnicy mia-

sta, której realizacja przewidziana jest na 
lata 2006–2007, o budowie kolejnego ron-
da w mieście. Mam na myśli cały szereg 
przedsięwzięć, które może nie są realizo-
wane przez władze miasta, bo wiele z nich 
leży w kompetencjach starostwa i staro-
sty, ale przyczyniają się do tego, że ścią-
gnięte środki zostaną w Leżajsku i dzięki 
nim miasto stanie się nie tylko ładniejsze, 
lecz również wygodniejsze i dla mieszkań-
ców, i dla przyjezdnych.

Czego dotyczą te środki? Otóż, w roku 
2005 starostwo ma otrzymać grant w wy-
sokości 10 milionów złotych, który posłu-
ży na remont pałacu starościńskiego. Ten 
pałac bez względu na to, kto jest jego wła-
ścicielem, znajduje się na terenie Leżajska 
i wyremontowanie XVII-wiecznego obiektu 
zabytkowego przysporzy splendoru rów-
nież naszemu miastu, podniesie jego es-
tetykę, a również walory turystyczne; pla-
nowane jest tam muzeum ziemi leżajskiej, 

restauracja o charakterze regionalnym 
(chłopskie jadło), co na pewno podniesie 
atrakcyjność turystyczną naszego regionu 
i przyczyni się do jego promocji nie tylko 
w kraju, ale poza jego granicami.

Ponadto przewiduje się wspólne przed-
sięwzięcie w zakresie zagospodarowa-
nia rejonów zalewu popularnej Florydy 
z przeznaczeniem części terenu na re-
kreację i skansen. W tej sprawie odby-
wają się wspólne spotkania władz sta-
rostwa i miasta z projektantką i autorką 
tego pomysłu.

W zakresie edukacyjnym bardzo waż-
ną rzeczą jest powołanie Kolegium Języ-
kowego – na razie w zakresie nauki języ-
ka angielskiego, ale – o ile wiem – planu-
je się wprowadzenie następnej specjaliza-
cji – języka niemieckiego. Leżajsk otrzy-
mał wyższą uczelnię – miejmy nadzieję, 
że będzie ona miała więcej szczęścia niż 
dotychczas działające na terenie naszego 
miasta. Oby tylko Kolegium zdobyło po-
trzebny mu lokal, wiem, że w tej materii 
czynione są starania. Na pewno przynie-
sie to również wymierne korzyści naszej 
społeczności.

W dalszym ciągu palącym problemem 
jest kwestia bezrobocia i mieszkań socjal-
nych. Istniejąca strefa rodzi pewne nadzie-
je przełamania tej złej passy na rynku pra-
cy, nie mniej absolutną koniecznością jest 
pozyskanie jednego lub dwóch strategicz-
nych, zewnętrznych inwestorów, którzy 
otworzą nowe obiekty i stworzą rzeczywi-
ste nowe miejsca pracy. Gdyby taki za-
miar udało się zrealizować do końca ka-
dencji, a jest na to poważna szansa, są-
dzę, że to byłoby największym sukcesem 
i władz miasta i Rady Miasta.

Co zaś dotyczy mieszkań socjalnych, 
chciałbym powiedzieć, że aktualnie są 

prowadzone rozmowy przy udziale bur-
mistrza miasta, dyrekcji Zespołu Szkół 
Technicznych, przedstawiciela kółek rol-
niczych i starosty Zbigniewa Rynasiewi-
cza w celu pozyskania obiektu po byłym 
Zespole Szkół Przedsiębiorczości i Agro-
biznesu i przeznaczenia go na kilkanaście 
mieszkań socjalnych. Sądzę, że przy do-
brej woli wszystkich stron uda się ten za-
mysł jak najszybciej pomyślnie sfinalizo-
wać. Mam nadzieję, że nastąpi to w mie-
siącach wiosennych tego roku. I byłby to 
rzeczywiście przełom w tym zakresie, bo 
w Leżajsku od bardzo wielu lat nie odda-
no ani jednego mieszkania, a pozyska-
nie nawet kilkunastu mieszkań socjal-
nych pozwoliłoby tak palący społecznie 
problem rozwiązać.

Na koniec chciałbym wrócić do sukce-
sów. Niewątpliwie jednym z nich jest od-
danie krytej pływalni, której społeczność 
leżajska tak długo oczekiwała, i wypraco-

Po półmetku

Mieczysław Sroka
przewodniczący Rady Miejskiej
w Leżajsku

Zakończyliśmy połowę kadencji. Odbyliśmy osiem-
naście sesji Rady Miejskiej w Leżajsku. I chyba jest po 
temu potrzeba a jednocześnie okazja dokonania pod-
sumowań tego minionego okresu.

Mieczysław Sroka
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wanie już ostatecznej koncepcji zagospo-
darowania tego obiektu – myślę o wyko-
rzystaniu znajdujących się w obiekcie po-
mieszczeń na gabinety odnowy biologicz-
nej i rekreacji.

Bez żadnej zarozumiałości i chełpliwo-
ści mogę powiedzieć, że miasto Leżajsk 
idzie zdecydowanie do przodu. Jeżdżąc 
po miastach okolicznych naszych najbliż-
szych sąsiadów powiatowych, rzeczywi-
ście widzimy zdecydowany postęp. Argu-
mentem na to jest ta niezwykle ekspan-
sywna i prężna polityka gospodarcza wy-
rażająca się w tworzeniu wielu rzeczy no-
wych. Na pewno jedną z nich jest piękna 
droga omijająca centrum Leżajska, łączą-
ca szosę sarzyńską z dzielnicą przemy-
słową miasta. Wielkie uznanie znalazło 
w społeczeństwie nadanie tej drodze na-
zwy – mianowanie jej ulicą Stanisława Bo-
ronia, który był ojcem tego przemysłowe-
go osiedla Leżajska. Z jego inicjatywy po-
wstały tu w latach siedemdziesiątych naj-
większe zakłady produkcyjne. Uhonoro-
wanie jego nazwiskiem ulicy właśnie w tej 
dzielnicy jest chyba jednocześnie ukło-
nem w stronę tych wszystkich obywateli 
leżajskich, którzy w tych dość trudnych 
latach nie szczędzili sił i czasu, by uczy-
nić z tego małego miasteczka miasto po-
wiatowe. I chwała im za to.

Potrzeb jest w Leżajsku bardzo dużo. 
Każdemu marzyłyby się piękne chodniki, 
piękna kostka, asfaltowe ulice. Jest opra-
cowany szczegółowy program zagospoda-
rowania miasta. Władze miasta czynią ol-
brzymie wysiłki w celu pozyskania środ-
ków z zewnątrz. Z prawdziwą przyjemno-
ścią chcę powiedzieć, że w wyniku tych 
starań między innymi na bieżący rok pod-
pisano umowę z Urzędem Marszałkowskim 
na kwotę ponad 2 milionów złotych na za-
gospodarowanie obszarów przyległych do 
strefy ekonomicznej. Pozwoli ona pozbyć 
się wielu uciążliwych problemów – myślę 
o kanalizacji, wodociągach, gazyfikacji 
wszystkich terenów leżących na wschód 
od linii kolejowej. W tym momencie będzie-
my mogli powiedzieć, że proces uzbrajania 
miasta Leżajska został zakończony.

Jako przewodniczący Rady chciałbym 
podziękować całej społeczności Leżajska 
za wsparcie naszych wysiłków zarówno 
w staraniach o powiększenie granic miasta 
jak i o pozyskanie strefy ekonomicznej. Ale 
przede wszystkim dziękuję mieszkańcom 
za ich codzienną pracę na rzecz upiększe-
nia naszego miasta. Serdecznie dziękuję 
również wszystkim radnym za ich osobi-
sty wkład i opinie, z którymi się bardzo li-
czę, zmierzające do tego, by w naszym mie-
ście żyło się lepiej i by było ono coraz ład-
niejsze. W moim przekonaniu sprawdziło 
się stwierdzenie, że w małych miastach, 
takich jak Leżajsk, działalność politycz-
na jest rzeczą drugorzędną. Na pierwszym 
miejscu powinno być działanie wspierają-
ce wszystkie inicjatywy zmierzające do roz-
woju środowiska, w którym żyjemy. I tak 
właśnie chyba w naszym mieście jest. I za 
to serdecznie dziękuję.

Szefowie Wspólnoty Mieszkaniowej blo-
ku 55 przy ulicy Mickiewicza w Leżajsku: 
przewodniczący Antoni Parobek i jego za-
stępca Józef Wiącek są w świetnych hu-
morach. – Cały czas idzie nam dobrze i jak 
tak dalej pójdzie, to wkrótce nie będziemy 
mieli co robić. Wszędzie słyszy się narze-
kania na brak pieniędzy, a my nie dość, 
że prawie wszystko już w bloku wyremon-
towaliśmy, to nie tylko obniżyliśmy teraz 
czynsz, ale jeszcze mamy na koncie cał-
kiem niezły grosz.

Jak oni to robią?
Antoni Parobek podaje prostą receptę: 

trzeba mieć wiedzę, odwagę, upór i być 
członkiem wspólnoty. Jeżeli takie cechy 
ma zarządzający, to jest to cudowne roz-
wiązanie.

Wspólnota istnieje od pięciu lat. Wcze-
śniej budynkiem zarządzał Miejski Za-
kład Komunalny, teraz w imieniu Zarzą-
du Wspólnoty jednoosobowo rządzi A. Pa-
robek. I wszyscy są zadowoleni.

W ciągu tych paru lat czteropiętrowy bu-
dynek przy Mickiewicza 55 zmienił się nie 
do poznania. Wyremontowano dach, ryn-
ny, wykonano wszystkie obróbki blachar-
skie, ocieplono dom, położono nowe elewa-
cje. Odkopano ławy fundamentowe i zaizo-
lowano je. Pomalowane klatki schodowe, 
wymieniono okna i oświetlenie, w piwni-
cach zrobiono nową instalację elektryczną 
i poręcze, wyremontowano kominy. Wygo-
spodarowano też pomieszczenie na biuro 
Wspólnoty i pieniądze na wyposażenie go 
w meble i sprzęt komputerowy, starczyło 
ich nawet na gustowny szyld. A zaczęto od 
urządzenia własnej kotłowni centralnego 
ogrzewania i koszt opłat za c.o. spadł o po-
łowę. – I grzejemy na full – chwalą się sze-
fowie Zarządu. Oczywiście do tego stanu 
dochodzono krok po kroku, rok po roku, 
rozważnie ale stanowczo.

– Teraz przygotowujemy się do kupna 
ziemi pod blokiem i wokół niego.

To nie wszystko. W tym roku Zarząd 
Wspólnoty zamierza ujednolicić cały sys-
tem grzewczy w bloku, wymienić wszyst-
kie piony centralnego ogrzewania, zmie-
nić lokalizację zaworów, czyli „wyprowa-
dzić” je z pozamykanych piwnic do skrzy-
nek na korytarzach, by w razie awarii był 
do nich łatwy dostęp.

Zebranie sprawozdawcze Wspólnoty od-
było się 17 lutego tego roku. Każdy miesz-
kaniec na odwrotnej stronie zawiadomie-
nia dostał rozliczenie roczne z działalno-
ści Zarządu. Z przedstawionego sprawoz-
dania wynika, że w ubiegłym roku ze środ-
ków funduszu remontowego wykonano na-
stępujące zadania: wymieniono 8 okien 
w klatkach schodowych, 10 grzejników 
w klatkach schodowych i 4 w pomieszcze-
niach piwnicznych. – Grzejniki były bar-
dzo różne. Wyszliśmy z założenia, że każ-
da klatka powinna być jednakowo ogrze-
wana. Zrobiliśmy kapitalny remont suszar-
ni, dokończyliśmy izolację ławy fundamen-
towej (65 metrów bieżących od strony połu-
dniowej), wokół budynku położyliśmy kost-
kę z obrzeżem, nawieźliśmy dobrej ziemi 
i w tym roku zrobimy trawniki. Spłaciliśmy 
kredyt w kwocie 30 tysięcy złotych.

Od 1 kwietnia br. w budynku Wspólno-
ty obniżone zostały czynsze o 50 groszy 
z metra kwadratowego. Teraz czynsz za 
środkowe mieszkanie (30, 32 metry kw.) 
wynosi około 105 złotych, za trzypokojo-
we – 200 złotych, a dwupokojowe 150 zł. 
– Mamy najniższe opłaty w Leżajsku i nie 
tylko w Leżajsku. Mieszkańcy przy rozli-
czeniu PIT-ów korzystają z odliczeń na re-
monty. Są zadowoleni, jakby się im przy-
szło wypisać ze wspólnoty, to nikt by się 
na to nie chciał zgodzić.

Zarząd Wspólnoty tworzą przedstawicie-
le mieszkańców – po jednym z każdej klat-
ki. Ostatnio na zebraniu sprawozdawczym 
zrobiono odstępstwo od zasady i powołano 
w jego skład osobę spoza wspólnoty. – Pani 
Filomena Kuranty prowadzi nam księgo-
wość – mówi A. Parobek. – Na koniec każ-
dego miesiąca przedstawia mi szczegółowe 
sprawozdanie finansowe, czyli kto wpła-
cił, kto jaką ma zaległość, ile jest pienię-
dzy na fundusz remontowy, ile na central-
ne ogrzewanie, ile na bieżące utrzymanie. 
Mogę w każdej chwili podejmować decyzje, 
do jakiej kwoty inwestować.

Antoni Parobek uważa, że kapitalizm 
jest jednym z lepszych ustrojów, tylko trze-
ba mieć wiedzę, odwagę, upór i być człon-
kiem wspólnoty. I pewnie też wielki bagaż 
niekoniecznie kapitalistycznych doświad-
czeń.

Barbara Woś-Lisiecka

Wspólnota ma się dobrze

Od lewej: Józef Wiącek i Antoni Parobek.
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Wszędzie procedura jest taka sama. 
Z tak zwanej czystej części auta wynoszą 
paczki z upranymi rzeczami, a do części 
tzw. brudnej ładują worki z rzeczami do 
prania. I wracają do Leżajska.

Pralnia „Marketchem” też podzielona 
jest na dwie części. Strefę brudną od czy-
stej oddziela ściana ze sztucznego two-
rzywa, stanowiąca barierę higieniczną. 
To pierwszy bodajże element wyposaże-
nia hali, jaki w niej zamontowano.

– Stosowanie reżimu higienicznego jest 
wymogiem pierwszorzędnym – mówi kie-
rowniczka pralni Renata Uchmacz. – 
Trafiają do nas rzeczy ze szpitali, z sal 
operacyjnych, oddziałów noworodków, 
z jednostek wojskowych. Czyli z różnych 
miejsc. Tylko pod mikroskopem można by 
zobaczyć, co na nich jest. W żadnym wy-
padku nie mogłyby być prane w tej samej 
sali, w której znajdują się już czyste rze-
czy, gdzie na przykład pieluszki poddawa-
ne były procesowi sterylizacji.

Rzeczy przed włożeniem do pralnic są se-
gregowane. W oddzielnych pralnicach pra-
na jest bielizna hotelowa, osobno gastrono-
miczna, osobno bielizna dla noworodków, 
ogólnoszpitalna, operacyjna i tak dalej.

Jedyną formą kontaktu pracowników 
części czystej i brudnej pralni jest domo-
fon. Pralnice są tak skonstruowane, że 

z jednej strony wkłada się rzeczy do pra-
nia, a z drugiej – wyjmuje uprane.

Pralnia spełnia wszelkie wymogi unij-
ne, ma odpowiedni certyfikat jakości, tyl-
ko z usług takich firm mogą dziś korzystać 
zakłady i instytucje.

Brud brudowi nierówny. Krew, błoto, 
czerwone wino dla pralni „Marketchemu” 
to betka.

– Prać możemy niemal wszystko – ser-
wety, obrusy, czasze od parasoli, prze-
ścieradła, fartuchy lekarskie, poduszki, 
koce, ubrania żołnierzy... Urządzenia są 
bardzo nowoczesne, renomowanych firm 

tym wiele się zmieniło. – Kupiliśmy nową 
pralnicę Elektroluksa, suszarkę, specjalną 
prasę obrotową, która służy do prasowania 
fasonowych rzeczy – fartuszków, ubrań ro-
boczych, koszul. Ma ona dwie deski praso-
walnicze, wydajność jest dwa razy szyb-
sza – mówi Renata Uchmacz. – W ciągu 
ostatniego półrocza zakupiliśmy też dwa 
duże samochody. I klientów też nam przy-
było. Obsługujemy 4 jednostki wojskowe, 
kompleks sanatoriów w Iwoniczu Zdroju, 
sanatoria prywatne, hotele i restauracje 
głównie z Rzeszowa, Jarosławia i Przemy-
śla, uruchomiliśmy nowy transport.

Jednostki wojskowe czy sanatoria mają 
dużo do wyprania. Bywa, że jednorazowo 
potrafią powierzyć pralni prawie tonę rze-
czy. To akurat taka ilość, z którą bez pro-
blemu można się uporać w ciągu dnia na 
jednej zmianie. Pralnia jest w stanie wy-
prać tysiąc ton rocznie. Pracze pracują na 
dwie zmiany, obsługa strony czystej jest 
jeszcze jednozmianowa. Moce pralni nie są 
w pełni wykorzystane. Do czasu. Market-
chem zatrudnia przedstawiciela handlowe-
go, który poszukuje kontrahentów. Firma 
dąży do tego, by działać na trzy zmiany, 
a to pozwoli na stworzenie dodatkowych 
miejsc pracy.

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka

Pranie 
w „Marketchemie”

Codziennie, między siódmą a ósmą rano, mknie drogą Leżajsk – Kolbuszowa 
duży dostawczy samochód z wizytówką firmy „Marketchem”. Wiezie wypraną, wy-
krochmaloną, wymaglowaną pościel i odzież ochronną dla lekarzy i pielęgniarek 
do kolbuszowskiego szpitala. W inne kierunki wyruszają trzy kolejne samochody 
z podobnym „towarem” – do jednostek wojskowych i sanatoriów. Po drodze wstę-
pują do hoteli i restauracji.

światowych, znakomitej jakości i wydaj-
ności. Mniejsze pralnice na raz piorą po-
nad trzydzieści kilogramów, większe – po-
nad sześćdziesiąt. Środki piorące dozowa-
ne są elektronicznie, nie musimy się zasta-
nawiać, ile wsypać proszku, jaki zastoso-
wać odplamiacz, jak zmiękczyć wodę. Trze-
ba tylko wcisnąć w programatorze odpo-
wiedni guzik.

Przed prasowaniem, czy maglowaniem 
wysuszone rzeczy są przeglądane – to mo-
ment szukania dziury w całym w dosłow-
nym rozumieniu. W części czystej pralni 
jest stanowisko szwaczki, która wstawia 
łatki, zszywa rozdarte prześcieradła, przy-
szywa guziki. Rzeczy z pralni mają wyglą-
dać jak spod igły.

I chyba tak wyglądają, bo klientów fir-
mie przybywa. I to klientów zadowolo-
nych.

Pralnia „Marketchem” w styczniu ubie-
głego roku przygotowywała się do rozru-
chu, w kwietniu ruszyła na dobre. – W tej 
chwili jesteśmy na etapie pozyskiwania 
nowych klientów – powiedział nam wów-
czas szef firmy Marian Łoś. – Zatrudnia-
my 22 osoby. Docelowo planujemy pracę 
na trzy zmiany i znaczne zwiększenie licz-
by pracowników.

Po roku działalności zmianie nie uległ 
jeszcze tylko stan zatrudnienia. A poza 
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Na początku Burmistrz Tadeusz Trę-
bacz złożył sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej. Potem dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Leżajsku Krzysztof 
Rogowski przedstawił sytuację na rynku 
pracy w powiecie, budżet, rezultaty dzia-
łalności oraz programy i projekty realizo-
wane przez PUP w 2004 r. m.in. zaprezen-
tował projekt „Lokalne partnerstwo szan-
są na poprawę poradnictwa i pośrednic-
twa pracy w powiecie leżajskim”, który ma 
poprawić instytucjonalną obsługę rynku 
lokalnego pracy. Realizowane przez PUP 
projekty i programy pozwalają skutecznie 
ubiegać się o pieniądze europejskie.

W części uchwałodawczej Rada podję-
ła 15 uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła przystąpie-
nia do związku stowarzyszeń pn. „Podkar-
packa Regionalna Organizacja Turystycz-
na”, które działa w naszym województwie. 
Przystąpienie do stowarzyszenia da Mia-
stu szansę pozyskania środków pomoco-
wych z Unii Europejskiej na rozwój tu-
rystyki.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły oświaty.
Spełniając zalecenia służb prawnych 

Wojewody, Rada uchwaliła nowy Regula-
min określający tryb i kryteria przyznawa-
nia ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze. (zmiana uchwały z li-
stopada 2004 r.).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Kar-
ta Nauczyciela – Rada uchwaliła Regula-
min określający wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponad wymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wyso-
kość i warunki wypłacania nagród ze spe-
cjalnego funduszu na nagrody za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze nauczycie-
li. Przestał obowiązywać dotychczasowy 
regulamin uchwalony w 2000 r., a przyję-
cie tej uchwały oprócz strony prawnej do-
stosowującej prawo miejscowe do wyma-
gań Karty Nauczyciela ma również charak-
ter regulujący i porządkowy, pozwalający 
na korzystanie z aktualnego i jednolitego 
tekstu regulaminu.

Dalej Rada podjęła pięć uchwał w zakre-
sie zagospodarowania przestrzennego.

Rada uchwaliła dwa miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego:
– Nr 57/03 dla obszaru położonego pomię-

dzy ul. M. Konopnickiej i J. Kochanow-
skiego, na osiedlu „Chałupki” – w wyni-
ku późniejszego podziału i scaleń oraz 
dalszego postępowania po uchwaleniu 
planu, na obszarze tym powstanie około 
26 działek budowlanych, w tym 3 z moż-

liwością prowadzenia usług oraz 8 dzia-
łek pod zabudowę bliźniaczą.

– Nr 58/04 dla obszaru położonego przy 
ul. Podolszyny – zapisy tego planu umoż-
liwią w przyszłości wykorzystanie terenu 
na różne cele, które szczegółowo zapisa-
ne są tekście uchwały.

oraz trzy uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia nowych planów:
– dwie dla terenu położonego po wschod-

niej stronie torów kolejowych, jeden na 
odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Spół-
dzielczej a drugi na odcinku od ul. Sano-
wej do ul. Reymonta – jest to zabezpie-
czenie rezerwy terenu pod drogę, która 
odciąży i poprawi układ komunikacyjny 
wschodniej części miasta a jest przewi-
dziana w „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Leżajska”

– dla terenu położonego przy ul. Spokojnej 
i ul. Studziennej – na wniosek właścicie-
li działek nastąpi przesunięcie przejścia 
pieszego rozdzielającego dwie działki.
Ponieważ jednym z zadań własnych gmi-

ny o charakterze obowiązkowym jest spra-
wienie pogrzebu, w tym osobom bezdom-
nym, Rada spełniając wymóg znowelizo-
wanej ustawy o pomocy społecznej pod-
jęła uchwałę w tej sprawie (tekst uchwały 
publikujemy oddzielnie).

Na podstawie znowelizowanej ustawy 
o pomocy społecznej Rada określiła rów-
nież zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych na zasiłek okresowy, zasiłek celo-
wy lub pomoc rzeczową, przyznawanych 
pod warunkiem zwrotu całości lub czę-
ści kwoty zasiłku lub wydatków na po-
moc rzeczową (tekst uchwały publikuje-
my oddzielnie).

Kolejna uchwała dotyczyła wystąpie-
nia do Wojewody Podkarpackiego o prze-
kazanie na własność Gminy Miasto Le-
żajsk nieruchomości położonych na tere-
nie miasta Leżajska, niezbędnych pod bu-
dowę parkingu.

Następnie Rada podjęła uchwałę w spra-
wie zasad sprzedaży na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych prawa własności nieru-
chomości gruntowych, niezbędnych do 
poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych, zabudowa-
nych budynkami wielorodzinnymi, w celu 
spełnienia wymogów działki budowlanej 
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprze-
daży.

Realizując wcześniejsze zapewnienia, 
Rada wprowadziła zwolnienia z obowiąz-
ku opłat za dokonanie wpisu do ewiden-
cji podmiotów gospodarczych, prowadzo-
nej przez Burmistrza Leżajska, dla przed-
siębiorców dokonujących zmian w związku 
ze zmianą granic administracyjnych mia-

sta Leżajska. Zwolnienie to dotyczy tylko 
zmiany miejsca zamieszkania i obowiązu-
je do dnia 30 czerwca 2005 r.

W związku z tym, że po przeprowadze-
niu konsultacji i analiz z uwagi na obo-
wiązujące przepisy Pływalnia Miejska nie 
może nadal funkcjonować w ramach Miej-
skiego Zakładu Komunalnego, Rada pod-
jęła decyzję o utworzeniu nowego zakładu 
budżetowego – Pływalnia Miejska „Oce-
anik” w Leżajsku (tekst uchwały publiku-
jemy oddzielnie), ustalając jednocześnie 
zasady wynagradzania pracowników w po-
wołanym zakładzie budżetowym.

Ponadto na sesji tej Rada zatwierdziła 
plan pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 
2005 rok oraz plany pracy Komisji stałych 
Rady oraz wysłuchała i przyjęła sprawoz-
dania z prac Komisji w 2004 roku.

C. Turosz

Władze 
miasta Leżajska

przyjmują obywateli
w sprawach 

skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta
TADEUSZ TRĘBACZ

w każdy wtorek
w godzinach: 13.00–15.30

Zastępca Burmistrza Miasta
DANIEL ZAJĄC
w każdą środę

w godzinach: 13.00–15.30

Sekretarz Miasta
EUGENIUSZ MAZUR

w każdy czwartek
w godzinach: 13.00–15.30

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIECZYSŁAW SROKA

w każdy pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca

w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

TADEUSZ KARAKUŁA
w każdy czwarty poniedziałek

miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
PIOTR URBAN

w każdy drugi poniedziałek
miesiąca

w godzinach: 14.00–15.00

Sprawozdanie
z XIX sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
24 lutego 2005 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżaj-

sku odbyła się kolejna, XIX już sesja Rady Miejskiej. W porządku 
obrad znalazło się wiele spraw i projektów uchwał. 

Następna, XX sesja Rady Miej-
skiej w Leżajsku poświęcona bę-
dzie uchwaleniu budżetu na rok 
2005. Odbędzie się ona 30 mar-
ca br. Rozpoczęcie obrad przewi-
dziano na godzinę 8 rano.
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informator urzędowy

Na podstawie art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 
15 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednoli-
ty tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.) oraz na podst. art. 44 i 96 
ust.3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 
64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, c o 
n a s t ę p u j e:

§ 1
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Leżajsku, zwany dalej „Ośrodkiem” 
jest zobowiązany sprawić pogrzeb oso-
bie zmarłej na terenie gminy Miasto Le-
żajsk, jeżeli pochówkiem nie może zająć 
się rodzina lub instytucja na której ten 
obowiązek ciąży.

2. Pogrzeb powinien zostać sprawiony 
zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile 
możliwe jest ustalenie tego wyznania.

§ 2
1. Wydatki poniesione na sprawienie po-

grzebu podlegają zwrotowi z masy spad-

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 
40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz na podst. art. 96 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 
z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, c o 
n a s t ę p u j e:

§ 1
W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach osobie lub rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomo-
cy społecznej, może być przyznany zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rze-
czowa pod warunkiem zwrotu części lub 
całości kwoty udzielonego zasiłku lub wy-
datków na pomoc rzeczową.

§ 2
Określa się następujące zasady zwrotu 

wydatków na zasiłek okresowy, zasiłek ce-
lowy lub pomoc rzeczową:
1. świadczenia o których mowa w § 1 

mogą być przyznane osobie lub rodzi-
nie o dochodach nie przekraczających 

UCHWAŁA
Nr XIX/203/05

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie utworzenia zakładu bu-
dżetowego – Pływalnia Miejska 
„OCEANIK” w Leżajsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
oraz art. 18 ust.3 pkt 2, ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, c o 
n a s t ę p u j e:

§ 1
Z dniem 1 marca 2005 r. tworzy się za-

kład budżetowy pod nazwą „Pływalnia 
Miejska OCEANIK w Leżajsku” zwany da-
lej Pływalnią.

§ 2
Wyposażenie w majątek Pływalni nastą-

pi odrębną uchwałą.

§ 3
Nadaje Statut Pływalni w brzmieniu sta-

nowiącym załącznik do niniejszej uchwa-
ły.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Leżajska.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powie-

rza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach pu-
blicznych.

UCHWAŁA
Nr XIX/201/05

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zasad sprzedaży na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych prawa 
własności nieruchomości grunto-
wych, niezbędnych do poprawienia 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych, zabudowa-
nych budynkami wielorodzinnymi 
w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej oraz udzielenia bonifi-
katy od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, 
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
209a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. 
zm.)

UCHWAŁA Nr XIX/198/05
Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie sprawiania pogrzebów
kowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przy-
sługuje zasiłek pogrzebowy.

2. W przypadku gdy po osobie zmarłej przy-
sługuje zasiłek pogrzebowy, Ośrodek wy-
stępuje o ten zasiłek w kwocie odpowia-
dającej poniesionym wydatkom.

§ 3
Jeżeli nie można ustalić osób zobowiąza-

nych do zwrotu wydatków poniesionych na 
sprawienie pogrzebu lub dochód na oso-
bę w rodzinie zobowiązanych nie przekra-
cza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej, odstępuje się od żądania zwrotu kosz-
tów poniesionych przez Ośrodek.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Leżajska i Kierownikowi Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Le-
żajsku.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr XIX/199/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesio-
nych na zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczową, przyznawanych pod warunkiem zwrotu ca-
łości lub części kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc 
rzeczową.

250% kryterium dochodowego określo-
nego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, w kwocie nie przekraczają-
cej 1000 zł z obowiązkiem zwrotu w ca-
łości, w nie więcej niż w 10 ratach,

2. odstąpienie od żądania zwrotu części 
lub całości wydatków poniesionych na 
świadczenia, o których mowa w § 1 jest 
możliwe tylko wtedy gdy osoba lub ro-
dzina:
a) poniosła straty w wyniku zdarzenia 

losowego,
b) wykazała utratę dochodu powodują-

cą spełnienie kryterium dochodowe-
go określonego w art. 8 ust. 1 usta-
wy o pomocy społecznej,

c) wykazała ponoszenie stałych wydat-
ków z powodu długotrwałej, ciężkiej 
choroby, które uniemożliwiają spła-
tę otrzymanego świadczenia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leżajska i Kierownikowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego.
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Rada Miejska w Leżajsku uchwala, c o 
n a s t ę p u j e:

§ 1
Wprowadza „Zasady sprzedaży na rzecz 

wspólnot mieszkaniowych prawa własno-
ści nieruchomości gruntowych, niezbęd-
nych do poprawienia warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległych, 
zabudowanych budynkami wielorodzin-
nymi w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej oraz udzielenia bonifikaty od 
ceny sprzedaży”.

§ 2
Zasady stosuje się przy sprzedaży na 

rzecz wspólnot mieszkaniowych nierucho-
mości gruntowych, którym przy wyodręb-
nianiu własności lokali w budynku wielo-
rodzinnym wydzielono dla tego budynku 
działkę gruntu po obrysie budynku nie 
spełniającą wymogów działki budowla-
nej, w celu spełnienia wymogów działki 
budowlanej i poprawienia warunków jej 
zagospodarowania.

§ 3
Wartość prawa własności określa rze-

czoznawca majątkowy na zlecenie Gminy 
Miasto Leżajsk.

§ 4
Cena sprzedaży nieruchomości grun-

towej zostanie ustalona zgodnie z art. 67 
ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.

§ 5
Do ceny sprzedaży nieruchomości usta-

lonej zgodnie z § 3, na wniosek wspólno-
ty mieszkaniowej udzielana jest bonifika-
ta w wysokości 60%.

§ 6
Udzielona bonifikata podlega zwrotowi 

w całości w przypadku zaistnienia okolicz-
ności wymienionych w art. 68 ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami.

§ 7
Przeniesienie prawa własności dokony-

wane będzie w drodze umowy sprzedaży 
w oparciu o art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami.

§ 8
Należność z tytułu sprzedaży prawa wła-

sności na rzecz wspólnot mieszkaniowych, 
ustalona na podstawie niniejszych zasad, 
może zostać rozłożona na raty zgodnie 
z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 9

Rozłożona na raty niespłacona część 
ceny podlegać będzie oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej 
80% stopy redyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski.

§ 10
Koszty związane z przygotowaniem nie-

ruchomości gruntowej do sprzedaży oraz 

zawarciem umowy przenoszącej własność 
ponosi wspólnota mieszkaniowa.

§ 11
Wykonanie uchwały zleca Burmistrzo-

wi Leżajska.

§ 12
Nadzór nad wykonaniem niniejszej 

uchwały powierza Komisji Gospodarki 
i Budżetu

§ 13
Uchyla uchwałę Nr XVIII/187/04 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 
2004 r.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza

Miasta Leżajska
Zawiadamiam, że z okazji złotych 

godów małżeńskich (50-lecia związ-
ku małżeńskiego) Prezydent RP przy-
znaje medale za „Długoletnie poży-
cie małżeńskie”.

Wszystkie pary małżeńskie, któ-
re w bieżącym roku obchodzą lub 
obchodziły 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego i wyrażają chęć, aby me-
dal ten został im nadany, uprzej-
mie proszę o zgłoszenie tego faktu 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Le-
żajsku, ul. Rynek 1.

Zgłoszenia można dokonać osobi-
ście, jest to konieczne, gdyż z po-
siadanych przez Urząd Stanu Cywil-
nego danych nie można wywniosko-
wać, którzy z mieszkańców taki ju-
bileusz obchodzą, tym bardziej że 
w naszym mieście żyją osoby, które 
związek małżeński zawierały w in-
nym USC.

Do zgłoszenia jubileuszu niezbędne 
są następujące dokumenty:
– dowody osobiste obydwojga małżon-

ków
– odpis skrócony aktu małżeństwa 

w przypadku zawarcia związku 
małżeńskiego poza Leżajskiem.

Rada Miejska 
w Leżajsku
Przewodniczący Rady:
Mieczysław Sroka
Wiceprzewodniczący:
Tadeusz Karakuła, Piotr Urban
Członkowie:
Jan Dec, Marek Karakuła, 
Bogusław Kulpa, Andrzej 
Maruszak, Eleonora Sas-Gontarz, 
Leszek Sołek, Tadeusz Sroczyk, 
Mieczysław Szarek, Mieczysław 
Szpila, Henryk Świta, Wojciech 
Tokarz, Izabela Wańczycka

Szkoły i Przedszkola
SZKOŁY WYŻSZE

Politechnika Rzeszowska
 kierunki: Informatyka w zarządzaniu 

przedsiebiorstwem; marketing i zarzą-
dzanie; ul. Curie-Skłodowskiej 6

Policealne Studium Zawodowe
 kierunki: technik informatyk i technik 

administracji; ul. Curie-Skłodowskiej 6

SZKOŁY ŚREDNIE
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława 

Chrobrego: Liceum Ogólnokształcące, 
Liceum Ekonomiczne, Liceum Technicz-
ne, Liceum Handlowe; ul. Curie-Skło-
dowskiej 6; tel. 242-76-28; 242-00-19

Internat Zespołu Szkół; ul. Curie-Skło-
dowskiej 8; tel. 242-07-42

Zespół Szkół Technicznych im. Tade-
usza Kościuszki: Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, Technikum Mechaniczne 
3- i 5-letnie, Technikum Elektroniczne, 
Liceum Techniczne, Technikum Zawo-
dowe dla Dorosłych; ul. Mickiewicza 67; 
tel. 242-00-61; 242-78-22

Szkoła Muzyczna Państwowa I stopnia 
 klasy: fortepian, skrzypce, gitara; ul. 

Mickiewicza 31; tel. 242-02-22
Zespół Szkół Przedsiębiorczości i Rol-

nictwa: Liceum agrobiznesu, Techni-
kum żywienia i gospodarstwa domowe-
go, Szkoła Zasadnicza; ul. Podolszyny 
1; tel. 242-13-83

GIMNAZJUM
Gimnazjum Miejskie im. Władysława 

Jagiełły; e-mail: legimn@rz.onet.pl; ul. 
Curie-Skłodowskiej 8; tel. 242-78-57; 
242-79-57; dyrektor 240-22-50

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikoła-

ja Kopernika; ul. Grunwaldzka 1; tel. 
242-00-33

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysła-
wa Broniewskiego; ul. Mickiewicza 51; 
tel. 242-02-93

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego; ul. 11 Listopa-
da 8; tel. 240-24-91; 240-24-92

INNE OŚRODKI SZKOLNE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy; ul. Mickiewicza 76; tel. 242-02-54
Internat SOSW; ul. Curie-Skłodowskiej 

8; tel. 242-72-20
Społeczne Ognisko Muzyczne; ul. Mic-

kiewicza 65; tel. 242-11-34 w. 39; 242-
-16-10; fax 242-61-47

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na; ul. Curie-Skłodowskiej 8; tel. 242-
-07-99

PRZEDSZKOLA
Przedszkole Miejskie Nr 2; email: przed-

szkole2lezajsk@op.pl; ul. Mickiewicza 
33; tel. 242-04-99

Przedszkole Miejskie Nr 3; ul. Braci 
Śniadeckich 8; tel. 242-01-43

Przedszkole Miejskie Nr 4; ul. M. Curie-
-Skłodowskiej 8; tel. 242-04-23

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Słu-
żebniczek NMP; ul. Furgalskiego 4; 
tel. 242-06-82

Informator
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w MCK

Wszyscy, którzy kupili bilety na ten kon-
cert, na pewno nie żałowali swojej decy-
zji. Przestrzeń sali widowiskowej wypełniły 
m.in. takie przeboje jak: „Anna”, „Spacer 
dziką plażą”, „Jaskółka uwięziona”, „Coraz 
to z ciebie jako z drzazgi smolnej…”.

Artyście, na jego życzenie, towarzyszyli 
na scenie członkowie zespołów Miejskie-
go Domu Kultury – „Plus” i „Fajne Gien-
ki”, prowadzone przez Dorotę i Andrzeja 
Wylaziów.

Zespoły uczestniczyły w całym koncer-
cie Stana Borysa tworząc do jego utworów 
krótkie choreografie, które oddawały na-
strój utworów artysty.

Było to naprawdę wspaniałe widowisko. 
Mimo iż wśród utworów Stana Borysa doj-
rzewali nieco starsi mieszkańcy Leżajska, 
to również nie zabrakło młodszej publiczno-
ści, która żegnała go owacjami na stojąco.

Natalia Nowicka
Fot. Ryszard Węglarz

W piątkowe popołudnie, 25 lutego br. 
plakaty z wypisanym na nich mottem 
z niedawno wydanej książki Zbigniewa 
Trześniowskiego pod tytułem „Księża 
Góra – znane i nieznane legendy znad 
Wisłoka i Sanu” udekorowały korytarz, 
a przede wszystkim salę widowiskową 
Biblioteki Publicznej w Leżajsku.

Powodem, tak odświętnego wystroju 
wnętrza biblioteki zaprojektowanego przez 
Martę Zdeb był zorganizowany tamtego 
dnia z inicjatywy i przy współpracy kie-
rownictwa Biblioteki Miejskiej w Leżajsku 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-

łówce wieczór autorski połączony z promo-
cją „Księżej Góry”.

Zbigniew Trześniowski od wielu lat zaj-
muje się zbieraniem i zapisywaniem mitów 
i legend zachowanych w pamięci miesz-
kańców Podkarpacia. Jak sam wyznaje, 
szczególnie interesują go, wręcz fascynu-
ją historie przydrożnych kaplic i krzyży, 
które są „nie tylko symbolami wiary, ale 
przede wszystkim pomnikami ludzkich lo-
sów”. Te niezwykłe zainteresowania pisa-
rza zaowocowały wydaniem kilku książek 
m.in. „Ludzi z Nawsia”, „Sportu w Łańcu-
cie”. Również „Księża Góra” stanowi zbiór 

legend związanych z jego rodzinnymi oko-
licami. W kolejnych rozdziałach tej książ-
ki, autor w sposób barwny i szczegółowy, 
stylem przypominającym styl powieści fan-
tastyczno-przygodowej i reportażu histo-
rycznego. Opisuje te zarówno bardziej jak 
i mniej znane legendy związane z Rzeszo-
wem, Łańcutem, Przeworskiem, Jarosła-
wiem i Leżajskiem.

Chociaż sam trochę powątpiewa we 
współczesną atrakcyjność swoich ksią-
żek, to jak słusznie zauważyła w przemo-
wie rozpoczynającej piątkową uroczystość 
Jolanta Korasadowicz, kierownik Biblio-
teki Publicznej w Leżajsku, przepełniona 
tego wieczoru sala widowiskowa Biblio-
teki była przecież wyrazem popularności 
pisarza i jego legend pośród mieszkańców 
miasta.

Pisarz zdradził swoim słuchaczom, iż 
jego sentyment do Leżajska sięga jeszcze 
czasów wczesnego dzieciństwa, gdyż w tym 
właśnie mieście wyrzeźbiony został buja-
ny koń na biegunach – ulubiona zabaw-
ka autora. Co więcej, Łańcut – rodzinne 
miasto pisarza wiele zawdzięcza rodowi-
tym mieszkańcom Leżajska.

W czasie spotkania autorskiego uczest-
nicy mogli wysłuchać czytanych przez har-
cerki z Hufca Leżajsk wybranych z „Księżej 
Góry” fragmentów legend o Leżajsku. Były 
to kolejno: „O tym jak Matka Boska obja-
wiała się w Leżajskim borku”, „O Wiścisła-
wie z Leżajska”, „Wspólna mogiła”, „Kozac-
kie okopy”, „Ukwiecona mogiła tatarskiego 
wodza”, „Przy sandomierskim szlaku”. Ich 
prezentacja została urozmaicona przygo-
towaną przez Edwarda Horoszko, dyrek-
tora GOK w Kuryłówce wokalno-muzycz-
ną oprawą artystyczną.

Monika Stachurska
Fot. Damian Wyszyński

Stan Borys w Leżajsku

Legendy Wisłoka i Sanu

W poniedziałkowy wieczór, 7 marca br. w Miejskim Centrum Kul-
tury w Leżajsku odbył się wspaniały koncert-widowisko „Niczyj” 
Stana Borysa.
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Wieczór 
z kabaretem

Tym, którzy kochają się śmiać 
i kochają kabaret Ani Mru-Mru na 
pewno ucieszyła wiadomość o je-
go występie w leżajskim Miejskim 
Centrum Kultury.

24 lutego br. sala widowiskowa MCK 
pękała w szwach podczas dwóch popołu-
dniowych spektakli. Mury Domu Kultury 
trzęsły się w posadach od gromkich salw 
śmiechu. Trudno się dziwić takim reak-
cjom, skoro Ani Mru-Mru to obecnie jeden 
z najlepszych kabaretów w Polsce. Droga 
do takiego zadziwiającego sukcesu mała 
swój początek w 1999 r., bo właśnie wtedy 
Marcin Wójcik wraz z przyjaciółmi posta-
nowił założyć kabaret, by rozwiać depre-
syjne nastroje utrzymujące się od jakiegoś 
czasu w naszym kraju. Po pewnym cza-
sie do grupy dołączył Michał Wójcik, któ-
ry tylko na chwilę opuścił swych kolegów, 
by znów wtargnąć w szeregi etatowych ka-
bareciarzy III RP. O randze realizowanych 

przez Ani Mru-Mru skeczy świadczą liczne 
nagrody m.in. II miejsce i nagroda dzienni-
karzy podczas przeglądu kabaretów „Paka 
2001”, Grand Prix i nagroda publiczności 
„Paka 2003”, tytuł Debeściaka 2003 na II 
Dąbrowskiej Ściemie Kabaretowej.

Leżajsk zapewne nie narzeka na nad-
miar dobrego humoru, szczególnie gdy za 
oknem marna pogoda, toteż panowie z Ani 
Mru-Mru trafili w dziesiątkę swoim wy-
stępem. Ci, którzy mieli okazję go zoba-
czyć, rozchodzili się do domów z szerokimi 
uśmiechami na twarzy i z nadzieją w ser-
cach, że może jeszcze kiedyś będą umie-
rać ze śmiechu podczas kolejnej wizyty Ani 
Mru-Mru w Leżajsku.

Natalia Nowicka
Fot. Ryszard Węglarz

Słoneczni
zapraszają

Klub Plastyka „Słoneczni” zapra-
sza na wiosenną wystawę w dniach 
18–30 kwietnia br. w Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku (sala ka-
meralna). Głównym tematem wysta-
wy będą kwiaty w malarstwie i ko-
ronce. Zapraszamy wszystkich zmę-
czonych zimową porą do odwiedze-
nia wystawy, która pozwoli wyrwać 
się od przygnębienia spowodowane-
go przesileniem wiosennym. Na pew-
no łyk kwiatowej sztuki pomoże na 
delikatne budzenie się do życia z zi-
mowego letargu.

W pogoni za sukcesami, błąkając się 
wokół spraw dnia bieżącego, zapomina-
my podziękować tym, bez których na-
sze życie pozbawione byłoby rodzinne-
go ciepła. Babcie i dziadkowie, bo ich 
właśnie mamy na myśli, to nasze oazy 
spokoju i dobrych rad, więc choć raz 
w roku należy pobiec z kwiatami i zło-
żyć życzenia.

Takim wielkim podziękowaniem dla 
wszystkich babć i dziadków był koncert 
zorganizowany 14 lutego br. przez Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku. Opiekę 
nad oprawą artystyczną sprawowała Do-
rota Wylaź. Zaproszeni goście mogli obej-
rzeć występy podopiecznych leżajskiego 
MCK. Swoje umiejętności zaprezentowali 
m.in. Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus”, 
Zespół Taneczno-Estradowy „Fajne Gien-
ki”, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, Grupa 
wokalna „Meritum”, Grupa Rytmiczno-Ta-
neczna „Koralik”. Deszcz pochwał należy 
się również Alinie Hasiak i dzieciom z kół-
ka plastycznego za wystawę prac i przy-
gotowanie dekoracji. Prace zostały wy-
konane przez dzieci w wieku od 6 do 13 
lat, w okresie od października do stycznia 
(wystawa trwa nadal). Największą jednak 
nagrodą dla wszystkich organizatorów za 
trud włożony w realizację koncertu były 
wielkie brawa ze strony publiczności.

Natalia Nowicka
Fot. Ryszard Węglarz

Dla babci i dziadka

Grupa wokalna „Meritum” wraz z „Faj-
nymi Gienkami”.

Grupa Rytmiczno-Taneczna „Koralik” 
w Przygodzie Jacka i Placka.

„Fajne Gienki” w układzie WAMPIRY – Sen Dominiki.

„Fajne Gienki” w układzie Piraci.

Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus” – Samba.
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– Byliśmy w tej sprawie z panią Haliną 
u pana burmistrza Leżajska – powiedział 
nam Andrzej Kłak. – Przedstawiliśmy ak-
tualną sytuację i otrzymaliśmy zapewnie-
nie, że pomoże nam reaktywować klub, któ-
ry kiedyś, dopóki pan Stanisław Korasa-
dowicz nie odszedł na emeryturę, działał 
w Leżajsku bardzo prężnie.

Kilka lat temu powszechne w minionym 
stuleciu kluby honorowych krwiodawców 
PCK zaczęły sukcesywnie ulegać likwi-
dacji. Brakowało pieniędzy na opłacenie 
etatowego pracownika i utrzymanie sie-
dziby. Jedne upadały, inne siłą rozpędu 
i społecznych pasji przetrwały, jeszcze in-
nym udało się zdobyć potrzebne fundusze 
i funkcjonować na dawnych zasadach.

Placówką, która w powiecie leżajskim 
przetrwała, jest Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Nowej Sarzynie. Działa on od 
27 lat, od pamiętnego wypadku samocho-
dowego w Kuryłówce, w którym poszkodo-
wanych było kilka osób. Założycielem Klu-
bu i jego prezesem jest lek. med. Mieczy-
sław Burdaś, który za całokształt działal-
ności otrzymał w ubiegłym roku najwyż-
sze odznaczenie w krwiodawstwie – Krysz-
tałowe Serce.

– Jesteśmy jednym z najbardziej pręż-
nych klubów w województwie podkarpac-
kim, chociaż nie mamy odpowiednich wa-
runków: siedziby i pracownika etatowego 
– mówi Andrzej Kłak. – Nasi krwiodawcy 
z terenu całego powiatu otrzymali w cią-
gu ostatnich trzech lat 14 krzyży zasłu-
gi. Nowosarzyński klub w 2002 roku zo-
stał ogłoszony najlepszym klubem na Pod-
karpaciu.

Klub Honorowych Dawców Krwi, któ-
ry początkowo funkcjonował przy Zakła-
dach Chemicznych „Organika” w Nowej 
Sarzynie, z czasem przekształcił się w klub 
miejsko-gminny, przejął członków z tere-
nu miasta i okolicznych wiosek. Niedawno 
otrzymał do swojej dyspozycji lokal w no-
wo wybudowanej pływalni. Klub ten liczy 
obecnie 418 krwiodawców członków i wo-
lontariuszy, którzy w 2004 roku oddali 
387 litrów krwi. Ale w całym powiecie le-
żajskim tylko w ubiegłym roku krew odda-
ło 2500 osób – 1125 litrów. A przecież każ-
dy wie, ile znaczy każda kropla krwi!

– Ten rok jest w PCK rokiem, w którym 
się będzie odbywała kampania sprawoz-
dawczo-wyborcza i chcielibyśmy, aby na-

szą działalność można było rozszerzyć, 
żeby reaktywować kluby PCK oraz klu-
by Honorowych Dawców Krwi tam, gdzie 
one kiedyś istniały – kontynuuje A. Kłak. 
– Jest to ważna sprawa.

Halina Mazur dodaje: – Teraz w Leżaj-
sku klubu nie ma. A to jest tak, że jak dzia-
łają kluby, to i dawcy przychodzą. Rejono-
we Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Leżajsku pełni rolę takiego niby 
klubu, wokół niego skupieni są krwiodaw-
cy. Ktoś jednak musi prowadzić ewiden-
cje, wypisywać legitymacje, wnioski o od-
znaczenia. Zajmuje się tym, ale obowiąz-
ków stale przybywa. Przydałby się klub 
z prawdziwego zdarzenia z siedzibą i pra-
cownikiem. Kluby PCK mają szerokie spek-
trum działania. Jeżeli władze samorządo-
we nam pomogą, to jest szansa na rozwi-
nięcie tej działalności.

Rejonowe Centrum i klub w Nowej Sa-
rzynie współpracują z sobą. Zawsze w lecie 
organizują wspólnie akcje oddawania krwi. 
Kupują nagrody, pozyskują sponsorów, 
telewizje kablowe dają ulgi w opłatach za 
abonament. Wśród honorowych dawców 
krwi dużo jest młodzieży – w 2004 roku 
590 osób po raz pierwszy oddały krew. 
Głównie byli to uczniowie z klas matural-
nych.

Organizują spotkania w szkołach, kon-
kursy, uczą udzielania pierwszej pomocy 
i bezpiecznego poruszania się po drogach, 
popularyzują honorowe krwiodawstwo. 
– Mamy takie maskotki, symbolizujące kro-
plę krwi – mówi H. Mazur. – Losowane są 
wśród uczniów, którzy byli oddać krew.

A. Kłak uzupełnia: – Wiele spraw nam 
umyka. W minionym roku było bardzo dużo 
żywności przekazanej na PCK. Myśmy z te-
go nie skorzystali, ponieważ nie miał się 
kto tym zająć. Tylko cztery powiaty w wo-
jewództwie podkarpackim nie mają etato-
wych pracowników, wśród nich leżajski. 
Trudno wszystko prowadzić społecznie. 
W browarze powstał klub dwa lata temu, 
zrzesza 17 członków. Ostatnio zawiąza-
ny został w Hortino, ale chcielibyśmy to 
rozszerzyć na wszystkie szkoły, wioski, 
zakładach pracy. Oczekujemy pomocy ze 
strony władz miejskich, powiatowych, sa-
morządowych.

Klub PCK musi liczyć przynajmniej 10 
członków.

(bwl)

Na zdjęciu od lewej: – Halina Mazur pełni obowiązki koordynatora Rejonowego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Leżajsku, Bogusław Kulpa prezes 
Klubu HDK PCK w Browarze Leżajsk, Andrzej Kłak sekretarz Klubu HDK PCK 
w Nowej Sarzynie.

Liczy się każda kropla krwi

W stolicy powiatu leżajskiego honorowi dawcy krwi nie mają swojego klubu, ani 
siedziby. Przytulili się do Haliny Mazur, która pełni obowiązki koordynatora Re-
jonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Leżajsku oraz do Andrzeja 
Kłaka, sekretarza Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Nowej Sarzynie. Czy jest szansa, by i w naszym mieście zaistniał taki klub?

A to ci ziółko!
Czuć już wiosnę w powietrzu, oczy tę-

sknią za zielenią, a w „trójce” dzieciaki 
sieją zioła w skrzynkach.

Dlaczego właśnie zioła a nie kwiatki? 
Dlatego, że niewiele osób umie teraz roz-
poznać i zastosować zioła w lecznictwie 
i w kuchni. Większość ludzi kupuje goto-
we produkty, leczy się głównie antybioty-
kami. Nasze mamy i babcie znają jeszcze 
mnóstwo przepisów na potrawy z ziołami, 
umieją wyleczyć kaszel, trądzik i „złamane 
serce” za pomocą cudownych właściwości 
roślin. Tego wszystkiego nauczą się rów-
nież dzieci na zajęciach przeprowadzanych 
w czasie programu: „Co to za ziółko?”.

Projekt otrzymał dotację w imieniu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
od Funduszu Lokalnego Powiatu Leżaj-
skiego i będzie realizowany od stycznia do 
czerwca 2005 roku.

W czasie trwania projektu dzieci założą 
ogródek ziołowy, będą pielęgnować w nim 
rośliny, zapoznają się z zastosowaniem 
ziół w regionalnej kuchni, zbiorą i opra-
cują przepisy kucharskie, przygotują sa-
modzielnie smaczne posiłki. Z odpowied-
nio spreparowanych roślin, uczniowie wy-
konają zielniki, które posłużą innym dzie-
ciom do praktycznej nauki rozpoznawa-
nia ziół.

Podczas zimowego biwaku, na którym 
spotkali się uczniowie leżajskach szkół, 
nauczyciele, rodzice i harcerze, dzieci 
spróbowały po czujnym okiem przedsta-
wicielek Koła Gospodyń z Brzózy Królew-
skiej zrobić serki i masła ziołowe. Przygo-
towane w ten sposób kanapki wszystkim 
bardzo smakowały, a jakie były zdrowe, 
uświadomił nam dr Piotr Mazurek, który 
zapoznał zebranych z zastosowaniem ziół 
w lecznictwie i zdrowym odżywianiu. Ze-
brane przez uczniów przepisy na syropy, 
rozgrzewające napary i przeciwgorączkowe 
napoje, pomogą z całą pewnością walczyć 
z wiosenną grypą.

Ponieważ już wkrótce Święta Wielkanoc-
ne, uczniowie przygotowują wystawę pisa-
nek, koszyczków, baranków i palm wiel-
kanocnych. Pisanki będą oczywiście bar-
wione za pomocą roślin, starymi, ludowy-
mi metodami. Po spotkaniu z dietetyczką, 
dzieci na pewno pomogą rodzicom przygo-
tować smaczne, świąteczne potrawy i bę-
dą wiedziały, jaka herbatka pomaga w wy-
padku przejedzenia. 

Mam nadzieję, że program oprócz po-
głębienia przez dzieci wiedzy o ziołach, 
wzmocni więzi rodzinne, zachęci do zdro-
wego trybu życia, przyczyni się do podtrzy-
mania tradycji ludowych, a także wzbogaci 
uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych.

* * *
Przygotowany specjalnie dla czytelników 

„Biuletynu Miejskiego” przepis na:
Staropolski barszcz biały
Składniki: 50 dag białej, surowej kiełba-

sy, 30 dag wędzonej szynki (okrawki ),sól, 
pieprz, majeranek, 1 szklanka śmietany, 
kawałek korzenia chrzanu, rzeżucha, 6 ja-
jek, 1,5 l wody.

Wykonanie: Pęta białej kiełbasy opłu-
kać, włożyć do garnka, dodać posiekaną 
szynkę, zalać wodą, ugotować. Wlać za-
kwas, zagotować, zaprawić śmietaną, ze-
stawić z ognia. Dodać pokrojony lub su-
szony majeranek, przyprawić solą i pie-
przem. Kiełbasę pokroić. Jajka ugotować 
na twardo, pokroić. Zupę rozlać na tale-
rze, dodać pokrojoną kiełbasę, jajka, utar-
ty chrzan, po wierzchu posypać rzeżuchą. 
Smacznego!

Elżbieta Furmańska
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Czarny mundur kominiarza 
założył nie od razu. Najpierw 
jako uczeń przez rok pracował 
w piekarni, potem drugi rok 
spędził w mleczarni. – Może to 
się komuś śmieszne, ale kiedy 
umarła mi mama, powiedziałem 
sobie, że będę nosił żałobę do 
końca życia. I noszę. Zawsze je-
stem ubrany na czarno – mówi 
mistrz kominiarski Jan Dąbek.

Kominiarzem jest od 39 lat. Egzamin mi-
strzowski zdał przed 24 laty. Do okrągłych 
rocznic brakuje roku.

Kiedy szkolił się w zawodzie, uczono go 
czyścić kominy z sadzy, sprawdzać prze-
wody wentylacyjne, by chronić ludzi przed 
czadem. Bo wtedy paliło się w piecach wę-
glem. Chodził od domu do domu w Leżaj-
sku, po okolicznych wioskach, przemierzał 
dziesiątki kilometrów. – Nieraz przesze-
dłem nogami trzydzieści kilometrów, nim 
skończyłem wioskę, ostatni autobus odje-
chał, a do domu trzeba było jakoś wrócić. 
To wracałem na dwunastą, pierwszą w no-
cy. Potem w dzień odsypiałem i wszyst-
ko zaczynało się od nowa. Tak było przez 
piętnaście lat.

Potem, gdy przyszła era gazu, a w Leżaj-
sku powstały bloki i fabryki, częściej cho-
dził po mieście. Znał w nim niemal każdy 
komin, każdy szyb wentylacyjny.

Znany był powszechnie ze swej bezkom-
promisowości. Każdy, kto budował dom, 
czy zakładał instalację gazową, wiedział 
doskonale, że jeśli robota zostanie wyko-
nana byle jak, Dąbek nie podpisze proto-
kołu odbioru. – A po co ja się miałem de-
nerwować, że gdzieś może wybuchnąć gaz, 
zniszczyć dom, zabić ludzi! Ja chciałem 
spać spokojnie.

Przez te wszystkie lata mistrz komi-
niarski stale musiał brać udział w jakichś 
szkoleniach i kursach, poznawać nowe 
przepisy, nowe urządzenia, nowe techno-
logie. Teraz chodzi z elektronicznym mier-
nikiem, nie jak kiedyś, gdy atrybutem ko-
miniarza była drabinka, kula i szczotka 
na długim na długim drucie.

W Puszczykowie, w Ogólnopolskim 
Ośrodku Szkolenia Kominiarzy bywał 
często. Ostatnio trzy lata temu. – Tam się 
robi kurs komputerowy, studiuje ustawy, 
tam jest na ścianie kilka różnych pieców 
gazowych – trzeba je poznać, umieć uru-
chomić.

Co dwa lata Zarząd Główny Zrzeszenia 
Korporacji Kominiarzy Polskich aktuali-
zuje legitymacje swym członkom. Bez tego 
dokumentu kominiarz nie ma po co poka-
zywać się wśród ludzi. 

A jednak są tacy, którzy to robią, i psują 
człowiekowi krew. – Przyjeżdżają fałszywi 
kominiarze z Torunia, z Sandomierza i już 
w lipcu chodzą po domach z kalendarza-
mi na nowy rok. I biorą za nie pieniądze. 
A potem, jak ja przychodzę sprawdzać ka-
nały kominowe i wentylacyjne, spotykam 
się z przykrościami. Ludzie mówią: „zno-
wuś przyszedł?!” Wracam do domu zde-
nerwowany, biorę krople na serce. Bo ja 
z oszustami nie mam nic wspólnego. Mnie 

kalendarze drukuje Korporacja. I ja te ka-
lendarze rozdaję na szczęście.

Sen z oczu Jana Dąbka spędza też inna 
rzecz. Kiedyś chodził po wioskach, czyścił 
kominy i było dobrze. Teraz nie jeden raz 
już usłyszał: „komuna się skończyła, a ty 
dalej chodzisz, jest demokracja i nie ma 
czyszczenia kominów”. – Z ustawy wyni-
ka, że za stan komina odpowiada użyt-
kownik czy zarządca obiektu, ale nie jest 
powiedziane, że ma go czyścić kominiarz. 
Ludzie nie chcą mnie wpuścić, a nie zda-
ją sobie sprawy z tego, jak ryzykują. Prze-
cież jak się sadza w kominie zapali, to po-
żar gotowy.

O ludzkiej niefrasobliwości, co go prze-
raża, świadczy też inny przykład – spaliny 
z piecyka gazowego w łazience się cofają. 
– Muszą się cofać, jak nie ma odpowied-
niej cyrkulacji powietrza. Okna szczelne, 
w kuchniach elektryczne pochłaniacze, to 
wszystko powoduje, że piecyk w łazien-
ce ciągnie z kanału wentylacyjnego świe-
że powietrze, którego potrzebuje, a wraz 
z nim zabiera też i spaliny. Ludzie nie sto-
sują się do przepisów, a potem rozpacza-
ją, gdy dochodzi do tragedii. A przecież 
jest ustawa (dziennik ustaw nr 75 z 15 
czerwca 2002 r.), z której wynika, że pa-
leniska na paliwa stałe, płynne lub gazo-
we nie powinny mieć elektrycznych wy-
ciągów w kuchni podłączonych do kratki 
wentylacyjnej.

Jan Dąbek nie myśli o jubileuszu. Za-
powiada, że wybiera się na emeryturę. – 7 
lipca kończę sześćdziesiąt lat. Czas odpo-

cząć. Będę trochę dorabiał, żeby pojechać 
z żoną gdzieś na wczasy. Pierwsze, to po-
jedziemy do sanatorium. A potem do wnu-
ków. Córka jest we Wrocławiu, syn w Opo-
lu. Trzeba i dla nich mieć czas.

Oboje z żoną bardzo lubią operetkę. 
– Nie zdarzyło się, żebyśmy na jakiejś nie 
byli, jeśli jest w Rzeszowie. Zamawiamy 
sobie bilety. Z Filharmonii dzwoni pan dy-
rektor Dubiel i mówi: „Panie Jasiu, są bi-
lety”. I ja mam zawsze te same miejsca – 
siódmy rząd, siódme i ósme miejsce.

Jeżdżą też do Krynicy na Festiwal im. 
J. Kiepury. Któregoś razu dostali od Gra-
żyny Brodzińskiej kasetę z ariami w jej wy-
konaniu. Jan Dąbek dał artystce w zamian 
guzik z grosikiem i napisem „na szczęście 
od kominiarza”. Był zaszokowany, kiedy 
zobaczył na koncercie, że przypięła go do 
sukni. – Więc ludzie chyba jednak wie-
rzą w to, że kominiarz przynosi szczęście. 
Jak mnie widzą, łapią się za guzik. A we 
Wrocławiu potrafią kominiarzowi oberwać 
wszystkie guziki od munduru, gdy idzie uli-
cą. Ja mam szczęście i wierzę w to. Jestem 
kominiarzem i wiem, że tak jest. I wcale mi 
to nie przeszkadza, jak ktoś mnie zatrzy-
muje i łapie za guziki.

Jan Dąbek nigdy nie zastanawiał się nad 
tym, ile tego szczęścia nosi przy swym mun-
durze. Dopiero rok temu dowiedział się, że 
prawdziwy, dwurzędowy mundur kominia-
rza jest zapinany na trzynaście guzików. 
– Dla mnie jest to szczęśliwa liczba.

Tekst i zdjęcie:
Barbara Woś-Lisiecka

Ten, co roznosi szczęście
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leżajskie rodowody

Był on nauczycielem i oficerem Wojska 
Polskiego, prowadził organizację wojsko-
wą dla cywilów „Strzelec”. W zawodzie pe-
dagoga pracował od 1934 roku na terenie 
byłego województwa tarnopolskiego (naj-
pierw w Niwicach a potem w Chołojowie). 
Od 1937 roku był kierownikiem szkoły 
w Pawłowie i w Hucie Połonieckiej.

Brał udział w wojnie obronnej w 1939 
r. Po powrocie z niewoli (obóz w Staro-
bielsku) niedługo pracował w szkole. Sta-
linowskie prześladowania spowodowały, 
że został aresztowany przez NKWD. Sie-
dział we więzieniu w Połtawie, później zo-
stał skazany na 8 lat łagrów, a następ-
nie wywieziony na Sybir (Uchta, Republi-
ka Komi). Na skutek porozumienia Sikor-
ski – Majski został ułaskawiony, zwolnio-
ny z łagrów i przeniesiony do miejscowości 
Wilgort w tej samej republice.

Podobny los spotkał jego żonę Jadwigę 
Wołoszczakównę – również nauczycielkę. 
Ona także siedziała w więzieniu we Lwo-
wie, gdzie zmarła. Przyczyną jej śmierci 
była ciężka choroba, głód i ziąb.

Poszukiwaniem Władysława Kiełbowicza 
zajął się jego siostrzeniec Józef Mokrzyc-
ki, który wielokrotnie zwracał się z proś-
bą o pomoc do wielu instytucji, m. in.: do 
TVP – program „Dopóki żyje ostatni świa-
dek” i Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w Rzeszowie.

Podjęte starania nie przyniosły żadnych 
rezultatów. W poszukiwaniu swojego wuj-
ka wyjechał do Lwowa, gdzie odnalazł akta 
dotyczące aresztowania i wywózki na Sy-
bir. Jednak los poszukiwanego nie był zna-
ny do końca.

Dopiero po nawiązaniu kontaktu z Am-
basadą Polską w Moskwie wyjaśniły się 

dalsze jego losy. Ambasada Polska zaczę-
ła poszukiwania na terenie Federacji Ro-
syjskiej we wszystkich możliwych insty-
tucjach: w Centrum Poszukiwań Czerwo-
nego Krzyża Federacji Rosyjskiej; w Ar-
chiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Republiki Komi; w Zarządzie Archi-
wów Republiki Komi; w Prokuraturze Re-
publiki Komi.

Po dwóch latach poszukiwań przez Am-
basadę Polską w Moskwie z otrzymywa-
nych od niej dokumentów wynika, że Wła-
dysław Kiełbowicz zmarł 1. grudnia 1941 
r. w Wilgorcie z powodu „rażącego wycień-
czenia”. Taki los spotkał wielu Polaków, 
którzy dla obrony ojczyzny ponieśli ofiarę 
męczeństwa i śmierci oraz dali świadec-
two dla potomnych wielkiego jej umiłowa-
nia i patriotyzmu.

Na prośbę zainteresowanej rodziny, za 
zgodą księdza profesora Władysława Głowy 
– proboszcza Kościoła Farnego p.w. Świę-
tej Trójcy w Leżajsku, na tablicy pomor-
dowanych i zaginionych w czasie II wojny 
światowej zostało dodatkowo umieszczo-
ne imię i nazwisko Władysława Kiełbowi-
cza – zmarłego na Sybirze. Napis ten wy-
konał pan Stanisław Kłosowski (pod jego 
kierunkiem odnowiono Kościół Farny oraz 
pomnik Bohaterów Walk Niepodległościo-
wych z lat 1831 – 1863 – 1918. Pierwszego 
grudnia 2004 roku odbyła się upamiętnia-
jąca Msza św. w intencji zmarłego, w któ-
rej wzięła udział najbliższa rodzina.

Teresa i Krzysztof Małeccy
Zdjęcia: Archiwum rodzinne

Zainteresowanym golgotą wscho-
du mogą być udostępnione doku-
menty dotyczące ww. artykułu.

W księdze „Łask i cudów” leżaj-
skiego Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia znajduje się wpis tre-
ści następującej: „Z wdzięczno-
ścią i w podzięce Matce Bożej Le-
żajskiej cudami słynącej, za szczę-
śliwy powrót na Ojczyzny łono po 
6-letniej tułaczce (1940–1946 r.) 
po ziemiach Sybirsko-Kirgiskich 
ofiarował wotum „Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski” nie-
godny sługa Boży – emerytowany 
nauczyciel Adam Kisielewicz z Le-
żajska wraz z żoną Pelagią i córką 
Haliną. Adam Kisielewicz, Śnia-
deckich 4/72, Leżajsk, 11 wrze-
śnia 1987 r.”

Czytający ten wpis zadają sobie pytanie 
– kim był ten leżajski sybirak?

Na to pytanie przekazuję społeczności 
leżajskiej wyczerpującą odpowiedź, uzy-
skaną przed laty od autora tej notatki.

Adam Kisielewicz pochodził z rodziny 
mieszczańskiej Leżajska – bowiem rodzi-
ce Adama – Józef i Józefa z Raźnikiewi-
czów Kisielewiczowie pochodzili z Leżaj-
ska. Ojciec był muratorem-sztukatorem. 
Z małżeństwa tego urodziło się pięcioro 
dzieci, 3 córki i 2 synów. Brat Adama – 
Jan Kisielewicz za swą działalność konspi-
racyjną (był zastępcą komendanta leżaj-
skiej placówki ZWZ inż. Rudolfa Jaszow-
skiego)został rozstrzelany przez hitlerow-
ców podczas pacyfikacji Leżajska w dniu 
28 maja 1943 r.

Losy brata starszego – Adama skiero-
wały go w inną drogę, na której wypeł-
niał swój patriotyczny obowiązek wobec 
Ojczyzny.

Adam Kisielewicz urodził się 20 grud-
nia 1902 r. w Leżajsku. Wychowany w du-
chu patriotyzmu i głębokiej religijności, 
bowiem rodzice wpajali od najmłodszych 
lat w serca swych dzieci głębokie umiło-
wanie Ojczyzny i wiary. To rodzice, a rów-
nież i szkoła uczyli ich obowiązkowości, 
konieczności przestrzegani podstawowych 
zasad w życiu rodzinnym i we wszelkich 
kontaktach z innymi ludźmi.

Dom, w którym wyrastali, był domem 
ciepłej, wzajemnej serdeczności i miłości. 
Więzy rodzinne, pełne szacunku odnosze-
nie się do rodziców i rodzeństwa były pielę-
gnowane do końca ich życia. W starszych 
latach, aczkolwiek losy rozrzuciły ich 
w różne strony Polski, utrzymywali stałe 
kontakty, szczególnie w ciężkich chwilach 
rodzinnych i dziejowych Narodu.

Adam Kisielewicz szkołę powszechną, 
zwaną wtedy Szkołą Ludową, oraz Gimna-
zjum Realne (prywatne gimnazjum miej-
skie) ukończył w Leżajsku w 1925 roku. 
Okres pobierania nauki w szkołach prze-
rwany działaniami I wojny światowej spo-
wodował, że Adam złożył egzamin doj-
rzałości w wieku 22 lat. Po maturze od-
był studia pedagogiczne we Lwowie. W la-
tach 1928–1939, tj. do wybuchu II wojny 
światowej, pracował jako nauczyciel na 
Kresach Wschodnich w szkołach różnych 
miejscowości powiatów Dubno i Krzemie-
niec na Wołyniu.

W roku 1930 zawarł związek małżeński 
z Pelagią Horbaczyńską w Warkowicach 
na Wołyniu. Z małżeństwa tego urodziła 
się w roku 1934 córka Halina.

Od 1 września 1932 roku aż do wybu-
chu II wojny światowej w 1939 roku pra-
cował jako kierownik Szkoły Podstawo-
wej w Ośnikach, gmina Łanowce, powiat 
Krzemieniec (tuż przy granicy polsko-ra-
dzieckiej). Ludność tej wsi w stu procen-
tach była wyznania prawosławnego. Jedy-
ną rodziną narodowości polskiej była mat-
ka z córką o nazwisku „Polak”. Współpra-
ca Adama Kisielewicza – jako kierownika 

Ostatni ślad
W kwietniu 2003 roku na łamach „Biuletynu Miejskiego” ukazał 

się artykuł pt. „Jego mogiła to nasza pamięć”. Artykuł ten doty-
czył życia Władysława Kiełbowicza, urodzonego 13 października 
1909 r. w Jelnej, zaginionego podczas drugiej wojny światowej, 
którego przez ponad pół wieku bezskutecznie poszukiwała rodzi-
na, aż wreszcie udało się jej poznać dalsze jego losy.

Władysław Kiełbowicz i siostrzeniec 
Józef Mokrzycki przed domem rodzin-
nym w Jelnej – wakacje 1937 roku.

Władysław Kiełbowicz i siostrzeniec 
Józef Mokrzycki przed pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza we Lwowie – styczeń 
1937 roku.
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szkoły – z miejscową ludnością była zado-
walająca a jednocześnie wspierana przez 
pracowników strażnicy Korpusu Ochro-
ny Pogranicza oznaczanego skrótem KOP. 

Ludność cieszyła się z posiadania własnej 
szkoły zbudowanej po I wojnie światowej 
– bowiem za czasów carskich szkoły we 
wsi nie było.

Od roku 1935 na Kresach Wschodnich 
została zainicjowana praca ekumeniczna, 
polegająca na zjednywaniu prawosław-
nych do kościoła katolickiego. Początek 
tej działalności dała wieś Hryńki, położona 
3 km od Ośnik (gdzie kierownikiem szkoły 
był Adam Kisielewicz) za sprawą kierowni-
ka szkoły Józefa Chmielewskiego, rodaka 
z powiatu krzemienieckiego. W swych po-
czątkach praca ta polegała na uświada-
mianiu miejscowej ludności, że jej przod-
kowie byli katolikami, a tylko za sprawą 
nacisku cerkwi prawosławnej zmuszono 
ich przodków do przejścia na prawosła-
wie. Pracę tę oparto na zapisach starych 
ksiąg metrykalnych.

Dzięki działalności kierownika szkoły 
Adama Kisielewicza ludność Ośnik w 60 
procentach powróciła na łono kościoła ka-
tolickiego. Dla tej ludności organizowa-
no niedzielne nabożeństwa, które sprawo-
wał ksiądz proboszcz Jarosiewicz z para-
fii Łanowiec, oddalonej od Ośnik ponad 5 
km. Ks. proboszcz sprawował ofiarę mszy 
św., głosił kazania i homilie, jako mini-
strant usługiwał kierownik Adam Kisiele-
wicz, który jednocześnie dyrygował przez 
siebie wyuczonym chórem, śpiewającym 
pieśni kościelne po polsku.

Adam Kisielewicz poza zajęciami szkol-
nymi objął swą opieką pozaszkolną lud-
ność wsi, ucząc ją śpiewu pieśni kościel-
nych, kolęd i pieśni wielkanocnych. Wpro-
wadził – wzorem lat młodych z Leżajska 
– zwyczaj śpiewania pieśni majowych do 
Matki Bożej przy kapliczce urządzonej 
przy budynku szkolnym. Dzięki jego sta-
raniom i miejscowych konwertytów, wieś 
z własnych środków zakupiła w Poznaniu 
dzwon-sygnaturkę, który nazwano imie-
niem św. Andrzeja Boboli. Głos tego dzwo-
nu wzywał mieszkańców wsi na msze św., 
a również do odmawiania rano i wieczór 
modlitwy „Anioł Pański”, której Adam Ki-

sielewicz nauczył miejscowych konwerty-
tów. Zwyczaju tego dotychczas we wsi nie 
było.

Pozytywna działalność ekumeniczna 
Adam Kisielewicza została dostrzeżona 
przez Kurię Biskupią w Łucku, co spowo-
dowało wizytacje duszpasterską wsi w oko-
licy: Hryńki, Kozaczki, Grzybowa, Ośniki, 
Mołotków, Biełozorka, Wyszogrodek i in-
nych przez biskupa łuckiego Adolfa Szeląż-
ka w 1937 roku, a w czerwcu 1938 r. przez 
biskupa Wojska Polskiego Józefa Gawlinę. 
Na te wizytacje Adam Kisielewicz z miej-
scową ludnością i żołnierzami KOP zbu-
dowali bramy triumfalne, a drogę dojazdu 
przystroili młodymi brzózkami i świerka-
mi. Ks. biskupowi Gawlinie towarzyszyła 
przy wjeździe do wioski kawaleria na ko-
niach, składająca się z osadników wojsko-
wych. Miejscowy chór – wyuczony przez 
kierownika szkoły – ks. bpa śpiewem pie-
śni kościelnej i hymnem „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Uroczysta msza św., homilia 
ks. bpa, śpiew chóru, a potem spotkanie 
z ludnością (nie brak była wiernych pra-
wosławnego kościoła). To wspólne dzieło 
pojednania obu kościołów zostało przerwa-
ne przez wybuch II wojny światowej.

17 września 1939 roku wojska radziec-
kie przekroczyły granicę polsko-radziec-
ką (bez wypowiedzenia wojny), zaatako-
wały strażnicę Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Dowódca strażnicy w Ośnikach Stani-
sław Dziółko oraz sześciu żołnierzy zginę-
li, a tych, których ujęto żywych, wzięto do 

niewoli. Przez cały dzień wojska radziec-
kie maszerowały przez Ośniki w kierun-
ku Tarnopola.

Po kilku dniach Adam Kisielewicz został 
aresztowany przez nacjonalistów ukraiń-
skich. Po wstępnym sprawdzeniu zwolnio-
no go. W obawie o ponowne aresztowanie 
udał się wraz z córką i żoną do jej rodzi-
ny mieszkającej w Warkowicach w powie-
cie Dubno (około 100 km od Ośnik). Tam 
został ponownie aresztowany i wraz z żo-
ną i córka 29 czerwca 1940 roku wywie-
ziony do Krasnojarska. Trudna to i ciężka 
była podróż. W wagonach bydlęcych jecha-
li przez 23 dni do stacji Asino. Dalsza po-
dróż statkiem „Tobolak” w głąb tajgi rzeką 
Czułyma. W tajdze, w zapluskwionych ba-
rakach, Adam Kisielewicz z rodziną i ska-
zańcami mieszkali od 23 lipca 1940 r. do 
18 września 1941 r. Pracowali przy wyrę-
bie drzew. W lecie nękani byli plaga koma-

rów, w zimie mrozami do minus 40 stop-
ni C. Wymęczeni, niedożywieni modlili się 
o to, by przetrwać wojnę i szczęśliwie po-
wrócić do Ojczyzny.

Adam Kisielewicz wspominał brata za-
konnego z Niepokalanowa o nazwisku 
Bartnik, z którym wspólnie pracowali przy 
wyrębie drzew. Norma dzienna wyrębu dla 
każdego pracującego w lesie wynosiła 24 
metry sześć. drewna przy znikomej ilości 
wyżywienia. We wrześniu 1941 roku, dzię-
ki umowie zawartej przez gen. Sikorskie-
go z rządem radzieckim (zwanej amnestią), 
cały obóz o nazwie „Sybirak” (około 1500 
ludzi) wyruszył tratwami po rzece Czułyma 
do stacji Asino (około 250 km drogi wod-
nej). Podróż trwała 11 dni. Następnie by-
dlęcymi wagonami kilkanaście dni do Kir-
gizji, na pogranicze z Chinami.

W Kirgizji, 35 km na zachód od stolicy 
Frunze, cały transport ulokowano w mia-
steczku Biełowadskoje. Tam Adam Kisie-
lewicz wraz z rodziną mieszkał od 29 wrze-
śnia 1941 r. do 1 czerwca 1946 roku, gdzie 
ciężko pracował fizycznie. Nadszedł wresz-
cie koniec wojny i możliwość powrotu do 
Ojczyzny. Podróż wagonami towarowymi 
trwała ponad trzy tygodnie, do 23 czerw-
ca 1946 r.

Po powrocie do Leżajska, pierwsze kroki 
Adam wraz z rodziną skierował do Matki 
Bożej Leżajskiej, której zawierzył losy swo-
je i rodziny, by podziękować za szczęśliwy 
powrót. Dalszy pobyt w Ojczyźnie wymagał 
od głowy rodziny uzyskania pracy w swoim 

zawodzie nauczyciela. Wyjechał wraz z ro-
dziną na tzw. Ziemie Odzyskane, do woje-
wództwa wrocławskiego, gdzie pracował aż 
do emerytury. Przed przejściem na emery-
turę – w uznaniu zasług za 30-letnią pracę 
pedagogiczną – uchwałą Rady Państwa zo-
stał uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Dekret podpi-
sany został przez Przewodniczącego rady 
Państwa Henryka Jabłońskiego 15 wrze-
śnia 1982 roku.

Jako emeryt Adam Kisielewicz powrócił 
wraz z rodziną do Leżajska. Tu, zgodnie 
z wcześniejszą decyzją przekazał jako wo-
tum wdzięczności Matce Bożej Leżajskiej 
za szczęśliwy powrót do Ojczyzny po 6-let-
niej tułaczce na ziemiach Sybirsko-Kirgi-
skich. Emerytowany, zasłużony nauczyciel 
„Sybirak” Adam Kisielewicz zmarł w Leżaj-
sku 9 marca 1989 roku.

Zbigniew Larendowicz

Losy wojenne leżajskiego Sybiraka

Adam Kisielewicz

Ks. bp Józef Gawlina w otoczeniu mieszkańców Ośnika. 26 czerwca 1938 r.
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Ostatnio w Pływalni Miejskiej zaszły 
istotne zmiany organizacyjne. Obiekt, 
stanowiący cały czas własność miasta, od 
momentu oddania go do użytku (wrzesień 
2004) zarządzany był przez Miejski Zakład 
Komunalny. Decyzją radnych od 1 marca 
br. utworzony został nowy zakład budże-
towy miasta, co oznacza, że obiekt zmie-
nił zarządcę – jest nim miasto.

– Po półrocznym wprowadzeniu orga-
nizacyjnym przez MZK – wyjaśnia kie-
rownik Pływalni Wojciech Surma – kiedy 
mamy już doświadczenie w zarządzaniu 
tym obiektem, zaczynamy działać niejako 
na własny rachunek, a ściślej miejskie-
go zakładu budżetowego. Ta zmiana była 
konieczna. Nasza pływalnia, jak każda, 
musi być dofinansowywana. Miasto nie 
może dofinansowywać spółki z o.o., która 
dotychczas zarządzała tym obiektem. Te-
raz podjęta przez samorząd uchwała stwa-
rza możliwość czuwania przez miasto nad 
kondycją finansową obiektu i udzielania 
potrzebnego wsparcia.

Co już jest w budynku krytej pływal-
ni poza basenem, brodzikiem ze zjeżdżal-
nią, wanną whirlpool i sauną? Pisaliśmy 
już o tym, ale przypomnimy raz jeszcze. 
Pod koniec ubiegłego roku otwarty został 
w pobliżu kasy kiosk, w którym można ku-
pić chrupki, soki i inne smakołyki, a tak-
że to, co potrzebne jest na basenie, choć-
by czepki kąpielowe. Wydzierżawione zo-
stały też dwa kolejne pomieszczenia. Na 
piętrze, z widokiem na basen, jest bar-ka-
wiarnia „Delfinek” z dobrymi daniami, aro-
matyczna kawą i dużym stołem bilardo-
wym. W łączniku z Gimnazjum Miejskim 
zagnieździło się, wyposażone w nowiutki 
sprzęt, solarium. Świadczy usługi w pro-
mocyjnych cenach: za 1 minutę 80 groszy 
– łóżko, 90 groszy – kabina stojąca.

Mówi Wojciech Surma:
W budynku Pływalni Miejskiej, której 

niedawno nadano nazwę „Oceanik” (czyli 
mały ocean) są jeszcze nie zagospodaro-
wane dwie sale. Jedna przeznaczona na 
gabinet masażu, druga – do ćwiczeń fi-
zycznych. Pierwszą z nich chcemy oddać 
w dzierżawę wykwalifikowanemu masa-
żyście; rozmowy na ten temat są w toku. 
Natomiast sali gimnastycznej nie będzie-
my wynajmować, pozostanie pod naszym 
zarządem. Mamy zamiar przeznaczyć ją 
na klub Fittnes. W pierwszej wersji pla-
nowano zrobić w niej siłownię. Zrezygno-
waliśmy z tego pomysłu, ponieważ zależy 
nam szerokiej rzeszy zainteresowanych re-
kreacją, a nie na jedynie wąskim kręgu bi-
cepsomanów.

Trzech naszych ratowników jest absol-
wentami AWF, mają przygotowanie także 

w zakresie ćwiczeń fizycznych. Mogą więc 
nadzorować działalność tego klubu. Wpro-
wadzimy też cykle treningowe prowadzo-
ne przez instruktorkę aerobiku wodnego 
dla pań – woda, gimnastyka, sauna – dla 
odnowy biologicznej i zachowania zgrab-
nej sylwetki. 

Kupimy atlas, rowerki stojące, bieżnię 
i wiosła, czyli to, zwykle jest w klubach 
Fittnes dostępne dla młodzieży, mężczyzn, 
kobiet, którzy chcą poprawić swoją kon-
dycję fizyczną. Będą też materace, drabin-
ki, lustra, jak w szkolnej sali gimnastycz-
nej i sali baletowej. Słowo fittnes oznacza 
ćwiczenie, ruch, odpoczynek, relaks. Chcę, 
żeby korzystały z niego także osoby, które 
mają nadwagę i chcą się pozbyć zbędnych 
kilogramów. Jedna z naszych instrukto-
rek, która ma uprawnienia do ćwiczeń ko-
rygujących i rehabilitacji jest także specja-
listką w dziedzinie dietetyki. Marzę o tym, 
żeby z tej sali wychodzili ludzie zrelakso-
wani, zadowoleni, mający chęć do życia, 
zapał do pracy.

Inauguracja zajęć w klubie Fittnes 
przewidziana jest w kwietniu, czyli już 
wkrótce.

* * *
Od marca w Pływalni Miej-

skiej „Oceanik” obowiązuje no- 
wy cennik.

Od poniedziałku do piątku w zależności 
od pory dnia ceny biletów są zróżnicowa-
ne: w godz. 6–8 bilet normalny za jedno-
razowe wejście (60 minut) kosztuje 3 zł, 
w godz. 8–15 jest od 2 zł droższy, w godz. 
15–22 trzeba zapłacić 6 zł. Bilety ulgowe 
są o złotówkę tańsze.

Od 1 marca do 30 kwietnia br. w sobo-
ty, niedziele i święta obowiązują ceny pro-
mocyjne, weekendowe – 4 zł dla wszyst-
kich grup wiekowych czyli dla każdego od 
6 rano do 22 wieczorem.

Promocja to także tzw. gorące środy od 
godz. 21 do 22. W cenie biletu (7 zł) jest 
wejście do sauny.

Bilet do sauny (we wszystkie dni tygo-
dnia poza środą) kosztuje 5 zł od osoby 
za 30 minut.

Karnety wstępu na krytą pływalnię są 
w cenie 50 zł, 100 zł i 200 zł. Wartość ich 
jest wyższa – odpowiednio: 55 zł, 115 zł 
i 240 zł. Dwa pierwsze mają ważność 4 
miesięcy, trzeci – pół roku. Karnet obej-
muje też korzystanie z sauny.

Ceny biletów dla grup szkolnych, pra-
cowniczych, uczestników kursów Szkoły 
Pływania „Delfin” są zróżnicowane. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać bezpo-
średnio w Pływalni Miejskiej „Oceanik”.

(bwl)

Atrakcje w „Oceaniku”
O nowinkach w leżajskiej krytej pływalni pisaliśmy w poprzed-

nim numerze „BM”. Okazuje się jednak, że wciąż ich przybywa. 
Trudno nadążyć.

Wyśpiewali 
i wygrali

Dzieci z pierwszej klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Leżajsku, prowadzone 
przez wychowawczynię Ewę Janas, zdo-
były główną nagrodę w konkursie „Poeci 
i pisarze dzieciom” w kategorii piosen-
ki. Konkurs po raz 19. zorganizował Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Piosenka „Zima” do wiersza Zdzisława 
Szczepaniaka z muzyką Andrzeja Janasa, 
okazała się 4 marca br. podczas rzeszow-
skiego finału najlepsza, zarówno w ocenie 
jurorów dorosłych jak i dziecięcych. – Oby-
dwie nagrody są dla nas równie ważne, 
jednak nagroda jury dziecięcego jest szcze-
gólnie radosna – mówi E. Janas. Osiemna-
stoosobowy zespół małych artystów z le-
żajskiej szkoły utwór konkursowy nie tyl-
ko wyśpiewał, ale także wygrał na fletach 
prostych i instrumentach perkusyjnych. 
Jest to szczególne osiągnięcie zważywszy, 
że w tak krótkim czasie udało się je na-
uczyć czytania nut oraz śpiewania i gra-
nia zespołowego. Już po raz trzeci pod-
opieczni Ewy Janas sięgają po nagrody 
w tym konkursie; wcześniej było wyróż-
nienie (2003 r.) i trzecie miejsce (2004 r.). 
Zadowolenia nie kryje Józef Rzeszutko, dy-
rektor SP nr 2, cieszy go sukces pierwszo-
klasistów, a także zakwalifikowanie się do 
finału ponad rejonowego recytatorki Sylwii 
Sobiny z klasy IIIc. (jrz)

Spełnia marzenia
Które z dzieci nie chciałoby zostać 

aktorem?
Od września 2004 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Leżajsku działa teatralny ze-
spół „Jedyneczka”, którego opiekunami są 
Barbara Długoń nauczycielka języka pol-
skiego i Izabela Szynal bibliotekarka, na-
tomiast oprawę muzyczną zapewnia Kon-
rad Oniszczuk. Podczas zajęć uczniowie 
mogą realizować swoje pomysły i marze-
nia, próbują pisać scenariusze. Dzieci też 
bardzo chętnie wyjeżdżają do teatru, by 
poznawać jego tajniki.

Obserwując życie w szkole mali aktorzy 
przygotowali przedstawienie „Zwariowana 
klasa”, w którym z humorem i z odrobiną 
ironii przedstawiali rozmaite scenki, ja-
kie mogą się zdarzyć w każdej klasie. Wi-
dowisko to zaprezentowali nie tylko ko-
leżankom i kolegom ze swojej szkoły, ale 
także gościnnie wystąpili w Szkole Pod-
stawowej nr 2.

Ostatnio przygotowane zostało widowi-
sko dla młodszych dzieci pt. „Zimowe opo-
wieści”, które zaprezentowaliśmy w MCK 
oraz pokazaliśmy najmłodszym uczniom 
naszej szkoły, maluszkom z Przedszkola 
nr 2 w Leżajsku i Przedszkola prowadzo-
nego przez Siostry Służebniczki. Młodzi 
adepci sztuki teatralnej mają stale nowe 
pomysły. Z okazji wiosny przygotowują 
obecnie widowisko „Wiosenny zawrót gło-
wy”. Mamy nadzieję, że ani pomysłów, ani 
zapału im nie zabraknie.

(bd)

Kto kocha Lwów
Klub Towarzystwa Miłośników Lwo-

wa i Kresów Południowo-Wschodnich 
działa w Leżajsku od połowy grudnia 
2001 roku. Jego siedzibą jest Miejskie 
Centrum Kultury. Spotkania odbywają 
się w środy o godzinie 16.30, raz w mie-
siącu. Daty najbliższych spotkań to: 13 
kwietnia, 11 maja i 8 czerwca br.

Zarząd Klubu TWLiKP-W w Leżaj-
sku serdecznie zaprasza członków Klu-
bu i sympatyków do systematycznego 
uczestnictwa w spotkaniach. (em)
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szachy
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

Poznaj swojego dzielnicowego
Prezentujemy Państwu funkcjonariuszy Policji, którzy realizują obo-

wiązki dzielnicowych w określonych rejonach służbowych miasta oraz 
gminy Leżajsk.

Funkcjonariusze ci są do Państwa dyspozycji w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, osiedlu i wsi. Dzielnico-
wi służą informacją i zapewnią kompetentną, fachową pomoc w sprawach 
problemowych w zależności od indywidualnych potrzeb obywateli.

przyg. asp. Barbara Klein-Królikowska – oficer prasowy KPP w Leżajsku

Sierżant sztabowy WALDEMAR UBERMAN obsługuje Rejon nr 1,
który obejmuje następujące ulice: Rynek, Piekarska, Gór-
na, Jarosławska, Targowa, Blacharska, Plac Targowy, Żwir-
ki i Wigury, Rzeszowska, Plac Jaszowskiego, Mickiewicza od 
Rynku do Wyspiańskiego – prawa strona numery parzyste, 
Garncarska, Grunwaldzka, Szkolna, Furgalskiego, Wałowa, 
Cmentarna, Moniuszki, Boczna Moniuszki, Spokojna, Sło-
wackiego, Spółdzielcza, Sanowa, Polna, Dworcowa, Matejki, 
Sikorskiego, Błonie, Nizinna, Podolszyny, Witosa, Sportowa, 
Reymonta, Podzwierzyniec, Burmistrzów Zawilskich, Zmuli-
ska, Królowej Jadwigi, kpt. Kuczka, Lipy.

Telefon do dzielnicowego – 240 63 46 lub za pośred-
nictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji – tel. 
240 63 10.

Starszy posterunkowy WIESŁAW HOMEL obsługuje Rejon nr 2,
który obejmuje: rejon Osiedla Janka Krasickiego czyli ulice: 
Skłodowskiej, Kopernika, Braci Śniadeckich, Kołłątaja, Sta-
szica, a także ulice Sandomierską i Mickiewicza od nr 23 do 
ulicy Opalińskiego – strona lewa numery nieparzyste.

Telefon do dzielnicowego – 240 63 46 lub za po- 
średnictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji 
– 240 63 10.

Młodszy aspirant ZOFIA GARDIAN obsługuje Rejon nr 3, 
obejmujący: ulicę Mickiewicza – strona lewa od ulicy Opaliń-
skiego do Klasztoru i strona prawa od ulicy Wyspiańskiego 
do Klasztoru oraz ulice: Opalińskiego, Kraszewskiego, Kocha-
nowskiego, Konopnickiej, Paderewskiego, Sienkiewicza, Szo-
pena, św. Jana z Dukli, Iwaszkiewicza, Tuwima, Jana Brzozy, 
Tomasza Michałka, Prusa, Kościuszki, Pułaskiego, Orzeszko-
wej, Kilińskiego, Leśna, Podleśna, Plac Mariacki, Klasztorna, 
Warszawska, 11 Listopada, Armii Krajowej, Franciszkańska, 
NOW, Bernardyńska, Nowińskiego, ks. Czesława Brody, Po-
piełuszki, Broniewskiego, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Fa-
bryczna, Przemysłowa, Siedlanka, Słoneczna, Zielona, Bor-
ki – numery nieparzyste.

Telefon do dzielnicowego – 240 63 46 lub za po-
średnictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji 
– 240 63 10.

W każdym przypadku nagłej potrzeby funkcjonuje bezpłatny tele-
fon alarmowy 997, na który obywatele mogą zgłaszać oficerowi dy-
żurnemu Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku wszelkie informa-
cje o zdarzeniach lub faktach zakłócenia porządku i bezpieczeństwa 
publicznego.

Kącik szachowy
W marcowym numerze BM proponu-

ję szachistom cztery kolejne zadania 
o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Najtrudniejszym zadaniem jest zada-
nie pierwsze. Rozwiązanie pozostałych 
nie powinno sprawić trudności. Propo-
nuję również Wam „szachową zabawę”. 
Pierwsza osoba, która prawidłowo poda 
rozwiązania i prześle na adres: koperni-
czek@poczta.onet.pl otrzyma nagrodę – 
niespodziankę. Czekam na prawidłowe 
rozwiązania do 30 marca. Powodzenia!

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) Ke8, Kg8 2) Kd7 – mat, 
zad. 2 – 1) Wf1, Ke7 2) We2 – mat, zad. 
3 – 1) Kb3, Kb1 2)He1 – mat, zad. 4 – 1) 
Hc1, Kb8 2) Hc8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Kierownik Rewiru
Dzielnicowych 
w Leżajsku
Starszy aspirant
STANISŁAW SZPILA
tel. 240 63 41

Dzielnicowi:
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Wielkanoc 2005
Wielkanoc w Polsce była zawsze ro-

dzinnym świętem poświeconym jedze-
niu. Ponieważ następowała po długim 
poście, wiele było recept na uchronienie 
się od zgagi. Według najstarszych porad 
należało zjeść na czczo trochę święco-
nego chrzanu i dmuchnąć trzy razy do 
komina, albo zjeść przed śniadaniem 
usmażone pokrzywy. Na ile to pomaga-
ło, można sprawdzić – święta wkrótce.

Co tym razem przygotujemy na świą-
teczny stół ? Nie może zabraknąć baranka 
wielkanocnego, pisanek, kiełbas zwłasz-
cza białej, szynek, pieczeni, pasztetów, 
chrzanu, bab drożdżowych, tortów i ma-
zurków.

Ozdobą wielkanocnych polskich tra-
dycyjnych stołów były mazurki. Można 
je przygotować z różnych ciast, ale naj-
prostsze są z ciasta kruchego łatwego do 
wykonania i dobrego do formowania. Jeśli 
mamy odrobinę talentu plastycznego efekt 
może być ciekawy.

Kruche ciasto na mazurki
Składniki: 1 szklanka mąki, 1/4 kost-

ki schłodzonego masła lub margaryny, 
łyżeczka skórki otartej z cytryny, 1/2 
szklanki cukru pudru, 1 jajko, 1 łyżka 
kwaśnej śmietany.

Wykonanie: Przesiać mąkę, posiekać 
tłuszcz, połączyć z mąką i startą skórką cy-
tryny, zagnieść ciasto, dodać cukier puder 
i śmietanę. Wyrobić ciasto, uformować w ku-
le, schłodzić w lodówce przez około 1 godzi-
nę. 2/3 ciasta rozwałkować na placek (najle-
piej na pergaminie) i przenieść na blachę, po-
nakłuwać widelcem. Z reszty ciasta uformo-
wać wałeczki i obłożyć nimi placek na brze-
gach. Piec na złoty kolor w temperaturze oko-
ło 180o C. Gorące ciasto zdjąć z blachy, bo 
wystudzone może się pokruszyć.

Mazurek kokosowy:
Składniki: 35 dag wiórków kokoso-

wych, 1 szklanka cukru, 1/2 szklanki 
śmietany, 2 białka, 1 łyżeczka soku z cy-
tryny, 3 płaskie łyżki mąki ziemniacza-
nej, do dekoracji wiśnie kandyzowane, 
skórka pomarańczowa, itp.

Wykonanie: Z podwójnej ilości składników 
przygotować ciasto kruche jak wyżej. Z jednej 
trzeciej ciasta wyciąć listki, kwiatki lub inne 
ozdoby. Z reszty uformować spód. 1/3 wiór-
ków kokosowych odłożyć, a pozostałe zmie-
szać z cukrem, śmietaną i odstawić na 1/2 
godziny. Z białek ubić pianę dodając sok z cy-
tryny. Na końcu pianę wymieszać ze śmieta-
ną, wiórkami i mąką ziemniaczaną. Masę wy-
łożyć na ciasto i wstawić razem z ozdobami 
z ciasta do piekarnika. Piec około 25 minut 
w 180 C, po ostudzeniu przybrać mazurek, 
ozdobami, owocami i wiórkami.

Mazurek ze śliwkami:
Składniki: 1 opakowanie śliwek kali-

fornijskich, 1,5 szklanki cukru, 15 dag 
czekolady.

Wykonanie: Wykonać ciasto według prze-
pisu, uformować spód i upiec. Ugotować sy-
rop z 1/2 szklanki wody i cukru. Dodać star-
tą czekoladę i gotować na małym ogniu około 
8 minut. Spód mazurka ostudzić i posmaro-
wać cienką warstwą czekolady. Na wierzchu 
ułożyć połówki śliwek i przykryć drugą war-
stwą masy czekoladowej. Dodatkowo można 
udekorować ciasto bakaliami.

Bądź piękna 
na wiosnę

Przedwiośnie to wyjątkowo nieko-
rzystny czas dla nastroju i urody. Osła-
bieni brakiem słońca, nękani przezię-
bieniami, akurat teraz musimy się prze-
stawić na inną przemianę materii. Nasz 
organizm przygotowuje się bowiem do 
zmiany pory roku, a to bardzo wyczer-
puje. Stąd osławione wiosenne zmęcze-
nie, odbierające każdemu chęć do ja-
kiejkolwiek aktywności. Jeśli chcesz za-
tem w dobrym nastroju powitać pierw-
sze dni wiosny, weź się szybko za sie-
bie. Właśnie teraz porozpieszczaj ciało 
i duszę. Poświęć choć jeden dzień w ty-
godniu dla urody. Zacznij od maseczki 
hiszpańskiej.

Maseczka hiszpańska
Szklankę fasoli mocz przez noc, zago-

tuj, zmiksuj. Gorącą papkę zmieszaj z 2 
łyżkami soku z cytryny i 2 łyżkami oliwy. 
Ciepłą masę rozsmaruj na twarzy i zostaw 
na 20 minut. Wspaniale odżywi i wygładzi 
suchą i delikatną cerę.

Maseczka z kapusty
Kilka liści kapusty zmiksuj a następnie 

nałóż na twarz papkę na kilkanaście mi-
nut. Pozbędziesz się wyprysków i wygła-
dzisz całą twarz.

Maseczka z ogórka
Suchej skórze pomoże maseczka z 2 ły-

żek soku z surowego ogórka, 2 łyżek olej-
ku migdałowego, 4 kropli olejku różanego 
i łyżeczki wazeliny. Po wymieszaniu nałóż 
na twarz na 20 minut.

Maseczka „radykalnie upiększająca”
Polecana jest zwłaszcza dla cery szara-

wej o niezdrowym wyglądzie. Wymieszaj 
25 dag suchych drożdży piwnych, 4 ły-
żeczki soku ze świeżych jabłek i 2 łyżecz-
ki jogurtu, połącz z jogurtem i nałóż pap-
kę na twarz, szyję i dekolt na 15–20 min. 
Po zmyciu maseczki posmaruj skórę kre-
mem nawilżającym.

● Obrzęku na twarzy lub opuchniętych 
powiek pozbędziesz się robiąc okład z wy-
waru z zielonej pietruszki. Natkę gotuj 
w wodzie (3 garści natki na 1l wody), od-
cedź. Szmatkę umoczoną w wywarze przy-
łóż na opuchnięte miejsce. Okład możesz 
zostawić na noc. ● Zaczerwienienia i trą-
dzik złagodzi sok wyciśnięty z porów. Nato-
miast wywar z tego warzywa jest doskona-
ły do zmywania twarzy rano i wieczorem. 
● Zmęczoną cerę ożywi kompres z zielonej 
sałaty. Staranie umyte i posiekane liście 
zalej łyżką cytryny i kładź na twarz. Przy-
kryj gazą i trzymaj 15–20 minut. Zmywaj 
letnią wodą. ● Sińce pod oczami trochę 
przybledną, jeśli zrobisz okład z utarte-
go surowego ziemniaka, zawiniętego w ga-
zę. Nałóż kompres pod oczy i trzymaj 20 
minut.

Mimo różnych zabiegów. Twoja twarz 
wymaga lekkiego makijażu, który podkre-
śli to, co w niej najładniejsze. Do wszyst-
kich zabiegów dodaj koniecznie szczyp-
tę dobrego humoru i pozytywnych myśli 
a efekt murowany!

Odrodzenie siatkówki 
w Leżajsku

Witaj „Feniksie”!
W grudniu 2004 roku grupa 18 osób 

związanych w przeszłości z piłką siat-
kową założyła stowarzyszenie o nazwie 
Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Fe-
niks”.

Zawiązali je ludzie, którym zależy na 
rozwoju sportu a szczególnie jednej z dys-
cyplin – siatkówki.

Za główny cel przyjęto stworzenie wa-
runków do szkolenia na poziomie młodzi-
ka i kadeta chłopców, a także zgłoszenia 
do rozgrywek III ligi Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej zespołu seniorów, w któ-
rym będą grali najzdolniejsi juniorzy i by-
li zawodnicy rozwiązanej 10 lat temu sek-
cji „Pogoń”. Klub będzie starał się pozy-
skać środki na utrzymanie w rozgrywkach 
2005/2006 zespołów: młodzików, kadetów 
i seniorów. Firmy i osoby fizyczne, które 
chciałyby wspomóc w formie sponsorin-
gu działalność klubu, prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerami: 601 574 720 
lub 601 082 852.

W obecnym sezonie w kategorii młodzi-
ków doskonale radzi sobie zespół GUKS 
Leżajsk. Zespół jest bardzo perspektywicz-
ny (w pierwszej szóstce gra 5 chłopców, 
którzy w przyszłym roku pozostaną w ka-
tegorii młodzika). W roku bieżącym zespół 
gra dzięki ogromnemu zaangażowaniu dy-
rektora Gimnazjum Miejskiego w Leżaj-
sku, Władysława Pyża, który stworzył kla-
sę sportową, a także zorganizował niemałe 
środki na to, by zespół grał w lidze.

Wszystkie plany działaczy nie będą nic 
warte, jeżeli nie będzie zawodników. Dla-
tego już teraz zapraszamy dzieci i mło-
dzież, a także dorosłych z całego powiatu 
do zgłaszania się na zajęcia prowadzone 
przez nauczycieli trenerów w odpowied-
nich rocznikach.
● dzieci z rocznika 1992 i młodsze – Jan 

Mach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Le-
żajsku

● rocznik 1990–1991 – Tomasz Kisiele-
wicz, Gimnazjum Miejskie w Leżajsku

● rocznik 1988–1989 – Adam Kowalski, 
LO w Leżajsku

● rocznik 1987 i starsi – Bogdan Ciszek, 
tel. 509 964 355.

W dniach 23–24 kwietnia br. planowa-
ny jest turniej siatkarski z udziałem 4 ze-
społów w kategorii: kadet, junior, a także 
4 zespołów seniorów, inaugurujący dzia-
łalność klubu sportowego „Feniks”. W tur-
nieju udział wezmą zawodnicy, którzy uczą 
się lub pracują na terenie powiatu i w se-
zonie 2005/2006 reprezentować będą klub 
w rozgrywkach ligowych.

Z siatkarskim pozdrowieniem w imie-
niu Zarządu

Janusz Zygmunt

Zarząd: Janusz Zygmunt – pre-
zes, Marek Karakuła – wiceprezes, 
Krzysztof Urbański – sekretarz, 
członkowie – Władysław Pyż i Sta-
nisław Baran.

Komisja Rewizyjna: Zbigniew 
Pudełkiewicz – przewodniczący, 
Andrzej Mazurkiewicz – sekretarz, 
Zbigniew Trębacz – członek.
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III LIGA Z OPÓŹNIENIEM
Terminarz rozgrywek rundy wiosennej 2005
w Leżajsku
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

Tabela po 15 kolejkach
mecze pkt. bramki z r p

1. Heko 15 33 27–17 10 3 2
2. Tłoki 15 29 26–13 8 5 2
3. Stal Rz. 15 29 25–15 9 2 4
4. Motor 15 27 24–11 7 6 2
5. Kmita 15 23 26–22 6 5 4
6. Hetman 15 22 18–23 6 4 5
7. Górnik 15 21 18–16 5 6 4
8. Hutnik 15 20 21–13 5 5 5
9. Wierna 15 20 21–23 6 2 7

10. Pogoń S. 15 18 13–19 5 3 7
11. Pogoń L. 15 18 18–14 4 6 5
12. Wisła II 15 17 16–20 5 2 8
13. Lewart 15 15 13–22 4 3 8
14. Sandecja 15 14 13–23 3 5 7
15. Stal St. W. 15 12 11–21 3 3 9
16. Polonia 15 10 6–24 2 4 9

Uwaga!
Planowane terminy spotkań 

1 i 2 kolejki III ligi Hetman 
Zamość – Pogoń i Pogoń – Wi-
sła Kraków zostały przesu-
nięte kolejno na 20 kwietnia 
(środa) oraz 18 maja (środa).
Bramkarze:

Marek Baranowski (78), Tomasz 
Krzyżak (77), Adam Rauza (86).

Obrońcy:
Wiesław Baj (79), Dariusz Bartnik 

(76), Janusz Hynowski (72), Tomasz 
Kud (80), Mirosław Jabłoński (75), 
Marcin Rogala (88), Jarosław Laso-
ta (84).

Pomocnicy i napastnicy:
Marek Antkiewicz (78), Bartłomiej 

Bałchan (85), Andrzej Błotni (78), 
Jacek Bujniak (85), Janusz Iwanicki 
(83), Przemysław Nycz (85), Damian 
Sereda (84), Bogusław Sierżęga (72), 
Tomasz Walat (82), Andrzej Danie-
lak (84), Krzysztof Kruczek (85), Pa-
weł Kowalczyk (80), Łukasz Krasow-
ski (86), Mateusz Szewczyk (86) Da-
niel Grębowski (80).

Przybyli: Hynowski, Kud (Polonia 
Przemyśl), Kruczek (Legia II Warsza-
wa), Krzyżak (powrót z zagranicy), 
Grębowski (Stal Rzeszów).

Ubyli: Szymon Pazdan, Marcin 
Szmuc (obaj JKS 1909 Jarosław), Ma-
riusz Głąbicki (Proszowianka).

Fot. Wit Hadło „Super Nowości”
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na ryby

Stary-nowy Zarząd
Koła PZW nr 18 
w Leżajsku

Jesteśmy już po Walnym Sprawozdaw-
czo-Wyborczym Zebraniu Członków Koła 
PZW nr 18 w Leżajsku. Zatytułowałem tę 
informację „stary-nowy” Zarząd, ponieważ 
zmiany w składzie nie były duże. Nowymi 
członkami Zarządu zostali: Michał Dziob, 
Leszek Jarzyński, Adam Kwieciński. Spo-
re zmiany nastąpiły natomiast w składach 
Komisji Rewizyjnej (Michał Stępnik, Ożga 
Damian, Zygmunt Osada, Leszek Flak, 
Wojciech Kulpa) i Sądu Koleżeńskiego 
(Czesław Rutowicz, Paweł Kochmański, 
Władysław Karcz). Rzecznikiem Koła Zo-
stał wybrany Damian Ożga.

Szkoda, że zainteresowanie zebraniem 
nie było zbyt duże; frekwencja na pozio-
mie 11 procent członków Koła to napraw-
dę bardzo słaby wynik. Zebranie jest oka-
zją, aby zdobyć niezbędne informacje na 
kolejny rok wędkowania. Nastąpiły duże 
zmiany w przepisach, czterystu nieobec-
nym członkom Koła trzeba będzie tłuma-
czyć – każdemu z osobna – dlaczego jest 
tak a nie inaczej.

dla szkół podstawowych i średnich z tere-
nu powiatu leżajskiego pod hasłem „Węd-
karz w harmonii z przyrodą”.

Jednocześnie zgłaszam tę rywaliza-
cję do Konkursu Ekologicznego Firmy 
Hewlett-Packard Polska pt. „W harmonii 
z przyrodą”. Jednym z tematów konkur-
su będzie też projekt ścieżki Ekologicz-
no-Przyrodniczej – rowerowej, której tra-
sa przebiegałaby wzdłuż naturalnych cie-
ków wodnych. Zapraszam mieszkańców 
Leżajska do wspólnej zabawy. Jeśli ma-
cie Państwo pomysł na taką ścieżkę, speł-
niający nasz wymóg – czyli uwzględnia-
jący strumyk, rzeczkę, rzekę, to prosimy 
o składanie takich projektów w Sklepie 
Wędkarskim przy ul. Rynek 31 u Zdzisła-
wa Gduli, skarbnika Koła. Termin skła-
dania projektów do 30 kwietnia 2005 r. 
Technika dowolna.

Zwracam uwagę, że to doskonały po-
mysł na realizację rzeczy przyjemnych 
z pożytecznym, to okazja do zorganizo-
wania rodzinnej wycieczki po okolicy i do-
brej zabawy przy projektowaniu przebiegu 
takiej trasy. I jeszcze jedno: ścieżki takie 
powinny być oznakowane – projekt, więc 
powinien zawierać też propozycję wyglą-
du i zawartości tablic informacyjnych. Ze-
branie organizacyjne przedstawicieli Kół 
z powiatu odbyło się 10 marca br. Jeszcze 
raz zachęcam do udziału w tym konkur-
sie, a zainteresowanych proszę o kontakt 
telefoniczny: 605 106 859. O taki kon-
takt proszę też ewentualnych sponsorów 
– mile widziane byłyby książki o tema-
tyce wędkarskiej, ekologicznej czy przy-
rodniczej – prosimy o pozostawianie ich 
u kolegów: Zdzisława Gduli (sklep węd-
karski w Rynku) lub Pawła Gduli (sklep 
wędkarski na osiedlu mieszkaniowym). 
Darczyńcy będą mieli później możliwość 
wybrania sobie dowolnej pracy konkur-
sowej jako pamiątki.

Wędkarski Klub 
Sportowy PZW

28 lutego br. odbyło się spotkanie or-
ganizacyjne Wędkarskiego Klubu Spor-
towego PZW przy Zarządzie Okręgu PZW 
w Rzeszowie. Jest to związane z reorga-
nizacją sportu wędkarskiego w naszym 
kraju. Więcej informacji o tych zmianach 
można znaleźć na stronie www.zgpzw.pl. 
Klub został zatwierdzony uchwałą nr 5 
Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie z dnia 
3 marca 2005r. Wpisowe do Klubu wyno-
si 10 zł a składka roczna 50 zł. Zaintere-
sowanych uczestnictwem w Klubie pro-
szę o kontakt poprzez Zarząd Koła, czy 
skarbnika.

Wreszcie wędkarstwo stanie się kolej-
ną dyscypliną sportu, wędkarz-sporto-
wiec będzie miał podobne prawa i obo-
wiązki jak np. piłkarz, kolarz czy skoczek 
narciarski. Pociągnie to za sobą ogromne 
zmiany w organizacji sportu wędkarskie-
go, jego finansowaniu, wspieraniu. W koń-
cu statutowy obowiązek realizowania za-
dań PZW poprzez wspieranie sportu będzie 
mógł być w pełni realizowany. Oczywiście 
nadal będą organizowane towarzyskie za-
wody wędkarskie, gdzie zgodnie z nowy-
mi założeniami przede wszystkim uczest-
nicy czy sponsorzy będą pokrywać kosz-
ty zawodów.

Zawody Łętownia
W niedzielę, 27 lutego br. spotkaliśmy 

się na żwirowiskach w Łętowni z wędka-
rzami z Nowej Sarzyny. Kameralne, 8-oso-
bowe zawody wygrał kol. Bartosz Fluda 
z Nowej Sarzyny, drugi był kol. Andrzej 
Karcz z Leżajska. Było zimno, ale słonecz-
nie. Niestety, znalazłem się w małym, dwu-
osobowym gronie zawodników, którzy nic 
nie złowili.

Kontrole z PSR
Mimo kiepskich warunków pogodo-

wych (sprzyjających jednak kłusowni-
kom) wspólnie z Państwową Strażą Rybac-
ką z Posterunku Rzeszów dokonaliśmy już 
kilku kontroli na naszym terenie. Dla kilku 
osób skończyło się to upomnieniem, kilka 
innych ukarano mandatami.

Kol. Henryk Ożga, Komendant SSRyb. 
przy naszym Kole otrzymał srebrną od-
znakę PZW za dotychczasową działal-
ność społeczną. Gratulujemy!

Konkurs
Podobnie jak w 2003 roku Społeczna 

Straż Rybacka, zarządy Kół i Starostwo 
Powiatowe (mam nadzieję, że i nasze Gmi-
ny się przyłączą się do tego projektu) orga-
nizują Konkurs plastyczny i fotograficzny 

Kol. Leszek Flak zajął pierwsze miej-
sce w całorocznej rywalizacji Grand 
Prix Koła. Sukces tym większy, że za-
powiedziany jeszcze przed rozpoczę-
ciem całorocznej rywalizacji. Gratu-
lujemy!

Kol. Flak przekazał też ufundowane 
przez siebie książki 2 najmłodszym uczest-
nikom zebrania, a „pamiątkowe kryształy” 
członkom Zarządu Koła.

Nie zmarzłem dzięki specjalnemu kom-
binezonowi.

To zdjęcie zrobiłem nad Sanem w Sta-
rym Mieście. Tak się nie łowi! Odstę-
py między wędkarzami powinny wy-
nosić 10 m, a odległość przerębli od 
siebie 1 m! W tym roku już kilkuna-
stu wędkarzy w Polsce przypłaciło ży-
ciem swoją niefrasobliwość.

San w rejonie ujścia Trzebośnicy. Tym 
razem wszystko w porządku.
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Polskie ordery i odznaczenia
W poprzednim wydaniu Biuletynu opisywałem historię Or-

deru Orła Białego, kończąc ją na roku 1713. W tym numerze 
kontynuuję ten temat.

Odznaki orderowe były wykonywane w różnych warsztatach ju-
bilerskich. Niektóre z nich mogły być wykonane w warsztacie J. 
M. Dinglingera w Dreźnie. Różnią się techniką wykonania i wiel-
kością diamentów oraz poszczególnych elementów. Prawdopo-
dobnie większość z nich pochodzi z saskich warsztatów jubiler-
skich. Były wykonywane ze złota próby 0,560–0,750 o zróżnico-
wanych wymiarach. Ich średnica wynosi od 80–100 mm, a waga 
niektórych egzemplarzy ok. 200 gramów. Ośmiorożny krzyż (w for-
mie krzyża maltańskiego) pokrywano szkłem na czerwonym pod-
kładzie, a brzegi krzyża – białą emalią. Na ośmiu rogach krzyża 
osadzone są w złotych guzach kaszty srebrne z krapilkami mo-
cującymi duże elementy, czasem o wielkości ok. 1,5 karata. Nie-
co mniejsze diamenty zdobią promienie między ramionami krzy-
ża oraz ucho i zawieszkę do wstęgi. Orzeł na awersie krzyża jest 
wykonany z białej emalii, ze złotą koroną, dziobem i okiem oraz 
łapami, ma misternie czarno zaznaczone pióra.

Na rewersie pośrodku krzyża jest nałożona złota, owalna tarcza 
z biało emaliowanym krzyżem i niebiesko emaliowanymi inicja-
łami królewskimi A.R. pod koroną, na tle skrzyżowanych, czer-
wono emaliowanych mieczy. Ramiona krzyża pokrywa emalia jak 
na awersie. Zachowane gwiazdy orderowe mają średnicę większą 
niż odznaki orderowe, ok. 150 mm. Są haftowane na podkładzie 
z płótna, złotymi i srebrnymi cekinami, bajorkiem i nićmi. Skła-
dają się z ośmiu pęków złotych promieni haftowanych promieni-
ście cekinami i bajorkiem. Po środku jest na łożony srebrny krzyż 
kawalerski, czasem z obrzeżeniem barwy czerwonej, z rozmiesz-
czoną na jego ramionach haftowaną srebrem dewizą PRO – FIDE 
– REGE – ET – LEGE (tj. za Wiarę, Króla i Prawo).

Zazwyczaj odznaczony sprawiał sobie większą ilość gwiazd i no-
sił je do różnych ubiorów. Ze względu na wykonywanie i nosze-
nie większej ilości gwiazd niż odznak orderu, do dnia dzisiejsze-
go zachowało się ich więcej. Można je spotkać w różnych odmia-
nach, w wielu zbiorach. Były na ogół mniej kosztowne od orde-
ru. Niekiedy zdobiono je także diamentami.

Błękitne wstęgi miały szerokość ok. 100 mm. Były zakłada-
ne przez lewe ramię do prawego boku i dołem spięte zawiesz-
ką odznaki orderu. Duchowi nosili wstęgę tej samej szeroko-
ści na szyi.

W okresie panowania Augusta Poniatowskiego, odznaka orde-
ru została nieco zmieniona. Przede wszystkim na rewersie krzyża 
zamiast dotychczasowych mieczy, krzyża i inicjałów A.R. umiesz-
czone zostało imię Matki Boskiej „Maria”, ułożone w stylizowany 
monogram, a biało emaliowany orzeł na awersie krzyża otrzymał 
odmienny kształt niż orły na orderach z epoki saskiej. Zmieniono 
także kształt promieni między ramionami krzyża: zamiast czte-
rech pojedynczych promieni wysadzanych diamentami, zastoso-
wano złociste pęki promieni, układające się w całości wizerun-
ku odznaki w kwadrat. Zmniejszono także wymiary orderu do ok. 

70 x 70 mm. Na większości odznak Orderu Orła Białego z epo-
ki stanisławowskiej nie występują już diamenty. Prawdopodob-
nie król ze względu na oszczędności rozdawał ordery mniej kosz-
towne. Jednak nie wszyscy nosili skromniejsze odznaki, czasem 
zamawiali na swój koszt bogatsze niż w poprzedniej epoce, wy-
sadzane diamentami – z takimi orderami są na przykład przed-
stawieni na znanych portretach: gen. artylerii Stanisław Potocki, 
pędzla Józefa Grassiego z 1792 r. oraz Hugo Kołłątaj malowany 
w 1790 r. przez Józefa Peszkę.

Do naszych czasów zachował się łańcuch Orderu Orła Białego 
wielkiego mistrza orderu króla Stanisława Augusta. W tym łań-
cuchu wystąpił król podczas koronacji w Katedrze Warszawskiej 
św. Jana w dniu 25 listopada w 1764 r. Po śmierci króla łańcuch 
wraz z pozostałymi regaliami był przechowywany na Kremlu. Do 
Polski powrócił na mocy aktów rewindykacyjnych po 1921 roku. 
Obecnie znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie.

W sumie za panowania ostatniego króla dekorowano orderem 
ok. 550 osób. W latach 1791–1792 duża ilość nadań dotyczyła 
zasłużonych dla Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Po III rozbiorze Polski w 1795 roku nadawanie orderu zostało 
zawieszone. Wskrzesiła go, podobnie jak pozostałe ordery I Rze-
czypospolitej, Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego 
z dnia 22 lipca 1807 roku. Art. 85 konstytucji stwierdzał, że „Or-
dery cywilne i wojskowe, będące dawniej w Polsce utrzymują się, 
a król jest naczelnikiem tych orderów”.

W czasie Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1808 odzna-
czono zaledwie 10 kawalerów. Otrzymali je między innymi Józef 
Wybicki – senator, wojewoda, autor hymnu „Jeszcze Polska nie 
zginęła”, Stanisław Breza – minister, sekretarz stanu, Jan Paweł 
Łuszczewski – minister spraw wewnętrznych, Aleksander Potocki 
– minister policji, Ignacy Antoni Raczyński – arcybiskup gnieź-
nieński, Tadeusz Matuszewicz – minister skarbu. W tym czasie 
zmienił się wygląd odznaki orderowej.

Po utworzeniu 1815 roku Królestwa Polskiego, zgodnie z art.160 
Ustawy Konstytucyjnej postanowiono, że „Ordery Polskie cywilne 
i wojskowe tj. Orła Białego, Św. Stanisława i Krzyża Wojskowe-
go, są zachowane”. Jednocześnie art. 44 tejże ustawy określał, 
że „do panującego należy ustanowienie, urządzenie i rozdawnic-
two orderów cywilnych i wojskowych”. Kształt Orderu Orła Bia-
łego po 1815 roku nie uległ zmianie.

W latach 1815–1830 Orderem Orła Białego odznaczono 68 
osób. W pierwszym rozdawnictwie w 1815 roku wyróżniono 8 Po-
laków, w tym aż 5 generałów. Otrzymali je: gen. broni Jan Henryk 
Dąbrowski, gen. dyw. Stanisław Mokronowski, gen. dyw. Karol 
Sierakowski, gen. dyw. Józef Wielhorski, gen. broni Józef Zają-
czek. Niestety, później cesarze Aleksander I i Mikołaj I wyróżniali 
orderami wielu cudzoziemców, zwłaszcza dostojników rosyjskich. 
Na 68 wyróżnionych było tylko 23 Polaków.

Po upadku powstania listopadowego Order Orła Białego uka-
zem carskim z listopada 1831 roku został włączony do orderów 
rosyjskich i został zaszeregowany w hierarchii na trzecim miejscu 
po orderze Św. Andrzeja i Św. Aleksandra Newskiego.

W następnym odcinku przedstawię historię Orderu Orła Bia-
łego w II Rzeczypospolitej.

Wojciech Wirski

ciąg dalszy

W dniu 23 marca 2005 roku NBP wprowadzi do obiegu monety 
z okazji Światowej Wystawy EXPO 2005 w Japonii o nominałach:

Oto jeden z naj-
nowszych walo-
rów filatelistycz-
nych poświęco-
nych papieżowi 
Janowi II wydany 
przez Wyspy Św. 
Tomasza i Ksią-
żęce.

10 zł bite stemplem 
lustrzanym w srebrze

200 zł bite stemplem 
lustrzanym w złocie

2 zł bite stemplem 
zwykłym w stopie 
Nordic Gold



Muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów

Chrystus
Zmartwychwstały
Chrystus
Zmartwychwstały

Na jednej ze stron „Graduału fundacji Odrowążów” z prze-
łomu XV i XVI wieku, eksponowanego w Muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów w Leżajsku, widzimy inicjał zakompo-
nowany na powierzchni kwadratu. Widnieje w nim postać 
Zmartwychwstałego Chrystusa.

Zbawiciel ukazany jest frontalnie. Jego głowę, okrytą długimi 
włosami koloru brunatno-złotawego, opadającymi na ramiona, 
spowija złoty, ledwie widoczny nimb, wydobyty z powierzchni 
tła za pomocą pojedynczego rytmu okrągłych, wgłębnych punk-
cików. Nad głową połyskują cienkie promienie, zróżnicowane 
pod względem długości kresek wykonanych prawdopodobnie su-
chym piórkiem. Twarz Chrystusa koloru cielisto-białego o regu-
larnych kształtach, zwrócona en face, ma wysokie gładkie czoło, 
szeroko otwarte oczy uwydatnione ciężkimi powiekami i rzęsa-
mi, a także wydatnie wzniesione ku górze, regularnie potrakto-
wane łuki brwiowe. Wykreślone 
ciemnym konturem gałki oczne 
nie patrzą jednak na widza, lecz 
nieco w bok. Kontur nosa to za-
ledwie krótka, ciemna linia, pod 
którą, za pomocą identycznych 
środków artysta ukazał niewiel-
kie, delikatne i swobodnie za-
mknięte usta, uwydatnione pod-
bródkiem. Delikatną plastycz-
ność twarzy sugerują subtelnie 
prowadzone linie koloru brunat-
nego, kreślone piórkiem oraz nie-
znaczne akcenty czerwieni. To 
twarz niemal dziecięca.

Zupełnie płaska i prawie jed-
nobarwna jest cała postać Chry-
stusa. Okrywa ją długi biały 
płaszcz, którego dwie poły opa-
dają ku dołowi wzdłuż ramion, 
bioder i kolan. Dłoń prawej ręki 
zgiętej w łokciu, wysuniętej do 
przodu i wzniesionej, z charak-
terystycznym układem palców, 
wyraża gest błogosławieństwa; 
stanowi także antyczny symbol 
mówcy. Lewa dłoń wyłaniająca 
się spod fałdów płaszcza zdaje się przyciskać do tułowia drzew-
ce zwieńczone krzyżem, stanowiące czytelny, diagonalny ak-
cent kolorystyczny na tle jasnej i płasko potraktowanej sylwetki 
Zbawiciela. Ważnym szczegółem kompozycji są także obnażone 
stopy, określone wyraźnie grubą linią koloru ciemnobrunatne-
go, które, podobnie jak dłonie i prawy obnażony bok, oznaczo-
ne są ranami – symbolami krwawej męki krzyżowej i poranka 
Zmartwychwstania.

Obszerną szatę charakteryzują fałdy, których układ utrwa-
lony w ikonografii średniowiecznej i nowożytnej stał się niemal 
kanonem przedstawiania świętych postaci także w sztuce nowo-
czesnej. W obrębie lewego ramienia dominują akcenty wertykal-
ne wypowiedziane za pomocą fałd niemal wyłącznie pionowych, 
przełamujących się znacznie na wysokości zgiętego w łokciu ra-
mienia. Po przeciwnej stronie układowi temu odpowiada zdyna-
mizowany dykt fałd poprzecznych, okrywających kolana i pod-
udzia, promieniście opadających ku dołowi, powstałych w na-
stępstwie spięcia krawędzi szaty na wysokości lewego biodra. 
Fałdy mają ostre załamania. Charakterystyczną dla całej kon-
cepcji płaskość powierzchni twórca przełamał w wielu miejscach 
akcentami linearnymi koloru brunatnego, wyznaczającymi kra-
wędzie pojedynczych duktów i ich granice. Kontur i rysunek fał-
dów wykonano piórkiem.

Chrystus stoi na płycie sarkofagu. Surową strukturę monu-
mentu sugeruje szary, jednolity kolor bryły, a także prosta, pro-
filowana krawędź. Tuż za sarkofagiem widać pasmo zieleni wy-
konane w chłodnej tonacji, stanowiącej prawdopodobnie sym-
bol ziemi pokrytej trawą. Kameralna scena rozgrywa się na neu-
tralnym złotym tle pokrytym romboidalną kratownicą, przyna-
leżącą do splendoru znamionującego wielu gotyckich obrazów 
tablicowych.

Scena figuralna wpisana została w literę „R”, której kontur 
wypełniają bogate pod względem formy sploty mięsistych liści 
akantu. Od dwóch krawędzi majuskuły z lewej strony wycho-
dzą ku górze i ku dołowi dwie gałązki, ubogacone pojedynczymi 
liśćmi i kwiatami splecionymi wzdłuż wijących się cienkich ło-
dyg. Twórca posłużył się stonowanymi odcieniami karminu, zie-
leni i brązów oraz intensywnym błękitem, który na powierzchni 
litery różnicowany jest linearnymi akcentami bieli i żółci. W wie-
lu miejscach widnieją pojedyncze punkty płatkowego złota. Ga-
łązki są niedokończone.

Miniatura łączy się ściśle z tekstem stanowiącym Introid (An-
tyfonę na wejście) do Mszy św. z Niedzieli Wielkanocnej, zaczyna-
jącym się od słów „Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia, po-
suisti super me manus tuas, alleluia, mirabilis facta est scientia 
tua. Alleluia, alleluia. Domi[n]e p[ro]basti me, [e]t gognouisti me 
tu cognouisti sessione[m] neam, et resurrectionem meam” („Po-
wstałem żywy i już zawsze z tobą jestem, alleluja; położyłeś na 
mnie rękę swoją, alleluja; przedziwna jest wiedza twoja. Allelu-
ja, alleluja. Panie, ty mnie przenikasz i znasz doskonale, wiesz 
o mym spoczynku i o mym powstaniu”).

Koncepcja zastosowana przez 
bernadyńskiego iluminatora sta-
nowi odzwierciedlenie dorobku 
ikonograficznego sztuki kultywo-
wanej w średniowiecznym malar-
stwie książkowym jeszcze na po-
czątku XV wieku. Wzory podob-
nych przedstawień Chrystusa 
Zmartwychwstałego znane były 
m.in. autorom miniatur Antyfona-
rza Zbigniewa Oleśnickiego z oko-
ło 1423 roku i Pontyfikału Zbignie-
wa Oleśnickiego z około 1430 roku 
– ksiąg znajdujących się obecnie 
w zbiorach Archiwum i Bibliotece 
Kapituły Metropolitalnej na Wawe-
lu. Każda z miniatur ukazuje Chry-
stusa stojącego na płycie sarkofa-
gu z nimbem wokół głowy, z prawą 
ręką wzniesioną ku górze i dłonią 
wyrażającą gest błogosławieństwa. 
Do charakterystycznych elementów 
należą również ukośnie prezento-
wane drzewce z krzyżem i chorą-
gwią wielkanocną, które Zbawiciel 
trzyma w lewej dłoni. Analogie wi-
doczne są także w układzie szaty 

spowijającej ramiona Chrystusa oraz w idei porządkowania głów-
nych duktów fałd. Istotną różnicę stanowi twarz Zbawiciela oko-
lona brodą i wąsami. Atrybutów tych brak na miniaturze bernar-
dyńskiej. Zakonny malarz zrezygnował również z motywów do-
datkowych – postaci żołnierzy czy aniołów, które nierzadko wpro-
wadzano do scen Zmartwychwstania.

Ikonografia zna inne jeszcze koncepcje ilustrujące wspomniany 
temat. Oprócz pierwszoplanowo ujętej postaci Chrystusa prezen-
tują one zazwyczaj, jako istotny element sceny, ukośnie i perspek-
tywicznie ustawiony kamienny grób w formie sarkofagu, nierzad-
ko wyposażony w motyw płyty odrębnie spoczywającej na tumbie. 
Taką koncepcją, bardzo rozpowszechnioną w gotyckim malarstwie 
książkowym, posłużył się m.in. autor Mszału z około 1450 roku 
znajdującego się we wspomnianych zbiorach wawelskich.

Miniatura „Graduału fundacji Odrowążów” stanowi ilustrację 
średniowiecznego manuskryptu, służącą przez wiele stuleci mo-
dlitwie liturgicznej sprawowanej w chórze zakonnym. Jest ona 
również bezcennym świadectwem partycypowania bernardyń-
skiego twórcy w uniwersalnym dorobku sztuki średniowiecznej, 
kultywowanym w wielu prężnych rodzimych ośrodkach artystycz-
nych jeszcze na początku XVI wieku.

O. Efrem Obruśnik
Fot. Barbara Woś-Lisiecka


