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Pełnych ciepła, dobroci i radości
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz
zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzą Mieszkańcom Leżajska
Burmistrz i Rada Miejska
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• wyniki wyborów do 

samorządu Leżajska
• uchwały podatkowe 

na rok 2007
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• 2 miliony 
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dzień za dniem

Złote gody
8 grudnia br. w Urzędzie Miejskim 

Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 
w imieniu Prezydenta RP trzy pary mał-
żeńskie, które niedawno obchodziły 50 
rocznicę ślubu, udekorował „Medala-
mi za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Jubilaci otrzymali kwiaty, podarunki, pod-
jęci zostali poczęstunkiem – były ciasta, 
owoce i szampan. I były też wspomnie-
nia. 50 lat małżeństwa i znacznie więcej 
lat życia to szmat czasu, więc wspominać 
było co! Dostojni goście wspominali powo-
jenny Leżajsk, zachwycali się dzisiejszym 
jego obrazem, z nostalgią mówili o latach 
szkolnych w nim spędzonych, opowia- 
dali o swych dzieciach i wnukach, dzieli-
li się tymi swymi radościami. Byli nimi: 
Zbigniew i Danuta Warenicowie, Józef 
i Józefa Busztowie, Kazimierz i Stani-
sława Grudniowie.

(am)

Rowerem 
dookoła Europy

Henryk Atemborski, mieszkaniec No-
wej Sarzyny, mając blisko siedemdzie-
siąt pięć lat przejechał na rowerze Eu-
ropę. Był w 24 krajach. Zawitał do 4 na-
jodleglejszych zakątków kontynentu: No-
drkamp, Cabo da Rocca, Gibraltar, Istam-
buł. Korzystał z gościnności kilku amba-
sad, przypadkowo napotkanych ludzi, ku-
pował po drodze żywność i części do rowe-
ru, sypiał w swoim namiocie – przy drodze, 
w lesie, czasem na kempingach, pieniądze 
wybierał w bankomatach. Wyprawa była 
pełna przygód, wielokrotnie bardzo nie-
bezpiecznych (np. spotkanie z niedźwie-
dziem). Był w wiosce św. Mikołaja, w Mon-
te Carlo, w Rzymie, w Watykanie, na Mon-
te Cassino... 

11 listopada 1918 roku marszałek Jó-
zef Piłsudski stanął na czele Rzeczpo-
spolitej Polski, która wraz z zakończe-
niem I wojny światowej, po latach zabo-
rów odzyskała niepodległość. Rocznica 
tego dnia jest naszym świętem narodo-
wym. Rokrocznie w tym dniu pod po-
mnikiem powstańców z lat 1830, 1863 
i późniejszych walk o wolność i nie-
podległość Ojczyzny społeczność Le-
żajszczyzny składa kwiaty, zapala zni-
cze, czci pamięć patriotów, którzy zgi-
nęli broniąc prawa zachowania do toż-
samości narodowej Polaków i teryto-
rium RP.

W wigilię 88 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 10 listopada br. wie-
czorem przy dźwiękach werbli przedstawi-
ciele samorządów lokalnych miasta i po-
wiatu, weterani walk, reprezentacje insty-
tucji, harcerze, młodzież szkolna, harcerze, 
mieszkańcy pochylili się nad symboliczną 
mogiłą poległych w imię naszej niepodle-
głości i wolności, złożyli wieńce i wiązanki 
kwiatów, zapalili znicze, uczcili odśpiewa-
niem hymnu narodowego ich pamięć. 

Moment ten poprzedziła uroczysta kon-
celebrowana msza św. w Bazylice, której 
oprawę stworzyła wspólnie z organistą Or-
kiestra Miejska w Leżajsku, i część arty-
styczna w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie. Mszy św. prze-
wodniczył kustosz Sanktuarium Matki Bo-
żej Pocieszenia o. Jarosław Kania. Poru-
szające, głęboko filozoficzne kazanie wy-
głosił o. Efrem Obruśnik. Mówił o tym, 
że sprawowanie władzy to służba wobec 
ludzi. I pytał też, czy my wszyscy, cokol-
wiek czynimy, nie zmarnujemy nadziei, 
za którą oddali życie bohaterowie walk 
o naszą tożsamość i niezależność. 

(bwl)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Z Nowej Sarzyny wyjechał 5 maja 2002 
roku, wrócił 22 kwietnia 2003 roku. Pra-
wie cały rok przemierzał Europę na ro-
werze z namiotem, śpiworem, karimatą, 
sakwą z paszportem i aspiryną, workiem 
ciepłej odzieży, słownikami, kuchenką 
i naczyniami do gotowania strawy („jad-
łem tłuszcze, mięso i jajka, piłem jogurt 
i maślankę – żeby mieć siłę”), kompasem 
i mapami.

O tej wyprawie napisał książkę – pa-
miętnik z podróży. Na spotkaniu autor-
skim w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Leżajsku powiedział między innymi: – 
Europę da się przejechać, ale trzeba znać 
przynajmniej dwa języki: angielski i rosyj-
ski. Nie bez powodu codziennie do lamp-
ki przy rowerze miał przymocowaną kart-
kę z nowymi słówkami w języku angiel-
skim i pokonując setki kilometrów wbijał 
je do głowy.

Książkę „Rowerem dookoła Europy” na-
prawdę warto przeczytać.

(bwl)

Święto niepodległości
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Te spotkania stały się już tradycją.
W tegorocznym uczestniczyli: Janusz 

Bęben – przewodniczący Podkarpackiej 
Okręgowej Rady HDK PCK i Marek Pa-
wełek, członek Podkarpackiej Okręgo-
wej Rady HDK PCK. Władze samorządo-
we reprezentowali: Leżajska – burmistrz 
Tadeusz Trębacz, Kuryłówki – wicewójt 
Ryszard Skiba. Obecna była Helena Ma-
zur – koordynator Regionalnego Centrum 
Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa – Oddział 
w Leżajsku a także cały Zarząd Rejono-
wy PCK.

Spotkanie otworzył prezes ZR PCK An-
drzej Kłak, a informację o sytuacji hono-
rowego krwiodawstwa na terenie powiatu 
leżajskiego przedstawił wiceprezes ZR PCK 
Dariusz Madera.

W Regionalnym Centrum Krwioleczni-
ctwa i Krwiodawstwa w Leżajsku w okresie 
ostatnich 12 miesięcy pobrano 2566 do-
nacji (jednorazowych oddań krwi po 450 
ml). Dało to łącznie 1154,7 litra krwi. W 
przeliczeniu na tysiąc mieszkańców – w 
powiecie leżajskim oddaje się 32,6 dona-
cji, co stanowi 127 proc. średniej krajo-
wej. Pozwoliło to w pełni zabezpieczyć po-
trzeby leżajskiego szpitala. 

– Ze względu na postęp w medycynie 
wykonuje się coraz więcej operacji i zabie-
gów, dlatego tak ważne jest propagowa-
nie tej pięknej idei – powiedział Dariusz 
Madera.

Krwiodawcy uczcili minutą ciszy pamięć 
zmarłego w sierpniu br. lek. med. Mieczy-
sława Burdasia, człowieka, który był pio-
nierem ruchu HDK PCK na naszym tere-
nie. Za swoje zasługi w tej dziedzinie od-
znaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Honorową PCK oraz – najbardziej 
cenionym wśród krwiodawców odznacze-
niem – Kryształowym Sercem.

Za najpiękniejszy dar humanitarny, 
bezinteresowne długoletnie oddawa-
nie krwi, Odznaką „Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi” wyróżniony został Syl-
wester Cal.

Podziękowanie od Zarządu Rejonowe-
go PCK za wspieranie ruchu honorowego 

krwiodawstwa w Leżajsku i powiecie z rąk 
prezesa ZR PCK Andrzeja Kłaka odebrał 
burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Za-
proszeni goście odebrali też „skrzata PCK”.

(ak)

„Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”

Zachęceni sukcesem, jakim zakoń-
czyła się ubiegłoroczna akcja (prawie 2 
tony zebranych darów), postanowiliśmy 
również i w tym roku do niej przystąpić. 
Mowa oczywiście o akcji organizowanej 
od kilku dobrych lat przez Radio Lublin 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Sztab akcji w Leżajsku został zgłoszo-
ny do organizatorów 24 listopada 2006. 
Mieści się przy Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Leżajsku i został zareje-
strowany pod numerem 347. Honorowy 
patronat nad tym przedsięwzięciem objął 
Burmistrz Leżajska.

Przy okazji warto wiedzieć, że w woje-
wództwie podkarpackim jest to (na dzień 
6 grudnia 2006) jedyny sztab przy ośrod-
ku pomocy społecznej.

Analogicznie jak w roku ubiegłym w 8 
największych sklepach w mieście wyłożo-
ne są pojemniki na towary: żywność, za-
bawki, środki czystości. Korzystamy z po-
mocy uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjum, którzy pełniąc dyżury (oczywiście 
po lekcjach i za zgodą rodziców) przy po-
jemnikach na dary, zachęcają potencjal-
nych darczyńców i przyklejają im „słonecz-
ka” – symbol akcji. Jest to dobra prakty-
ka aby obudzić w młodym pokoleniu du-
cha społecznikostwa i zaszczepić bakcyla 
działania dla społeczności lokalnej. Czas 
trwania zbiórki darów zaplanowaliśmy od 
28 listopada do 15 grudnia 2006, kiedy 
ją zakończymy.

Przy następnej okazji poinformujemy 
czytelników BM – mieszkańców miasta, 
jak w tym roku udała się nasza akcja, w 
każdym razie już teraz dziękujemy za ofiar-
ność.

Stan zbiórki na dzień 6 grudnia 2006 
roku: ● żywność długoterminowa – 353 
kg, ● słodycze – 25 kg, ● środki czysto-
ści – 9 kg.

Krzysztof Rutowicz

Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego
WłADySłAWOWI PyżOWI

wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku

Dyrektorowi 
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku

WłADySłAWOWI PyżOWI
z powodu śmierci

MATKI
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Rada Pedagogiczna

i pracownicy leżajskiego Gimnazjum Miejskiego

Podsumowali rok
28 listopada br. w restauracji „Pod ko-

minem” w Leżajsku spotkali się Hono-
rowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwone-
go Krzyża powiatu leżajskiego, którzy w 
roku 2006 oddali najwięcej krwi.

Na ręce Pani 
ANNy KURyLAK
z powodu śmierci

MĘżA
MARIUSZA 
KURyLAKA
Jej i całej Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia

składają
Burmistrz i Rada Miejska

oraz pracownicy UM 
w Leżajsku

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku 
obchodziła uroczyście jubileusz 5-lecia 
swego istnienia w nowym miejscu i no-
wych warunkach. (Szerzej na ten temat 
w następnym numerze „BM”).

Na okładce:
Uczniowie klasy III „c” Szkoły Pod-

stawowej nr 3, których wychowawczy-
nią jest Teresa Bucior, podczas insce-
nizacji jasełek. 

Wszystkim, którzy uczestni-
czyli w ostatniej drodze mojego 
męża
MARIUSZA KURyLAKA

składam
serdeczne podziękowania

żona z Rodziną
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po wyborach

WyBORy 
BURMISTRZA 

LEżAJSKA
Pierwsza tura – 12 listo-

pada 2006 r.
Tadeusz Trębacz – 2807 

głosów – 49, 83 proc.
Irenusz Stefański – 

1680 głosów – 29,82 
proc.

Robert Żołynia – 637 gło-
sów – 11,26 proc.

Andrzej Słupek – 512 
głosów – 9,09 proc.

Druga tura – 26 listopa-
da 2006 r.

Tadeusz Trębacz – 2973 
głosów – 62,13 proc.

Ireneusz Stefański – 1812 
głosów – 37,87 proc.

Burmistrzem Leżajska 
V kadencji (2006–2010) 
został ponownie

TADEUSZ TRĘBACZ

Serdecznie 
dziękuję

Wyborcom Miasta Leżaj-
ska za udział w wyborach 
samorządowych w dniu 26 
listopada 2006 roku, którzy 
głosując na moją kandyda-
turę, ponownie powierzyli 
mi funkcję burmistrza.

Wynik wyborów jest dowo-
dem, iż mieszkańcy Leżaj-
ska zauważają zmiany, ja-
kie zaszły w okresie spra-
wowanych dotychczas prze-
ze mnie dwu kadencji Bur-
mistrza Leżajska.

Jest to dla mnie wyzwa-
nie do dalszej pracy dla do-
bra mieszkańców naszego 
wspaniałego grodu.

Życzę wszystkim miesz-
kańcom Leżajska dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności.

BURMISTRZ LEżAJSKA
TADEUSZ TRĘBACZ

Rozmowa
z Burmistrzem Leżajska
Tadeuszem Trębaczem
• Wybory samorządowe są już 

za nami, wygrał je Pan zdecydowaną 
przewagą głosów. Jest Pan po raz trze-
ci burmistrzem Leżajska. Co Pan czuje 
– dumę, radość, satysfakcję?

• Z tych trzech określeń, jeśli mam się 
do nich ograniczyć, wybieram to trzecie: 
satysfakcję. Cieszę się, że społeczeństwo 
naszego miasta dało mi szansę konty-
nuowania rozpoczętych w poprzedniej 
kadencji działań. Powierzając mi ko-
lejny raz funkcję burmistrza, dało też 
szansę sobie. Bo to oznacza, że może li-
czyć na spokojny, a zarazem dynamicz-
ny rozwój miasta. Grunt jest przygoto-
wany.

• Ma Pan na myśli budowę obwod-
nicy miasta?

• Nie tylko to. Przyznaję, że do tej pory 
w tej sprawie udało nam się osiągnąć 
już bardzo wiele. Przez całą poprzednią 
kadencję czyniliśmy starania o to, by 
jej realizację rozpocząć jak najszybciej 
i mamy konkretne efekty – jej budowa 
została uwzględniona w planie inwesty-
cyjnym Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego, a dofinansowana ma być ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Ope-
racyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 
w latach 2007–2013”.

• Co jeszcze?
• W trakcie ubiegłej kadencji rozpo-

częliśmy przygotowania do zrealizowa-
nia kilku innych, nowych projektów 
korzystnych dla miasta. Mam nadzie-
ję, że uda nam się je zrealizować, jeśli 
nie w całości, to przynajmniej w poważ-

nej części. Jednym z nich było stworze-
nie przy udziale znaczącej części spo-
łeczności Leżajska „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji”, który zakłada wszech-
stronną przebudowę miasta i unowo-
cześnienie go. To ponad sto projektów 
na kwotę około dziewięćdziesięciu milio-
nów złotych! Jest szansa, by w osiem-
dziesięciu procentach koszty realizacji 
planowanych inwestycji pokrytych zo-
stało z funduszy unijnych.

• To rzeczywiście wielkie wyzwa-
nie.

• Sądzę, że wspólnymi siłami, dzięki 
wsparciu radnych naszego miasta, uda 
nam się zrealizować rozpoczęte w po-
przedniej kadencji plany rozwoju Le-
żajska.

• W składzie Rady Miejskiej jest wie-
le nowych twarzy. Nie obawia się Pan 
oportunizmu ze strony niektórych?

• Ośmiu radnych z poprzedniej kaden-
cji ponownie zostało wybranych do Rady 
Miejskiej. Są to powszechnie znani, sza-
nowani i odpowiedzialni obywatele mia-
sta. W ciągu tych czterech lat współ-
pracy wykazali się rozwagą, doświad-
czeniem życiowym i wiedzą, ułatwiają-
cą sprawne funkcjonowanie Rady. Nie-
którzy z nowych radnych też nie są no-
wicjuszami, gdyż pracowali już w Ra-
dach poprzednich kadencji. Liczę na to, 
że wszyscy w podejmowaniu decyzji kie-
rować się będą rozwagą i dobrem ogó-
łu leżajskiej społeczności. To ludzie wy-
kształceni, doświadczeni życiowo.

• Ale różni politycznie.
• Nie wierzę, by ludzie mądrzy, choć 

z różnych opcji politycznych, chcieli 
w imię partyjnych przynależności szko-
dzić mieszkańcom swego miasta. Nawet 
tak małego jak Leżajsk.

• • •  
wywiad miesiąca
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• Jednym z pierwszych punktów 
Pana programu wyborczego nie tylko 
w tej kadencji był rozwój gospodarczy 
i ograniczenie bezrobocia. Co Pan za-
mierza w tej kwestii?

• Nadal będę się starał o powiększe-
nie w Leżajsku Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Euro-Park Mielec. To, że ona 
już powstała, jest sukcesem. I że funk-
cjonują już w niej trzy zakłady, które 
stworzyły ponad dwieście miejsc pracy, 
a czwarty przygotowuje się do rozruchu. 
Będę się więc ubiegał o włączenie do niej 
kolejnych terenów miasta, na których 
mogłyby się ulokować następne zakłady 
zatrudniające nowych ludzi. 22 listopa-
da 2006 roku na bazie majątku zakła-
du „Hortino 1” powstała nowa spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, któ-
ra podejmie produkcję w strefie ekono-
micznej. Liczę na to, że nowy podmiot 
gospodarczy, uruchamiając produkcję, 
zwiększy zatrudnienie.

• Panie Burmistrzu, pozwoli Pan, 
że do jednego worka wrzucę oświa-
tę i stan bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszego miasta. Bo tak się skła-
da, że na ogół grzeszą nieletni i mło-
dzi ludzie.

• W niektórych szkołach i przedszko-
lach potrzebne będą remonty i moder-
nizacje obiektów. Mam to na uwadze. 
W kwestii bezpieczeństwa zaś nadal 
zamierzam rozbudowywać sieć moni-
toringu w mieście. Nie może być tak, 
by bezkarnie poruszał się po mieście de-
aler narkotyków, albo by w nocy ktoś 
nie mógł spokojnie przejść przez park. 
Kilka kamer, które już funkcjonują, zda-
ły egzamin, dlatego chcę, by nowe zo-
stały zamontowane też w innych miej-
scach.

• Wróćmy jeszcze do wyborów, 
czyli do rozgrywek w okresie kam-
panii wyborczej. Jak je Pan ocenia? 
Ze strony jednego z komitetów wy-

Drodzy Mieszkańcy 
Leżajska i powiatu 

leżajskiego!
Bardzo dziękuję za Wasze 

głosy w wyborach samorzą-
dowych 2006. Dzięki nim 
znów jestem w gremium rad-
nych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Radni Sej-
miku ponownie powierzyli 
mi funkcję Członka Zarzą-
du Województwa.

Obiecuję, że nadal dbał 
będę o dynamiczny rozwój 
zarówno miasta jak i powia-
tu leżajskiego.

Serdecznie Was pozdra-
wiam i składam najserdecz-
niejsze życzenia Świąteczne 
i Noworoczne.

JAN BUREK

Szanowni mieszkańcy 
miasta Leżajska

Pragnę bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim 
mieszkańcom, którzy obda-
rzyli mnie swoim zaufaniem 
i oddali na moją osobę głos 
w wyborach do Sejmiku Wo-
jewódzkiego.

Wynik 3095 głosów uzy-
skanych w powiecie leżaj-
skim, mimo iż nie dał miej-
sca w radzie Sejmiku, zo-
bowiązuje mnie i motywu-
je do dalszej rzetelnej pracy 
na rzecz naszego pięknego 
miasta Leżajska i leżajskie-
go powiatu.

Z wyrazami szacunku 
i wdzięczności

MAREK ORDyCZyŃSKI

OGłOSZENIE
Zarząd Towarzystwa Miłoś-

ników Ziemi Leżajskiej
z a p r a s z a

wszystkich członków i sym-
patyków Towarzystwa na

Walne 
Zgromadzenie
w dniu 27 grudnia 2006 r.

Spotkanie odbędzie się w 
sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego o godz. 13.

Serdecznie zapraszamy.

Kontynuacja
• I mniej będzie tych, którzy za chle-

bem emigrują za ocean?
• To jest moją największą bolączką. 

Marzę o tym, by żaden mieszkaniec Le-
żajska nie musiał wyjeżdżać za granicę. 
Chciałbym, żeby wyjeżdżał w świat tylko 
dlatego, że tego chce i żeby szybko wra-
cał, bo ma do czego wrócić.

• Z Pana programu wyborczego za-
pamiętałam hasło: mieszkańcy bliżej 
urzędu. W czym rzecz?

• Mam na uwadze zainstalowanie 
w mieście szerokopasmowego Interne-
tu. Prace są już w wysokim stadium 
zaawansowania. To system powszech-
nego dostępu mieszkańców i instytucji 
do Internetu. W urzędzie dzięki takiemu 
rozwiązaniu można będzie wprowadzić 
elektroniczny obieg dokumentów. Aby 
mieszkańcy poprzez Internet mogli za-
łatwiać w nim swoje sprawy.

• Czyli Urząd Miejski czeka pewne-
go rodzaju rewolucja?!

• Tak. Musimy być otwarci, nie mo-
żemy zasklepiać się w starych sche-
matach. Jeśli nauka podsuwa nam 
nowe, skuteczniejsze rozwiązania, trze-
ba z nich korzystać. Za pośrednictwem 
Internetu nie wychodząc z domu może-
my z sobą rozmawiać, dowiadywać się, 
co dzieje się w świecie, płacić rachun-
ki, kontaktować się z bankami... Dla-
czego więc mieszkaniec naszego mia-
sta nie miałby mieć takiej możliwości 
w kontakcie z Urzędem Miejskim?

• Rewolucja czeka też Miejski Dom 
Kultury?

• Rozpoczęliśmy już przygotowania 
do jego przebudowy i rozbudowy. Mo-
dernizacja tego obiektu ma na celu 
stworzenie warunków do rozwinięcia 
szerszego zakresu działań naszego cen-
trum kultury, które w istotnym stopniu 
przyczynia się swą działalnością do pro-
mocji naszego miasta.

borczych pojawiły się informacje, ma-
jące na celu umniejszenie Pana wkła-
du w widoczny gołym okiem rozwój 
naszego miasta w okresie ostatnich 
czterech lat.

• Odpowiem jednym zdaniem. Żadna 
z insynuacji, zawartych w rozpowszech-
nianych wtedy ulotkach, nie była praw-
dziwa.

• Pojawiały się głosy, że te minio-
ne cztery lata pańskiej kadencji były 
stracone, że miasto nic nie zyskało, 
że zmarnował Pan czas.

• Myślę, że go nie zmarnowałem. 
Ocenili ten czas moi wyborcy, którzy 
dostrzegli widocznie, że miasto się roz-
winęło i wypiękniało. Obdarzyli mnie 
bowiem swoim zaufaniem, dając przy-
zwolenie na rządy przez kolejne cztery 
lata, mimo że jeden z komitetów wybor-
czych poza rozprowadzaniem niepraw-
dziwych informacji zawartych w ulot-
kach, wysyłał swoich ludzi po domach, 
agitując przeciwko mnie i kandyda-
tom na radnych startujących z moje-
go komitetu wyborczego. Nie chcę wra-
cać do okresu kampanii wyborczej. To 
już minęło. Trzeba się skupić na tym, 
co istotne, co buduje, a nie rujnuje. 
A my przecież – i ja, i wybrani radni – 
mamy budować, tworzyć lepszą przy-
szłość naszym mieszkańcom i na tym 
musimy się skupić. Dla tego wspólnego 
dobra wszelkie animozje trzeba wrzu-
cić do kosza.

Przy okazji tej rozmowy chcę jeszcze 
raz serdecznie podziękować mieszkań-
com Leżajska za udział w wyborach i od-
danie głosów na moją osobę oraz rad-
nych z Komitetu Wyborczego „Nasze 
Miasto Leżajsk”.

• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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Grupa Żywiec S.A. po zapoznaniu się 
z dokładnymi informacjami na temat 
planowanej lokalizacji Parku Przemy-
słowego „Stare Miasto – Park” na tere-
nie Gminy Leżajsk wyraża swój stanow-
czy protest.

W miejscu wskazanym do stworzenia 
Parku Przemysłowego SM-P znajdują się 
strefy ochronne głębinowych ujęć wody 
służących do zaopatrzenia m.in. browa-
ru w Leżajsku i 80 procent mieszkańców 
Leżajska oraz Starego Miasta.

Ujęcia te są położone w strefie Główne-
go Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 
Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. 
By ochronić te ujęcia przed zanieczysz-
czeniem, ustanowiono wokół nich 2 stre-
fy ochrony – bezpośredniej i pośredniej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 
r. prawo wodne (Dz.U. 05.239.2019) 
w rozdziale 2, w artykułach od 52 do 61, 
na takim terenie nie można między in-
nymi lokalizować zakładów przemysło-
wych, ferm chowu lub hodowli zwierząt 
oraz budować autostrad, dróg i torów 
kolejowych.

Wokół ujęć wody, decyzją Wojewo-
dy Rzeszowskiego ze stycznia 1997 r. 
ustanowiono na 10 lat strefę ochrony 
sanitarnej. Oczywistym powinien być 
fakt, że dotychczasowi użytkownicy 
ujęć w przewidzianym terminie wystą-
pią o przedłużenie tej decyzji i utrzyma-

nie istniejących stref ochronnych, tak 
jak ma to miejsce obecnie i jest zgodne 
z aktem prawa.

Oprócz browaru w Leżajsku, który po-
siada pięć studni głębinowych, z których 
czerpie wodę dla potrzeb produkcji i za-
opatrzenia ludności wsi Stare Miasto, 
z ujęć na tym terenie korzysta Miejski 
Zakład Komunalny (MZK), posiadający 
trzy studnie głębinowe i zaopatrujący 80 
procent mieszkańców Leżajska, czyli set-
ki gospodarstw domowych.

Stworzenie silnie uprzemysłowionej 
strefy w tej lokalizacji spowoduje trwa-
łe zanieczyszczenie tych ujęć wodnych 
i wywrze szkodliwy wpływ na jakość za-
sobów wodnych w tej okolicy. W per-
spektywie lokalizacja Parku Przemysło-
wego we wskazanej obecnie lokalizacji 
stawia pod bardzo dużym znakiem za-
pytania przyszłość browaru w Leżajsku 
oraz wymusi na MZK kosztowne i nie-
potrzebne inwestycje służące wypraco-
waniu alternatywnych sposobów zaopa-
trzenia w wodę dotychczasowych odbior-
ców.

Autorzy planu stworzenia Parku Prze-
mysłowego w tym miejscu doskona-
le znali te zagrożenia. Co więcej istnie-
je bezpieczna, alternatywna lokalizacja. 
Z niezrozumiałych powodów, bez odpo-
wiednich analiz, badań i racjonalnych 
przesłanek podjęta została koniunktu-

ralna decyzja o wyborze właśnie tej lo-
kalizacji.

Grupa Żywiec S.A. zawsze stara się 
wspierać inicjatywy służące rozwojowi 
ekonomicznemu, społecznemu i kultu-
ralnemu środowisk, w których znajdują 
się jej browary. Wierzymy, że tego typu 
przedsięwzięcia służą poprawie lokal-
nej gospodarki i rozwojowi życia lokal-
nej społeczności. Dawaliśmy i dajemy 
temu świadectwo poprzez czynne zaan-
gażowanie w wiele przedsięwzięć.

Jednocześnie wyrażamy pogląd, 
że każda inicjatywa powinna opierać się 
na racjonalnych argumentach i respek-
tować interesy już istniejących przed-
siębiorców jak i okolicznych mieszkań-
ców.

W przypadku powstania Parku Prze-
mysłowego w proponowanym obecnie 
miejscu zagrożone może być zdrowie od-
biorców wody z tych ujęć jak i przyszłość 
zakładu, dającego pracę kilkuset miesz-
kańcom regionu.

Grupa Żywiec S.A. zastrzega sobie pra-
wo do podjęcia wszelkich niezbędnych 
przewidzianych prawnie kroków mają-
cych na celu zmianę szkodliwej w naszej 
ocenie lokalizacji Parku Przemysłowego 
na terenie Gminy Leżajsk.

Mattheus Dietvorst
Dyrektor Browaru w Leżajsku

Dyrekcja Browaru w Leżajsku 9 listopada br. przekazała nam do publika-
cji materiały dotyczące stanowiska władz zakładu, wchodzącego w skład 
Grupy żywiec SA, wobec planowanej przez gminę Leżajsk lokalizacji parku 
przemysłowego „Stare Miasto-Park”. Przewidziano ją w strefie ochronnej 
wód głębinowych, z których pokładów korzysta leżajski Browar i miasto. 
Istnieje obawa, że z chwilą powstania na tym terenie zakładów przemy-
słowych źródło krystalicznie czystej wody z pokładów głębinowych uleg-
ną zanieczyszczeniu.

Kontra Browaru
Oświadczenie w sprawie planów Gminy Leżajsk dotyczących 
stworzenia Parku Przemysłowego „Stare Miasto – Park”

Browar w Leżajsku
Historia. Historia piwowarstwa w Le-

żajsku sięga początków XVI wieku, kiedy 
to w roku 1525 starostwo leżajskie otrzy-
mało od króla Zygmunta I prawo warzenia 
piwa. Pierwszy browar powstał przy leżaj-
skim zamku. Liczne pożary i wojny do-
szczętnie zniszczyły zakład, którego nigdy 
już nie odbudowano w tym samym miej-
scu. Decyzja o budowie nowego browa-
ru zapadła na początku lat 70. O nowej, 
dzisiejszej lokalizacji zakładu leżajskiego 
zdecydowały pokłady krystalicznie czy-
stej, trzeciorzędowej wody głębinowej.

Inwestycje i moce. Oddany z końcem 
1977 roku browar, w pierwszym okresie 
nie wymagał dodatkowych nakładów in-
westycyjnych. Szybko rosnąca sprzedaż 
piwa doprowadziła jednak do podjęcia 
decyzji o zwiększeniu mocy. Początkowo 
produkcja w leżajskim browarze wynosiła 
ok. 600 tys. hl piwa rocznie. 13 listopada 
2001 r. po raz pierwszy w historii browaru 
w Leżajsku przekroczono magiczną liczbę 
1 miliona hektolitrów wyprodukowanego 

piwa. Po przejęciu browaru przez Heine-
kena produkcja zaczęła wzrastać. W 2002 
roku osiągnęła 1,13 mln hl. Stało się tak 
właśnie dzięki zdynamizowaniu procesów 
inwestycyjnych.

W latach 1999–2005 browar wydawał 
na inwestycje corocznie ok. 20 mln zł. 
W 2005 roku piwo z Leżajska stanowi-
ło 17 proc. całej produkcji Grupy Żywiec 
S.A. Najważniejsze inwestycje w 2005 
r. to modernizacja warzelni, zakup linii 
puszkowej (22 000 puszek/h), zwiększe-
nie wydajności fermentowni, zmiana or-
ganizacji logistyki załadunku i rozładun-
ku piwa. Zrealizowanie m.in. tych inwe-
stycji pozwoliło podnieść zdolność tech-
niczną produkcji piwa na 2,9 mln hl piwa 
rocznie.

Jakość. Od początku swego istnienia 
Browar Leżajsk postawił na jakość swo-
jego wyrobu. Piwa produkowane w leżaj-
skim browarze zawdzięczają swój smak 
krystalicznie czystej wodzie, najlepszej ja-
kości surowcom i nowym metodom tech-
nologicznym. Pozycję firmy i jej umiejęt-
ność dostosowania się do wymagań ryn-

kowych potwierdzają liczne nagrody i wy-
różnienia na imprezach piwnych, takich 
jak: Targi w Lizbonie, Targi w Lipsku, 
Chmielaki, Polagra, Jesienne Spotkania 
Browarników.

Uhonorowaniem pozycji Leżajska na pol-
skiej mapie piwnej było zdobycie w 1993 
roku przez browar Srebrnego i Złotego Asa 
Polish Promotion Corporation Ltd., przy-
znawanego najlepszym polskim firmom, 
które nie tylko produkują doskonałe wy-
roby, ale także wyróżniają się sprawnoś-
cią, solidnością oraz dodatkowo prowadzą 
działalność charytatywną.

Leżajsk uzyskał certyfikaty systemu za-
rządzania jakością zgodne z normą ISO 
9001:2000 oraz certyfikat systemu HAC-
CP (Hazard Analysis Critical Control Po-
int) – certyfikat systemu bezpieczeństwa 
produkcji żywności.

Marki. Sztandarowymi markami Le-
żajska są marki regionalne: Leżajsk Peł-
ne, Leżajsk Mocne, Podkarpackie. W bro-
warze produkowane są też marki ogól-
nopolskie: Tatra Pils i Tara Mocne, War-
ka i Strong.
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Oświadczenie
Zarząd Platformy Obywatelskiej 

RP Powiatu Leżajskiego przesłał – 
z prośbą o opublikowanie w „Biu-
letynie Miejskim” – oświadcze-
nie w sprawie tworzonego Parku 
Przemysłowego Stare Miasto i jego 
wpływu na sytuację Leżajskiego 
Browaru.

Oto jego treść:
Zarząd Platformy Obywatelskiej RP 

Powiatu Leżajskiego wyraża głębo-
kie zaniepokojenie sytuacją związaną 
z tworzeniem Parku Przemysłowego 
Stare Miasto i jego wpływu na przy-
szłość Leżajskiego Browaru.

Tworzenie Parku Przemysłowego 
jest przedsięwzięciem bardzo waż-
nym z punktu widzenia rozwoju go-
spodarczego i ograniczenia bezrobo-
cia w powiecie leżajskim. Inwestycja 
rozwoju gospodarczego i ograniczenia 
bezrobocia w powiecie leżajskim. In-
westycja ta nie może jednak w żad-
nym stopniu zagrażać przyszłości 
Leżajskiego Browaru, który jest jed-
nym z największych i najważniej-
szych pracodawców w powiecie leżaj-
skim. Przez wiele lat istnienia Bro-
war rozsławił i wypromował w kraju 
i zagranicą nie tylko swoje produkty, 
ale też miasto Leżajsk i całą Ziemię 
Leżajską. Funkcjonowanie Browaru, 
który swą mocną pozycję zawdzięcza 
przede wszystkim unikatowej jako-
ści wody jest więc najwyższą wartoś-
cią, której nie wolno naruszyć, nawet 
w imię tak ważnych celów, jakie przy-
świecają tworzonemu Parkowi Prze-
mysłowemu.

Idea parku Przemysłowego – co do-
skonale rozumiemy – ma na celu 
stworzenie nowych miejsc pracy 
i stanowi dodatkową ofertę dla przed-
siębiorców, jednak powstanie Par-
ku w atmosferze konfrontowania się 
z jednym z najlepszych zakładów pra-
cy na Ziemi Leżajskiej jest nieporo-
zumieniem. Uważamy, że Park Prze-
mysłowy ma być nowym otwarciem 
się Leżajska na możliwości płynące 
z uczestnictwa Polski w UE, ale bez 
burzenia dobrze prosperujących firm 
i przedsiębiorstw.

Wierzymy w mądrość ludzi, od któ-
rych zależy rozwiązanie trudnej obec-
nie dla Leżajskiego Browaru sytua-
cji i apelujemy, szczególnie do władz 
Gminy Leżajsk, o podjęcie konstruk-
tywnych działań, które doprowadzą 
do korzystnego rozwiązania, zarówno 
dla Parku Przemysłowego jak i Leżaj-
skiego Browaru.

Przewodniczący Zarządu Platformy 
Obywatelskiej RP Powiatu Leżajskiego

Marek Ordyczyński

Ewakuacja
22 listopada br. w leżajskim Browarze 

niespodziewanie ogłoszony został alarm 
w budynku administracyjnym i nastąpi-
ła ewakuacja wszystkich pracowników. 
Służby zakładowe wykryły bowiem awa-
rię zbiorników z ciekłym amoniakiem. 
Natychmiast przystąpiono do akcji, któ-
rej celem było z jednej strony usunię-
cie awarii, z drugiej ochrona przed lu-
dzi znajdujących się w pobliżu strefie 
zagrożenia.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. 
Były to tylko ćwiczenia.

Rozpoczęły się częścią teoretyczną – 
spotkaniem, podczas którego omówione 
zostały zasady współpracy w momencie 
awarii wszystkich służb ratowniczych, za-
równo zakładowych jak i przybyłych z ze-
wnątrz.

Podczas ćwiczeń przyjęto założenie awa-
rii rurociągu ciekłego amoniaku, w któ-
rej wyniku nastąpił wyciek, powstanie 
i rozprzestrzenianie się chmury gazowej. 
W strefie zagrożenia znalazł się budynek 
biurowy, konieczna więc była ewakuacja 
pracowników. W założeniu ćwiczeń przy-
jęto warunki ekstremalne – duże stężenie 
wybuchowe substancji w strefie, kierunek 
rozprzestrzeniania się na budynki admi-
nistracyjne, trudny dostęp do miejsca wy-
cieku substancji. Dlatego też zadaniem ra-
towników było wejście w pełnym zabezpie-
czeniu ochrony dróg oddechowych i ubra-
niach gazoszczelnych do strefy o zagroże-
niu śmiertelnym, dokonanie pomiaru stę-
żenia wybuchowego, ograniczanie rozprze-
strzeniania się chmury gazowej poprzez 

ustawienie tzw. zasłon wodnych, uszczel-
nienie zbiorników, likwidacja zagrożenia.

Utworzono sztab akcji. W jego skład we-
szli: dyrektor Browaru w Leżajsku Matthijs 
Dietvorst, główny inżynier Marian Cisek, 
kadra inżynieryjno-techniczna Browaru, 
przedstawiciel Komendanta Wojewódzkie-
go PSP bryg. Jerzy Turek, Komendant Po-
wiatowy PSP w Leżajsku mł. bryg. Józef 
Golec wraz z kadrą oficerską, Kierownik 
Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku Stanisław Chmu-
ra, naczelnik Wydziału Prewencji z Komen-
dy Powiatowej Policji w Leżajsku kom. Ar-
kadiusz Cyrnek, przedstawiciele Powia-
towego i Miejskiego Zespołu Reagowania 
Kryzysowego.

Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyło 8 
zastępów Państwowej Straży Pożarnej z KP 
PSP Leżajsk, zastęp ratownictwa chemicz-
nego z JRG PSP Nowa Sarzyna oraz JRG II 
PSP Rzeszów, Pogotowie Ratunkowe, Poli-
cja, służby zakładowe.

Uczestniczący w ćwiczeniach przedsta-
wiciele instytucji zewnętrznych, którzy 
obserwowali przebieg ćwiczeń, na spotka-
niu podsumowującym podkreślili dobre 
przygotowanie załogi na wypadek zagro-
żenia w związku z prowadzonymi proce-
sami technologicznymi przy użyciu amo-
niaku. Zwrócono również uwagą na bar-
dzo dobrą komunikację podczas prowa-
dzonych ćwiczeń pomiędzy dowódcą PSP, 
prowadzącym ćwiczenia, a osobami od-
powiedzialnymi za ewakuację i nadzór 
nad pracownikami Browaru usuwający-
mi awarię.

Bogdan Kołcz
Zdjęcia: Wojciech Długosz

Browar w liczbach
● 1977 rok – oddano do użytku Browar w Leżajsku, ● 20 mln zł 

w latach 1999–2005 inwestowała corocznie Grupa Żywiec S.A. w roz-
wój Browaru, ● 2,9 mln hl piwa to roczne moce produkcyjne Browaru, 
● 700 osób zatrudnia Browar i Spółki Dystrybucyjne Grupy Żywiec S.A., 
● 261 350 zł wydał Browar na wsparcie lokalnych inicjatyw w 2006 roku, 
● 1 376 540 złotych podatków odprowadził Browar do lokalnego samorzą-
du gminy Leżajsk w 2006 roku.

● 80 procent mieszkańców Leżajska i okolic jest zależnych od ujęcia 
wody usytuowanego w okolicy planowanego Parku.
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Stanowisko Rady Nadzorczej 
i Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w sprawie artykułu pod 
tytułem „Lidl w Leżajsku” za-
mieszczonym w Biuletynie Miej-
skim nr 8–9/2006
W związku z wieloma pytaniami i kry-

tycznymi uwagami członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Leżajsku i ich rodzin spo-
wodowanymi treścią artykułu „Lidl w Le-
żajsku” zamieszczonego w Biuletynie Miej-
skim nr 8–9/2006, Rada Nadzorcza i Za-
rząd Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdza-
ją, że informacje zawarte w tym artykule 
dotyczące zmiany przeznaczenia terenów 
pod budownictwo przez Radę Nadzorczą 
i Zarząd Spółdzielni są nieprawdziwe i wy-
magają sprostowania.

W oparciu o dokumenty przedstawia-
my poniżej chronologicznie działania, któ-
re doprowadziły do zmiany przeznaczenia 
terenów pod budownictwo.

Spółdzielnia nabyła od Urzędu Miasta 
w 1996 roku 9 działek gruntowych o łącz-
nej powierzchni 8369 m kw. przy ulicy 
Skłodowskiej i Sandomierskiej. Następ-
nie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zle-
cił opracowanie koncepcji zabudowy bu-
dynkami wielorodzinnymi zgodnie z prze-
znaczeniem tego terenu. Dokumentacja 
została wykonana, a koszty finansowe po-
kryła Spółdzielnia. Przez kolejne lata Za-
rząd Spółdzielni nie podjął jednak sku-
tecznych działań z zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, mimo tego że na miesz-
kania oczekiwało około 150 członków 
Spółdzielni i około 750 kandydatów z ksią-
żeczkami mieszkaniowymi. Wbrew istnie-
jącym potrzebom i wieloletnim oczekiwa-
niom na mieszkania przez wiele rodzin, 
ówczesny Zarząd Spółdzielni w składzie: 
Kazimierz Matłok, Mariusz Kurylak i Wła-
dysław Duda zwołał Zebranie Przedstawi-
cieli Członków (najwyższy organ Spółdziel-
ni), na którym przedstawił propozycję zby-
cia terenu jako zbędnego, uzasadniając, że 
nie ma w Leżajsku zainteresowania bu-
downictwem mieszkaniowym wielorodzin-
nym ze strony nabywców lokali.

Nie wnikając w prawdziwość tego stwier-
dzenia ZPCz podjęło w dniu 22.11.2002 r. 
uchwałę nr 5/2002 r. zezwalającą na zby-
cie tych gruntów. Dodać należy, że pod-
jęcie tak ważnej decyzji odbyło się bez 
wcześniejszego jej omówienia na Zebra-
niach Grup Członkowskich (jest to wymóg 
Statutowy).

W oparciu o podjętą uchwałę ówczes-
ny Zarząd Spółdzielni poczuł się zwolnio-
ny z dalszych starań w sprawie budowy 
mieszkań, spisując tym samym na straty 
poniesione nakłady Spółdzielni na ogólną 
sumę 72 tys. zł.

Kolejne działania Zarządu Spółdzielni 
zmierzały do zbycia wcześniej nabytego 
gruntu. Po ogłoszonym przetargu oferto-
wym w dniu 10.12.2003 r. wybrano na-
bywcę, po czym w dniu 23.04.2004 r. 
został zawarty akt notarialny sprzedaży 
działek. Zbywającym ze strony Spółdziel-
ni Mieszkaniowej był Zarząd Spółdzielni 
w składzie: Kazimierz Matłok i Mariusz 
Kurylak.

Burmistrz Miasta odstąpił od przysługu-
jącego mu ustawowo prawa pierwokupu.

W akcie notarialnym umowy sprzeda-
ży ujawnione zostało obciążenie zbywa-
nej nieruchomości polegające na obowiąz-
ku zabudowy tego terenu budownictwem 
mieszkaniowym do dnia 24.06.2006 r. Za-

rząd Spółdzielni zbył teren, na którym był 
obowiązek zabudowy mieszkaniowej.

Nabywca terenu uzyskał jednak warun-
ki zabudowy odmiennie określające rodzaj 
zabudowy. Decyzję o nowych warunkach 
dopuszczających zabudowę handlową wy-
dał Burmistrz Miasta jako organ upraw-
niony do tego ustawowo.

Tak więc władze Spółdzielni nie doko-
nały zmiany przeznaczenia terenu jak 
sugeruje Biuletyn Miejski. Liczymy na to, 
że błędne informacje zostaną wyprosto-
wane w najbliższym wydaniu Biuletynu 
Miejskiego.

Obecna Rada Nadzorcza i obecny Za-
rząd Spółdzielni z ubolewaniem stwierdza-
ją, że sprzedaż terenu uważają za złe roz-
wiązanie. Zainteresowanie budownictwem 
mieszkaniowym jest w Leżajsku bardzo 
duże. Świadczy o tym liczba złożonych 
deklaracji osób zainteresowanych nowy-
mi mieszkaniami w budownictwie wielo-
rodzinnym w naszej Spółdzielni. Do dnia 
30 września deklaracje złożyło 45 osób.

Na rynku wtórnym lokali mieszkalnych 
są głównie oferty kupna, niewiele jest ofert 
sprzedaży. Wzrosły też ceny mieszkań. 
Bardzo wielu młodych mieszkańców na-
szego miasta oczekuje na rozpoczęcie bu-
dowy mieszkań i naszym obowiązkiem 
jest starać się rozwiązywać te problemy, 
wspólnie z władzami Miasta Leżajsk.

Zarząd Spółdzielni czyni starania, aby 
pozyskać od Miasta grunty po spalonym 
przedszkolu przy ulicy Kopernika z prze-
znaczeniem pod budowę nowych miesz-
kań. Decyzja o przeznaczeniu tego terenu 
pod budownictwo mieszkaniowe spoczywa 
jednak w rękach Rady Miasta Leżajsk. Li-
czymy na to, że tak się stanie i teren zo-
stanie zabudowany budynkami mieszkal-
nymi, miejscami parkingowymi dla samo-
chodów i zielenią.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Leżajsku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Dobosz

Prezes Zarządu
Antoni Sałek

Sprostowanie do artykułu za-
mieszczonego w Biuletynie Miej-
skim nr 8–9/2006 „LIDL w Le-
żajsku”.

Szanowni mieszkańcy, członkowie Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Leżajsku!!!

Od czasu, kiedy „LIDL” rozpoczął na te-
renie Osiedla Mieszkaniowego w Leżajsku 
budowę pawilonu handlowego, trwa dys-
kusja, jak do tego doszło, dlaczego na tym 
terenie nie jest realizowane budownictwo 
mieszkaniowe.

Postanowiliśmy w tej sprawie zabrać 
głos i wyjaśnić mieszkańcom osiedla, ja-
kie warunki spowodowały, że Rada Nad-
zorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozważyły możliwość zbycia tego terenu 
na rzecz innego użytkownika.

Decyzji o zbyciu tego i zmiany jego 
przeznaczenia nie mogła podjąć Rada 
Nadzorcza ani Zarząd Spółdzielni, po-
nieważ nie miały takich uprawnień. Pra-
wo takie posiada tylko zebranie Przedsta-
wicieli Członków Spółdzielni.

Prawo do gruntu o powierzchni 8500 
m kw. nabyła Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w 1996 roku od Gminy Miasto Leżajsk 
na zasadach prawa wieczystego użytkowa-
nia przy zbiegu ulic Sandomierskiej i Skło-
dowskiej z myślą wykorzystania go pod 
budownictwo mieszkaniowe dla członków 

i kandydatów oczekujących z książeczka-
mi mieszkaniowymi (około 900 osób). Re-
alizując przyjęte na siebie zobowiązania, 
przystąpiono do opracowania koncepcji 
zabudowy przedmiotowego terenu budyn-
kami wielorodzinnymi ze 160 mieszkania-
mi. Mając to na uwadze, Zarząd Spółdziel-
ni zlecił opracowanie koncepcji zabudo-
wy terenu (wybrano pracownię architek-
tów z Krakowa jako najtańszą w drodze 
konkursu).

Z opracowaną koncepcją zabudowy za-
poznano członków oczekujących i kandy-
datów, zapraszając ich do skorzystania 
z możliwości zaspokojenia swoich potrzeb 
mieszkaniowych. Poinformowano również, 
że koszt metra kw. mieszkania wahał się 
będzie od 1200 do 1600 złotych. Deklara-
cje wstępną zgłosiło 40 osób. W związku 
z małą ilością chętnych Zarząd Spółdzielni 
ogłosił w miejscowych środkach informacji 
nabór na chętnych na własne mieszkanie. 
Deklarację wstępną zgłosiło 96 osób. W za-
istniałej sytuacji Rada Nadzorcza podjęła 
decyzję zezwalającą Zarządowi do zawie-
rania umów wstępnych. Zawarto tylko 3 
umowy, pozostali po prostu się wycofali.

Kolejnym kierunkiem przyjętym do wy-
korzystania tego terenu na cele budowni-
ctwa mieszkaniowego była koncepcja bu-
dowy domków jednorodzinnych w układzie 
szeregowym i takie rozwiązanie nie znala-
zło chętnych, zgłosiło się bowiem 5 osób 
na 40 miejsc.

Zarząd Spółdzielni na każdym posiedze-
niu informował Radę Nadzorczą o postę-
pie prac związanych z zagospodarowaniem 
tego terenu pod budownictwo mieszkanio-
we i o wynikach naboru chętnych. Dotych-
czasowe koszty opracowania koncepcji za-
budowy wielorodzinnej szeregowej oraz co-
roczne opłaty wieczyste użytkowania te-
renu i podatek od nieruchomości ponosi-
li wszyscy zamieszkali na terenie osiedla 
członkowie spółdzielni.

Z uwagi na brak chętnych na realizację 
inwestycji mieszkaniowych Zarząd Spół-
dzielni, działając dla dobra członków za-
mieszkałych (zmniejszenie obciążeń po-
datkowych) wystąpił do Rady Nadzor-
czej o czasowe zaprzestanie działalności 
inwestycyjnej w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, zbycie prawa wieczyste-
go użytkowania terenu na rzecz innego 
użytkownika lub zwrócić go Gminie Mia-
sto Leżajsk. Ogłoszono przetarg, powoła-
na została komisja przetargowa. Zwyciężył 
uczestnik przetargu, który zapłacił za pra-
wo wieczystego użytkowania przedmioto-
wej działki 381 tys. zł. Z uzyskanych pie-
niędzy zapłacono za opracowanie koncep-
cji zabudowy 72 tys. zł, a pozostałe 309 
tys. zł przeznaczono na fundusz remon-
towy Spółdzielni.

Chcemy również poinformować, że o woli 
sprzedaży wymienionej działki zostali po-
informowani członkowie Spółdzielni za Ze-
braniach grup członkowskich, a Zebranie 
Przedstawicieli Członków, które odbyło się 
w 2002 roku, podjęło uchwałę, zezwalają-
cą Zarządowi na zbycie prawa użytkowa-
nia wieczystego tego terenu. Informujemy 
równocześnie, że Spółdzielnia w dalszym 
ciągu ma możliwości budowy bloku miesz-
kalnego, posiada bowiem działkę budowla-
ną, która znajduje się przy ulicy Staszica, 
w sąsiedztwie przebudowanego parkingu 
samochodowego.

Józef Rzeźnik, Krzysztof Wysocki: 
członkowie Rady Nadzorczej, działają-

cy w okresie podejmowania decyzji zby-
cia prawa wieczystego gruntu

Kazimierz Matłok: prezes Zarządu, 
działający w tym okresie
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Odpowiedź na nadesłane pisma 
w sprawie lokalizacji inwestycji 
Lidl sp. z o.o. w Leżajsku
Aktem Notarialnym w 1996 roku Gmina 

Miasto Leżajsk oddała Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Leżajsku w trybie przetargo-
wym– w użytkowanie wieczyste na 99 lat 
grunt o powierzchni 83ary 69 m kw. z prze-
znaczeniem pod zorganizowane budowni-
ctwo mieszkalne wielorodzinne, a Spół-
dzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się 
do jego zabudowy budynkami mieszkal-
nymi w terminie 6 lat od daty wpisania 
wieczystego użytkowania w księdze wie-
czystej.

Z tytułu oddania gruntu w użytkowanie 
wieczyste Miasto otrzymało kwotę w wyso-
kości 15 150 zł.

Przed upływem terminu zabudowy, 
ówczesne władze Spółdzielni zwróciły się 
z prośbą do Zarządu Miejskiego w Leżaj-
sku o przedłużenie terminu zabudowy 
o kolejne 6 lat, uzasadniając swą prośbę 
trwającym już postępowaniem w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę osiedla 
domów jednorodzinnych w zabudowie sze-
regowej oraz tym, że Spółdzielnia zainwe-
stowała już środki mieszkańców w wyso-
kości 100 000 zł na dotychczasową doku-
mentację techniczną, a także mocną de-
koniunkturą na rynku nieruchomości.

Zarząd Miejski w Leżajsku uchwa-
łą z dnia 31 października 2001 r. wyra-
ził zgodę na przedłużenie terminu zakoń-
czenia budowy budynkami mieszkalny-
mi do dnia 24 czerwca 2006 r., co zosta-
ło potwierdzone w akcie notarialnym z 13 
marca 2002 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zbyła pra-
wo użytkowania wieczystego do tego grun-
tu aktem notarialnym w dniu 23 kwiet-
nia 2004 r.

Jak wynika z powyższego w momen-
cie sprzedaży przez Spółdzielnię Miesz-

kaniową prawa użytkowania wieczystego, 
nie upłynął jeszcze umowny termin za-
budowy, ustalony w akcie notarialnym. 
W związku z tym Miasto nie miało pod-
stawy do wystąpienia na drogę postę-
powania sądowego z żądaniem rozwią-
zania umowy użytkowania wieczyste-
go przed upływem ustalonego termi-
nu zabudowy stosownie do art. 240 ko-
deksu cywilnego. Mogło jedynie skorzy-
stać z przysługującego prawa pierwokupu 
i nabyć grunt za cenę sprzedaży, ustaloną 
w warunkowej umowie sprzedaży pomię-
dzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a osoba-
mi fizycznymi w wysokości 381 000 zł, tj. 
za 25 razy wyższą od kwoty, jaką otrzy-
mało Miasto od Spółdzielni Mieszkanio-
wej przy oddawaniu gruntu w użytkowa-
nie wieczyste.

Cena sprzedaży prawa użytkowania 
wieczystego gruntu wynikła z przetargu 
osiągnęła wysokość wartości prawa włas-
ności tej nieruchomości (około 50 zł za 1 
m kw.), co oznaczałoby, że Miasto drugi 
raz wydałoby pieniądze podatnika na za-
kup tego samego gruntu. Ponadto w bu-
dżecie Miasta na rok 2004 nie były zare-
zerwowane środki w wysokości 381 000 
zł na ten cel.

Przeznaczenie terenu określał dotych-
czas miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalany przez gminę. 
W obowiązującym do 31.12.2003 r. miej-
scowym planie ogólnym (MPO) zagospo-
darowania przestrzennego miasta Leżaj-
ska, teren pomiędzy ul. Sandomierską 
a ul. M. Curie-Skłodowskiej przeznaczo-
ny był pod zorganizowane budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne z usługami. 
Po utracie ważności planu teren ten 
można było zagospodarować na róż-
ne cele, w tym w całości pod usługi. 
Stąd też, nie można było odmówić wy-
dania warunków zabudowy dla obiektu 
handlowego.

Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa zby-
wała grunt, plan już nie obowiązywał.

Nabywca gruntu w dniu 26 września 
2005 roku wystąpił do Burmistrza Leżaj-
ska z wnioskiem o ustalenie warunków za-
budowy na zamierzenie inwestycyjne po-
legające na budowie pawilonu handlowe-
go branży spożywczej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi. Po przeprowadzeniu po-
stępowania administracyjnego w tej spra-
wie i uzyskaniu wymaganych przepisami 
uzgodnień, w dniu 6 grudnia 2005 r. Bur-
mistrz wydał niniejszą decyzję.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym nie można od-
mówić ustalenia warunków zabudowy, je-
żeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne 
z przepisami odrębnymi, a wnioskodawca 
przedłożył wymagane dokumenty. W tym 
przypadku tak było.

Pomimo że Miasto chciało, aby teren 
ten został przeznaczony pod budownictwo 
wielorodzinne (bloki mieszkalne), w świet-
le obowiązujących przepisów Burmistrz 
nie mógł odmówić ustalenia warunków za-
budowy na wnioskowany przez właściciela 
cel tj. pod pawilon handlowy.

Istotnie, w informacji, jaką podaliśmy 
we wcześniejszym Biuletynie, wkradła 
się nieścisłość, za co przepraszamy. Pań-
stwo możecie po zaprezentowaniu stano-
wisk wszystkich stron wyrobić sobie po-
gląd w tej sprawie.

Fakt jednak pozostaje faktem, że gdy-
by Spółdzielnia Mieszkaniowa na terenie 
przejętym od miasta w wieczyste użytko-
wanie wybudowała bloki czy osiedle do-
mków jednorodzinnych, nie byłoby w tym 
miejscu sklepu. I nie byłoby sprawy.

Jest sklep. Czas pokaże, czy miesz-
kańcy będą zadowoleni z lokalizacji tego 
obiektu.

(um)

Supermarket 
„Lidl”

14 grudnia br. otwarty został w Leżaj-
sku supermarket „Lidl”. Został on wy-
budowany na terenie, którym do nie-
dawna zawiadywała leżajska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, u zbiegu ulic Sando-
mierskiej i Marii Curie-Skłodowskiej.

Budowa postępowała w iście błyska-
wicznym tempie; wiosną tego roku zaczę-
to robić wykopy i lać beton w fundamenty, 
a w grudniu, przed świętami Bożego Na-
rodzenia można już było dokonywać za-
kupów.

Firma niemiecka „Lidl” zadomowiła się 
w naszym kraju jako „Lidl – Polska sp. 
z o.o.”. Jej siedzibą jest Tarnowo Podgór-
ne koło Poznania. W końcówce roku 2002 
pojawiła się na Podkarpaciu. Sklepy tej 
sieci egzystują m. in. w Rzeszowie, Luba-
czowie, Łańcucie, Tarnobrzegu, Stalowej 
Woli, Krośnie. Teraz doszedł jeszcze jeden 
– w Leżajsku.

Sklepy „Lidl” skupiają swą uwagę 
na branży spożywczej i chemii gospodar-
czej.

Osobliwością tej firmy jest stosowanie w 
jej sklepach szczególnej promocji. Są nią 
towary wystawiane na sprzedaż w kon-
kretne dni tygodnia – to artykuły, których 
na co dzień się klientom nie oferuje. I tak 
w poniedziałki i czwartki w leżajskim „Lid-
lu” w specjalnej alejce wystawiane będą 

na sprzedaż raz telewizory, innym razem 
lodówki, jeszcze innym sprzęt sportowy, 
akcesoria ogrodnicze, elektronarzędzia itp. 
Każdego tygodnia co innego. To atrakcja 
sieci sklepów „Lidl”.

Jak nas poinformował przedstawiciel fir-
my „Lidl-Polska”, „sklep w Leżajsku ma 
powierzchnię sprzedaży około 1200 me-
trów kwadratowych z systemem socjalnym 
i magazynowym.” Należy więc do katego-
rii supermarketów (sklepy o powierzchni 
handlowej powyżej 2000 metrów kwadra-
towych to hipermarkety).

Na co mogą liczyć klienci leżajskiego 
„Lidla”?

Przedstawiciel firmy zapewnia: – To szyb-
ka obsługa, osiem kas, szeroki asortyment, 
towary przejrzyście wyłożone na półkach, 
fachowa obsługa, szerokie przejścia wy-
godne dla klienta, duży parking. Sklep 

znajduje się w sąsiedztwie dużego osied-
la mieszkaniowego, co powoduje, że po-
tencjalni klienci mają blisko – to korzyść 
obopólna i ich, i nasza. Miasto też na tym 
zyskało – poza płatnikiem podatku od nie-
ruchomości ma płatnika za zezwolenie 
na sprzedać alkoholu. Poza parkingiem, 
który został wybudowany przede wszyst-
kim dla potrzeb klientów sklepu, ułożyli-
śmy 720 metrów chodnika i nieodpłatnie 
przekazaliśmy go miastu. Jest jeszcze jed-
na korzyść dla miasta i jego mieszkańców – 
miejsca pracy. W tym sklepie zatrudniliśmy 
ponad 30 osób z Leżajska i okolic. I jeszcze 
jedno – ceny u nas są niższe niż w jakim-
kolwiek innym sklepie w mieście.

„Lidl” to niemiecka sieć sklepów. Jej za-
łożycielami jest rodzina Schwarzów, która 
na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowa-
ła do Niemiec z okolic Krakowa. W Niem-
czech Schwarzowie założyli najpierw sieć 
hurtowni, potem – na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia zaczęli otwierać sklepy samo-
obsługowe. Zawsze zajmowali się bran-
żą spożywczą. Teraz „Lidl” jest powiąza-
ny z inną handlową firmą „Kauflandem”. 
„Lidl” tworzy supermarkety, „Kaufland” – 
hipermarkety.

Wracając do Leżajska. Miejmy nadzieję, 
że i mieszkańcy naszego miasta i „Lidl-Pol-
ska” będą zadowoleni z faktu, że powstał 
tu ten supermarket.

(bwl)
Fot. bwl
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wybory samorządowe 2006

Okręg nr 1
Ireneusz Stefański – 585 głosów
Piotr Urban – 324 głosy
Ryszard Dziura – 318 głosów
Stanisław Chmura – 293 głosy
Tadeusz Karakuła – 288 głosów
Marek Karakuła – 271 głosów
Wojciech Michalewski – 94 głosy
Jerzy Jama – 88 głosów
Agnieszka Kochmańska – 70 głosów

Okręg nr 2
Eleonora Sas-Gontarz – 305 głosów
Jerzy Świta – 249 głosów
Władysław Bryniarski – 226 głosów
Maria Bielecka – 213 głosów
Mieczysław Szarek – 199 głosów
Czesław Zawierucki – 189 głosów
Bogdan Wójtowicz – 133 głosy
Bogdan Duda 126 głosów
Krzysztof Urban 117 głosów
Maria Sykała – 70 głosów
Zygmunt Limowski – 47 głosów
Bolesław Żyła – 46 głosów

Okręg nr 3
Leszek Sołek – 208 głosów
Krzysztof Urbański – 199 głosów
Irena Skoczylas – 179 głosów
Bogusława Krzan – 158 głosów
Robert Adamski – 94 słosy
Anna Borkowska – 78 głosów
Bogdan Pęcak – 77 głosów

Okręg nr 4
Jan Dec – 332 głosy
Zbigniew Policzkiewicz – 160 głosów
Andrzej Janas – 154 głosy
Damian Wyszyński – 146 głosów
Henryk Bazan – 142 głosy
Jan Kowal – 100 głosów

Okręg nr 5
Mieczysław Sroka – 254 głosy
Wojciech Tokarz – 215 głosów
Bogusław Kulpa – 172 głosy
Tadeusz Dziurzyński – 112 głosów
Arkadiusz Sikora – 90 głosów
Stanisław Dudek – 84 głosy
Rafał Pakosz – 78 głosów
Robert Nicpoń – 57 głosów
Zbigniew Szmuc – 46 głosów

Okręg nr 6
Krzysztof Kwieciński – 274 głosy
Tadeusz Sroczyk – 254 głosy
Lidia Dziurzyńska – 230 głosów
Tadeusz Pytko – 200 głosów
Tadeusz Markowski – 198 głosów
Artur Wiatrowicz – 197 głosów
Andrzej Maruszak – 188 głosów
Marian Pliszka – 168 głosów
Krzysztof Sobejko – 156 głosów
Jan Irzykowski – 118 głosów
Bogusław Lach – 98 głosów
Henryk Warenica – 87 głosów

Jerzy Rejman – 77 głosów
Józef Opaliński – 67 głosów
Stanisław Bździuch – 66 głosów
Mariusz Skrzyński – 54 głosy

Rada Miejska 
w Leżajsku

P r z e w o d n i c z ą c y
Mieczysław Sroka

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y
Piotr Urban

W i c e p r z e w o d n i c z ą c y
Ireneusz Stefański

P o z o s t a l i  r a d n i:
Władysław Bryniarski

Jan Dec
Ryszard Dziura

Lidia Dziurzyńska
Krzysztof Kwieciński

Zbigniew Policzkiewicz
Eleonora Sas-Gontarz

Leszek Sołek
Tadeusz Sroczyk

Jerzy Świta
Krzysztof Urbański
Wojciech Tokarz

Kto jest kim?
NASZE MIASTO LEżAJSK

Władysław Bryniarski – lat 58 – wy-
kształcenie wyższe, emeryt. Radny w ubie-
głej kadencji.

Jan Dec – lat 64 – nauczyciel, emeryt. 
Radny w ubiegłej kadencji, przewodniczą-
cy Komisji Porządku Publicznego i Ochro-
ny Środowiska w poprzedniej i obecnej ka-
dencji.

Mieczysław Sroka – lat 62 – dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w poprzed-
niej i obecnej kadencji.

Jerzy Świta – lat 41 – wykształcenie 
wyższe, nauczyciel.

Piotr Urban – lat 53 – wykształcenie 
wyższe, kierownik Rejonu Eksploatacji 
Sieci Gazowniczej w Leżajsku, ponownie 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Krzysztof Urbański – lat 63 – emeryt, 
nauczyciel, wykształcenie wyższe.

Wojciech Tokarz – lat 63 – wykształ-
cenie wyższe, nauczyciel, wicedyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, 
w poprzedniej kadencji przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych.

MOJE MIASTO LEżAJSK
Ryszard Dziura – lat 51 –wykształcenie 

wyższe, inżynier elektryk w Rejonie Ener-
getycznym Leżajsk.

Lidia Dziurzyńska – lat 42 – magister 
inżynier ekonomiki rolnictwa.

Zbigniew Policzkiewicz – lat 49 – ana-
lityk systemów komputerowych w Zakła-

dach Chemicznych „Organika-Nowa Sa-
rzyna”.

Eleonora Sas-Gontarz – lat 57 – le-
karz.

Leszek Sołek – lat 49 – wykształcenie 
średnie, pracownik Fabryki Maszyn w Le-
żajsku.

Tadeusz Sroczyk – lat 59 – technolog, 
pracownik ZST w Leżajsku.

Ireneusz Stefański –lat 44 –wykształ-
cenie wyższe.

Platforma Obywatelska
Krzysztof Kwieciński – lat 51 – lekarz, 

ordynator Oddziału Dziecięcego w leżaj-
skim szpitalu.

Samorząd Leżajska
Komisje stałe 
Rady Miejskiej

27 listopada 2006 roku na I se-
sji Rady Miejskiej Leżajska powo-
łano Komisje Stałe Rady Miejskiej 
i uchwalono ich skład osobowy.

Komisja Rewizyjna
– 3 osoby

Komisja Gospodarki i Budżetu
– 5 osób

Komisja Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska

– 6 osób
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych

– 5 osób

KOMISJA REWIZyJNA
P r z e w o d n i c z ą c y
Władysław Bryniarski

C z ł o n k o w i e
Zbigniew Policzkiewicz

Jerzy Świta

KOMISJA GOSPODARKI 
I BUDżETU

P r z e w o d n i c z ą c y
Tadeusz Sroczyk
C z ł o n k o w i e

Władysław Bryniarski
Zbigniew Policzkiewicz

Wojciech Tokarz
Piotr Urban

KOMISJA PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO I OCHRONy 

ŚRODOWISKA
P r z e w o d n i c z ą c y

Jan Dec
C z ł o n k o w i e
Ryszard Dziura

Krzysztof Kwieciński
Leszek Sołek

Tadeusz Sroczyk
Krzysztof Urbański

KOMISJA OŚWIATy, 
KULTURy I SPRAW 

SPOłECZNyCH
P r z e w o d n i c z ą c y

Wojciech Tokarz
C z ł o n k o w i e

Lidia Dziurzyńska
Eleonora Sas-Gontarz

Jerzy Świta
Krzysztof Urbański

Wyniki wyborów 
do Rady Miejskiej w Leżajsku
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informator urzędowy

Sprawozdanie
z I sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
27 listopada 2006 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się 

pierwsza inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Leżajsku. 
Uczestniczyło w niej piętnastu nowych radnych (tj. 100 proc. składu Rady) 
oraz dotychczasowy Burmistrz Miasta Tadeusz Trębacz.

Radnych i zaproszonych gości powitał 
Przewodniczący Rady poprzedniej kaden-
cji Mieczysław Sroka. Następnie, zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym, najstar-
szy wiekiem radny, senior Jan Dec otwo-
rzył I sesję i prowadził ją do czasu wyboru 
nowego Przewodniczącego Rady.

Przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu radnego, wszyscy radni, wypeł-
niając obowiązek ustawowy, złożyli ślubo-
wanie w brzmieniu określonym ustawą.

Następnie powołana spośród radnych 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła taj-

ne głosowanie w sprawie wyboru Przewod-
niczącego Rady. Do pełnienia tej funkcji 
został zgłoszony jeden kandydat Mieczy-
sław Sroka, który w wyniku tajnego gło-
sowania został wybrany Przewodniczącym 
Rady Miejskiej i objął prowadzenie dal-
szych obrad.

W kolejnym punkcie, zgodnie z przyję-
tym porządkiem obrad, Rada dokonała wy-
boru dwóch wiceprzewodniczących Rady. 
W wyniku tajnego głosowania wiceprze-
wodniczącymi Rady zostali: Piotr Urban 
i Ireneusz Stefański.

Na sesji tej Rada dokonała także wybo-
ru członków Komisji stałych Rady, przed-
tem ustalając z ilu osób będą się składać 
poszczególne Komisje. Rada postanowiła 
nie zmieniać składów liczbowych, pozosta-
wiając je jak dotychczas: Komisja Rewizyj-
na – 3 osoby, Komisja Gospodarki i Budże-
tu – 5 osób, Komisja Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska – 6 osób, Komisja 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – 5 
osób. (Imienne składy Komisji zamieszczo-
ne są oddzielnie).

C. Turosz

Od lewej: Zbigniew Policzkiewicz, Ryszard Dziura, Krzysztof Kwieciński, Daniel Zając, Władysław Bryniarski, Jadwiga 
Serafin (Skarbnik Miasta), Tadeusz Trębacz, Eleonora Sas-Gontarz, Jan Dec, Piotr Urban, Ireneusz Stefański, Mieczysław 
Sroka, Wojciech Tokarz, Tadeusz Sroczyk, Krzysztof Urbański, Leszek Sołek, Jerzy Świta, Lidia Dziurzyńska.
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UCHWAłA Nr II/6/06
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 6 grudnia 2006
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.10 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zmian.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych 
na terenie Miasta Leżajska w następujących wysokościach:

1.1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych 
do dnia 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  616 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie 1022 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton 1230 zł

1.2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych 
po dniu 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  568 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie 974 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton 1182 zł

1.3. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton posiadających kata-
lizatory:
a) d 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 544 zł
b) powyżej 5,5ton do 9,0 ton włącznie 948 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton 1156 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za rów-

noważne

Inne 
systemy 

zawieszania 
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 1022 zł 1230 zł
13 14 1230 zł 1638 zł
14 15 1638 zł 1838 zł

15 i powyżej 1844 zł 2042 zł
Trzy osie

12 17 1022 zł 1230 zł
17 19 1230 zł 1428 zł
19 21 1442 zł 1638 zł
21 23 1638 zł 1844 zł
23 25 2042 zł 2250 zł

25 i powyżej 2042 zł 2250 zł
Cztery osie i więcej

12 25 1638 zł 1844 zł
25 27 1844 zł 2042 zł
27 29 2042 zł 2140 zł
29 31 2140 zł 2476 zł

31 i powyżej 2192 zł 2476 zł

3.1. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poni-
żej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1068 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1192 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1314 zł

3.2. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poni-
żej 12 ton wyprodukowanych po 31 grudnia 1990 r.:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 972 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1092 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1216 zł

3.3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 
i poniżej 12 ton posiadających katalizatory:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 874 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 996 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1118 zł

3.4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton – stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciąg-
nik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycz-
nym lub zawiesze-
niem uznanym za 

równoważne

Inne sy-
stemy 
zawie-
szania 

osi jezd-
nych

Dwie osie
12 18 1216 zł 1266 zł
18 25 1266 zł 1362 zł
25 31 1362 zł 1462 zł

31 i powyżej 1462 zł 1830 zł
Trzy osie

12 40 1692 zł 1698 zł
 40 i powyżej 2034 zł 2400 zł

5.1. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 1008 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1118 zł

5.2. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, wyprodukowanych po 31 grudnia 1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 912 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1020 zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, stawki podatkowe określa poniższa tabela

Liczba osi i dopuszczal-
na Masa całkowita ze-
społu pojazdów: nacze-
pa (przyczepa) + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku powyżej złotych

Nie mniej 
niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

Inne syste-
my zawie-
szania osi 
jezdnych

Jedna oś

12 18 912 zł 1008 zł

18 25 1008 zł 1118 zł

25 i powyżej 1118 zł 1322 zł

Dwie osie

12 28 1008 zł 1118 zł

28 33 1118 zł 1216 zł

33 38 1216 zł 1322 zł

38 i powyżej 1362 zł 1600 zł

Trzy osie

12 38 1270 zł 1322 zł

38 i powyżej 1570 zł 1692 zł
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7.1. Od autobusów wyprodukowanych 
do dnia 31 grudnia 1990 r. w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1458 zł
b) równej lub wyższej
  niż 30 miejsc 1830 zł

7.2. Od autobusów wyprodukowanych 
po dniu 31 grudnia 1990 r. w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia:
a) niej niż 30 miejsc 1310 zł
b) równej lub wyższej
  niż 30 miejsc 1776 zł

7.3. Od autobusów, których jedynym 
źródłem zasilania jest gaz – bez względu 
na datę produkcji – w zależności od licz-
by miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1254 zł
b) równej lub wyższej
  niż 30 miejsc 1728 zł

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Leżajska.
§ 3

Traci moc uchwała nr XXVIII/262/05 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listo-
pada 2005 r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków trans-
portowych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Podkarpa-
ckiego i ma zastosowanie do podatku na-
leżnego od 1 stycznia 2007 roku.

UCHWAłA Nr II/5/06
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 6 grudnia 2006
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, 
art. 40 ust. 1 i 42, ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203), art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych) Dz.U. z 2002 r. poz. 
84 zmiana; Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. 
Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, 
Nr188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i 
Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 
i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 i 
Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Dz.U. Nr 130 
poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164 poz. 
1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, 
Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484).

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, 
co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku 

od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,66 zł od 1 m2 po-
wierzchni.

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 3,64 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organiza-

cje pożytku publicznego 0,14 zł od 1 m2 
powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,44 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 18,48 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej.

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,74 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

e) pozostałych w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 3,41 zł od 1 
m2 powierzchni.

3. Od budowli – 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 
i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta Leżajska.
§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały po-
wierza się Komisji Gospodarki i Budżetu 
Rady Miejskiej w Leżajsku.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/263/05 

Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 listo-
pada 2005 r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Podkarpa-
ckiego i ma zastosowanie do podatków na-
leżnych od 1 stycznia 2007 roku.

UCHWAłA Nr II/7/06
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od posiadania psów i terminów 
płatności.

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 8, art. 
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
Nr 142 z 2001 roku, poz. 1540 z później-
szymi zmianami oraz art. 14 pkt. 1 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późniejszy-
mi zmianami)

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, 
co następuje:

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od po-

siadania psów według niżej określonych 
zasad:

1. od posiadania trzeciego psa utrzymy-
wanego w celu pilnowania gospodarstwa 
rolnego – 25 zł.

2. od posiadania każdego następnego 
psa utrzymywanego w celu pilnowania go-
spodarstwa rolnego – 29 zł.

3. od posiadania każdego psa w gospo-
darstwie domowym w budynkach wieloro-
dzinnych – 46 zł.

4. od posiadania pierwszego psa w po- 
zostałych gospodarstwach domowych 
– 25 zł.

5. od posiadania każdego następnego 
psa w pozostałych gospodarstwach domo-
wych – 29 zł.

§ 2
1. Podatek od posiadania psów płat-

ny jest bez wezwania do dnia 31 marca 
roku podatkowego, a w przypadku powsta-
nia obowiązku podatkowego w ciągu roku 
w terminie 14 dni od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. W przypadku po-
wstania lub wygaśnięcia obowiązku podat-
kowego w ciągu roku, podatek ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następnego 
po miesiącu, w którym powstały okoliczno-
ści uzasadniające powstanie tego obowiąz-
ku i wygasa z upływem miesiąca, w któ-
rym ustały okoliczności uzasadniające ten 
obowiązek.

3. Pobór podatku od posiadania psów 
następuje w kasie lub na rachunek ban-
kowy Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Miasta Leżajska.
§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały po-
wierza się Komisji Gospodarki i Budżetu 
Rady Miejskiej w Leżajsku.

§ 5
Traci moc uchwała Nr X/102/03 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 listopada 
2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od posiadania psów i ter-
minu płatności.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i ma zastosowanie do podatków należnych 
od 1 stycznia 2007 r.

KOMUNIKAT
Otwarty konkurs 

ofert
na prowadzenie 
pozalekcyjnych 

zajęć sportowych 
w szkołach miejskich

Urząd Miejski w Leżajsku uprzej-
mie informuje, że Burmistrz Leżaj-
ska ogłosił otwarty konkurs ofert na 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w szkołach miejskich, 
zespołów i kółek zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży, szkółek sporto-
wych ośrodka pomocy dla osób z ro-
dzin patologicznych i ubogich.

Zasady i tryb składania ofert na 
wsparcie realizacji wyżej wymienio-
nych zadań określone zostaną w Za-
rządzeniu Burmistrza, które ogło-
szone będzie na stronie interne-
towej miasta i tablicach informa-
cyjnych Urzędu Miejskiego w Le-
żajsku.

Oferty będą mogły składać orga-
nizacje pozarządowe nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych 
oraz stowarzyszenia nie prowadzą-
ce działalności dochodowej.

Oferty powinny być sporządzo-
ne na formularzach według wzoru 
określonego w rozporządzeniu mi-
nistra gospodarki, pracy i polityki 
społecznej z dnia 29 października 
2003 r. (Dz.U. z 2003 roku, nr 193, 
poz. 1891).
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Na początku Tadeusz Trębacz 
jako Burmistrz Miasta poprzed-
niej kadencji złożył obszerne spra-
wozdanie o stanie Miasta.

Następnie, wybrany ponownie 
Burmistrzem Leżajska – Tadeusz 
Trębacz złożył przed Radą ślu-
bowanie, obejmując tym samym 
prawnie obowiązki Burmistrza 
Miasta. Po złożeniu ślubowania 
Burmistrz podziękował wyborcom 
za wybór jego osoby na to stano-
wisko i przedstawił Radzie pro-
gram działania.

W dalszej części obrad Rada 
zajęła się uchwaleniem podat-
ków na 2007 r. W zakresie po-
datku od nieruchomości i podat-
ku od środków transportowych 
nastąpił wzrost średnio 0,9 proc. 
Natomiast podatek od posiadania 
psów Rada zwiększyła ostatecz-
nie o 25 proc. w stosunku do obo-
wiązującego dotychczas od 3 lat. 
(pełny tekst uchwał i wysokości 
stawek zamieszczamy oddziel-
nie).

Ponadto Rada podjęła uchwałę 
o wynagrodzeniu Burmistrza Le-
żajska zwiększając dotychczaso-

Wszystkim Wyborcom, 
którzy oddali na mnie głosy 
w wyborach do samorządu Le-
żajska w tej kadencji składam 
serdeczne podziękowania.

Obiecuję, że zrobię wszyst-
ko, by nie zawieść Waszego 
zaufania.

MIECZySłAW SROKA

Szanowni Wyborcy!
Serdecznie dziękuję ze oka-

zanie mi zaufania w wybo-
rach samorządowych 2006. 
Postaram się nie zawieść 
Waszych oczekiwań zwią-
zanych z moim wyborem 
na radnego Rady Miejskiej 
w Leżajsku.

KRZySZTOf KWIECIŃSKI

we wynagrodzenie o 4,4 proc. oraz 
ustaliła miesięczną zryczałtowaną 
dietę dla radych Rady Miejskiej 
w Leżajsku.

W końcowej części sesji oma-
wiano sprawy organizacyjne pra-
cy Rady, po czym radni zgłaszali 
wnioski i zapytania.

Na sesji tej radni otrzymali pro-
jekt budżetu miasta na 2007 r.

C. Turosz

Też nie wierzyłam, że mój 
jeden głos może naprawdę 
zdecydować, kto zostanie wy-
brany do Rady Powiatu. Twój 
głos, Drogi Wyborco, zdecydo-
wał, że otrzymałam mandat 
radnej powiatu. Zapewniam, 
że w mojej pracy samorzą-
dowej zawsze najistotniejsze 
będą sprawy ważne dla moich 
wyborców. Dziękuję, że będę 
miała możliwość Was repre-
zentować.

ELżBIETA WOJTERA

Mieszkańcom Leżajska 
z Okręgu Wyborczego nr 6, 
którzy poparli moją kandyda-
turę do Rady Miejskiej w Le-
żajsku, składam serdeczne 
podziękowania.

LIDIA DZIURZyŃSKA

OGłOSZENIE
Urząd Miejski w Leżajsku 

przypomina, że zgodnie z re-
gulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Mia-
sta Leżajska, przyjętym uchwa-
łą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr 
XXXI/275/06 z dnia 26 stycz-
nia 2006 r., na właścicielach 
psów ciążą obowiązki polega-
jące na:

• zgłoszeniu psa do rejestra-
cji niezależnie od tego czy pod-
lega on obowiązkowi opłaty po-
datkowej,

• zaopatrzeniu psa w znaczek 
identyfikacyjny otrzymany bez-
płatnie w czasie rejestracji,

• corocznym opłacaniu po-
datku z tytułu posiadania psa 
zgodnie z Uchwałą Rady Miej-
skiej,

• poddaniu psa w wieku po-
nad 2 miesiące szczepieniu 
ochronnemu przeciw wściekliź-
nie raz w ciągu roku kalenda-
rzowego,

• prowadzeniu psa na smyczy 
i w kagańcu w miejscach pub-
licznych,

• usuwaniu zanieczyszczeń 
spowodowanych przez psa w 
miejscach publicznych,

• natychmiastowym zawiado-
mieniu służb weterynaryjnych 
o pojawieniu się u psa objawów 
wzbudzających podejrzenie za-
chorowania na chorobę zakaź-
ną.

Ponadto osoby, utrzymujące 
zwierzęta domowe, są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeń-
stwa i środków ostrożności, za-
pewniających ochronę przed za-
grożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego. Ponoszą 
też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.

Straż Miejska w Leżajsku zo-
stała zobowiązana do ścisłego 
egzekwowania wymienionych 
powyżej obowiązków, dlatego 
prosimy o pełne respektowanie 
zapisów regulaminu.

łamanie regulaminu w przed-
miotowym zakresie skutkowa-
ło będzie karą grzywny.

Sprawozdanie 
z II sesji Rady Miejskiej  

w Leżajsku
6 grudnia 2006 r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Obecni byli 

wszyscy radni, w liczbie 15 oraz Burmistrz miasta wraz z pracow-
nikami Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta.
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Rozporządzenie porządkowe 
nr 81/06 Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 6 
listopada 2006 r.

w sprawie ograniczenia używania wyro-
bów pirotechnicznych na terenie woje-
wództwa podkarpackiego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 872 z późn. zm. 1) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mie-
nia osób oraz zapewnienia porządku, spo-
koju i bezpieczeństwa publicznego wpro-
wadza się zakaz używania wyrobów piro-
technicznych w miejscach publicznych 
na terenie województwa podkarpackiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, 
nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2006 
r. oraz w dniu 1 stycznia 2007 r., a tak-
że nie obejmuje organizatorów imprez 
i przedsięwzięć artystycznych, rozrywko-
wych, rekreacyjnych i szkoleniowych, któ-
rzy organizując takie imprezy i przedsię-
wzięcia, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, uzyskali zezwolenie właściwych 
organów.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w §1, nie do-
tyczy używania przez właściwe służby, jed-
nostki ratownicze i osoby wzywające pomo-
cy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygna-
lizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozo-
stałych artykułów pirotechnicznych z wy-
łączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych 
symbolem 24.61.14 wg Polskiej Klasyfika-
cji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, 
poz. 844, z 2005 r. Nr 901, poz. 760).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, 
podlega karze grzywny wymierzonej na za-
sadach i trybie określonym w prawie o wy-
kroczeniach na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykrocze-
nia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z 2003 r. 
Nr 109, poz. 1031, z 2004 r. Nr 213, poz. 
2081, z 2005 r. Nr 128, poz. 1351, Nr 143, 
poz. 1203, Nr 132, poz. 1103) oraz ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. 2).

§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 
10 stycznia 2007 r.

§ 6. Rozporządzenie ogłasza się w dro-
dze obwieszczenia i podaje do wiadomości 
w środkach masowego przekazu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w ży-
cie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 
w „Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego”.

Wojewoda Podkarpacki
Ewa Draus

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-
stały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 128 poz. 1407, Nr 37 
poz. 329, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 558, Nr 89 poz. 804, 
Nr 200 poz. 1688, z 2003 r. Nr 52 poz. 450, Nr 137 poz. 
1302, Nr 149 poz. 1452, z 2004 r. Nr 33 poz. 288, Nr 90 
poz. 757, z 2006 r. Nr 175 poz. 1462.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-
stały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 24 poz. 124, z 1982 r. 
Nr 16 poz.125, z 1983 r. Nr 44 poz. 203, z 1984 r. Nr 6 
poz. 35, z 1985 r. Nr 54 poz. 275, Nr 23 poz. 100, Nr 14 
poz. 60, z 1986 r. Nr 39 poz. 193, z 1988r. Nr 20 poz. 
135, z 1989 r. Nr 41 poz. 324, Nr 34 poz. 180, z 1990 r. 
Nr 51 poz. 297, Nr 72 poz. 422, z 1991 r. Nr 75 poz. 332, 
Nr 91 poz. 408, Nr 24 poz. 101, z 1994 r. Nr 123 poz. 
600, z 1995 r. Nr 6 poz. 29, Nr 60 poz. 310, Nr 95 poz. 
475, z 1997 r. Nr 85 poz. 539, Nr 54 poz. 349, Nr 111 
poz. 724, Nr 104 poz. 661, Nr 106 poz. 667, Nr 60 poz. 
369, z 1998 r. Nr 98 poz. 602, nr 123 poz. 779, Nr 141 
poz. 942, Nr 133 poz. 884, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. 
Nr 83 poz. 931, z 2000 r. Nr 22 poz. 271, Nr 74 poz. 855, 
Nr 117 poz. 1228, z 2001 r. Nr 101 poz. 1178, Nr 73 
poz. 852, Nr 106 poz. 1149, z 2002 r. Nr 125 poz. 1371, 
Nr 129 poz. 1438, Nr 25 poz. 253, Nr 19 poz. 185, Nr 135 
poz. 1145, Nr 100 poz. 1081, z 2003 r. Nr 128 poz. 1409, 
Nr 206 poz. 2012, z 2004 r. Nr 11 poz. 95, Nr 62 poz. 
576, Nr 69 poz. 626, Nr 93 poz. 891, Nr 171 poz. 1800, 
z 2005 r. Nr 90 poz. 756, Nr 90 poz. 757.

Starszy uczy młodszego
PKN Orlen S.A. 

wraz z fundacją 
Krzysztofa Hołow-
czyca „Kierowca 
Bezpieczny” za-
inaugurowały dłu-
gofalowy program 
na rzecz popra-
wy stanu bezpie-
czeństwa na pol-
skich drogach pod 
nazwą „ORLEN – 
Bezpieczne drogi”. 
Jednym z głównych 
elementów progra-
mu jest ogólnopol-
ski Konkurs Ini-
cjatyw Bezpiecz-
ne Drogi na naj-
ciekawszą i najskuteczniejszą ini-
cjatywę na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa na drogach, z dorocz-
nym finałem w formie uroczystej 
Gali Bezpieczeństwa. Ideą organi-
zatorów jest inspirowanie, pomoc 
w realizacji i nagradzanie najcie-
kawszych inicjatyw służących real-
nej poprawie bezpieczeństwa na na-
szych drogach.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku 
również przystąpiła do akcji realizując pro-
gram autorski pt.: „Starszy uczy młod-
szego przepisów ruchu drogowego”.

W ramach programu nauczyciele, ratow-
nicy, policjanci, prowadzą zajęcia z eduka-
cji komunikacyjnej w SP nr 3 w Leżajsku. 
Uczniowie w trakcie zabawy kierowanej 
przekazują zdobytą wiedzę przedszkola-
kom. Wspólnie angażują społeczność miej-
ską do dbania o bezpieczne drogi.

Projekt przebiega w II etapach.
Etap I – nauczyciele, ratownicy, poli-

cjanci, rodzice w trakcie zajęć z dziećmi, 
uczą: ● bezpiecznego uczestnictwa w ru-
chu drogowym, ● udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej, ● omawiają zna-
czenie znaków drogowych, ● przygotowu-
ją do zdobycia karty rowerowej, ● prezen-
tują filmy edukacyjne, ● wykonują makie-
ty ulic, gry planszowe o ruchu drogowym, 
● organizują konkursy: plastyczny i wie-
dzy o ruchu drogowym, ● opracowują kon-
spekty, zestawy pytań na płytach CD dla 
szkół i przedszkoli miejskich jako pomoc 
dydaktyczną, ● wydają specjalne gazetki 
szkolne, przygotowują teatrzyk, ● organi-
zują wystawę zdjęć niebezpiecznych miejsc 
na drogach, ● informują społeczność miej-
ską o projekcie w prasie i telewizji lokalnej, 

● zachęcają do współpracy mieszkańców 
miasta w trosce o bezpieczne drogi.

Etap II – uczniowie w trakcie zabawy 
przekazują pod kierunkiem nauczycie-
li zdobytą wiedzę z wychowania komuni-
kacyjnego przedszkolakom. Podczas za-
jęć wraz z nauczycielami uczą maluchy: ● 
praktycznego przechodzenia przez jezdnię, 
● rozpoznawania podstawowych znaków 
drogowych, ● unikania sytuacji groźnych 
na drogach, zachowania w środkach ko-
munikacji i sytuacjach trudnych zaistnia-
łych na drodze, ● zachęcają do zapamięta-
nia numerów alarmowych,● wręczają naj-
młodszym elementy odblaskowe, ● wspól-
nie z nauczycielami i rodzicami uczestni-
czą w happeningu i patrolu policyjnym, 
nagradzając kierowców przestrzegających 
przepisów ruchu drogowego.

Dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele i ro-
dzice chętnie pomagają w akcji natomiast 
dzieciom bardzo podobają się happeningi, 
teatrzyki i zajęcia prowadzone przed star-
szych kolegów ze szkoły.

Do programu włączyły się również 
organizacje i zakłady, fundując nagro-
dy dla dzieciaków: Serdeczne podzięko-
wania składamy Urzędowi Miasta Leżaj-
ska, Stowarzyszeniu „Bezpieczne Miasto”, 
Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów 
w Leżajsku, Stowarzyszeniu „Tęcza”, Ra-
dzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 
w Leżajsku.

Dziękujemy również partnerom akcji: 
kadrze pedagogicznej z przedszkoli miej-
skich, Komendzie Powiatowej Policji, Ko-
mendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Har-
cerzom z Hufca ZHP w Leżajsku.

Elżbieta furmańska
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Dzieci Brzechwie
Już po raz drugi Szkoła Podstawo-

wa nr 3 gościła recytatorów z leżaj-
skich szkół podstawowych, organizu-
jąc w dniu 15 listopada br. Międzyszkol-
ny Konkurs Recytatorski „Janowi Brze-
chwie – dzieci”. Wzięło w nim udział 
24 uczniów z klas IV–VI, wybranych 
w drodze wewnątrzszkolnych elimina-
cji. Etap miejski konkursu poprzedzo-
ny był bowiem z każdej ze szkół eta-
pem wewnętrznym, który wyłaniał naj-
lepszych recytatorów.

Organizatorki konkursu – Jolanta Sa-
necka i Anna Trębacz założyły, iż przy-
padająca w tym roku 40 rocznica śmierci 
Jana Brzechwy zwanego Wielkim Czaro-
dziejem, na którego wierszykach wychowa-
ło się kilka pokoleń, będzie doskonałą oka-
zją do przybliżenia sylwetki i bogatej twór-
czości poety oraz ukazania dzieciom świat 
tchnącego dobrocią i pogodą ducha.

Każdy konkurs recytatorski odgrywa 
również ogromną rolę w upowszechnia-
niu wśród najmłodszych kultury żywego 
słowa, rozbudza zainteresowania litera-
ckie i przygotowuje uczniów do twórczego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym.

I tym razem młodzi recytatorzy bardzo 
chętnie zgłaszali się do konkursu, a przez 
kilka tygodni wytrwale przygotowywali 
swoje wystąpienia.

Jury konkursu (Małgorzata Kowal-
ska, Elżbieta Piechota, Małgorzata Szy-
mula i Barbara Woś-Lisiecka) przyznało 

trzy nagrody, które otrzymali: I – Marta 
Cisek (SP3), II – Marta Kiełbowicz (SP3), 
III – Anna Zygmunt (SP2) oraz wyróżnie-
nia, które dostały: Sabina Golec (SP1), 
Agnieszka Więcław (SP1), Wiktoria Gra-
barz (SP1), Michał Lechowski (SP2), 
Aleksandra Olszowy (SP3) i Sylwia So-
bina (SP2).

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsi z nich zostali ob-
darowani atrakcyjnymi nagrodami książ-

kowymi ufundowanymi przez dyrektora 
szkoły oraz kilka leżajskich firm, którym 
organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania.

Nauczyciele, którzy przygotowali dzieci 
do tego konkursu to: SP1 – Barbara Dłu-
goń, Barbara Koszmider, SP2 – Iwona Ma-
rzec-Wiącek, Henryka Makulak, Marzena 
Witkowska, SP3 – Elżbieta Dmitrowska-
Kaduk, Jolanta Sanecka.

(js)

Bieszczadzkie 
anioły...

W dniach 27–29 października br. od-
była się wycieczka w Bieszczady trzy-
dziestoosobowej grupy młodzieży 
ze wspólnoty oazowej Ruchu Światło – 
życie, działającej przy parafii pw. Trój-
cy Przenajświętszej w Leżajsku.

Wyprawa miała charakter rekolekcji, 
których miejscem był Archidiecezjalny 
Ośrodek Rekolekcyjny im. Jana Pawła II 
w Ustrzykach Górnych. W ich trakcie moż-
na było porozmawiać o problemach ludzi 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
i innych nałogów. Młodzież chętnie włą-
czała się w program rekolekcji, który wy-
glądał jak niżej:

Każdego dnia młodzież uświadamiała 
sobie, jak wielkim problemem dla człowie-
ka jest alkoholizm. Młodzi wzięli udział 
w spotkaniach w grupach, które miały 
im naświetlić problemy dzieci i młodzie-
ży, których rodzice nadużywają alkoho-
lu. Wszyscy zastanawiali się nad walką 
z uzależnieniem od alkoholu oraz narko-
tyków. W czasie modlitw polecaliśmy Panu 
Bogu uzależnionych, by odnaleźli utraco-
ną nadzieję, by spotkali ludzi, którzy ze-
chcą im pomóc. 

Przy okazji wyprawy w góry (na poło-
ninę Wetlińską) doświadczało się obec-
ności Stwórcy, a także czuło obecność 
bieszczadzkich aniołów, które jak śpie-
wał zespół Stare Dobre Małżeństwo są ta-
kie ciche, zwłaszcza, te w Bieszczadach. 
I są całe zielone… Młodzież widziała kilka 
takich aniołów, choć może to byli turyści 
w zielonych płaszczach. Mniejsza o to.

Warto jeszcze dodać, że w sobotnie po-
południe, tuż po powrocie z trasy, zdarzyło 
się niezwykłe spotkanie. Oto niespodzianie 
przybyli w odwiedziny dostojni Goście: Ks. 

Prymas kard. Józef Glemp wraz z Ks. Abp. 
Józefem Michalikiem (na zdjęciu). Można 
było zrobić pamiątkowe zdjęcia, a wszyscy 
uczestnicy rekolekcji otrzymali od Księdza 
Prymasa obrazki. Był to bardzo miły ak-
cent w czasie naszej wyprawy. Za wszyst-
ko: Chwała Panu Jezusowi. 

Na koniec pragnę jeszcze podziękować 
Dyrektorowi Archidiecezjalnego Ośrodka 
Rekolekcyjnego w Ustrzykach Górnych ks. 
Markowi Typrowiczowi. Dziękuję również 
Proboszczowi parafii Leżajsk Fara Ks. Ry-
szardowi Królickiemu za okazaną nam po-
moc i zrozumienie, a także Panu Burmi-
strzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi 
za życzliwe potraktowanie prośby o do-

finansowanie wyjazdu, będącego prze-
cież wspaniałą formą zbliżenia młodych 
do Boga, Kościoła i bliźniego. Wspólnie 
przeżyte chwile budowały oazową wspól-
notę, a czas spędzony w górach pokazał, 
że również bez alkoholu i narkotyków moż-
liwe jest cieszenie się życiem i młodością. 

Bóg zapłać za posługę w charakterze 
opiekunów wycieczki dla p. Leszka Soł-
ka oraz an. Tomasza Kwiecińskiego. Bóg 
zapłać również wszystkim animatorom 
za pomoc i zaangażowanie. Szczęść Boże 
wszystkim! Szczególne pozdrowienia dla 
całej oazy z fary i… do następnego takie-
go wyjazdu!!!

Ks. Grzegorz Jakubik
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Najlepsza 
w konkursie NBP

Uczennica klasy II Technik żywie-
nia i Gospodarstwa Domowego Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku Mar-
ta Hołota zdobyła I nagrodę w konkur-
sie pt. ,,Plakat Szkolnego Klubu Przed-
siębiorczości” – kategoria gimnazjum, 
zorganizowanego przez Narodowy Bank 
Polski i fundację Młodzieżowej Przed-
siębiorczości.

Jego celem było zaprojektowanie pla-
katu zachęcającego uczniów do wstąpie-
nia do SKP. Autor pracy konkursowej miał 
wykonać dwie prace plakatu w kategorii 
gimnazjum oraz w kategorii szkoła śred-
nia. W konkursie wzięło udział 96 szkół 
z całej Polski. Finał odbył się 10 listopa-
da br. podczas Gali Klubu Przedsiębior-
czych Nauczycieli „Impuls” w sali notowań 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Nagrodę w wysokości 2500 zł odebra-
ła z rąk Prezes NBP Leszka Balcerowicza 
opiekunka Szkolnego Klubu Przedsiębior-
czości ZST w Leżajsku Ewelina Surma.

Zespół Szkół Technicznych w Leżaj-
sku w marcu br. przyłączył się do reali-
zacji projektu Szkolnych Klubów Przed-
siębiorczości ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski. W konkursach NBP mogą 
brać udział uczniowie, których nauczycie-
le zrzeszeni są w Klubie Przedsiębiorczych 
Nauczycieli „Impuls”. 

W ZST w Leżajsku funkcjonują dwa 
SKP. Jeden obejmuje uczniów uczących 
się w technikach (opiekun Ewelina Sur-
ma), drugi skierowany jest do uczniów lice-
um (opiekun Krystyna Zastawny). Szkolny 
Klub Przedsiębiorczości podejmuje dzia-
łania proponowane przez Narodowy Bank 
Polski, bierze udział w zadaniach i pro-
jektach organizowanych przez Narodowy 
Bank Polski. Najciekawsze projekty zgła-
szane do NBP mogą uzyskać wsparcie fi-
nansowe w ramach tzw. małych grantów 
na realizację zadań edukacyjnych w szkole 
i jej otoczeniu. Dzięki temu Szkolne Klu-
by Przedsiębiorczości kształtują i promu-
ją postawy przedsiębiorcze. Przyczyniają 
się do aktywizacji środowiska uczniow-
skiego szkoły w dziedzinie edukacji eko-
nomicznej.

(es)

29 listopada br. realizatorzy pro-
jektu „Aktywność szansą na zatrud-
nienie” czyli Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd 
Pracy i Leżajskie Stowarzyszenie 
Rozwoju zorganizowały konferen-
cję, podczas której podsumowali 
wyniki swej pracy nad tym zagad-
nieniem. W ramach projektu, któ-
ry finansowany był z funduszy UE 
oraz PfRON, wydany został infor-
mator dla przedsiębiorców „Zatrud-
nianie ludzi niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy”, zawiera-
jący kompendium wiedzy, głównie 
przepisów prawnych, na ten temat. 
Podczas konferencji uruchomiono 
punkt kontaktowy, w którym oso-
by niepełnosprawne, szukające za-
trudnienia miały możliwość spot-
kania się z przedstawicielami firm 
oferujących im pracę.

Konferencję zakończyła uroczystość 
wręczenia dyplomów z tytułem „Pra-
codawca przyjazny niepełnospraw-
nym”. Z grona 26 kandydatów nomi-

Zatrudniaj niepełnosprawnych

nowanych do tego tytułu kapituła wy-
brała 10 zakładów. Są nimi: „Brzost”, 
GSSCH w Leżajsku, GSSCH w Gro-
dzisku Dolnym, MOSiR w Nowej Sa-
rzynie, PPHU POM Wierzawice, PSS 
Społem w Leżajsku, Spółdzielnia Za-
opatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie, 
Stacja Paliw Auto-Gaz, Super Sam Pi-
lawa i ZPOW Hortino. Nagrody wrę-
czyli: starosta leżajski Robert Żołynia 
i dyrektor podkarpackiego oddziału 
PFRON Maciej Szymański.

(am)
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Wyróżnienie 
dla „Leliwy”

W dniach 5 i 6 grudnia br. w Regional-
nym Centrum Widowiskowo-Sportowym 
w Hali „Podpromie” w Rzeszowie odbył 
się IV Ogólnopolski festiwal Zespołów 
Tanecznych „O Laur Rzecha”. Zespoły, 
które chciały wziąć udział w festiwalu 
musiały przejść przez „gęste sito” komi-
sji kwalifikacyjnej, decydującej na pod-
stawie nadesłanego programu.

Już samo zakwalifikowanie się zespołu 
było jego pierwszym sukcesem.

Jednym z wybrańców został Zespół Pieś-
ni i Tańca „Leliwa” działający przy Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku. „Leli-
wa” pracuje w trzech grupach wiekowych 
pod okiem Teresy Dydackiej-Jarek.

Zespół reprezentowała grupa najstarsza, 
tegoroczni maturzyści.

5 grudnia br. podczas przeglądu konkur-
sowego ukraińskim hopakiem „Leliwa” wy-
tańczyła wyróżnienie, co na festiwalu o tak 
wysokiej randze jest niemałym zaszczy-
tem. Komisja Artystyczna nie przyznawała 
miejsc, lecz tylko tytuły „Laureata Festiwa-
lu” i wyróżnienia, które były równocześnie 
awansem do udziału w uroczystym Koncer-
cie Galowym w dniu 6 grudnia br.

Podczas festiwalowej gali Podkarpacki 
Kurator Oświaty oraz przedstawiciel Prezy-
denta Miasta Rzeszowa wręczyli wszystkim 
uczestnikom pamiątkowe dyplomy i ma-
skotki, a laureatom piękne statuetki.

Rzeszowski Festiwal „O Laur Rzecha” 
był wielkim przeżyciem dla naszej młodzie-
ży, a miłe wrażenia i wspomnienia pozo-
staną na długo.

Elżbieta Kuźma
Fot.: Adam Kuźma

Szlakiem kapliczek
W piątkowy wieczór, 27 października 

br. mieliśmy okazję uczestniczyć otwar-
ciu interesującej wystawy, której celem 
było przybliżenie mieszkańcom Leżaj-
ska kapliczek zbudowanych w Dolinie 
Dolnego Sanu.

Autorem tej wystawy był Mariusz Baj-
ka, znany leżajszczanom z cyklu pt. „Z teki 
rysownika”. Mistrz Bajka uczył się techni-
ki rysunku poprzez przerysowywanie prac 
profesora Zina. Efektem tej nauki są m.in. 
rysunki nadsańskich kapliczek prezento-
wane na wystawie.

Otwarcie wystawy uświetnił występ Da-
niela Rogowskiego, który przepięknie zagrał 
na flecie „Pieśń Maryjną”, oraz projekcja fil-
mu telewizji Stella ze Stalowej Woli według 
scenariusza Lilii Witkowskiej i Zofii Życzyń-
skiej-Bajek pt. „Perełki architektury”.

Na wystawę przybyło wielu gości, któ-
rzy mogli odnaleźć na rysunkach kapliczki 
m. in. z Radomyśla nad Sanem, Pysznicy, 
Zaklikowa i Stalowej Woli, a także obiek-

ty z Lipy, rodzinnej miejscowości Zofii Ży-
czyńskiej, żony rysownika. Wystawę moż-
na było oglądać do 2 listopada 2006 r.

(it)

Teatr z Wilna
W niedzielę, 8 października br. goś-

ciło w naszym mieście „Polskie Studio 
Teatralne” z Wilna w ramach odbywa-
jących się w Rzeszowie VI Spotkań Te-
atrów Polskich z Zagranicy.

W sali widowiskowej MCK w Leżajsku 
mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt. „W 
małym dworku” Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza w reżyserii Lilji Kejzik, ze sceno-
grafią Edwarda Kejzika oraz w opracowa-
niu muzycznym Edwina Wasiukiewicza.

Istniejąca od 45 lat grupa teatralna 
z Wilna ma na swoim koncie liczne in-
scenizacje klasyki teatru (Molier, Schil-
ler) oraz literaturę współczesną, także li-
tewską. W bogatym repertuarze zespo-
łu znalazły się „Dziady” Adama Mickie-
wicza, „Koncert” Falka, „Krawiec” Mroż-
ka, „Jaryna” Kraszewskiego, „Kartoteka” 
Różewicza, a także przedstawienie „Labi-
rynt” na podstawie twórczości Czesława 
Miłosza. W Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie, w którym działa zespół, przygotowy-
wane są przez polskich artystów wieczo-
ry poetyckie, spotkania okolicznościowe, 
w tym jubileusze. Członkami grupy tea-
tralnej są w większości ludzie młodzi róż-
nych zawodów, w tym nauczyciele i stu-
denci. Część zespołu stanowią dzieci i mło-
dzież, toteż tematycznie niektóre przedsta-
wienia dostosowane są również do młode-
go odbiorcy.

Licznie przybyłych widzów zachwycił wy-
soki poziom artystyczny przedstawienia, 
perfekcyjna dbałość o szczegóły oraz zaan-
gażowanie emocjonalne artystów. Na po-
żegnanie dyrektor wileńskiego teatru ofi-
cjalnie zaprosiła zespoły MCK do Wilna 
wiosną 2007 roku.

Iwona Tofilska

festiwal Hit 2006
W dniach 17 i 18 listopada br. w sali 

widowiskowej Miejskiego Centrum Kul-
tury w Leżajsku odbył się III festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Hit 
2006.

Organizatorem konkursu była Komen-
da Hufca w Leżajsku a współorganizato-
rem MCK w Leżajsku. Celem konkursu 
było rozpowszechnianie piosenki harcer-
skiej i turystycznej oraz integracja środo-
wiska harcerskiego. Imprezę rozpoczęło 
w piątek 17 listopada tzw. „świeczkowisko 
integracyjne”, w czasie którego uczestnicy 
wspólnie śpiewali harcerskie piosenki, a 
po nim zwiedzali miasto oraz klasztor OO. 
Bernardynów. Wieczorem w sali widowi-
skowej odbyły się przesłuchania konkur-
sowe. Do rywalizacji przystąpiło 15 wyko-
nawców: 52 Leżajska Drużyna Harcerska 
„Skaut” im. Armii Krajowej, Środowiskowa 
Drużyna Harcerska „Jussy” im. Rudolfa 
Jaszowskiego „Lamparta”, 9 Drużyna Har-
cerzy Starszych „Toperz” im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, 12 Drużyna Har-
cerska „Słoneczna Skała”, Weronika Król 
(12 DH „Słoneczna Skała), 1 Drużyna Har-
cerskiego Nieprzetartego Szlaku, 3 Dru-
żyna Harcerskiego Nieprzetartego Szlaku 

„Szuwarki Latarki”, 4 Drużyna Wędrow-
nicza im. Płk Leopolda Lisa-Kuli, Joan-
na Sztyrak (14 TWDH Jastrząb), 10 Żeń-
ska Drużyna Staroharcerska im. Olgi Mał-
kowskiej, 34 Rzeszowska Drużyna Har-
cerska im. Floriana Marciniaka, 1 Dru-
żyna Staroharcerska im. Andrzeja Mał-
kowskiego, Jadwiga Majka (3RwDH), 25 
Survivalowa Drużyna Harcerska im. gen. 
bryg. Stanisława Sosabowskiego i Zespół 
„Drogowskaz” przy Klasztorze OO. Bernar-
dynów.

Koncert galowy, na którym wystąpi-
li wszyscy laureaci, odbył się 18 listopa-
da br. W kategorii solistów laury zdoby-
li: I miejsce – Joanna Sztyrak – 14 TWDH 
„Jastrząb” Leżajsk, II miejsce – Weroni-
ka Król 12 DH „Słoneczna skała” Kracz-
kowa, III miejsce – Jadwiga Majka – 34 
RDH Rzeszów.

W kategorii zespołów w gronie zwycięz-
ców znaleźli się: I miejsce – 34 RDH Rze-
szów, II miejsce – 10 ZDH Białobrzegi, III 
miejsce – 2 ŚDH „Jussy ” Leżajsk.

Wśród Drużyn Nieprzetartego Szlaku: 
I miejsce – 1 Drużyna Harcerska NS, II 
miejsce – 3 Drużyna Harcerska NS „Szu-
warki latarki”.

Jury przyznało także nagrodę specjal-
ną, która przypadła w udziale 1DH z Bia-
łobrzegów.

Na koncert przybyło wielu sympatyków 
harcerskiej piosenki. Byli to ludzie w róż-
nym wieku, którzy nie tylko dobrze się ba-
wili cicho podśpiewując, ale także kibicu-
jąc swoim faworytom.

(it)
Wakacyjne wspomnienia

15 listopada br. w Bibliotece Pub-
licznej w Leżajsku rozstrzygnięto kon-
kurs literacko- plastyczny pod hasłem: 
„Wakacyjne wspomnienia”. W konkur-
sie wzięły udział dzieci ze szkół powia-
tu leżajskiego. Do organizatorów wpły-
nęło 85 prac plastycznych oraz 35 lite-
rackich. Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem Anny Krysy przyznała na-
grody i wyróżnienia.

W kategorii plastycznej – album fotogra-
ficzny I miejsce ex aequo otrzymały: Anna 
Zygmunt – SP nr 2 w Leżajsku i Daria Za-
wadzka – SP w Nowej Sarzynie, II miejsce 
ex aequo – Katarzyna Węglarz Aleksandra 
Rejman – SP w Nowej Sarzynie, III miejsce 
ex aequo – Dawid Zygmunt i Paweł Keller 
SP w Nowej Sarzynie.

Wyróżnienia dostali: Monika Pieróg, 
Lena Kopacz, Łukasz Wojtaś, Oliwia Gna-
tek, Kamil Kusiak, Malwina Mieleszko, Be-
ata Rzeźnik, Klaudia Gilarska, Gabriela 
Chmura, Weronika Pokrywka z SP w No-
wej Sarzynie i Beniamin Góźdź z SP w Kul-
nie.

W kategorii album plastyczny I miejsce 
ex aequo zdobyły: Aleksandra Rudzińska 
z SP nr 2 w Leżajsku i Ewelina Gawaluch 
z SP w Piskorowicach, II miejsce ex aequo 
– Wiola Zwierzykowska z SP w Nowej Sa-
rzynie i Karolina Stasieńko z SP w Pisko-
rowicach, III miejsce ex aequo – Gabriela 
Gancarz i Izabela Baran z SP w Piskorowi-
cach. Nagrodę specjalną otrzymała Wero-
nika Krysa z SP nr 2 w Leżajsku.

W kategorii literackiej kolejne miejsca 
zajęli: I miejsce ex aequo Małgorzata Tre-
ska z SP w Dąbrowicy i Kajetan Salmoński 
z SP nr 1 w Leżajsku, II miejsce ex aequo 
– Sabina Golec z SP nr 1 w Leżajsku oraz 
Łukasz Landa i Łukasz Joniec z SP w Gro-
dzisku Górnym, III miejsce ex aequo – Wik-
toria Grabarz i Jakub Grabarz z SP nr 1 
w Leżajsku. Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Mazurkiewicz i Dorota Koloń-
czyk z SP nr 1 w Leżajsku, Karolina Sko-
wronek, Beata Socha, Monika Kryń i Paweł 
Kraska z SP w Dąbrowicy, Karolina Tene-
rowicz z SP nr 3 w Leżajsku i Małgorzata 
Kryla z SP w Grodzisku Górnym.

(it)
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Harcerze 
czytają dzieciom

Pod takim hasłem odbyło się 27 listo-
pada br. głośne czytanie bajek dla naj-
młodszych w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Leżajsku.

Leżajska biblioteka włączyła się ogól-
nopolską akcję czytania dzieciom, bo kto 
– jak nie bibliotekarz – potrafi docenić za-
lety zaszczepiania w młodym pokoleniu 
umiłowania książek oraz nawyku czytania. 
Odbiorcami treści pięknych tekstów bajek 
i opowiadań były tym razem dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Leżajsku, a czytają-
cymi – harcerze z hufca Leżajsk pod opieką 
Damiana Deca – Katarzyna Karakuła, Jo-
anna Kwiecińska oraz Joanna Sztyrak. 
W ich wykonaniu dzieci usłyszały „Dżun-
glę”, „Zorro na balu”, „Gdzie jest Mama”, 
„Kołysanka dla Pinokia” i kilka innych ba-
jek. Spotkanie przebiegło w miłej i pogod-
nej atmosferze, a zadowolone ze spotkania 
były zarówno słuchające dzieci jak i czy-
tający harcerze.

(it)
Lepsze kwalifikacje 
– większe szanse

Pięćdziesiąt bezrobotnych kobiet 
z powiatu leżajskiego podnosi swoje 
kwalifikacje i nabywa nowe umiejęt-
ności podczas 40-godzinnych szkoleń 
z obsługi komputera. Wcześniej uczest-
niczki projektu „Aktywna kobieta w po-
wiecie leżajskim”, realizowanego w ra-
mach SPO RZL „Integracja i reintegracja 
zawodowa kobiet” przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Leżajsku, Stowarzyszenie „Kobie-
ty Razem” i Leżajskie Stowarzyszenie Roz-
woju wzięły udział w „Warsztatach Poszu-
kiwania Pracy”.

Cały cykl szkoleń, którym zostały obję-
te kobiety w wieku 35–55 lat potrwa do li-
stopada br. Uczestniczki projektu wezmą 
jeszcze udział w szkoleniach: „ABC przed-
siębiorczości”, „Kobieta w środowisku pra-
cy” oraz w warsztatach planistycznych, 
które ułatwią im poruszanie się po rynku 
pracy i przygotują do prowadzenia włas-
nej działalności gospodarczej.

W styczniu 2007 roku kobiety rozpo-
czną szkolenia indywidualne, kursy zawo-

dowe i trafią na przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy.

Udział w projekcie ma na celu wzmoc-
nienie u kobiet motywacji do poszukiwa-
nia i podjęcia pracy zawodowej. Ponadto 
uczestnictwo w oferowanych szkoleniach 
umożliwi im zdobycie nowych umiejętno-
ści i podniesienie własnych kwalifikacji 
zawodowych, co ułatwi im powrót na ry-
nek pracy.

Beata Bujak

Góralsko muzyko 
grojze mi

Pod takim hasłem gościliśmy w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Leżajsku folklo-
rystę Jacentego Ignatowicza z żywca, 
który zaprezentował naszym uczniom 
polskie instrumenty ludowe.

Doskonałe przygotowanie metodyczne 
naszego gościa – sposób, w jaki opowia-
dał o tradycjach i obrzędach góralskich, 
a przede wszystkim wykonany koncert 
– wszystko to przybliżyło młodym słu-
chaczom folklor beskidzki. Okazuje się, 
że mimo fascynacji komputerem i współ-
czesną muzyką jest w twórczości ludowej 
pewien urok i czar, który zawsze nas za-
chwyca. Można było zobaczyć i posłuchać 
brzmienia takich instrumentów jak: pisz-
czałka pasterska, różnego rodzaju flety, 
klarnet, saksofon, trąbka, róg pasterski, 
dudy żywieckie, fletnia, multanki, złób-
coki, okaryna. Na koniec pan Jacenty 
udowodnił, że można grać na wszystkim 
i zagrał nam popularna melodię na liściu 
z kwiatka.

Spotkanie z „człowiekiem – orkiestrą” 
było dla naszych uczniów wspaniałą lekcją 
muzyki i jednocześnie gawędą góralską.

Konrad Oniszczuk

Zagadka w kadrze
Gdzie to jest? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to miejsce w Leżajsku!
Wśród osób, które przyślą do „Biuletynu Miejskiego” prawidłową odpowiedź, rozlo-

sowane zostaną nagrody.

Witam wszystkich sympatyków kró-
lewskiej gry w grudniowym wydaniu BM. 
Mam nadzieję, że znajdziecie czas na roz-
wiązanie kolejnych zadań szachowych. Ko-
rzystając z okazji chciałbym podziękować 
sponsorom, Burmistrzowi Miasta, Sta-
roście Leżajskiemu za wsparcie w 2006 
roku działalności szachowej. Niech Świę-
ta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór 
upłyną Wam w szczęściu i radości.

Mat w dwóch posunięciach. (zaczy-
nają białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM:

Zad. 1 Wg8, K:g8, Ge6 – mat, zad. 2 
Wh5+, gh5, g5 – mat, zad. 3 H:c6, b7:
c6, Ga6 – mat zad. 4 We8+, S:e8, Gh7 
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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zdrowie i uroda

Pod redakcją Wojciecha Surmy

Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia należą 

do szczególnych uroczystości i mimo 
że wymagają wiele pracy, to co roku sta-
ramy się, aby były wyjątkowe pod każ-
dym względem.

Kiedyś obrzędową wieczerzę zwano 
postnikiem i miała ona zawsze znaczenie 
magiczne. Teraz też przykładamy wagę 
do symboli, obserwujemy pogodę, zacho-
wanie zwierząt, staramy się wyczytać dla 
nas pomyślne wróżby na nadchodzący rok. 
To jakie potrawy, ile potraw znajdzie się 
na wigilijnym stole, zapowiada gwarancję 
pomyślności i zdrowia na przyszłość. We-
dług ludowych wierzeń bakalie na świą-
tecznym stole, dodawane do potraw, mia-
ły zapewnić zdrowie i dobrobyt. Orzechy, 
migdały, suszone owoce to skarbnica wi-
tamin i minerałów. Figi zawierają błonnik, 
witaminy z grupy B i potas poprawiają tra-
wienie, dodają energii, a ich lecznicza moc 
znana była już w czasach Biblii. Suszo-
ne morele uważane są za źródło zdrowia 
i długowieczności a to za sprawą β-karo-
tenu, witamin: E, B1, PP i minerałów: po-
tasu, wapnia, boru. Wzmacniają system 
odpornościowy, zwiększają liczbę czerwo-
nych ciałek krwi, poprawiają sprawność 
umysłu. Powinny je spożywać osoby cier-
piące na nadkwasotę, ponieważ neutrali-
zują kwasy żołądkowe. Rodzynki, otrzymy-
wane z bezpestkowych słodkich winogron, 
zawierają witaminy z grupy B, β-karoten, 
magnez, fosfor, potas, żelazo, mangan, bor. 
Bor jest bardzo cennym dla mózgu pier-
wiastkiem, wpływa również na ogranicze-
nie występowania osteoporozy, co ważne 
jest dla starszych osób zwłaszcza kobiet. 
Daktyle to owoce palmy daktylowej zwa-
nej drzewem życia. Na pustyniach Arabii, 
północnej Afryki były kiedyś jedynym po-
żywieniem dla ludzi i zwierząt. Są bardzo 
kaloryczne jak wszystkie bakalie ale do-
starczają także niezbędnego białka, błon-
nika, witamin z grupy B, witaminy C, mag-
nezu, fosforu, żelaza i wapnia. Przypisuje 
się im działanie antystresowe. Znając zale-
ty bakalii, dodajmy ich sporo do świątecz-
nych potraw czy wypieków. Na co dzień, 
gdy przyjdzie nam ochota na „coś słodkie-
go”, zjedzmy dla zdrowia garść orzechów, 
rodzynek lub moreli.

Tort daktylowo-migdałowy
Składniki na ciasto: 8 jaj, szklanka cukru 

pudru, 15 dag daktyli10 dag migdałów, 10 dag 
czekolady deserowe, aromat arakowy lub wa-
niliowy. Wykonanie: Migdały sparzyć, obrać 
ze skórki i zemleć. Daktyle drobniutko pokro-
ić, czekoladę zetrzeć na tarce. Jaja ubić z cu-
krem pudrem na puszystą masę, dodać czeko-
ladę, na koniec wymieszać z daktylami, migda-
łami i aromatem. Przełożyć ciasto do natłusz-
czonej małej tortownicy, posypanej bułką tartą, 
upiec w temperaturze 180oC. Ostudzone ciasto 
przeciąć na dwa blaty. Składniki na krem: 15 
dag masła,2 żółtka,15 dag drobno posiekanych 
daktyli, 10 dag cukru pudru,2-3 łyżki koniaku. 
Masło utrzeć na puch z cukrem, po czym cały 
czas mieszając dodawać kolejno żółtka, alko-
hol, daktyle. Krążki ciasta przełożyć masą i lek-
ko przycisnąć. Do dekoracji filiżanka dżemu 
morelowego i 10 dag płatków migdałowych. 
Do dżemu wlać 2 łyżki wody, wymieszać, zmik-
sować i podgrzać. Gorącą glazurą powlec wierzch 
tortu i posypać zrumienionymi płatkami mig-
dałowymi.

W oliwnym raju
Homer nazywał oliwę złotym płynem, 

bo odmładza, zmniejsza ból, uzdrawia 
i dodaje sił. Skąd te niezwykłe właściwo-
ści? Być może stąd, że drzewo oliwne, 
choć bardzo delikatne, jest niezwykle 
odporne i żyje ponad 2 tysiące lat.

Przed świętami zafunduj sobie wieloraką 
oliwną kurację, która od wieków cieszy się 
ogromnym powodzeniem i przynosi nad-
zwyczajne efekty, na jakie nie trzeba zbyt 
długo czekać.

Piękność extra virgine
Oliwa to najzdrowszy kosmetyk, bo po-

zbawiony konserwantów. Jest bogata w fo-
sfor, potas, żelazo i witaminy. Jej najcen-
niejszym skarbem są jednak nienasycone 
kwasy tłuszczowe, które przyśpieszają re-
generację komórek, ułatwiają przyswaja-
nie witaminy D i witaminy A retinolu), któ-
ra z kolei pobudza naskórek do odnowy. 
Zawierają też witaminę E, która zapobie-
ga starzeniu się skóry. Oliwa ma znako-
mite właściwości nawilżające – na skórze 
tworzy warstewkę, która chroni przed zim-
nem i wiatrem oraz zapobiega utracie wody, 
koi i zmiękcza podrażnioną skórę, odżywia 
łamliwe, rozdwajające się paznokcie.

Kuracja przeciwzmarszczkowa
Codziennie dodawaj do potraw łyżkę oli-

wy i oleju słonecznikowego bogatego w wi-
taminę E . Wymieszaj łyżkę oliwy z 2 kro-
plami soku z cytryny i dwa razy w tygo-
dniu zrób delikatny masaż twarzy. Roz-
gnieć miąższ z awokado, dodaj łyżkę oli-
wy i raz w tygodniu nałóż maseczkę na do-
kładnie oczyszczoną twarz, szyję i dekolt.

Błyszczące włosy
Zmieszaj 1 żółtko, 1 łyżkę oliwy, pół 

szklanki piwa i 5 kropli soku z cytryny. 
masuj w skórę głowy i rozprowadź po wło-
sach. Zmyj po 20 minutach letnią wodą 
i umyj włosy łagodnym szamponem.

Kąpiel dla skóry suchej
Wmasuj oliwę w całe ciało. Wlej do wan-

ny z ciepłą wodą napar ziołowy (pół garści 
kwiatu lipy, rumianku ,rozmarynu, kopru 
włoskiego i lawendy).

Okład na pięty
Na kilka minut przyłóż na spód stóp 

i pięty gazę nasączoną podgrzaną oliwą. 
Oliwa ma doskonałe właściwości zmięk-
czające, więc zrogowaciały naskórek ła-
twiej potem usuniesz pumeksem.

Na gładkie ciało
Wlej 12 kropli olejku jałowcowego na 6 

łyżek oliwy i masuj skórę raz dziennie 
przez 3 minuty. Masowanie oliwą zapo-
biega powstawaniu rozstępów i pomaga 
w walce z cellulitem.

Maseczka oliwkowa
Lekko podgrzaną oliwę rozprowadź 

na skórze twarzy i przykryj ją kilkoma war-
stwami gazy, a na końcu ręcznikiem. Trzy-
maj przez 15 minut.

Aquaaerobik
Tegoroczna jesień rozpieszczała nas po-

godą zachęcającą do spacerów, dłuższych 
pieszych wędrówek oraz do uprawiania in-
nych form aktywności fizycznej na świe-
żym powietrzu. Teraz jednak, gdy ozna-
ki zbliżającej się zimy są coraz bardziej 
wyraźne, dobrze byłoby utrzymać dobrą 
formę. W jaki więc sposób dbać o kondy-
cję, jeśli warunki pogodowe nie sprzyja-
ją wyjściu z domu? Zachęcamy Państwa 
do skorzystania z programu naszej miej-
skiej pływalni, w tym także atrakcyjnych 
zajęć w postaci aquaaerobiku – doskonałe-
go połączenia wody, muzyki i ruchu.

Aquaaerobik, zwany również hydrorobi-
kiem, czyli ćwiczenia fizyczne wykonywa-
ne w wodzie, to ciekawa i atrakcyjna for-
ma treningu całego ciała, ciesząca się co-
raz większą popularnością. Wszechstron-
nie rozwija ona cały organizm, zwiększając 
jego kondycję, wzmacniając i uelastycznia-
jąc mięśnie, wysmuklając sylwetkę, popra-
wiając krążenie i oddychanie, opóźniając 
efekty starzenia się i przeciwdziałając de-
formacjom sylwetki. Gimnastyka w wo-
dzie przyspiesza przemianę materii, dzię-
ki czemu jest to również doskonały spo-
sób na zrzucenie zbędnych kilogramów. 
Nie bez znaczenia jest jej pozytywny wpływ 
na sferę psychiczną ćwiczących osób. Ćwi-
czenia w wodzie, wykonywanie w rytm mu-
zyki, mają bowiem również na celu wy-
wołanie dobrego samopoczucia u trenu-
jących.

Cechą charakterystyczną aquaaerobi-
ku – dzięki wyporności wody – jest wyko-
nywanie ćwiczeń w pełnym odciążeniu, co 
jest bardzo bezpieczne dla naszych sta-
wów. Jednocześnie skuteczność takich 
ćwiczeń jest ogromna, gdyż woda stawia 
ciału duży opór, a jego pokonanie wymaga 
zaangażowania niemal wszystkich mięśni. 
Przez zastosowanie specjalnego sprzętu 
wypornościowego można dodatkowo zwięk-
szyć efektywność ćwiczeń Podczas wysił-
ku w wodzie nie odczuwa się zmęczenia, 
a ponadto prawdopodobieństwo doznania 
kontuzji jest minimalne. Z tych powodów 
ta forma aktywności fizycznej cieszy się 
na świecie coraz większą popularnością. 
Aquaaerobik to dyscyplina dostępna dla 
wszystkich – bez względu na wiek i kondy-
cję fizyczną. Do jej uprawiania nie jest ko-
nieczna umiejętność pływania. Uprawiają 
ją zarówno osoby zdrowe, jak i niepełno-
sprawne. Zalecana jest również jako for-
ma usprawniania dla osób po operacjach, 
otyłych, cierpiących na różne schorzenia 
układu kostnego, jak również dla kobiet 
w ciąży. Warto podkreślić, iż jest to naj-
bardziej popularna forma zajęć zalecana 
osobom starszym.

Podsumowując – w wodzie szybciej spa-
lasz tkankę tuszową, likwidujesz celulit, 
modelujesz sylwetkę, łagodzisz bóle spo-
wodowane zmęczeniem i stresem. Dlate-
go zachęcamy wszystkich do skorzystania 
z zajęć hydrorobiku na naszej pływalni. 
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki 
o godzinie 20:15.

Małgorzata Kasper, Wojciech Surma
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UKS „Trójka” wciąż 
w czołówce kraju

W dniach 20–22 października br. 16 
zespołów z różnych ośrodków siatkar-
skich w Polsce spotkało się w Olsztynie 
na V Ogólnopolskim Turnieju mini siat-
kówki chłopców, aby walczyć o Puchar 
Prezydenta Miasta.

Na Turniej został zaproszony Uczniowski 
Klub Sportowy „Trójka”, znany już w ca-
łym kraju, a działający przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Leżajsku.

Zawody zostały zorganizowane przez 
UKS „Rekord” Olsztyn z prezesem Lesz-
kiem Urbanowiczem, byłym reprezentan-
tem kraju w siatkówce. Mecze rozgrywano 
w hali widowiskowo-sportowej „Urania”, 
w której na co dzień odbywają się mecze 
AZS Olsztyn w PLS. Imprezę uświetniały 
cheerleaderki z grupy „Solitare” – mistrzy-

nie Polski z 2006 roku. Nad całością tur-
nieju patronat medialny objęła TVP3 od-
dział regionalny w Olsztynie i na bieżąco 
zawody były pokazane w TV Olsztyn.

UKS „Trójka” I, grający w składzie: P. 
Sadlej, P. Szlajnda, D. Zygmunt, M. Dą-
bek oraz K. Rajski, oraz UKS „Trójka” II 
grając w składzie: W. Kosior, M. Masełek, 
J. Zygmunt, M. Sierżęga i K. Siedlecki 
w kolejnych meczach pokonywali rywali.

Ostatecznie Leżajsk znalazł się na czwar-
tym miejscu.

Trener UKS „Trójka” Jan Mach jest z wy-
stępu bardzo zadowolony. Powiedział nam: 
– Nasze zespoły zagrały bardzo dobrze, 
szczególnie w obronie. Zawodnicy mieli 
okazję poczuć turniejową atmosferę, to do-
bra motywacja do treningów i podnosze-
nia swoich umiejętności, by w przyszłości 
grać w najlepszych ligach.

(am)

IV liga piłkarska

Dobra jesień dla piłkarzy
Ostatnia kolejka rundy jesiennej IV ligi odbyła się 12 listopada.
Leżajska POGOŃ dość śmiało poczynała sobie w tych rozgrywkach. Na rozegranych 17 

spotkań odniosła 7 zwycięstw, 8 remisów i doznała tylko 2 porażki. Dało jej to 4 miej-
sce w końcowej tabeli rozgrywek i dobry start do rundy rewanżowej.

Z informacji uzyskanej w Zarządzie Klubu obecnie następują przygotowania do rundy 
wiosennej. Drużyna ćwiczyć będzie na obiektach MOSiR-u (stadion i basen) oraz w hali 
sportowej. Przewidziano 8 sparingów z drużynami III i IV ligi.

Dziękujemy całej drużynie wraz jej trenerem i opiekunami za minioną rundę rozgrywek 
i zajęcie czołowego miejsca w tabeli. Słowa podziękowania składamy także sponsorom, 
a w szczególności: Browarowi Leżajsk, BMF Instal Leżajsk, Hortino i firmie Rolnik.

Życzymy piłkarzom, trenerowi, działaczom Pogoni, sponsorom i sympatykom na-
szej drużyny pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w No-
wym 2007 Roku.

em

„Mikołaj na wodzie”
2 grudnia 2006, jak co roku, z okazji 

„Mikołaja” na Pływalni Miejskiej „Ocea-
nik” odbyły się zawody sportowe.

W zawodach „Mikołajkowych” wzięło 
łącznie udział 115 osób (dzieci i młodzie-
ży) ze szkół podstawowych i gimnazjum. 
Zawody te cieszą się coraz to większym 
zainteresowaniem rodziców, nauczycieli 
i samych zawodników, co widać po licz-
bie zgłoszeń.

Wysiłek łożony w trening jest widoczny, 
a nowe twarze, które pojawiają się na po-
dium, są tego świetnym przykładem.

Rywalizację szkolną wygrali: Szkoła Pod-
stawowa nr 3 – 120 pkt. przed Szkołą Pod-
stawową nr 2 – 3 pkt. i Szkołą Podstawową 
nr 1 – 57 pkt. Szczegółowe wyniki z zawo-
dów „Mikołajkowych” będą zamieszczone 
na naszej stronie internetowej.

Końcowa tabela 
rundy jesiennej IV ligi

 1. Resovia 17 36 30–13
 2. Galicja 17 34 25–11
 3. Siarka  17 34 32–17
 4. Pogoń 17 29 16–12
 5. Igloopol 17 27 16–17
 6. Kolbuszowianka 17 25 25–18
 7. Izolator 17 24 25–22
 8. Lechia 17 24 17–18
 9. Stal M 16 23 23–19
10. Crasnovia 17 21 24–26
11. Orzeł 16 21 24–25
12. Rzemieślnik 17 20 19–29
13. Polonia 17 19 21–21
14. żurawianka 17 19 15–20
15. Sokół  17 18 22–28
16. Iskra 17 16 13–20
17. Błękitni 17 15 17–27
18. Tłoki 17 11 12–33

Wyniki meczów Pogoni Leżajsk w rundzie jesiennej
CRASNOVIA Krasne POGOŃ 0 : 1
POGOŃ LECHIA Sędziszów 0 : 0
ISKRA Sobów POGOŃ 0 : 2
POGOŃ IGLOOPOL Dębica 1 : 1
KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa POGOŃ 3 : 0
POGOŃ SIARKA Tarnobrzeg 0 : 0
POLONIA Przemyśl POGOŃ 2 : 2
POGOŃ RZEMIEŚLNIK Pilzno 1 : 0
POGOŃ żURAWIANKA żurawica 1 : 1
fKS STAL Mielec POGOŃ 0 : 0
POGOŃ SOKÓł Nisko 1 : 0
TłOKI Gorzyce POGOŃ 2 : 1
POGOŃ IZOLATOR Boguchwała 1 : 1
ORZEł Przeworsk POGOŃ 0 : 1
POGOŃ RESOVIA Rzeszów 1 : 1
GALICJA Cisna POGOŃ 0 : 1
POGOŃ BłĘKITNI Ropczyce 2 : 1

Przypominamy szkołom, że Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji prowadzi system 
punktacji szkół biorących udział w zawo-
dach organizowanych przez MOSiR w Le-
żajsku w czasie roku szkolnego 2006/07. 
Ogłoszenie wyników w czerwcu.

Zapraszamy na zawody „Noworocz-
ny Miting Sztafet” w pierwszą sobotę 
stycznia 2007 r. – szczegółowe infor-
macje w administracji Pływalni.

(ws)
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na ryby

Wielki skarb
„...woda nie jest produktem handlo-

wym takim jak każdy inny, ale raczej 
dziedziczonym dobrem, które musi być 
chronione, bronione i traktowane jako 
takie...” – to wstęp do Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/
EC Parlamentu Europejskiego i Rady 
Wspólnoty Europejskiej z dnia 23 paź-
dziernika 2000 r.).

Zakłada ona cztery cele środowiskowe:
1) Niepogarszanie stanu części wód.
2) Dobry stan wód w 2015 roku: do-

bry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny 
i ilościowy dla wód podziemnych.

3) Spełnienie wymagań specjalnych, za-
wartych w innych unijnych aktach praw-
nych i polskim prawie, w odniesieniu 
do obszarów chronionych (w tym wrażli-
wych na eutrofizację wywołaną zanieczysz-
czeniami pochodzącymi ze źródeł komu-
nalnych, narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych, przeznaczonych do celów re-
kreacyjnych, do poboru wody dla zaopa-
trzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, przeznaczonych do ochrony 
gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub 
gatunków, a także dla których utrzyma-
nie stanu wód jest ważnym czynnikiem w 
ich ochronie).

4) Zaprzestanie lub stopniowe wyeli-
minowanie zrzutu substancji prioryteto-
wych do środowiska lub ograniczone zrzu-
ty tych substancji (lista substancji priory-
tetowych znajduje się w Dyrektywie – cór-
ce 2455/2001).

W komentarzu do głośnej ostatnio w Le-
żajsku sprawy budowy Parku Przemysło-
wego Stare Miasto przytoczyłem powyżej 
główne założenia RDW, a dodam anegdo-
tę usłyszaną w domu. Działo się to wie-
le lat temu. Mieszkanka naszego miasta 
rano widziała sąsiadkę opryskującą tru-
skawki; środki wtedy używane wymagały 
kilkudniowej karencji. Jakież było jej zdzi-
wienie, gdy zobaczyła sąsiadkę zbierającą 
truskawki tego samego dnia po południu. 
Zapytana o to, odpowiedziała z oburze-
niem: – Przecież to nie do jedzenia tylko 
na sprzedaż!

San – moja rzeka
W ramach projektu godzina po lekcjach 

spotkałem się dwa razy z uczniami Szkoły 
Podstawowej w Starym Mieście – 17 i 22 
listopada br. Podczas pierwszego spotka-
nia rozmawialiśmy o Sanie i jego miesz-
kańcach, a oczywiste szczególnie o ry-
bach. W czasie drugiego spotkania przed-
stawiłem Polski Związek Wędkarski, za-
sady przynależności do związku, formal-
ności itp. Rozmawialiśmy też o roli PZW 
w ochronie wód i ryb.

Dla kogoś, kto chciałby choć trochę po-
czuć się jak w dżungli, piesza wyprawa 
wzdłuż biegu Sanu powinna troszkę przy-
bliżyć taką atmosferę. Wykorzystując oba 
mosty na Sanie w pobliżu Leżajska (Stare 
Miasto i Rzuchów), można przejść ciekawą 
trasę. Na taką wycieczkę trzeba sobie zare-
zerwować cały dzień. Rowerem też można 
by przejechać, ale brakuje mostku na Błot-

ni i nieodległym rowie melioracyjnym, któ-
rego po deszczach nie da się przejść. Moż-
na wprowadzić rower do wody i podpiera-
jąc się na nim przeskoczyć na drugą stro-
nę, ale jest to troszkę karkołomne.

Cudze chwalicie swego nie znacie... San 
naprawdę jest piękny, ale niestety na razie 
jest tylko rajem dla złodziei drewna i żwi-
ru z koryta rzeki, a także miejscami -wy-
sypiskiem śmieci...

Zarybienia jesienne
Ogromne emocje wzbudziły w tym roku 

zarybienia. Od lat jestem zwolennikiem 
umożliwiania wędkowania po takich za-
rybieniach. Z zastrzeżeniem zdroworoz-
sądkowego podejścia do tematu. Wędkarz, 
który codziennie jest na rybach, codzien-
nie łowi i zabiera komplet ryb, staje się 
RYBAKIEM. Ponieważ jest niemal tak sku-
teczny jakby łowił sieciami. Aby zachować 
rybne łowiska, trzeba by niektórym na-
szym kolegom wprowadzić „licencje węd-
karsko-rybackie”. Niektórzy mają obrzyd-
liwy zwyczaj przeliczania swoich połowów 
na „zwrot karty”. Hasło „jeszcze mi się kar-
ta nie zwróciła” pada co jakiś czas w roz-
mowach wędkarskich. Oczywiste jest to, 
że dopóki nie będzie dobrze zaopatrzonych 
sklepów ze świeżymi rybami, pochodzą-
cymi z hodowli, dotąd osoby takie będą 
dobrze się miały. Zawsze znajdą zbyt dla 
„nadwyżek”.

Zarządy Kół, broniąc się przed takimi 
sytuacji, masowo zgłaszają do Okręgu za-
kazy połowów na swoich łowiskach. I tak 
mimo sprzyjającej pogody, nie powiem, 
gdzie na ryby pojechać, bo wszędzie zaka-
zy połowu – najgorzej, gdy jedziemy prze-
konani, że będziemy mogli wędkować, a 
tu nagle zakaz.

Zgłosiłem do Okręgu propozycję rozwią-
zania tego problemu polegającą na wpro-
wadzeniu w okresie od 1 października 
do 31 grudnia jednosztukowego limitu ryb 
objętych limitami i wymiarami ochronny-
mi. Pozostałe ryby (np. płocie, karasie) – 
zgodnie z regulaminem. W tym okresie do-
konuje się zarybień, często rybami, któ-
re osiągają lub niemal osiągają wymiar 
umożliwiający ich zabieranie. Część naj-
bardziej aktywnych w tym okresie wędka-
rzy unika wizyt u okulisty – podczas kon-
troli okazuje się, że rozbieżności między 
ich pomiarami a tymi dokonywanymi przez 
kontrolujących dochodzą do kilku centy-
metrów...

Prowadzimy rejestry połowu, więc ła-
two sprawdzić, czy kontrolowany wędkarz 
jest w porządku. Rejestr wprowadza obo-
wiązek wpisania takiej złowionej i prze-
znaczonej do zabrania ryby. Ryby wpisa-
nej, przechowywanej w sadzu nie można 
już wypuścić! Stąd ważne jest, aby de-
cyzja o zabraniu pierwszej czy kolejnych 
ryb była przemyślana. Rozmawiałem ja-
kiś czas temu z wędkarzem, który pytał, 
co zrobić, jeśli złowi trzy karpie, zatrzy-
ma je, wpisze do rejestru, a później do-
ławia kolejną rybę (karpia) i okazuje się, 
że jest ona największa? Oczywiście powi-
nien wypuścić tę ostatnią. Gdyby po zło-
wieniu trzeciej sztuki wypuścił ją, miał-
by rezerwę na tę największą. Oczywiście 
mógłby nie złowić już nic i wtedy zostały-
by już tylko dwie sztuki. Te decyzje musi 
jednak podejmować sam wędkarz. Moim 
zdaniem nie powinno się wędkować, gdy 
jedynym gwarantem satysfakcji jest ilość 
złowionych i zabranych ryb. To niepotrzeb-
nie prowadzi do frustracji.

Wspomniana wyżej propozycja limitu – 
jedna sztuka na tydzień – wzbudzi naj-
więcej oporów u „wędko-rybaków”. Anali-
zowałem rejestry połowów ryb z poprzed-
nich lat. 80 proc. wędkarzy łowi mniej jak 
10 takich ryb rocznie – a w okresie od 1 
października do 31 grudnia mogliby teo-
retycznie złowić i zabrać 14 sztuk w ta-
kim limicie. Dla tych osób więc nie będzie 
to problem – jeśli alternatywą miałby być 
całkowity zakaz połowu ryb.

Przy okazji poruszę problem porozu-
mień międzyokręgowych. Wszyscy węd-
karze by chcieli, aby można było łowić 
w całej Polsce. Czasy się jednak zmieniły, 
wprowadzono zasadę tam, gdzie łowisz, 
tam płacisz. A dogadywać zaczęli się bli-
scy sąsiedzi. I to co z założenia było faj-
ne, stało się zmorą. Jeśli ktoś przyjeż-
dża do nas w odwiedziny na weekend, raz 
czy dwa razy w roku, to jest to nawet faj-
ne. Ale jak po takim przyjeździe zamieszka 
u nas na stałe, to już nam się to nie bardzo 
podoba. I tak jest z częścią wędkarzy, któ-
rzy przyjeżdżają do nas na ryby na zbior-
nik Ożanna. Mimo moich i prezesa pro-
testów, Zarząd Okręgu podtrzymał poro-
zumienie z Zamościem, pozostaje nam li-
czyć, na to, że nie będą koledzy z Biłgoraja 
nadwerężać naszej gościnności. Ale żeby 
nie było tak miło: o nadwerężanie gościn-
ności przez naszych leżajskich wędkarzy 
proszą też: koledzy z Sokołoawa na zbior-
niku „Niedźwiadek”, koledzy z Grodziska 
na zbiorniku „Czyste” i koledzy z Nowej 
Sarzyny na zbiorniku „Janda”.

Na Ożannie zakończył się remont jazu – 
zapory. Przy okazji uporządkowano brze-
gi. W imieniu gminy, użytkowników tere-
nów przyległych prosimy o uszanowanie 
ich pracy włożonej nad tym remontem tego 
zbiornika.

Kto to robi?
Oto zdjęcia z ulicy, przy której mieszkam 

i z nad Ożanny. Dwa różne miejsca – ci 
sami ludzie, a może raczej sprawcy?

Czy działa przykazanie wyniesione 
z domu: nie Twoje, więc możesz nisz-
czyć?! Mam prośbę do czytelników Biu-
letynu, mieszkańców mojej ulicy, in-
nych ulic, Ożanny i innych takich miejsc. 
Gdy będziecie przechodzić obok ze swo-
imi dziećmi, zapytajcie je: – Czy to Two-
ja sprawka?

Zdewastowane ławki, zniszczone tablice, 
połamana roślinność, tony śmieci w lasach 
i na ich obrzeżach. Czy w katolickim kra-
ju, z założenia religii przyjaznej bliźniemu 
i przyrodzie to jest możliwe i akceptowal-
ne? Przecież nie zrobili tego kosmici!!!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
Szczęśliwego Nowego Roku!

Taakiej RyBy!
Wodom Cześć!

Stanisław Esox Mączka
Zapraszam na stronę: http://pzw.org.pl/45/
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Browar 
w Leżajsku 
pobił 
własny rekord.

Przed czterema laty, 13 listopa-
da 2002 roku, po raz pierwszy w 
swej historii wyprodukował w cią-
gu roku milion hektolitrów piwa. 
W tym roku, 11 grudnia 2006, z 
taśmy produkcyjnej zeszła „złota” 
– hektolitrowo dwumilionowa bu-
telka!

Była więc okazja do świętowa-
nia. Browar w tym dniu ogłosił 
dzień otwarty zakładu – co pół godziny je-
den z pracowników stawał się przewodni-
kiem i oprowadzał gości po browarze, za-
poznając ich z poszczególnymi fazami pro-
dukcji złotego trunku. Browar wysłał set-
ki zaproszeń do mieszkańców Leżajska i 
okolic, by zechcieli uczestniczyć w uroczy-
stości odsłonięcia kontenerów z ostatnią 
tysięczną partią butelek, które dopełniły 
sumy dwóch milionów hektolitrów.

Przy wejściu gości witały hostessy odzia-
ne w złote szaty. Towarzyszyła im grupa 
ochroniarzy w białych koszulach, czarnych 
garniturach i przeciwsłonecznych okula-
rach. Chodnik w kolorach czerwieni, różu 
i złota prowadził do wielkiego namiotu, w 
którym dostępu do „złotej góry” też bronili 
ochroniarze. Na estradzie zespół muzycz-
ny grał standardy jazzowe. Wokół tchnęło 
atmosferą lat trzydziestych minionego stu-
lecia. (Ale Ala Capone nie było.)

Matthijs Dietvorst dyrektor Browaru w 
Leżajsku swoje przemówienie przeczytał 
z kartki, lecz za to po polsku! (Zarządzał 
browarami w kilku krajach świata, gdzie 
językiem powszechnie znanym był angiel-
ski lub francuski; teraz Holender w bły-

skawicznym tempie i z wielkim powodze-
niem uczy się języka polskiego.) – Czte-
ry lata temu świętowaliśmy w browarze 
pierwszy milion hektolitrów wyproduko-
wanego piwa, dziś – kolejny sukces, dwa 
miliony hektolitrów piwa w jednym roku 
- powiedział. I żeby to zobrazować, dodał: 
- To czterysta milionów butelek. Wstęga z 
tych butelek okrążyłaby Polskę przeszło 
dziesięć razy. Taka ilość piwa wystarczyła-
by do obdarowania jedną butelką każdego 
mieszkańca Unii Europejskiej. Wspólnymi 
siłami i ciężką pracą zdobyliśmy wymarzo-
ny rekord produkcji. Jestem dumny z mo-
jej załogi i serdecznie wszystkim dziękuję 
za zaangażowanie.

M. Dietvorst odebrał gratulacje od sta-
rosty leżajskiego Roberta Żołyni, burmi-
strza Leżajska Tadeusza Trębacza, wice-
wójta gminy Leżajsk Andrzeja Janasa. List 
przysłał też poseł na Sejm RP Zbigniew 
Rynasiewicz.

Następnie podczas audiowizualnej pre-
zentacji zakładu w wielkim skrócie obecni 
na uroczystości poznali strukturę zakładu 
i poszczególne fazy produkcji piwa, które 
wśród specjalistów w koncernie Heinekena 

ma bardzo wysokie notowania dzię-
ki oryginalnej recepturze i jakości 
wody, która jest podstawowym jego 
składnikiem. To właśnie te trzecio-
rzędowe pokłady wód głębinowych 
przesądziły kiedyś o lokalizacji tego 
browaru. Te źródła i wydobywana 
z nich woda jest podstawą egzy-
stencji leżajskiego zakładu i nie bez 
przyczyny traktowana jest jak naj-
większy skarb.

Po części oficjalnej w namiocie 
pojawiły tancerki, które w finale 
swojego występu „zmiotły” ochro-
niarzy, odsłoniły „złotą górę” i za-
częły rozdawać gościom wyjmowa-
ne z kontenerów szczególnie – dwu-
milionowohektolitrowo oznaczone 

butelki leżajskiego piwa.
Kolejną atrakcją był olbrzymi tort. Pokro-

ił go – jak każe tradycja – gospodarz uroczy-
stości Matthijs Dietvorst. Przewidziany był 
na trzysta porcji, które zaproszonym goś-
ciom rozdawały „złote” hostessy.

Burmistrz Leżajska, zapewniając, że 
miasto bardzo wiele zawdzięcza Browaro-
wi (sponsoruje wszystkie ważniejsze im-
prezy kulturalne, popiera rozwój sportu) 
i dlatego zawsze może liczyć na poparcie 
władz miejskich, przekazał w prezencie dy-
rektorowi Browaru kalendarz na nowy rok 
z zaznaczoną w nim datą kolejnego rekor-
du. Produkcja w leżajskim browarze zaczę-
ła wzrastać dzięki zdynamizowaniu pro-
cesów inwestycyjnych, gdy zmodernizo-
wano warzelnię, zakupiono nową linię do 
produkcji piwa w puszkach, zwiększono 
wydajność fermentowni, gdy zamontowa-
no kilkanaście nowych tankofermentato-
rów. Jeśli okoliczności pozwolą na kolejny 
etap rozbudowy zakładu, życzenie - złożo-
ne przez burmistrza – pewnie się spełni. 

Tekst i zdjęcia
Barbara Woś-Lisiecka

Dwa miliony 
hektolitrów!
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Muzeum Prowincji 
Ojców Bernardynów

Święty Stanisław 
ze Szczepanowa
Święty Stanisław 
ze Szczepanowa

Jednym z najbardziej czytelnych akcentów Galerii 
Rzeźby Statuarycznej i Przyściennej bernardyńskie-
go Muzeum jest drewniany posąg malowany na bia-
ło, partiami złocony, przedstawiający biskupa w stro-
ju pontyfikalnym.

Dostojnik stoi na postumencie. Ciało wspiera na lewej wy-
prostowanej nodze, prawą, lekko zgiętą w kolanie, nieznacznie 
wysuwa do przodu. Z układu palców prawej, 
wzniesionej ku górze, dłoni można odczytać 
gest błogosławieństwa. W lewej dłoni, lekko 
uniesionej, Mężczyzna trzyma pastorał. Naj-
bardziej reprezentacyjnym elementem stroju 
jest infuła nakrywająca głowę spowitą krótki-
mi kędzierzawymi włosami. Twarz Mężczyzny 
jest gładka, zdradza młody wiek, przemawia 
do widza szlachetnością oblicza z wysokim 
czołem, subtelnie modelowanymi policzka-
mi, prostym nosem, zamkniętymi delikatnie 
ustami i oczami zapatrzonymi w dal, pełnymi 
spokoju i modlitewnego zamyślenia.

Postać okrywa tunika, na wysokości bioder 
przepasana cingulum oraz kapa spięta pod 
szyją klamrą, dołem, w miejscu przewieszenia 
przez pasek, tworząca dekoracyjny splot. Pra-
wy tren opadający ku dołowi załamuje się po-
niżej biodra i tworzy wydatny dukt fałd ukła-
dających się kaskadowo, których delikatnie 
modelowane grzbiety promieniście rozchodzą 
się ku dołowi i stopniowo nikną na gładkiej 
powierzchni szaty. Tren okrywający lewe ra-
mię tworzy podobny układ. Jego górna część 
łączy się ze wspomnianym splotem, dolna 
opada pionowymi, lekko ukośnymi fałdami 
ku ziemi. Inskrypcja – widniejąca na krawędzi 
podestu – informuje, że posąg stanowi wizeru-
nek św. Stanisława Szczepanowskiego.

Św. Stanisław pochodził z rodziny rycerskiej 
Turzynów zamieszkałych w Rabie i Szczepa-
nowie koło Bochni. Przyszedł na świat mię-
dzy 1030–1035 r. O jego dzieciństwie i latach 
młodzieńczych źródła milczą. Przypuszcza się, 
że studiował w opactwie tynieckim, a następ-
nie za granicą, być może w słynnej wówczas 
szkole katedralnej w Leodium (Liège) w Bel-
gii lub w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał ok. 1060 r. Biskupem krakowskim zo-
stał w 1070 roku, po śmierci swego poprzed-
nika Lamberta Suły. Posługę pasterską roz-
począł w 1072 r.

Niewiele wiadomo o działalności duszpa-
sterskiej Stanisława. Miał podobno w swej 
rodzinnej wiosce wystawić drewniany kościół 
p.w. Św. Marii Magdaleny. Pewne jest, że dla diecezji nabył wio-
skę Piotrowin, a przed sądem królewskim wygrał spór ze spad-
kobiercami zmarłego właściciela tejże posiadłości. Na tle tych 
wydarzeń powstała legenda o wskrzeszeniu i świadectwie Pio-
trowina. Gorąco popierał reformy przeprowadzone w tym cza-
sie w Kościele przez papieża św. Grzegorza VII (1073–1085). 
Wraz z Bolesławem Śmiałym współdziałał w odbudowie metro-
polii gnieźnieńskiej.

Przyjaźń z monarchą była jednak krucha. Według bł. Wincen-
tego Kadłubka wina leżała po stronie Bolesława. Król w 1058 
r. udał się z wojskiem do Czech, gdzie poniósł klęskę. W 1060 
i 1063 r. był na Węgrzech, by poprzeć króla Belę I przeciwko ce-
sarzowi niemieckiemu. W 1069 r. wyruszył do Kijowa, aby wspo-
móc księcia Izasława, będącego w zatargu o tron ze swymi brać-
mi. W latach 1070–1072 przewodził zbrojnej wyprawie do Cze-
chach, zaś po śmierci Beli I przyczynił się do koronacji jego bra-
ta, św. Władysława. Nieobecność monarchy w kraju sprzyjała 
szerzeniu się bandytyzmu, a w czasie drugiej z kolei wyprawa 
do Kijowa w 1077 r. stała się powodem wiarołomstwa żon na-
rażonych na trudną do zniesienia rozłąkę z mężami pozostają-
cym w królewskiej drużynie. Gdy Bolesław przez kilka miesię-

cy zwlekał z powrotem do kraju, a usilne błagania o jego powrót 
nie przynosiły skutków, rycerze w obawie o los swoich rodzin 
zaczęli potajemnie opuszczać szeregi. Po powrocie do kraju mo-
narcha krwawo zemścił się na zbiegach, wywołując powszechne 
oburzenie. Biskup wystąpił w obronie swych wiernych, upomi-
nając władcę. Gdy działania te nie przyniosły rezultatów, rzucił 
nań klątwę kościelną. Rozgniewany Bolesław wpadł do kościoła 
na Skałkę, gdzie Stanisław się schronił i w czasie Mszy św., przy 
ołtarzu, zarąbał biskupa.

Gall Anonim w swej kronice wspomina, że długo należałoby 
opowiadać o tym „jak (...) Bolesław został z Polski wyrzucony”. 
Dokonując oceny moralnej czynów króla stwierdza, że „nie po-
winien pomazaniec na pomazańca jakiegokolwiek grzechu cie-
leśnie mścić. Tym sobie wielce zaszkodził, że do grzechu grzech 
dodał; że za bunt skazał biskupa” (I, 27). Rozbieżności w pre-
zentowaniu tamtych faktów wynikają, zdaniem znawców, prze-
de wszystkim z roli Galla jako nadwornego kronikarza, lojalnego 
wobec dynastii Piastów.

Pojęcie „zdrady”, do którego historiograf się odwołał, ma zna-
czenie podobne do tego, jakim określono postawę prymasa An-
glii św. Tomasza Becketa, zamordowanego przez króla, a także 

św. Tomasza Morusa, skazanego na śmierci 
za czasów Henryka VIII. Bohaterowie ci zostali 
przez wielu ogłoszeni „zdrajcami” tylko dlate-
go, że mieli odwagę sprzeciwić się złu. Znacz-
nie pełniejsza, późniejsza wersja bł. Wincen-
tego Kadłubka wskazuje na niewinność Stani-
sława do pewnego stopnia potwierdzoną także 
przez samego Galla. Dziejopisarz ten pisząc, 
że „Bolesław został z Polski wyrzucony”, wy-
raźnie wskazał na fakt powszechnego, uzasad-
nionego potępienia czynów władcy. Za takim 
interpretowaniem historii poszło wielu póź-
niejszych historiografów, w tym anonimowy 
autor XIII-wiecznej Kroniki Wielkopolskiej.

Data męczeństwa Stanisława nie została 
ustalona. Najczęściej mówi się jednak o 1079 
roku. Kult Świętego rozwinął się natychmiast 
po jego śmierci. Już w 1083 r. dokonano uro-
czystego przeniesienia relikwii Męczennika 
ze Skałki do katedry wawelskiej. Pierwsze sta-
rania, zmierzające do kanonizacji, wszczął pa-
pież św. Grzegorz VII. W Polsce rozpoczął je bi-
skup krakowski Iwo Odrowąż. On też, dla po-
trzeb procesu kanonicznego, zlecił dominika-
ninowi o. Wincentemu z Liec napisanie żywo-
ta św. Stanisława. Kanonizacji dokonał pa-
pież Innocenty IV w dniu 17 września 1253 r. 
Miejscem uroczystości była bazylika p.w. św. 
Franciszka w Asyżu.

Jednym z dowodów wielkiego kultu św. Sta-
nisława w Polsce jest jego popularność jako 
głównych patronów kraju. Aż sto dziewięć-
dziesiąt miejscowości zapożyczyło swą nazwę 
od imienia Świętego. Przeszło dwieście siedem-
dziesiąt kościołów, nie licząc kaplic, posiada 
jego wezwanie, a uroczystość św. Stanisła-
wa w Krakowie, przypadająca w dniu 8 maja, 
od początku miała postać wielkiej manifesta-
cji religijnej.

Cześć wielkiego Patrona zostawiła licz-
ne ślady w pobożności, literaturze, a także 
w ikonografii. Od średniowiecza popularne 
były zwłaszcza cykle malarskie ukazujące sce-
ny takie jak: Kupno wsi, Wskrzeszenie kome-
sa Piotra, Świadczenie komesa Piotra, Zabój-

stwo św. Stanisława, Posiekanie zwłok św. Stanisława, Strzeże-
nie przez orły i zrośnięcie się ciała św. Stanisława, Pogrzeb św. 
Stanisława i Kanonizację św. Stanisława. Przykładem może być 
także tryptyk ze Starego Bielska sprzed 1500 r., tryptyk z koś-
cioła parafialnego w Kobylinie z ok. 1528 r., Epitafium Stanisła-
wa Chroberskiego z ok. 1520 r., obraz z ok. 1490 r. w klaszto-
rze franciszkanów w Krakowie, a także obraz w kościele p.w. 
św. Stanisława w Szczepanowie. W przedstawieniach tych do-
strzegamy próbę narracyjnego zilustrowania wydarzeń opisa-
nych przez hagiografów. W okresie baroku powstało wiele obra-
zów ołtarzowych, w których św. Stanisław traktowany jest prze-
de wszystkim jako Patron w otoczeniu fundatorów oraz Madon-
ny i tronującego na Jej kolanach maleńkiego Jezusa w obrębie 
sceny niebiańskiej.

Osobną grupę przedstawień stanowią pojedyncze figury św. 
Stanisława zdobiące nastawy ołtarzy patronów polskich. Do niej 
właśnie należy interesująca nas rzeźba powstała pod koniec 
XIX w., pierwotnie związana z ołtarzem głównym z kościoła Oj-
ców Bernardynów w Krystynopolu.
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