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nasze miasto

Chcieć – to móc!
Fragment rynku w Leżajsku

Wiosną 2004

Latem 2004

Ocalmy
od zapomnienia

Wszystko wskazuje na to, że wie-
loletnie zabiegi o reaktywowanie 
Muzeum Miejskiego zakończone zo-
staną powodzeniem. Jego zalążkiem 
będzie bez wątpienia zorganizowanie 
w jednym z obiektów w Rynku sta-
łej wystawy, na której eksponowane 
będą dokumenty i przedmioty zwią-
zane z historią naszego miasta.

W pomieszczeniu wystawowym za-
mierzamy uruchomić punkt sprzedaży 
pamiątek oraz biuro informacji tury-
stycznej.

Zdajemy sobie sprawę, że bez ak-
tywnej postawy mieszkańców nasze-
go miasta i osób związanych z Leżaj-
skiem osiągnięcie tego zamierzenia 
nie będzie możliwe.

Dlatego też zwracamy się z gorącą 
prośbą do wszystkich, którzy kochają 
nasze miasto i którym zależy na tym, 
by nasze miasto nie zginęło w mroku 
historii, o przekazanie Urzędowi Miej-
skiemu wszelkiego rodzaju eksponatów 
związanych z dziejami Leżajska; z bar-
dzo ważnymi, doniosłymi momentami 
życia naszej społeczności i zwyczajny-
mi, drobnymi chwilami, które mogą się 
wydać bez znaczenia. Przecież nic, co 
dotyczy nas – nawet smutne i bolesne 
– nie jest bez znaczenia! To samo doty-
czy naszych przodków. Zapamiętajmy 
naszą historię, nie zgubmy jej, nie daj-
my jej zginąć z powodu obojętności.

Mogą to być darowizny lub depo-
zyty. Nie wykluczamy również moż-
liwości zakupu szczególnie cennych 
eksponatów.

Zbiórką eksponatów zajmuje się 
Henryk Świta – pełnomocnik burmi-
strza ds. oświaty, kultury i sportu.

Eksponaty będzie można przekazy-
wać w każdy dzień roboczy w godzi-
nach 8–15 w pokoju 22 B w budynku 
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Mamy nadzieję, że dzięki tym, którym 
drogi jest ten zakątek Polski, jakim jest 
miasto nas samych i naszych rodzin, po-
wstanie ekspozycja obrazująca dawne i 
teraźniejsze dni mieszkańców Leżajska. 
Uroczystego otwarcia muzeum chcieliby-
śmy dokonać podczas przyszłorocznych 
Dni Leżajska, ale aby zdążyć z przygoto-
waniem wystawy, eksponaty przyjmować 
będziemy do 15 kwietnia 2005 r.

(um)

Estrada
do wynajęcia

Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku informuje, że dysponuje nowo 
zakupioną profesjonalną estradą, 
którą chętnie wypożyczy organiza-
torom imprez. Ceny konkurencyjne. 
Wszelkich informacji udziela w MCK 
Adam Kuźma, tel. (017) 242 11 34. 
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Nowy senator
W wyborach uzupełniających do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 12 
września br., zwyciężył na Podkarpaciu Ka-
zimierz Jaworski, pełniący wówczas funkcję 
wójta Chmielnika.

W Leżajsku pierwsze miejsce zajął Zbigniew 
Rynasiewicz starosta leżajski uzyskując 815 
głosów, drugie miejsce Mieczysław Maziarz 
LPR – 224 głosy, trzecie – Kazimierz Jaworski 
Dolina Strugu – 113 głosów, czwarte – Alek-
sander Bentkowski PSL – 76 głosów, piąte 
Karol Wąsowicz SLD – 34 głosy.

W naszym mieście do urn poszło 1336 
osób, co oznacza, że frekwencja wyniosła 
11,61 proc.

bwl
Stypendia
z Unii Europejskiej

Starostwo Powiatowe w Leżajsku informuje, 
iż od 27 września br. zostały udostępnione 
wnioski o stypendia dla studentów, współ-
finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Druki wniosków dostępne są w Punktach 
Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku, ul. Kopernika 8 i ul. M. Curie-
-Skłodowskiej 8, a także do ściągnięcia w 
formie elektronicznej ze strony www.staro-
stwo.lezajsk.pl

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wyma-
ganych załączników należy złożyć w nieprze-
kraczalnym terminie od 14 października do 
3 listopada br. w Punkcie Obsługi Interesanta 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. M. Curie-
-Skłodowskiej 8 (dawny internat Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku).

Wnioski złożone po terminie, niekom-
pletne, bądź nie spełniające wymagań 
programu stypendialnego nie będą roz-
patrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu 
wypełniania o wymaganych załączników znaj-
dują się w pouczeniu do wniosku.

Kandydatem do stypendium może być stu-
dent zamieszkały na stałe na terenie Powiatu 
Leżajskiego, studiujący na uczelni wyższej 
państwowej lub niepaństwowej, w formie 
dziennej, zaocznej bądź wieczorowej, o docho-
dzie nie większym niż 250 zł netto (300 zł 
netto w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
stypendium jest niepełnosprawna) na 1 człon-
ka rodziny liczonym z dochodu osiągniętego w 
2003 r. (obowiązuje zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodach członków rodziny 
z 2003 r. takie jak do zasiłku rodzinnego).

Stypendia nie będą wypłacane w formie go-
tówkowej, lecz w formie refundacji (na wskaza-
ne we wniosku konto) poniesionych wcześniej 
kosztów związanych bezpośrednio z nauką, 
zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdów.

Kosztem kwalifikowanym podlegającym re-
fundacji po przedstawieniu imiennych dowodów 
jego poniesienia, mogą być jedynie wydatki po-
niesione po połowie października br.).

W październiku br. planuje się także 
zbieranie wniosków od uczniów szkół po-
nad gimnazjalnych kończących się maturą 
z terenu powiatu leżajskiego. Wnioski oraz 
szczegółowe informacje dotyczące tego 
programu stypendialnego będą dostępne 
w poszczególnych szkołach.

Na uroczystości obecni byli przedsta-
wiciele samorządu lokalnego: burmistrz 
Tadeusz Trębacz, zastępca burmistrza 
Daniel Zając i pełnomocnik burmistrza 
ds. oświaty, kultury i sportu Henryk 
Świta. Burmistrz w swym przemówieniu 
odniósł się do przeszłości i przyszłości 
oświaty w naszym mieście. Przypomniał o 
inwestycjach w placówkach oświatowych 
powstałych w ciągu ostatnich kilku lat, 
które służą dzieciom i młodzieży nie tylko 
naszego miasta, podkreślił niekwestiono-
wane zasługi nauczycieli w kształtowaniu 
umysłów i postaw młodych pokoleń. 
Wszystkim nauczycielom i wychowawcom 
złożył pełne ciepła i serdeczności życzenia 
na przyszłość.

leżajskich szkół. Pokazali, na co ich stać 
– w śpiewie, tańcu, recytacji, filozofii poj-
mowania świata. Pokazali, jacy są na co 
dzień – niesforni i jacy mogą być – mądrzy 
i pracowici. Na koniec złożyli hołd swym 
wychowawcom – rozdawali wszystkim 
piernikowe serca – wymowny symbol 
skruchy wobec swych młodzieńczych 
szaleństw i obietnicy godnego, mądrego 
przejęcia sterów w przyszłości.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Wielki dzień pedagogów
W przeddzień święta Edukacji Narodowej w Miejskim Centrum Kultury 

w Leżajsku z spotkali się pedagodzy miejskich szkół i przedszkoli; za-
proszeni zostali także i ci, którzy po latach pracy są już na emeryturze. 
Nie zapomniano, że to nadal także i ich święto.

W tym szczególnym dniu niektórzy 
nauczyciele zostali uhonorowani szcze-
gólnie przez władze Leżajska – Lucyna 
Pudełkiewicz, dyrektor Przedszkola nr 
2, Gabriela Jedlińska – nauczycielka w 
SP nr 1, Władysława Mazur – zast. dyr. 
Gimnazjum Miejskiego, Grażyna Olszowy 
– bibliotekarz w SP nr 3 i Urszula Litwin 
– zast. dyr. SP nr 2.

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Krzyżami Zasługi odznaczeni 
zostali: Władysław Pyż, Ryszard Pysz, 
Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Sylwia 
Kisielewicz, Lucyna Pudełkiewicz i Ewa 
Stańko. Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej I stopnia otrzymał dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych Mieczysław Sroka. A 
burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trę-
baczowi minister edukacji nadał Medal 
Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna. Przygotowali ją uczniowie HALINIE ŚCISŁOWICZ

zastępcy kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

w Leżajsku
wyrazy

głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M A M Y
składają

koleżanki i koledzy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Od początku tego roku sprzedawcy 
wyrobów tytoniowych mogą legitymo-
wać klientów wyglądających podejrza-
nie młodo. Uprawnienie to ma ułatwić 
egzekwowanie zakazu sprzedawania 
papierosów nieletnim.

Stop 18 – nie sprzedajemy wyrobów 
tytoniowych niepełnoletnim. Pod takim 
hasłem 7 września br. odbyła się w Leżaj-
sku akcja wpisana w program odpowie-
dzialnej sprzedaży. Prowadziła ją koalicja 
firm, instytucji, organizacji. Władze miasta 
podpisały deklarację o przystąpieniu do 
tej koalicji. Leżajscy policjanci uczulali 
sprzedawców, by nie sprzedawali papie-
rosów młodocianym klientom, rozdawali 
materiały, mające pomóc im w realizowa-
niu tej idei.

Celem akcji pod hasłem „Dzień odpowie-
dzialnej sprzedaży”, prowadzonej od kilku 
lat także na terenie innych miast Polski, 
jest rozpropagowanie przepisów regulują-
cych sprzedaż papierosów. Zgodnie z usta-
wą od początku tego roku sprzedawcy w 
placówkach handlujących wyrobami tyto-

szałyśmy, jak już przy drzwiach mówili: 
o, ta nam nie sprzeda, to idziemy stąd. 
Znamy ustawę, wiemy, że nieletnim nie 
można sprzedawać ani alkoholu, ani pa-
pierosów. A teraz tych, którzy w naszych 
oczach nie wyglądają na osoby pełnolet-
nie, po prostu legitymujemy. Tu jest dużo 
szkół, dużo młodzieży, średnio około dzie-
sięciu nieletnich dziennie próbuje kupić u 
nas papierosy. 

Ekspedientka ze sklepiku w przyczepie 
bazarze:

– My wiemy, że trzeba legitymować, po-
licja nas już wcześniej o tym powiadomiła. 
Prosimy o dowód osobisty, jeśli ktoś, kto 
wygląda bardzo młodo, chce kupić papie-
rosy. Na początku roku szkolnego młodzież 
przychodzi bardzo często. Nie wie jeszcze, 
że tu nie kupi. Ale mniej więcej po tygo-
dniu uczniowie już wiedzą, że my im nie 
sprzedamy, to przestają przychodzić. Bli-
sko nas jest dużo szkół, więc i dużo mło-
dzieży, która pali. Skąd ma papierosy? Od 
nas na pewno nie. Znamy przepisy. Była 
straż miejska i policja, dostaliśmy ulotki i 
naklejki. Rok temu też byli.

W koalicji propagującej program od-
powiedzialnej sprzedaży uczestniczą też 
wytwórnie papierosów. – Nie boimy się o 
to, że stracimy klientów – mówi Elżbieta 
Gołąb z Philip Morris Polska SA. – Nic nie 
tracimy, bo nieletnich nie zaliczamy do 
grona naszych klientów. Prawo zakazuje 
sprzedawania im papierosów.

Niestety badania przeprowadzone w Le-
żajsku przez tarnobrzeski Oddział Okręgowy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci potwierdzają 
małą skuteczność prawa. Lidia Harnik, 

wiceprezes Zarządu Oddziału, mówi, że 
prawie 90 proc. sprzedawców w naszym 
mieście sprzedało papierosy nieletnim. Tyl-
ko niecałe 14 proc. poprosiło kupującego 
o dokument tożsamości.

Koordynatorzy programu odpowiedzial-
nej sprzedaży przeprowadzili też szkole-
nie dla sprzedawców. Jacek Biegański, 
koordynator akcji, wyjaśnił, że ma ono 
na celu podsunięcie im różnych wzorców 
postępowania w sytuacji, gdy nastolatek 
chce sięgnąć po papierosy, a oni muszą 
mu odmówić. Okazuje się, że nie zawsze i 
nie wszędzie powinno mieć zastosowanie 
powiedzenie: klient nasz pan. I słusznie.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka

Papierosy tylko dla dorosłych
niowymi mogą żądać od młodych klientów 
okazania dowodu osobistego.

Oto, co powiedzieli nam niektórzy z 
nich.

Agnieszka Kuczek, sklep monopolowy, 
Rynek 11:

– Bardzo często przychodzą do nas po 
papierosy nie tylko nastolatkowie, ale 
wręcz dzieci. Stosują różne wykręty, że 
mama mnie wysłała, albo że akurat nie 
mam przy sobie dowodu osobistego. I 
faktycznie, niektórzy wracają z kartecz-
kami podpisanymi przez mamę czy tatę 
– stawia nas to (mnie i koleżankę) w bardzo 
niezręcznej sytuacji. Z karteczkami przy-
chodzą małe dzieci. Ale starsi to cwaniacy: 
nie mam dowodu, mam w domu. To pro-
szę przynieść – mówimy. To ja przyniosę 
następnym razem, ale teraz proszę mi 
sprzedać – odpowiadają. Jak odmawiamy, 
są oburzeni, sypią się przekleństwa. Na 
mojej zmianie – ja jestem zawsze po połu-
dniu – dziennie przychodziło średnio około 
pięciu takich małolatów. I dziewczyny, i 
chłopcy. Jak prosiłam o dowód osobisty 
oburzali się. A kiedyś pokazali dowód ko-
legi, myśleli, że się nie zorientuję. Kombi-
nują różnie. Czasem wysyłają starszych 
kolegów, osiemnastoletnich. Wtedy nie 
mam prawa odmówić. My z koleżanką nic 
sobie nie robimy z burczenia i przekleństw. 
Legitymujemy, bo przecież tak trzeba.

Anna Joniec, sklep „Super Sam” w 
pobliżu kompleksu dwóch dużych szkół 
średnich i gimnazjum:

– Pracuję tu około dwóch lat. Nie 
sprzedałam ani jednej paczki papierosów 
nieletnim. Moje koleżanki też. Nieraz sły-

Elżbieta Gołąb i burmistrz Tadeusz 
Trębacz.

Agnieszka Kuczek.



4 5

• • •  
dzień za dniem

Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej 
w Leżajsku nabrał niezwykłego wyglądu. 
Po ścianach „biegają” krasnale, Smerfy, 
Kubuś Puchatek, Pszczółka Maja i wiele 
innych postaci dobrze znanych dzieciom 
z bajkowego i baśniowego świata. Nad 
wejściem sowa rozkłada wielką księgę 
pełną mądrości.

Stało się to po części za sprawą plasty-
ka, Krzysztofa Pęcaka, który bohaterów 
dziecięcej literatury przeniósł na ściany 
wypożyczalni i czytelni dla maluchów przy 
Jarosławskiej 1. Po części, bo także dzięki 

sponsorom, którzy mają swój wielki wkład 
w odremontowanie tej części biblioteki. 
– Jesteśmy im bardzo wdzięczni – powie-
działa nam Jolanta Korasadowicz. – Ta 
baśniowa kraina przyciąga dzieci. Przy-
chodzą częściej. Wystrój wnętrza, które 
jest teraz ładne i jasne, ma ogromne zna-
czenie. A postaci na ścianach przyciągają 
je do książek.

Uroczyste spotkanie w bajkowej sce-
nerii Oddziału dla Dzieci odbyło się pod 
koniec września br. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciel samorządu lokalnego i 
dzieci z klasy Ia Szkoły Podstawowej nr 
2 w Leżajsku, które z tej okazji zostały 
pasowane na czytelników biblioteki. 
Burmistrz Tadeusz Trębacz tłumaczył 
dzieciom, jak bardzo ważny jest stały 
kontakt z książką. – Człowiek, który dużo 
czyta, poszerza swe horyzonty, zaintere-
sowania, staje się aktywny, rozwija się. 
W tej czytelni możecie znaleźć to, co jest w 
życiu bardzo potrzebne – wiedzę. Dlatego 
powinniście przychodzić tu jak najczęściej, 
bo od waszych pierwszych kroków zależeć 
będzie wasza przyszłość.

Pełnomocnik burmistrza ds. oświaty, 
kultury i sportu Henryk Świta przeczytał 
pierwszakom bajkę. Słuchały jej w abso-
lutnej ciszy. 

Harcerze z leżajskiego hufca oraz dzieci i 
młodzież skupiona przy MCK przygotowały 
z tej okazji program artystyczny. 

Bajkowa biblioteka

Kapitalny remont oddziału dziecięcego 
biblioteki zaczął się od wymiany instalacji 
elektrycznej i oświetlenia, a zakończył na 
niekonwencjonalnym pomalowaniu ścian 
i wymianie wykładziny. Teraz naprawdę 
jest tu pięknie.

Wiadomość z ostatniej chwili! Minister-
stwo Kultury przyznało Bibliotece Publicz-
nej w Leżajsku kwotę 6,5 tys. złotych na 
zakup nowego księgozbioru.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

50 lat razem
W piątek, 15 października br. w le-

żajskim ratuszu odbyła się podniosła 
uroczystość. Trzem parom małżeńskim 
z Leżajska medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadał Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wręczył je w jego imieniu 
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Na 
zdjęciu od lewej: Kazimierz i Teresa Mar-
tyszko, Tadeusz Trębacz, Cecylia Stęchły, 
Elżbieta Piatkowska kierownik USC, Ta-
deusz Stęchły i Włodzimierz Babiak (żona 
Helena nie była obecna na uroczystości z 
powodu choroby).

Jubilaci podczas spotkania przy kawie 
i słodyczach dzielili się opowieściami o 
swym życiu. Od władz miejskich otrzymali 
kwiaty i upominki.

(ep)
Fot. Janusz Berestka

Sponsorzy:
Krzysztof Pęcak, firma „Apex” 

A. i K. Pęcak, Andrzej i Mieczy-
sław Szczepańscy „Arras” oraz 
Marta Zdeb.
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Najpierw obwodnica Leżajska 
potem autostrada A-4

Wiceminister Skowroński na pytanie o szanse autostrady A-4 
powiedział: – Nie da się budować naraz wszędzie. Jest jakiś tryb 
postępowania. Autostrada A-4 ma być skończona do 2013 roku. 
W okolicach Tarnowa są problemy z wykupem gruntów. Buldo-
żery na Podkarpaciu przy A-4 mogą się pojawić w 2009 roku.

Tymczasem...
Sprawa budowy obwodnicy Leżajska 

poruszana była przez samorządy kolej-
nych kadencji. Czyniono różnego rodzaju 
zabiegi, by ten pomysł urzeczywistnić. Nikt 
bowiem nie miał wątpliwości, że trzeba z 
miasta wyeliminować ruch tranzytowy, 
zwłaszcza ciężarowy, inaczej miasto zgi-
nie – udusi się od spalin, popękają mury 
starych zabytkowych domów. Odbyło się 
wiele spotkań i dyskusji, skonkretyzowano 
plany, wytyczono trasę obwodnicy. Wciąż 
jednak była to wizja na mapie. Bo nie 
jest to inwestycja, której ciężar mogłoby 
udźwignąć miasto – jej koszt wielokrotnie 
przewyższa miejski budżet.

Ostatnio w tunelu pojawiło się światło. 
Nie światełko lecz światło.

17 września br. w Urzędzie Marszałkow-
skim odbyło się spotkanie przedstawicieli 
samorządu Leżajska z reprezentacją Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
z udziałem wicemarszałka Juliana Ozim-
ka. Pięć dni później podpisane zostało po-
rozumienie trójstronne – GDDKiA, Urząd 
Marszałkowski, Urząd Miejski w Leżajsku. 
Zapadła decyzja, że 730-metrowy łącznik 
do obwodnicy zostanie sfinansowany 
wspólnie przez Urząd Marszałkowski i 
Urząd Miejski w Leżajsku, a obwodnicę 
sfinansuje GDDKiA. W sumie jest to po-
nad 11 kilometrów drogi, koszt inwestycji 
ponad 100 milionów złotych.

– W roku 2003 roku zatwierdziliśmy 
koncepcję studium przebiegu obwodowej 
Leżajska – powiedział podczas ostatniej 

sesji Rady Miejskiej Władysław Kowal, 
dyrektor oddziału GDDKiA. – To studium 
zaczyna się od lasu klasztornego i ciągnie 
się aż do Wierzawic. Takie inwestycje nie 
mają szans na budowę tej kategorii drogi 
bez wsparcia środkami zewnętrznymi. A 
Unia Europejska nie finansuje zadań nie 
będących w sieci transeuropejskiej.

Cóż się więc stało? Budowa obwodnicy 
podzielona została na trzy etapy.

– Mamy zaakceptowaną koncepcję prze-
strzenną na etap drogi krajowej od skrzy-
żowania z łącznikiem św. Jana z Dukli do 
drogi krajowej – długość 3,7 km, wartość 
40 mln zł. Zadanie to w wyniku porozumie-
nia z marszałkiem i burmistrzem możliwe 
jest do zrealizowania w roku 2007. W przy-
szłym roku opracujemy dokładny projekt 
budowlany, wystąpimy do starostwa o 
wydanie decyzji lokalizacyjnej, rok 2006 
przeznaczymy na wykup gruntów i przy-
stąpimy do budowy. Dzięki współdziałaniu 
i inicjatywie pana burmistrza ten krótki, 
730-metrowy odcinek drogi gminnej, jeżeli 
otrzymamy wsparcie ze środków unijnych 
przez pana marszałka, będziemy mogli 
oddać do użytku w roku 2007.

Następny odcinek prowadził będzie od 
tego węzła do lasu klasztornego. Koszt tego 
zadania zamknie się w granicach 50 milio-
nów złotych. W trzecim etapie powstanie 
odcinek wiodący w okolicę Wierzawic. Zre-
alizowany zostanie po roku 2010.

Wiceminister Dariusz Skowroński za-
uważył, że jego zdaniem przecięcie wstęgi 
na tym najkrótszym odcinku obwodnicy 
(730-metrowym) powinno nastąpić wcze-
śniej, bo w roku 2006. – Ja nie widzę tu 
problemu, środki finansowe są, a lokalnym 
władzom zależy na jak najszybszym po-
wstaniu obwodnicy. Przyznam, że proble-
my Leżajska i całego regionu są nam znane 
i to dość dobrze między innymi dzięki panu 
posłowi Tuderkowi. Ta obwodnica będzie 
na pewno. Zrobimy wszystko, żeby była 
jak najszybciej, bo pieniądze są. Natomiast 
oczywiście pewnych procesów formalnych 
nie przeskoczymy. Mam nadzieję, że dacie 
przykład współpracy innym gminom tu nie-
opodal leżącym, które już 25 lat czekają na 
obwodnicę i jakoś nie umieją sobie z tym 
poradzić. Myślę, że będziemy też realizo-
wali te drogi krajowe, które doprowadzają 
ruch do Leżajska. Bardzo dużo pieniędzy 
wydajemy na poprawę nawierzchni. 
Jeszcze 4 lata temu w Polsce nowych na-
wierzchni kładło się około 300–400 kilome-
trów rocznie. W zeszłym roku pierwszy raz 
przekroczyliśmy 1000 kilometrów, a w tym 
roku zrobimy ponad 1500 kilometrów. Na 
przyszły rok planujemy 1700 km. Myślę, 
że część z tego kilometrażu będzie tu, w 
okolicach Leżajska.

Reasumując, wszystko wskazuje na to, 
że im szybciej załatwione zostaną wszelkie 
sprawy formalne, tym wcześniej będziemy 
mieć obwodnicę.

Starosta leżajski Zbigniew Rynasiewicz 
obiecał daleko idącą pomoc. – Powiat bę-
dzie się włączał na etapie administracyj-
nym związanym z zamianą gruntów. Tam, 
gdzie jest to możliwe, ja ze swojej strony 
deklaruję poparcie. Wiele zostało powie-
dziane o staraniach pana burmistrza i 
władz miasta w sprawie budowania ob-
wodnicy. Ja myślę, że bez tej inwestycji 
miasto Leżajsk ma zdecydowanie mniejsze 
możliwości rozwoju. Leżajsk może być jesz-
cze piękniejszy dzięki waszej pomocy i za 
to, co zostało do tej pory zrobione, chciał-
bym w imieniu władz powiatu serdecznie 
podziękować.

(bwl)
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i Łańcuta dopada czarna rozpacz. Wiele 
minut upływa, nim uda się „wskoczyć” 
w lukę sznura pojazdów przemierzają-
cych główną ulicę. (Tiry takiej szansy nie 
mają, bo one nie potrafią „wskoczyć”.) 
Czasem korzystają z uprzejmości kierow-
ców, którzy zechcą zrezygnować ze swego 
przywileju pierwszeństwa. Ale czy jest to 
zgodne z przepisami ruchu drogowego? W 
godzinach szczytu bez policjanta kierują-
cego ruchem, można stać wiele minut w 
kilometrowym szyku.

– Od wielu lat to skrzyżowanie jest 
węzłem gordyjskim układu komunikacyj-
nego – mówi burmistrz Tadeusz Trębacz. 
– Miasto wykupi trójkątną siedmioarową 
działkę, na której stoi drewniany dom i 
kapliczka. Właściciel posesji zgodził na 
zamianę tego terenu na inny. Dom zosta-
nie rozebrany, a kapliczka będzie prze-
niesiona w głąb jego posesji. Dzięki temu 
rozwiązaniu ów gordyjski węzeł zostanie 
raz na zawsze przecięty. Będzie tu mogło 
powstać rondo, które z pewnością rozładu-
je zapobiegnie tworzeniu się korków przy 
wyjeździe z podporządkowanej ulicy Sło-
wackiego. Na ostatniej sesji radni podjęli 
stosowną uchwałę.

Dyrektor Władysław Kowal przyznaje, 
że jest mile zaskoczony decyzją Rady Miej-
skiej, że grunty, które wkrótce staną się 

własnością miasta, będą mogły być prze-
znaczone w krótkim czasie pod realizację 
ronda. – Każdy sobie zdaje sprawę, jak 
uciążliwe jest funkcjonowanie miasta i ru-
chu tranzytowego, gdy przez drogę krajową 
przejeżdża dobowo średnio rocznie 11–12 
tysięcy pojazdów na godzinę. Jeszcze w 
tym miesiącu ogłosimy przetarg na projekt, 
w tym roku przygotujemy inwestycję, żeby 
w roku przyszłym zrealizować to zadanie 
w całości. Będziemy je chcieli zrealizować 
ze środków budżetu państwa w ramach 
poprawy bezpieczeństwa ruchu i przy 
współdziałaniu z Urzędem Marszałkow-
skim, ponieważ droga na Naklik (przez 
Kuryłówkę) jest drogą wojewódzką i zgod-
nie z zakresem obowiązków takie zadania 
realizujemy wspólnie.

Dowodem innej współpracy – tym razem 
z samorządem Leżajska – jest poprawa sta-
nu jezdni i chodników ulicy Mickiewicza. 
Przebiegająca przez Leżajsk droga krajowa 
w ciągu dwóch lat została w całości odno-
wiona, kończy się etap układania wzdłuż 
niej nowych chodników. GDDKiA kupuje 
materiał, miasto płaci za robociznę. Ko-
lejnym wspólnie podejmowanym tematem 
jest poprawa skrzyżowania ulic Mickiewi-
cza i Dworcowej – rzecz w tym, by wyjazd 
autobusów z dworca był łagodniejszy.

Grzegorz Tuderek:
Myślę, że problem 

generalnie tkwi w tym, 
czy potrafimy wszystkie 
środki unijne wykorzy-
stać? A to głównie zależy 
od tempa naszych prac. 
W 2003 roku prawie 
półtora miliarda złotych 
nie mogliśmy z różnych 
względów wykorzystać. To 

nie przepadło, ale gdybyśmy nie zasypali 
gruszek w popiele, może już w 2003 byłoby 
mniejsze bezrobocie i większe efekty.

Gdy rozpoczęto rozbudowę infrastruk-
tury byłej NRD, mówiliśmy, że potrwa to 
dziesięć, piętnaście lat. Pomyliliśmy się. I 
to o całe dziesięć lat! 

Myślę, że naszą najsłabszą stroną jest 
czas – przygotowywanie procesów inwe-
stycyjnych trwa stanowczo za długo. Nie 
można odkładać, opóźniać, motać się w 
przepisach. Nie mamy czasu. Nie możemy 
sobie pozwolić na to, żeby go tracić. Speł-
niamy trzy podstawowe warunki: są środ-
ki, jest wola władz, nasze firmy czekają na 
zlecenia. Nie ma na co czekać!

Dariusz Skowroński:
Leżajsk jak znakomita 

liczba miast w Polsce 
ma problem z ruchem 
tranzytowym, który trze-
ba z nich wyprowadzić. 
W naszych planach na 
2006 rok przewidujemy 
rozpoczęcie w Leżajsku 
pierwszego etapu budowy 
obwodnicy. Mam nadzieje 

że w latach 2006–2007 ten pierwszy od-
cinek zostanie zbudowany. Mamy wszyst-
kie instrumenty, które pozwalają nam na 
szybkie budowanie dróg czyli prawidłowo 
ustawiony układ prawny, bardzo dobrze 
zorganizowane źródła finansowania i or-
ganizację, która jest skłonna budować te 
drogi w bardzo dobry sposób.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy 
jesteśmy na pograniczu dróg, którymi 
zarządza administracja rządowa i dróg 
samorządowymi, ponieważ administracja 
rządowa nie bardzo może finansować bu-
dowę ciągów komunikacyjnych innych niż 
krajowe. Myślę jednak – jak zobaczyłem, 
co się tutaj robi, jakie jest podejście do 
rozwoju infrastruktury w Leżajsku – że 
warto dołożyć wszelkich starań, żebyście 
państwo tutaj mieli właściwe środki i moż-
liwości budowy dróg, także tego ronda w 
centrum miasta.

Znaczną część ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Leżajsku, która 
odbyła się 28 września br., zajęła 
problematyka bardzo ważnych 
dla miasta rozwiązań komunika-
cyjnych. Deklaracje daleko idącej 
pomocy złożyli: wiceminister in-
frastruktury Dariusz Skowroński, 
poseł Grzegorz Tuderek i dyrektor 
podkarpackiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Władysław Kowal.

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Słowac-
kiego, co chyba każdy przyzna, jest od lat 
utrapieniem dla kierowców. Zwłaszcza dla 
tych, którzy się wydostać z podporząd-
kowanej ulicy Słowackiego na główną, 
czyli Mickiewicza. Tym, którzy skręcają 
w prawo – w stronę sądu, banków, pocz-
ty, dworców, bazyliki, Nowej Sarzyny i 
Sokołowa Młp. – jakoś jeszcze udaje się 
przemknąć, ale tych, co muszą skręcić w 
lewo – w stronę rynku, ratusza, ZUS-u, 
Urzędu Skarbowego, wreszcie Jarosławia 

Drugie rondo w Leżajsku
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– To będzie bardzo dobre rozwiązanie, 
odciąży ruch na miasto, strasznie uprości 
życie kierowców – powiedział nam szef fir-
my, która zajmowała się wstępnymi praca-
mi przy budowie tej drogi Zdzisław Baran 
ze Starego Miasta. – Teraz samochody nie 
będą już musiały czekać przy zamkniętych 
szlabanach kolejowych. 

Dodajmy, że nawet, jeśli te szlabany były 
podniesione, przejazdy kolejowe były (i są) 
zmorą dla kierowców i pojazdów; pełno w 
nich dołków i występów, praktycznie auto 
przez nie nie przejeżdża, lecz pokonuje je 
podskakując. A PKP najwyraźniej to nie 
przeszkadza. (Nie inaczej jest na przejeź-
dzie ulicy Sandomierskiej – miasto, choć 
to nie jego broszka, musiało z własnej 
dobrej woli załatać tam wiosną dziury, w 

Niebawem te dwa przejazdy mało kogo 
będą obchodzić. 

– To w dużym stopniu odciąży miasto 
– powiedział inż. Leszek Gdula, kierownik 
Referatu Gospodarki Miasta. – Znaczna 
część ruchu ciężkiego kołowego będzie się 
kierowała na tę drogę, bo będzie nowa, 
wygodna i lepsza. To jest plan robót pro-
wadzony z premedytacją od wielu lat, bo 
tak naprawdę, pomysł zapadł jeszcze w 
trakcie prac nad ustalaniem przebiegu 
obwodnicy. Ustalono wtedy, że obwodni-
ca pójdzie po stronie zachodniej miasta, 
a żeby usprawnić obsługę komunikacyj-
ną dzielnicy przemysłowej w północno-
wschodniej części miasta, powstanie 
droga znacznie odciążająca ruch w okolicy 
klasztoru. Najpierw powstał odcinek od uli-
cy Hutniczej do końca ogrodzenia Fabryki 
Maszyn, potem kolejny wiodący do drogi 
powiatowej w kierunku Przyhojca, a trzeci 
budowany jest teraz – od skrzyżowania uli-
cy Hutniczej z drogą przychojecką do drogi 
krajowej w kierunku Nowej Sarzyny. 

Inwestycja ta jest na razie finansowana 
z budżetu miasta, ale...

Leszek Gdula wyjaśnia: – Zadanie to zo-
stało ujęte we wniosku, który składaliśmy 
do Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, dotyczącym szer-
szej rozbudowy układu komunikacyjnego 
w mieście. Jednym z zadań była ta wła-
śnie droga. Mechanizm jest taki, że koszty 
ponoszone już po 1 maja br., są traktowa-
ne jako tzw. koszty kwalifikowane i będą 
refundowane. Zgodnie z tym programem 
samorząd musi zapłacić wszystko, a potem 
– jeśli wniosek zostanie zaakceptowany 
– odzyska znaczną część kosztów, bo 75 
procent. Złożyliśmy wniosek. Procedury 
trwały. Nie było na co czekać. Pieniądze 
były w budżecie. Mieliśmy do wyboru: nie 
robić, nie ryzykować, zachować się bez-
piecznie ale pasywnie, albo zaryzykować, 
ogłaszając przetargi. Wybraliśmy to drugie 
rozwiązanie i w tym roku ta nowa droga 
będzie służyć ludziom. 

(bwl)
* * *

Przy okazji dodajmy, że kolejnym zada-
niem inwestycyjnym, zgłoszonym w tym 
wniosku, też przewidzianym do dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej, jest 
przebudowa ulicy Podolszyny. W tym roku 
będzie wykonany odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Borki (mostek) do nawierzchni as-
faltowej, która była odbudowana po zało-
żeniu kanalizacji sanitarnej. W przyszłym 
roku prace będą kontynuowane.

* * *

Nadal trwa przebudowa chodników przy 
ulicy Mickiewicza w ramach współpracy z 
GDDKiA, która daje podstawowe materia-
ły, a miasto zapewnia wykonawstwo. Na tej 
samej zasadzie przed Urzędem Miejskim 
jest remontowany parking i chodniki. 
Miejsc parkingowych będzie więcej i znacz-
nie wygodniejszych do parkowania.

Droga bez szlabanów

których samochody, mogły pogubić koła 
nawet wtedy, gdy poruszały się z prędko-
ścią piechura).

No więc, we wrześniu br. w las przy 
drodze przychojeckiej naprzeciw ulicy 
Hutniczej wjechały ciężkie maszyny bu-
dowlane – koparki i spychacze. Zabrały się 
za plantowanie terenu pod przyszłą drogę. 
Usuwały korzenie drzew, wywoziły nad-
miar ziemi, wyrównywały teren. Roboty 
wykonywała firma wyłoniona w przetargu 
– Usługi Remontowo-Budowlane Zdzisław 
Baran Stare Miasto. Na przygotowanym 
terenie pojawiła się z kolei firma leżajska 
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, 
które dokończy dzieła.

W ten sposób powstanie nowe rozwią-
zanie komunikacyjne, które w bardzo 
poważnym stopniu ułatwi przejazd na 
trasie: dzielnica przemysłowa Leżajska 
– Nowa Sarzyna. 

Cała ta droga to raptem 300 metrów. Ale 
metrów wielkiej wagi. W dzielnicy przemy-
słowej jest wiele zakładów – PKS, Maante, 
Urząd Celny, Fabryka Maszyn, Silikaty, 
Wytwórnia Tytoniu, Browar, Hortino, 
wreszcie strefa ekonomiczna – do których 
codziennie przybywają setki samochodów, 
głównie ciężarówek. Wyjeżdżając, kluczą 
przez miasto, czekają aż łaskawie przeto-
czy się po torach pociąg przy jednym strze-
żonym i drugim niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym. 

Lada dzień samochody wyjeżdżające z dzielnicy prze-
mysłowej w Leżajsku będą mogły, kierując się w stronę 
Nowej Sarzyny, ominąć dwa przejazdy kolejowe i skró-
cić czas przejazdu. Jednocześnie okolice dzielnicy 
Podklasztor odetną od ciżby tirów przewalających się 
przez miasto.
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Sprawozdanie
z XVI sesji Rady Miejskiej w Leżajsku

28 września br. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Jej głównym 
tematem było omówienie spraw dotyczących rozwiązania problemów komunika-
cyjnych miasta Leżajsk.

W sesji, poza radnymi, burmistrzem 
i pracownikami Urzędu, wzięli udział 
zaproszeni goście: wiceminister infra-
struktury Dariusz Skowroński, poseł 
na Sejm RP Grzegorz Tuderek, dyrek-
tor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 
Władysław Kowal, prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc i starosta leżajski Zbi-
gniew Rynasiewicz.

Pierwszym tematem dotyczącym roz-
wiązania problemów komunikacyjnych 
miasta była sprawa budowy ronda na 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Słowac-
kiego. Po przedstawieniu sprawy przez 
burmistrza Tadeusza Trębacza i dysku-
sji, Rada przyjęła stanowisko, w którym 
w pełni poparła starania burmistrza 
związane z budową ronda, w tym nabycie 
przez miasto (w formie zamiany) gruntu 
niezbędnego do realizacji tej inwestycji. 
(szczegóły wewnątrz B.M.)

Drugą – a zarazem najważniejszą spra-
wą – był problem budowy obwodnicy dla 
miasta Leżajska. Po wprowadzeniu w te-
mat przez burmistrza Trębacza dyrektor 
Oddziału GDDKiA w Rzeszowie W. Kowal 
szczegółowo omówił kolejne etapy prac 
związane z realizacją obwodnicy oraz 
przedstawił doraźne działania General-
nej Dyrekcji DKiA w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych dla miasta Leżajska. 
Wiceminister Skowroński obiecał dołożyć 
wszelkich starań, aby Leżajsk otrzymał 
potrzebne środki do budowy dróg, a 
szczególnie obwodnicy. W dyskusji głos 
zabierali ponadto poseł G. Tuderek, pre-
zydent Rzeszowa T. Ferenc i starosta Z. 
Rynasiewicz, którzy podzielili się swoimi 
doświadczeniami w zakresie realizacji 
inwestycji i pozyskiwania na nie środków 
unijnych (szczegóły wewnątrz B.M.).

W części uchwałodawczej Rada podjęła 
sześć uchwał.

Spełniając obowiązek ustawowy Rada 
przyjęła „Program Ochrony Środowiska 
wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla 
miasta Leżajska”. W programie zostały 
określone główne cele i kierunki dzia-

łania w zakresie gospodarki związanej z 
ochroną środowiska miasta. Program ten 
będzie służył burmistrzowi do koordynacji 
działań i umożliwi między innymi wystę-
powanie o zewnętrzne środki finansowe 
potrzebne do realizacji przedsięwzięć zwią-
zanych z ochroną środowiska oraz określi 
zasady współpracy samorządu i instytucji 
w tym zakresie.

Następnie Rada podjęła uchwałę w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprze-
daży napojów alkoholowych i zasad usy-
tuowania tych punktów na terenie miasta 
Leżajska. Uchwała ta łączy w jedną dwie 
dotychczas obowiązujące akty prawne z 
2000 i 2002. Ilość punktów sprzedaży i 
zasady ich usytuowania pozostały takie 
same – 30 punktów sprzedaży detalicznej 
i 18 punktów sprzedaży w lokalach gastro-
nomicznych (tekst uchwały publikujemy 
oddzielnie).

Kolejna uchwała dotyczyła określenia 
wysokości stawki procentowej opłat adia-
cenckich. Rada uchwaliła opłaty w wyso-
kości 50 procent wzrostu wartości działki 
w związku z wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury lub drogi oraz z tytułu po-
działu działki (tekst uchwały publikujemy 
oddzielnie).

Dalej Rada wprowadziła zmiany w bu-
dżecie miasta na rok 2004. Plan wydatków 
został zwiększony o 240 000 zł, z przezna-
czeniem na dodatkowe zadania inwestycyj-
ne i bieżące nie przewidziane w budżecie 
na 2004 r., w tym: „Remont chodników i 
parking przy ul. Rynek” – 60 000 zł, zakup 
podestu estrady – 40.000 zł, na promocję 
miasta – 40 000 zł, utrzymanie szaletów 
miejskich przy PKP – 6000 zł, na przebu-
dowę trzech pieców w budynkach komu-
nalnych administrowanych przez MZK 
– 6000 zł, na odsetki bankowe od kredytów 
wziętych w bieżącym roku i zwiększenie 
odsetek od jednego z kredytów (wzrost 
ceny Euro) – 88 000 zł. Na zabezpieczenie 
tych wydatków pozyskano środki z ponad 
planowych dochodów od osób prawnych 
– 190 000 zł, z planowania przestrzennego 
– 30 000 i 20 000 zł z inwestycji. Ponad-
to, po stronie dochodów, jak i wydatków 
wprowadzono kwotę 20 000 zł otrzymaną 
z Urzędu Marszałkowskiego na renowację 
zabytków dla Kościoła Farnego i Klasztoru 
OO. Bernardynów (po 10 000 zł).

W związku ze zmianą przepisów usta-
wy o finansach publicznych i wejściem w 
życie ustawy o pożytku publicznym i wo-
lontariacie Rada podjęła nową uchwałę w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji z budżetu Gminy Miasto Leżajsk 
podmiotom nie zaliczonym do sektora fi-
nansów publicznych i nie działających w 
celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 
gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz 
kontroli wykonywania zadań. Uchwała ta 
w zasadniczy sposób zmienia tryb przy-
znawania dotacji z budżetu miasta. Istot-
ną zmianą jest to, że przy zlecaniu zadań 
publicznych jest obowiązek stosowania 
ustawy – prawo zamówień publicznych 
– konkurs ofert. Uchwała określa szcze-
gółowo zasady przeprowadzenia konkursu 
ofert, kontroli wydatkowania środków pu-
blicznych i sposobu ich rozliczania.(tekst 
uchwały publikujemy oddzielnie).

W konsekwencji zmian dotyczących 
przyznawania dotacji oraz innych zmian 
ustawowych Rada znowelizowała obo-
wiązującą dotychczas uchwałę z sierpnia 
1999 r. w sprawie procedury uchwalania 
budżetu Gminy Miasto Leżajsk oraz ro-
dzaju szczegółowości materiałów infor-
macyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu. Zapisy podjętej uchwały zostały 
dostosowane do obowiązujących obecnie 
przepisów prawnych. 

Ustosunkowując się do uchwały Rady 
Powiatu w Leżajsku Nr XXIX/190/04 z 
dnia 27 września br., dotyczącej warun-
ków nabycia przez Gminę Miasto Leżajsk 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
przychodni lekarskiej – Rada Miejska przy-
jęła stanowisko, w którym w całości pod-
trzymała swoją uchwałę Nr XIII/132/04 z 
dnia 27 kwietnia 2004 o nieodpłatne prze-
kazanie tej nieruchomości na rzecz Miasta 
Leżajska, co dałoby gwarancję zachowania 
dotychczasowej funkcji tj. placówki opieki 
zdrowotnej.

C. Turosz

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Leżajska

Zawiadamiam, że z okazji złotych godów małżeńskich (50-lecia związku 
małżeńskiego) Prezydent RP przyznaje medale za „Długoletnie pożycie mał-
żeńskie”.

Wszystkie pary małżeńskie, które w bieżącym roku obchodzą lub obchodzi-
ły 50-lecie pożycia małżeńskiego i wyrażają chęć, aby medal ten został im 
nadany, uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Leżajsku, ul. Rynek 1.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, jest to konieczne, gdyż z posiada-
nych przez Urząd Stanu Cywilnego danych nie można wywnioskować, którzy 
z mieszkańców taki jubileusz obchodzą, tym bardziej że w naszym mieście 
żyją osoby, które związek małżeński zawierały w innym USC.

Do zgłoszenia jubileuszu niezbędne są następujące dokumenty:
– dowody osobiste obydwojga małżonków
– odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku zawarcia związku małżeń-

skiego poza Leżajskiem.

Od lewej: Dariusz Skowroński, Grzegorz Tuderek, Władysław Kowal, Tadeusz 
Trębacz.
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UCHWAŁA
Nr XVI/159/04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych i 
zasad usytuowania tych punktów na 
terenie miasta Leżajska

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zmian.) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4, art. 
14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 
1231 z późn. zmianami)

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

§ 1
Ustala się dla terenu miasta Leżajska:
1) 30 wyodrębnionych punktów sprze-

daży napojów alkoholowych o zawartości 
powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży

2) 18 wyodrębnionych punktów sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych 
ozawartości powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży (lokale gastro-
nomiczne).

§ 2
Ustala się następujące zasady usytu-

owania miejsc sprzedaży, podawania i 
spożywania napojów alkoholowych na 
terenie miasta Leżajska:

1) Punkty sprzedaży, podawania i spo-
życia napojów alkoholowych nie mogą być 
usytuowane w bezpośredniej styczności z 
siedzibami takich instytucji i organizacji 
jak: szkoły, placówki oświatowo-wycho-
wawcze i opiekuńcze, obiekty kultu reli-
gijnego, zakłady opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, dworce kolejowe i autobusowe, 
zakłady przemysłowe, obiekty zajmowane 
przez organa ścigania.

2) Usytuowanie przedmiotowych punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych w 
odniesieniu do otaczającej je infrastruk-
tury, następuje z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa przy korzystaniu z nich 
potencjalnych klientów.

§ 3
W wydawanych zezwoleniach na sprze-

daż i podawanie napojów alkoholowych 
winny być określone warunki dotyczące 
prowadzenia punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych (stan higieniczno-
sanitarny określony przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Leżajsku i 
wygląd estetyczny punktu oraz dni i 
godziny otwarcia).

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmi-

strzowi Leżajska.
§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały po-
wierza się Komisji Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska.

§ 6
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej: Nr 

XXI/168/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 
roku oraz Nr XXXV/317/2002 z dnia 15 
marca 2002 roku. 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkar-
packiego.

UCHWAŁA
Nr XVI/160/04

Rady Miejskiej w Leżajsku 
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłat adiacenckich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 
art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 98a ust. 1 i art. 
146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 
późń. zm.)

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

§ 1
Ustala stawkę procentową opłaty adia-

cenckiej w wysokości 50 proc. różnicy 
pomiędzy wartością nieruchomości przed 
podziałem, a wartością nieruchomości po 
dokonaniu podziału.

§ 2
Ustala stawkę procentową opłaty adia-

cenckiej w wysokości 50 proc. różnicy z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego stworzeniem warunków do 
podłączenia nieruchomości do poszczegól-
nych urządzeń infrastruktury technicznej 
albo po stworzeniu warunków do korzysta-
nia z wybudowanej drogi.

§ 3
Upoważnia Burmistrza Leżajska do od-

stąpienia od naliczenia opłaty adiacenc-
kiej w przypadku, kiedy ponoszone przez 
Gminę koszty przeprowadzenia dowodu na 
podstawie operatu szacunkowego sporzą-
dzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, 
związanego z ustaleniem opłaty, przewyż-
szałyby wysokość opłaty adiacenckiej bądź 
były jej równe.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi 

Leżajska.
§ 5

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

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

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

dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 
w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała nie dotyczy zadań publicznych 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późniejszymi zmianami), których zlecenie 
i udzielenie dotacji następuje zgodnie z 
przepisami tej ustawy.

§ 3
Traci moc uchwała Nr VIII/76/99 Rady 

Miasta Leżajska z dnia 30 sierpnia 1999 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
z budżetu Gminy Miasto Leżajsk dotacji 
podmiotom nie zaliczonym do sektora 
finansów publicznych, sposobu jej rozli-
czenia oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconego zadania.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Leżajska.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/162/04
Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 28 września 2004

Tryb postępowania o udzielenie dota-
cji na realizację zadań gminy podmiotom 
nie zaliczonym do sektora finansów pu-
blicznych i nie działającym w celu osią-
gnięcia zysku, sposób rozliczania dotacji 
oraz kontroli wykonywania zadań

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w niniejszym załączniku jest 

mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć 

Gminę Miasto Leżajsk,
2) Radzie – należy przez to rozumieć 

Radę Miejską w Leżajsku,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć 

Burmistrza Leżajska,
4) „podmiotach” – należy przez to rozu-

mieć podmioty nie zaliczone do sektora 
finansów publicznych i niedziałające w 
celu osiągnięcia zysku,

5) „zadaniach gminy” – należy przez to 
rozumieć zadania własne gminy, inne niż 
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.).

§ 2
1. W budżecie gminy mogą być corocz-

nie planowane środki finansowe na zada-
nia gminy realizowane przy współudziale 
podmiotów.

2. Podmiot może otrzymać dotację na 
wykonanie zadania gminy po zapewnie-
niu udziału środków własnych w jego 
realizacji.

§ 3
Zlecanie zadań publicznych, o których 

mowa w uchwale może być realizowane 
w formach:

1) powierzania wykonywania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na ich finan-
sowanie,

2) spierania realizacji zadań, wraz z udzie-
leniem dotacji na ich dofinansowanie.

Rozdział 2
Tryb rozpatrywania ofert

i zlecania zadań
§ 4

Wspieranie oraz powierzanie zadań 
gminy odbywa się po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert ogłoszonego 
i przeprowadzonego przez Burmistrza 
po zasięgnięciu opinii właściwej komisji 
Rady Gminy.

§ 5
Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie 

informacji na tablicy ogłoszeń oraz publi-

UCHWAŁA
Nr XVI/ 162 /04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji z budżetu Gminy Miasto 
Leżajsk podmiotom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych i nie 
działającym w celu osiągnięcia zysku 
na realizację zadań gminy, sposobu  
rozliczania dotacji oraz kontroli wyko-
nywania zadań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) i art. 118 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późniejszymi zmianami)

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

§ 1
Ustala się tryb postępowania o udzie-

lenie dotacji z budżetu Gminy Miasto 
Leżajsk podmiotom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych i nie dzia-
łającym w celu osiągnięcia zysku na re-
alizację zadań gminy, sposób rozliczania 

• • •  
informator urzędowy
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kację ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 6
W ogłoszeniu o konkursie należy określić 

w szczególności:
1) nazwę i siedzibę organu ogłaszającego 

konkurs,
2) zadanie gminy, które ma być realizo-

wane przy współudziale podmiotów,
3) wysokość środków publicznych prze-

znaczonych na realizację zadania,
4) miejsce i termin składania ofert,
5) miejsce i termin rozstrzygnięcia kon-

kursu,
6) miejsce i termin, w którym można za-

poznać się ze szczegółowymi warunkami 
konkursu i odebrać formularz oferty.

§ 7
1. Oferta złożona przez podmiot ubiega-

jący się o przyznanie dotacji na realizację 
zadań gminy powinna zawierać w szcze-
gólności:

1) nazwę i siedzibę podmiotu,
2) szczegółowy opis zakresu rzeczo-

wego zadania gminy proponowanego do 
realizacji,

3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulację przewidywanych kosztów 

jego realizacji,
5) informację o wcześniejszej działalności 

podmiotu składającego ofertę w zakresie, 
którego zadanie dotyczy,

6) informację o posiadanych zasobach 
kadrowych i rzeczowych, zapewniających 
wykonanie zadania,

7) wnioskowaną wysokość dotacji oraz 
informację o środkach własnych, lub pozy-
skanych z innych źródeł z przeznaczeniem 
na realizację zadania.

§ 8
Ofertę składa się w formie pisemnej, w 

zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy 
zadania, w terminie i miejscu określonym 
w ogłoszeniu.

§ 9
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ter-

minie 30 dni od daty składania ofert.
§ 10

1. Czynności konkursowe przeprowa-
dzi komisja powołana przez Burmistrza 
Leżajska

2. W skład komisji konkursowej wcho-
dzą:

1) przedstawiciele wytypowani przez 
właściwą merytorycznie Komisję Rady, w 
liczbie do trzech osób.

2) przedstawiciele merytorycznych komó-
rek administracji samorządowej wytypowa-
ni przez Burmistrza w liczbie trzech osób.

3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z 
chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11
1. Do zadań komisji konkursowej należy 

przeprowadzenie postępowania konkurso-
wego i przedłożenie wyników konkursu do 
zatwierdzenia przez Burmistrza.

2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb 
pracy komisji konkursowej określa regula-
min zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 12
1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
3. Konkurs unieważnia się, jeżeli postę-

powanie nie zostanie zakończone wyłonie-
niem najkorzystniejszej oferty.

§ 13
1. W pierwszym etapie konkursu komisja 

konkursowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia 

konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
2) otwiera koperty z ofertami i ogłasza 

nazwy podmiotów, które je złożyły,
3) ustala, czy oferty spełniają warunki 

określone w § 7 uchwały,
4) oferty spełniające warunki zgodnie z 

pkt. 3 przekazuje właściwym merytorycznie 
komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy 
lub właściwym merytorycznie jednostkom 
organizacyjnym gminy oraz merytorycznym 
komisjom Rady celem zaopiniowania,

5) wzywa podmioty, które złożyły oferty 
niekompletne co do wymogów określonych 
w §7, za wyjątkiem punktów 4 i 7 do ich 
uzupełnienia w terminie nie przekraczają-
cym trzech dni od otrzymania wezwania,

6) odrzuca oferty, które nie zawierały 
danych określonych w § 7 pkt 4 i 7 oraz 
te, które mimo wezwania do uzupełnienia 
nie spełniają pozostałych warunków § 7 
uchwały o czym niezwłocznie zawiadamia 
te podmioty, które je złożyły.

2. W drugim etapie konkursu komisja 
konkursowa:

1) analizuje merytoryczną zawartość 
ofert i ocenia możliwości realizacji zadania 
przez podmiot składający ofertę,

2) ocenia przedstawioną kalkulację 
kosztów realizacji zadania, szczególnie w 
odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

3) uwzględnia wysokość środków publicz-
nych, jaką trzeba zaangażować do realizacji 
zadania wg poszczególnych ofert,

4) analizuje sposób wywiązywania się z 
umów i porozumień zawartych pomiędzy 
gminą a podmiotami składającymi oferty w 
ciągu ostatnich trzech lat, oraz dotychcza-
sową współpracę podmiotu z gminą,

5) bierze pod uwagę opinie o których 
mowa w ust. 1 pkt 4,

6) w zależności od przedmiotu konkur-
su wyłania jednego lub kilku realizatorów 
zadania gminy, którzy złożyli oferty naj-
korzystniejsze, lub unieważnia konkurs, 
gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań 
zamawiającego

3. Postępowanie konkursowe przepro-
wadza się także, gdy w wyniku ogłoszenia 
została złożona tylko jedna oferta.

§ 14
Z przebiegu konkursu sporządza się 

protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji 

konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert 

spełniających warunki określone w § 7 i w 
§ 8 oraz ofert odrzuconych,

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, 
z uwzględnieniem kwot przyznanych do-
tacji,

4) ewentualne uwagi członków komisji 
konkursowej,

5) podpisy członków komisji konkur-
sowej.

Do protokołu dołącza się dokumentację 
z przeprowadzonych czynności konkur-
sowych.

§ 15
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 
publikację ogłoszenia w Biuletynie In-
formacji Publicznej, w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia postępowania kon-
kursowego.

Rozdział 3
Kontrola wydatkowania dotacji

i sposób ich rozliczania
§ 16

1. Uruchomienie środków na realizację 
zadania gminy następuje na podstawie 
umowy zawartej z podmiotem, którego 
oferta została wybrana.

2. Umowa powinna zawierać w szcze-
gólności:

1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zleconego zadania 

gminy i sposobu jego wykonania,
3) wysokość dotacji przyznanej podmio-

towi wykonującemu zadanie gminy i tryb 
płatności,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia re-
alizacji zadania gminy,

5) sposób kontroli realizacji zadania 
gminy i wydatkowania dotacji,

6) sposób i termin rozliczenia dotacji 
oraz zasady zwrotu niewykorzystanej 
części dotacji,

7) postanowienia dotyczące okoliczności 
uzasadniających rozwiązanie umowy,

8) postanowienia dotyczące wydatkowa-
nia dotacji zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych,

9) inne postanowienia, istotne z uwagi 
na charakter zadania gminy i sposób jego 
finansowania.

3. Umowa nie może zostać zawarta na 
okres dłuższy niż 3 lata.

§ 17
1. W trakcie realizacji zadania gmina 

ma prawo kontroli wykonywania zada-
nia, w tym żądania informacji, wglądu do 
dokumentacji zadania oraz sporządzania 
odpisów dokumentów.

2. Kontrola winna obejmować w szcze-
gólności:

1) stan realizacji zadania,
2) efektywność, rzetelność i jakość wy-

konania zadania gminy,
3) prawidłowość wykorzystania dotacji,
4) prowadzoną dokumentację realizacji 

zadania gminy.
§ 18

W przypadku stwierdzenia wydatkowa-
nia dotacji niezgodnie z jej przeznacze-
niem lub w sposób niezgodny z innymi 
postanowieniami umowy, dotacja podlega 
bezzwłocznemu zwrotowi na konto gminy 
wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi 
od dnia jej przekazania na konto pod-
miotu.

§ 19
Po zakończeniu realizacji zadania gminy 

podmiot składa merytoryczno-finansowe 
sprawozdanie z jego wykonania w terminie 
30 dni od dnia upływu okresu, na który 
umowa została zawarta.

Sprawozdanie powinno zawierać:
– informację o realizacji zadania,
– szczegółowe rozliczenie finansowe
– zestawienie dowodów księgowych,
– oświadczenie o wydatkowaniu dotacji 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych,

– inne istotne informacje o realizacji 
zadania.

§ 20
Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań 

gminy przez podmioty Burmistrz przed-
kłada Radzie w terminie do 30 czerwca 
następnego roku budżetowego.

§ 21
Środki finansowe nie wykorzystane 

przez podmiot podlegają w części niewy-
korzystanej zwrotowi do budżetu gminy 
w terminie 14 dni od daty zakończenia 
realizacji zadania.

§ 22
Środki finansowe przyznane podmioto-

wi w ramach dotacji na realizację zadania 
gminy nie mogą być przeznaczone na fi-
nansowanie kosztów stałych działalności 
podmiotu.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 23
Podmiot może otrzymać dotację na wię-

cej niż jedno zadanie w ciągu roku.
§ 24

Środki finansowe przyznane podmioto-
wi w ramach dotacji na realizację zadania 
gminy nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie:

1) kosztów stałych działalności pod-
miotu,

2) wydatków na zadania inwestycyjne i 
remontowo-budowlane.

§ 25
W przypadku, gdy podmiot z własnej 

inicjatywy złoży ofertę realizacji zadania 
gminy:

– Burmistrz w porozumieniu z właściwą 
merytorycznie Komisją Rady w terminie 
2 miesięcy rozpatruje celowość realizacji 
zadania przez podmiot,

– w przypadku stwierdzenia celowości 
takiego sposobu realizacji zadania gminy, 
Burmistrz informuje składającego ofertę 
o trybie zlecania zadania wg zasad okre-
ślonych w niniejszej uchwale a następnie 
ogłasza konkurs.

§ 26
Zmiany niniejszych zasad następują w 

trybie przewidzianym dla jej uchwalenia.
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wspólnota

Na pytanie: czym jest taniec, Jan Brzuzan od-
powiada: sztuką. I dodaje: – Jest też mową ciała, 
sposobem wyrażania uczuć, które trudno przekazać 
w inny sposób. Wytańczyć można myśli, marzenia. 
Jana Brzuzana przygoda z tańcem trwa od dzieciń-
stwa. Był wiejskim dzieckiem, a wiejskie uroczysto-
ści, zwłaszcza wesela pełne były obrzędów, muzyki, 
przyśpiewek, tańców. – Już wtedy narodziła się 
we mnie chęć, by jak najszybciej stać się jednym 
z tych, którzy zaśpiewem i tańcem wzbudzają 
podziw i szacunek. Miałem wtedy niewiele ponad 
10 lat. Skarbnicą ludowych przyśpiewek była 
matka. – Stała się dla mnie niedoścignionym wzo-
rem oraz pierwszą osobą, która pokazała mi kroki 
ludowej polki. 

Swoje zamiłowanie spotkania się na dobre 
z tańcem i piosenką spełniło się kilka później, 
w 1956 roku, kiedy wstąpił do Zespołu Pieśni 
i Tańca „Chałupnik” w Leżajsku. – Dzięki wspa-
niałym instruktorom: Danucie Dańczak, Romanowi 
Chorzępie, Tomaszowi Czapli szybko stałem się 
pełnoprawnym członkiem zespołu. Dwunastoletni 
staż w zespole był dla mnie prawdziwą szkołą – po-
znałem niuanse tańców regionalnych i narodowych. 
Niezliczona ilość koncertów od wiejskich festynów 
aż do koncertów na scenie Pałacu Kultury i Sztuki 
w Warszawie wywarły na mnie ogromny wpływ 
i taniec stał się sednem mojego życia.

Tańczył w „Chałupniku”, uczestniczył w semi-
nariach tanecznych, kursach i szkoleniach pro-
wadzonych przez najlepszych instruktorów z całej 
Polski. Istotę tańca zgłębiał pod okiem takich cho-
reografów jak: prof. Jadwiga Mierzejewska, Lidia 
Narołowska, Bożena Niżańska, Wanda Koniorowa, 
Kazimiera Walczakowa, Józefa Dzika, Ignacy Wa-
chowiak. Rezultatem był pomyślnie zakończony 
egzamin w 1970 roku, w którego wyniku otrzymał 
„Uprawnienia do pracy w amatorskim ruchu arty-
stycznym w charakterze instruktora tańca”.

Pierwszą placówką, w której rozpoczął samo-
dzielną pracę jako instruktor tańca, był Wiejski 
Dom Kultury w rodzinnej Giedlarowej. Wkrótce 
powstał tam Zespół Pieśni i Tańca „Giedlarowa” 
oraz Dziecięcy Zespół Taneczny „Czerwone jago-
dy”, których był instruktorem i choreografem. 

Sukcesy zespołów tanecznych sprawiły, że został 
zaproszony do kadry artystycznej przygotowującej 
program Dożynek Centralnych. I przez 10 kolej-
nych lat współpracował z najlepszymi choreografa-
mi z całej Polski. Jako instruktor tańca trzykrotnie 
zaproszony został do pracy z polonijnymi zespołami 
tanecznymi w czasie Festiwalu Polonijnych Zespo-
łów Folklorytycznych w Rzeszowie.

W 1980 roku, by zachować tradycje naszego 
narodu, kulturę, piękno i urok ojczystego folk-
loru, wspólnie z Władysławem Staroniem założył 
w obecnym Zespole Szkół Technicznych w Leżaj-
sku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”, który 
występuje na uroczystościach w mieście, cieszy się 
uznaniem na festiwalach i przeglądach, zbiera na-
grody, wyjeżdża na koncerty za granicę. 

Twórcy zespołów
„Ziemia Leżajska”

JAN BRZUZAN – choreograf

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1985 – Dyplom uznania: Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie, kurator Oświaty i Wychowania 
za osiągnięcia w upowszechnianiu amatorskiej 
działalności artystycznej wśród dzieci i młodzie-
ży szkolnej, 1984 – z okazji jubileuszu 35-lecia 
WDK w Rzeszowie podziękowanie za współpracę 
i zaangażowanie w rozwiązywaniu różnorodnych 
problemów związanych z upowszechnieniem kul-
tury, 1995 – podziękowanie od burmistrza za 
opracowanie i realizację scenariusza koncertu 
galowego podczas Dni Leżajska, 1996 – Nagroda 
Ministra Kultury i Sztuki za wybitne zasługi w 
pięknym dziele upowszechniania kultury i sztuki 
wśród dzieci i młodzieży oraz dyplom od Ministra 
Kultury i sztuki za zasługi w edukacji muzycznej 
dzieci i młodzieży, a także list gratulacyjny od 
wojewody rzeszowskiego za wieloletnią działal-
ność w ruchu amatorskim artystycznym w Leżaj-
sku, w miejscu swego zamieszkania, 1997 – list 
pochwalny od Rady Nadzorczej i Zarządu SM 
za zorganizowanie oprawy artystycznej z okazji 
Jubileuszu 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Leżajsku. Otrzymał też odznaki: Zasłużony 
działacz kultury, Zasłużony dla województwa 
rzeszowskiego, Zasłużony dla miasta Leżajska, 
Medal 40-lecia Polski Ludowej.

Jan Brzuzan i Władysław Staroń

Ziemia Leżajska
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– Miałem dobrych nauczycieli, bo zauważyli moje 
talenty. Dobrze śpiewałem, grałem, tańczyłem. 
Brali mnie w szkole do różnych zespołów – mówi 
Władysław Staroń, który pochodzi z Kuryłówki. 
Najpierw zabrał go do zespołu mandolinistów 
organista w Tarnawcu, potem roztoczył nad nim 
opiekę dyrektor Szkoły Muzycznej II stopnia To-
masz Czapla, który też był związany z Kuryłówką. 
Dzięki niemu Władysław Staroń mógł przystąpić 
do eksternistycznego egzaminu i w rezultacie 
ukończył wydział instrumentalny średniej szkoły 
muzycznej. Od tego momentu mógł samodzielnie 
prowadzić zespół muzyczny. Grał na flecie, sak-
sofonie, pianinie i akordeonie. Pracował najpierw 
jako nauczyciel ogniska muzycznego w Leżajsku, 
później przez wiele lat był jego dyrektorem. Miał 
pod opieką szkoły w całym powiecie. I do dyspo-
zycji instrumenty, które zakupiło Towarzystwo 
Ognisk Artystycznych w Rzeszowie – najwięcej 
było akordeonów. – Korzystały z nich dzieci szkół 
podstawowych całego powiatu, grały, że aż miło 
było słuchać. 

W Bydgoszczy skończył dwuletnie Studium Na-
uczycielskie. Mógł uczyć w szkołach podstawowych 
wychowania muzycznego. Osiadł w Brzózie Królew-
skiej. I nadal był dyrektorem ogniska muzycznego. 
Zgromadził cztery szafy instrumentów, założył pły-
totekę, prowadził chór. – Jak przyjechali do mnie 
na lekcję wizytatorzy z Warszawy i zobaczyli, co 
można na wsi zrobić, to złapali się za głowę.

Gdzie mógł, zakładał zespoły muzyczne, chóry, 
był czas, że jednocześnie prowadził ich dwanaście. 
Zespół „Śpiewająca wieś” w Kuryłówce, młodzie-
żowa orkiestra dęta, septet wokalny, zespół akor-
deonistów w Brzózie Królewskiej, tam też organi-
zował dożynki, skomponował dożynkowy hejnał, 
w leżajskim domu kultury zespół fletów prostych, 
przygrywał zespołom folklorystycznym, dwanaście 
lat kierował zespołem instrumentalnym w klubie 
„Kaprys”. Śpiewał w Chórze ZNP. 

– W klubie „Kaprys” postanowiliśmy z Jasiem 
Brzuzanem, że nie będziemy się rozdrabniać, 
stworzymy jeden zespół. I na koncert do Rumunii 
pojechaliśmy już jako zjednoczony zespół „Ziemia 
Leżajska”. To był rok 1980. 

W latach osiemdziesiątych wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych. Tam w Filadelfii jako tenor śpiewał 
gościnnie w Chórze Ogińskiego, który koncertował 
w różnych miastach USA i Kanady. W Boro Park, 
żydowskiej części Nowego Jorku grał na organach 
w kościele angielskim, w którym zaczęto także 
odprawiać msze po polsku. W tym kościele też 
prowadził chór.

Po powrocie zza oceanu wraz z Janem Brzuza-
nem Władysław Staroń poświęcił się bez reszty 
Zespołowi Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”. – Mi-
nęło prawie 25 lat. Kilka pokoleń wykształciliśmy 
muzycznie i tanecznie. Teraz są w zespołach wyż-
szych uczelni.

Kilka lat temu powstał też w Leżajsku Zespół 
Pieśni i Tańca „Mała Ziemia Leżajska”. – Inicjator-
ką jego powstania i opiekunka jest moja uczennica 
Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, dziś dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3. Potem zamarzyła jej się mała 
kapela i zespół marżonetek. Zakupiła wszystkie 
instrumenty: werble, stroje, buławę. I marżonetki 
mają swoją małą, 16-osobową orkiestrę dętą, która 
gra marsze, dzięki której na ostatnim przeglądzie 
folklorystycznym w Iwoniczu usłyszałem: „spadł 
nam pan z nieba”, bo nie było ani jednego zespołu, 
który grałby marsze.

Za rok srebrny jubileusz „Ziemi Le-
żajskiej” i jej twórców, którzy zgodnie 
twierdzą, że gdyby nie zainteresowanie i 
oddanie Mieczysława Sroki, Czesława Za-
wieruckiego i Beaty Prościak w ZST oraz 
Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk w SP3 tych 
zespołów by nie było.

Anna Makselon

Twórcy zespołów
„Ziemia Leżajska”

WŁADYSŁAW STAROŃ – muzyk, dyrygent

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1970 – Medal dla Pożarnictwa za prowadze-

nie orkiestry dętej, 1977 – Nagroda i dyplom 
CZSP w Warszawie, 1983 – Medal XXXV-lecia 
działalności oświatowej, 1984 – Medal 40-lecia 
Polski Ludowej, 1985 – Zasłużony dla wojewódz-
twa rzeszowskiego, 1985 – Zasłużony działacz 
kultury.

Jan Brzuzan i Władysław Staroń

Mała Ziemia Leżajska
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radny ma głos

Leżajsk jest miastem mojego życia. Spę-
dziłem w nim dzieciństwo i lata młodości. 
I... powróciłem po ukończeniu studiów. Z 
jednej strony nie chciałem opuszczać ro-
dziców, z drugiej – czułem, że jestem coś 
winien miastu, w którym się wychowałem 
i w którym znam każdy kąt. Pracuję tu 

zanymi z nauką i wychowaniem młodego 
pokolenia, bo jest to temat mi najbliższy, 
najlepiej znany. Nie zamierzałem jednak 
zaniedbywać innych istotnych spraw, 
służących rozwojowi naszego miasta, 
zwłaszcza mojej dzielnicy – Chałupek i 
ulicy Opalińskiego.

prymitywne zainteresowania. In minus 
notuję powstanie „grzybka” czyli pijalni 
piwa na placu przy MCK. Jako Komisja 
mieliśmy wypracować stanowisko w tej 
kwestii. Byliśmy przeciwni lokalizacji w 
tym miejscu; zbyt blisko domu kultury 
i szkół. Włodarze miasta zdecydowali 
jednak inaczej.

W gronie radnych każdy z nas ma inne 
doświadczenia życiowe i zawodowe. Trud-
no się dziwić, że czasem się spieramy. Ale 
to dobrze. Różnice zdań prowokują do 
dyskusji, które na ogół wyłaniają dobre 
rozwiązania. Myślę, że jednym z nich 
byłoby przeniesienie targowiska z okolicy 
MCK na teren przy dworcu kolejowym. 
Moi wyborcy mówią: tu powinien być plac 
na imprezy kulturalne, to szpeci miasto, 
co wy, radni, tak słabo działacie. A inni 
mieszkańcy woleliby mieć stragany jak 
najbliżej domu. (Radni już zdecydowali, 
lecz teren przy dworcu wciąż nie należy 
do miasta.)

Jest wiele spraw, które gnębią nie tylko 
mnie. Jedna z nich, najważniejsza, jeśli 
się ma na uwadze intelektualny i fizyczny 
rozwój młodego pokolenia, to konieczność 
powiększania oferty zajęć pozalekcyjnych 
rozbudzających zainteresowania dzieci i 
młodzieży. Problemem jest sposób finan-
sowania. Część z nich dofinansowywana 
jest z budżetu miasta. Ale martwi mnie 
to, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
miasto w tym względzie będzie miało od 
przyszłego roku związane ręce, nie będzie 
mogło dotować żadnych stowarzyszeń, 
a jedynie finansować zadania własne. A 
przecież trzeba w jakiś sposób wspierać 
nasze (stworzone w mieście) zespoły mu-
zyczne, taneczne, sportowe. Więc jako rad-
ni mamy problem. Myślę, że na najbliższej 
sesji będziemy musieli go rozważyć.

Przed nami jest dużo trudnych spraw. 
Najważniejsze, by młodzi, dobrze wykształ-

WOJCIECH TOKARZ
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Leżajsku

ceni ludzie nie uciekali z naszego miasta 
„za chlebem”. Ale też i to, by Leżajsk, któ-
ry jest perełką, mógł błyszczeć jak perła. 
Mamy zabytkowy dworzec, który popada 
w ruinę, ohel i kirkut, którego ogrodzenie 
zaczyna się osuwać ze skarpy, Fińskie 
Doły zasypywane śmieciami i turystów, 
którzy przyjeżdżają do Leżajska, bo jest 
w nim Sanktuarium i grób Elimelecha... 
I mamy też w mieście ludzi biednych i 
bezdomnych, którzy bardzo potrzebują 
pomocy.

To dobrze, że w naszym mieście zaszło 
ostatnio wiele korzystnych zmian. Ulica 
Mickiewicza ma nową nawierzchnię i chod-
niki, kamieniczki w rynku – nowe elewacje, 
w paru punktach Leżajska zrobiono nowe 
parkingi, mamy kilka nowych sklepów, 
zakład w specjalnej strefie ekonomicznej, 
zwiększyła się liczba miejsc pracy.

Cieszy mnie to, choć doskonale zdaję 
sobie sprawę z tego, to wciąż za mało. Ale 
kropla drąży skałę. Najważniejsze, że ta 
kropla jest.

Jestem lokalnym patriotą
ponad 35 lat jako wychowawca i pedagog 
w szkole. Ten niewielki, królewski gród 
ma nie tylko bogatą historię i wspaniałe 
zabytki. Ma przede wszystkim swoistą at-
mosferę, która przyciąga jak magnes. Moja 
żona mówiła po ślubie, że przyjeżdża do 
Leżajska na chwilę - ta chwila trwa do dziś. 
Bo to miasteczko naprawdę jest w stanie 
zauroczyć. Zwłaszcza teraz, gdy niemal z 
dnia na dzień staje się coraz piękniejsze.

To moja pierwsza kadencja radnego 
miejskiego. Żeby wziąć udział w wyborach 
do samorządu lokalnego, gorąco namawiał 
mnie mój kolega z pracy Wiesław Feter, 
radny poprzedniej kadencji. Mówił: jesteś 
młodszy, przejmij po mnie pałeczkę, niech 
ta nasza dzielnica, ta część Leżajska będzie 
miała w Radzie swojego przedstawiciela. 
Wahałem się trochę, zastanawiałem się, 
czy będę w stanie sprostać wymaganiom 
wyborców. W końcu jednak zdecydowałem 
się kandydować. Od początku wiedziałem, 
że jeśli otrzymam mandat radnego, będę 
zajmował się głównie problemami zwią-

W tym roku została nareszcie położona 
dobra nawierzchnia na najstarszej ulicy 
Leżajska – na ulicy Kraszewskiego. Czyli 
to, o co prosili mieszkańcy, zostało po ich 
myśli zrealizowane. Co jeszcze? Widać po-
stęp w modernizacji i remontach placówek 
oświatowych podległych miastu. Zmienia 
się wygląd gimnazjum, szkół podstawo-
wych „jedynki” i „dwójki” (wymiana okien) 
oraz przedszkola nr 4, znajdującego się po 
pożarze w nowej siedzibie.

Moje satysfakcje i porażki jako radnego? 
Na plus zapisuję powołanie Stowarzysze-
nia Bezpieczne Miasto. Dzięki tej inicjaty-
wie zasądzone przez sąd grodzki grzywny 
pozostają w Leżajsku, wpływają na konto 
Stowarzyszenia. Na razie jest ich niewiele 
ponad dwa tysiące, ale gdyby zakłady pra-
cy i instytucje dorzuciły też trochę swego 
grosza, można by było szybciej sfinalizo-
wać całkowity monitoring miasta. Byłaby 
również zapewne szansa na to, żeby zor-
ganizować zajęcia dla młodzieży, która na 
razie ma nieco „skomplikowane”, raczej 
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spotkania

Msza św., 
wieńce
i karabiny

8 września br. do leżajskiej 
Bazyliki przybyli pielgrzymi 
niezwykli – ci, którzy żywią 
i bronią.

Na święto Matki Boskiej Siewnej ścią-
gnęli do Sanktuarium Matki Bożej rolni-
cy nie tylko z powiatu leżajskiego. Piękne, 
kunsztowne wieńce dożynkowe przywieźli 
też chłopi z sąsiednich województw. Przy-
byli złożyć pokłon Matce Boskiej, podzię-
kować za plony i prosić o dar urodzaju na 
przyszły rok. To wielowiekowa tradycja.

Zrodziła się też nowa – od kilku lat w 
tym dniu do leżajskiej Bazyliki zaczęli 
pielgrzymować nie tylko ci, którzy nas ży-
wią, ale i ci, którzy nas bronią – żołnierze 
Wojska Polskiego. Oni też na ołtarzu Matki 
Bożej składali swe radości i troski.

W tym roku po raz pierwszy pokłonili 
się Jej przedstawiciele wszystkich służb 
mundurowych – żołnierze, celnicy, stra-
żacy, policjanci, funkcjonariuszy więzien-
nictwa. Dołączyli do grona tych, którzy 
świętują pradawną polską tradycję.

Dożynkowo-mundurową Mszę św. od-
prawił ordynariusz diecezji rzeszowskiej, 
ks. bp Kazimierz Górny, który poświęcił 
przyniesione wieńce dożynkowe. 

Ale zdarzyło się też coś jeszcze. 
Podczas nabożeństwa reprezentant woj-

ska, por. Radosław Bartochowski z 21 
Brygady Strzelców Podhalańskich odczytał 
w imieniu wszystkich umundurowanych 
szyków akt zawierzenia leżajskiej Matce 
Bożej Pocieszenia. Wojsko powierzyło Ma-
donnie podhalańską ciupagę – akt podpi-
sał gen. bryg. Mirosław Rozmus.

Od 8 września 2004 rok w rok w tym 
dniu pielgrzymować będą do Leżajska już 
nie tylko rolnicy z pokłosiem swej pracy, 
ale też ludzie w mundurach, którzy często 
ratują nas z opresji, chronią i tworzą aurę 
bezpieczeństwa.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych zainaugurowało swą działal-
ność

W czwartek, 14 października br. bli-
sko 40 słuchaczy zainaugurowało po 
raz pierwszy rok akademicki w nowo 
utworzonym Nauczycielskim Kolegium 
Języków Obcych w Leżajsku. Po trzylet-
nich studiach będą mogli ubiegać się o 
tytuł licencjata i kontynuować naukę na 
kursach magisterskich.

Placówka kształcenia wyższego powstała 
dzięki staraniom samorządu wojewódzkie-
go i miejscowych władz. Nauka odbywa się 
w trybie stacjonarnym. Językiem wykłado-
wym jest angielski. Władze kolegium za-
mierzają zorganizować w przyszłości także 
kurs zaoczny.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Wik-
tor Gonet z Instytutu Anglistyki UMCS w 
Lublinie. Burmistrz Tadeusz Trębacz w 
swym wystąpieniu zapewnił, że miasto 
udzieli wszelkiej pomocy tej placówce.

U w a g a !
Promocja

na krytej pływalni
Od 2 listopada do końca grudnia 

br. w soboty i niedziele na krytej 
pływalni w Leżajsku obowiązywać 
będą ceny biletów ulgowych. Wszy-
scy chętni niezależnie od pory dnia i 
wieku zapłacą za bilet wstępu 4 zł.

Inauguracja

Jan Burek wręcza Alicji Mazur symbo-
liczny dzwonek „szkolny”.

Kolegium korzysta z pomieszczeń dy-
daktycznych Zespołu Szkól Licealnych. 
Jak nam jednak powiedział jego dyrektor, 
Stanisław Bartnik, a jednocześnie pełno-
mocnik ds. utworzenia NKJO, prawdopo-
dobnie otrzyma ono własne lokum.

Patronat naukowy nad Kolegium spra-
wuje Uniwersytet Marii Curie Skłodow-
skiej w Lublinie. Dyrektorem placówki w 
Leżajsku jest Alicja Mazur. Orędownikiem 
idei powołania Kolegium był wicemarsza-
łek województwa podkarpackiego prof. 
Jan Burek.

(bwl)

Immatrykulacja pierwszych studen-
tów.
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festiwal łowiecki

Dobry festiwal, 
kiepskie łowy

Szósty Międzynarodowy Festiwal 
Łowiecki przeszedł już do historii. Był 
udany jak żaden z poprzednich – taka 
była powszechna opinia tych, którzy w 
nim uczestniczyli i tych, którzy się mu 
przyglądali.

Bractwo św. Huberta zjechało do Leżaj-
ska w pierwszych dniach października br. z 
różnych zakątków Polski a także z Francji, 
Estonii, Ukrainy, Holandii, Węgier, Słowacji, 
Białorusi. Festiwal tradycyjnie rozpoczął się 
koncelebrowaną Mszą św. Hubertowską w 
bazylice. Oprawę muzyczną zapewnił Re-
prezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej 
PZŁ pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. 
Następnie zespoły sygnalistów myśliwskich 
i zaproszeni goście przemaszerowali główną 
ulicą miasta na plac, gdzie do późnych go-
dzin nocnych trwał myśliwski piknik zakoń-
czony występem zespołu rockowego „Sami” i 
pokazem sztucznych ogni.

VI Międzynarodowy Festiwal Łowiecki 
otworzyli: burmistrz Leżajska Tadeusz Trę-
bacz i prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 
Ireneusz Michaś. Odegrano hejnał festiwalo-
wy. Przegląd zespołów sygnalistów i zespołów 
muzyki myśliwskiej poprzedził koncert orkie-
stry 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Jury pod przewodnictwem Natalii Kowal z 
Pałacu Kultury w Nowojaworowsku Grand 
Prix 2004 przyznało Zespołowi Myśliwskie-
mu z Holandii – wręczył ją poseł Grzegorz Tu-
derek. Nagrody specjalne otrzymali: Jolink 
Bennie z Holandii za piosenkę o powrocie 
męża myśliwego oraz zespół z Białorusi za 
propagowanie muzyki myśliwskiej wśród 
młodego pokolenia. Nagrodzone zostały 
też zespoły z Babimostu, Biłgoraja, Harty, 
Piasków oraz Głogowa (tu za oryginalne 
przedstawienie polowania). Wysoko oceniony 
został też zespół z Preszowa w Słowacji.

Przeglądowi zespołów myśliwskich towa-
rzyszyły liczne atrakcje – stoiska ze swojskim 
jadłem, kolekcjonerskie, pokaz psów myśliw-
skich, karuzele dla dzieci. Jak nigdy dotąd 
plac „pod kominem” był przez cały dzień (2 
października) pełen ludzi zainteresowanych 
tym, co na nim działo. Wieczorem w bazylice 
odbył się koncert organowy Roberta Grudnia 
i Landsaya Dawidsona, który grał na dudach 
szkockich.

Festiwalowi towarzyszyły też konkurs 
wiedzy przyrodniczej oraz dwie wystawy: 
fotograficzna „Światłem malowane barwy 
przyrody Lubelszczyzny” oraz pokonkursowa 
prac plastycznych uczniów leżajskich szkół. 
Nowością był też rowerowy cross w dwóch 
kategoriach (dla młodzieży i dorosłych) po 
leśnych duktach okolicznych lasów, którego 
inicjatorem był AdamKaduk.

W niedzielę – tradycyjnie – imprezą towa-
rzyszącą było polowanie na grubego zwie-
rza w okolicznych lasach. Pokot i biesiada 
myśliwska odbyły się w Julinie. Sygnaliści 
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złożyli hołd poległej zwierzynie – jenotowi 
i lisowi. Do tytułu króla pudlarzy nikt nie 
chciał się przyznać, a było ich (na szczęście) 
wielu. Królem polowania został Marian Czyż 
z Koła Łowieckiego „Polana” w Nowej Sarzy-
nie, który ustrzelił jenota. Puchar odebrał 
z rąk burmistrza T. Trębacza i dyrektora 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa PUW Sta-
nisława Chomy.

Tradycyjnie też złożyli przysięgę nowo 
wstępujący do kół myśliwi. Odebrał ją i pa-
sował adeptów na myśliwych prezes rzeszow-
skiego okręgu PZŁ Marek Rogoziński.

Potem przy myśliwskim bigosie toczyły się 
myśliwskie rozmowy. Różnorodność językowa 
nie była barierą. Biesiadników łączyła my-
śliwska obyczajowość. Głównym organizato-
rem Festiwalu był Urząd Miejski w Leżajsku. 
Współorganizatorami: MCK w Leżajsku oraz 
Polski Związek Łowiecki. Sponsorami głów-
nymi zaś: Browar Leżajsk i Polski Związek 
Łowiecki.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
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wywiad miesiąca

Rozmowa
z MARIUSZEM KURYLAKIEM
prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej w Leżajsku

– Jak wielkie są włości, którymi pan 
zarządza?

– To trzydzieści trzy budynki, z czego 
cztery w Sokołowie Małopolskim i jeden w 
Grodzisku; powierzchnia użytkowa lokali 
– około stu tysięcy metrów kwadratowych. 
To także ulice osiedlowe, parkingi i sześć 
hektarów terenów zielonych.

– To dużo czy mało?
– W sam raz. To optymalna wielkość do 

zarządzania. Nasza spółdzielnia lokuje się 
w grupie średniej. I dobrze, bo w molochu 
można się zagubić.

– A po rewolucji w spółdzielczości 
mieszkaniowej, która spadła przed kil-
ku laty niczym lawina, nie?!

– Wie pani, utopić można się w bajorku, 
niekoniecznie na głębokiej wodzie.

– Fakt. Ale jak tego uniknąć?
– Nie można stać w miejscu. Rzeczy-

wiście w spółdzielczości mieszkaniowej 
nastąpiła rewolucja. I ona trwa. Siedem 
lat temu pojawiła się ustawa, która 
wprowadziła pojęcie odrębnej własności 
lokalu, dopuściła uwłaszczenie. Wcze-
śniej wszystkie mieszkania były własno-
ścią spółdzielni, a jej członkowie mieli 
lokatorskie lub własnościowe prawo do 
zajmowanych lokali. Teraz pan iksiński 
podpisuje akt notarialny ustanowienia 
prawa odrębnej własności i jego miesz-
kanie zostaje wyksięgowane z majątku 
spółdzielni. Powstaje wspólnota – pan 
iksiński, właściciel mieszkania i spółdziel-
nia, właścicielka pozostałych mieszkań w 
budynku. Zgodnie z prawem dopóki nie 
zgaśnie ostatnia lampa, to znaczy ostatni 
pan iksiński nie uwłaszczy się na swym 
mieszkaniu i nie przestanie być członkiem 
spółdzielni, to spółdzielnia ma obowiązek 
pełnienia roli zarządcy nieruchomością 
wspólną, czyli tym, co jest poza miesz-
kaniami. A poza nimi są jeszcze klatki 
schodowe, sieci, instalacje, otoczenie wo-
kół, drogi dojazdowe, parkingi. Na razie w 
dwóch budynkach podpisanych zostało 
47 aktów notarialnych. Na co dzień nadal 
w tych budynkach jesteśmy zarządcami. 
Zarządcami wspólnot, bo de facto są to 
już wspólnoty, choć na ogół tak się ich 
nie nazywa. Gdyby wszyscy mieszkańcy 
bloku stali się właścicielami swych lokali, 
wówczas stanowiliby wspólnotę, która 
albo sama zarządzałaby majątkiem, albo 
komuś tę czynność by powierzyła.

– Jest już w mieście kilka wspólnot, 
które rządzą się same i to całkiem 
nieźle.

– Owszem, ale tylko dwie zarządzają się 
same. Te wspólnoty powstały na innych 
zasadach. Stworzyli je mieszkańcy bu-
dynków zakładowych, gdy zakłady, które 
je stawiały, wycofywały się z zarządzana 
nimi. To między innymi budynki przy Koł-
łątaja 7 i Mickiewicza 55. Żaden z nich do 
Spółdzielni nie należał.

– Pojawiła się konkurencja.
– Tak. Rewolucja, spowodowana zmianą 

przepisów prawnych, sprawiła, że diame-
tralnie zmienił się rynek i warunki działa-
nia Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy 
nasi patrzą na wspólnoty i mówią: można 
płacić mniej!

– I co, tupnęli nogą?
– Powiedzieli: albo zmienicie strukturę 

kosztów, albo was nie chcemy. I zrobili to 
– po wyborach, które się odbyły wiosną 
tego roku, nikt z członków dawnej Rady 
Nadzorczej z Leżajska nie znalazł się w 
nowym składzie.

– Ale pan był i jest. I to o stopień 
wyżej.

– Nie ja o tym zdecydowałem. Odbył się 
konkurs, spełniłem jego warunki; dwa z 
nich to członkostwo Spółdzielni i licencja 
zarządcy. Przedstawiłem program, który 
został przez Radę zaakceptowany.

– Co pan, jako prezes, zamierza 
zmienić w dotychczasowym sposobie 
działania Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Leżajsku, by nie musiał pan pić później 
gorzkiego piwa?

– Spółdzielnia to mieszkańcy, którzy 
mają zarząd po to, by jak najniższym 
kosztem zarządzał ich mieszkaniami. 
Nowa Rada, która zaczęła funkcjonować 
od czerwca tego roku, powiedziała: wpro-
wadzamy nasze postulaty – zarząd jedno-
osobowy, zmiana struktury organizacyjnej 
Spółdzielni, zmiana statutu, oszczędności, 
kredyt to ostateczność. Zmiany, które 
chcemy wprowadzić, można ująć w kilku 
punktach. Są one znane mieszkańcom.

Sprawą numer jeden jest działalność 
remontowa, przede wszystkim docieplenie 
budynków głównie w ramach środków wła-
snych składających się na fundusz remon-
towy Spółdzielni . Wszystkie mieszkania są 
opomiarowane od wielu lat, założone są 
głowice termostatyczne, na budynku jest 
czujnik, który w zależności od pogody ste-
ruje urządzeniami grzewczymi. Mieliśmy 
świadomość, że termomdernizację zaczyna 
się od modernizacji ogrzewania, a nie od 
docieplania ścian.

Kontynuujemy proces uwłaszczeń. 
Mieszkańcy sami będą decydować, u któ-
rego notariusza chcą podpisać akt własno-
ści, my się dostosujemy. Planujemy, że do 
połowy 2005 roku wszyscy chętni zostaną 
uwłaszczeni.

Kolejna rzecz – zmiana statutu. Główna 
idea to obniżanie kosztów i dostosowanie 
do szybko zmieniającego się prawa.

Wreszcie ostatnia z bardzo ważnych 
spraw to windykacja należności. Zadłu-
żenia nam niestety rosną. Przyjmuje się, 
że gwarancją bezpiecznego poziomu zadłu-
żenia to suma jednomiesięcznego czynszu 
ze wszystkich mieszkań. My się do tego 

zbliżamy. To jest około 450 tys. złotych. 
I to zaczyna być już niebezpieczne. Zmie-
nię całkowicie organizację pracy w tym 
zakresie. Do tej pory było tak, że osoba 
na stanowisku ds. windykacji naprawdę 
zajmowała się księgowaniem czynszów. 
Zarząd dostawał wykaz osób, które nie 
płacą. Teraz będzie ona ogniwem między 
Zarządem a dłużnikami. Zacznie spraw-
dzać, dlaczego dana osoba nie płaci. Bo 
są różne przyczyny. Bywa, że ktoś jeździ 
mercedesem, a nie ma na czynsz, albo też 
nie płaci, bo żyje w autentycznej biedzie. 
Ten urzędnik będzie musiał poznać sytu-
ację każdego nie płacącego. I w zależności 
od sytuacji będziemy podejmować decy-
zje. Tego urzędnika chcę znaleźć w drodze 
konkursu – musi znać prawo, ekonomię. I 
będzie on w przyszłości członkiem zarzą-
du. Brakuje nam z powodu niezapłaco-
nych czynszów około 500 tys. zł, a to jest 
kwota, która pokrywa koszt docieplenia 
budynków za ten rok.

– I co zrobicie z tymi, którzy nie płacą 
czynszu?

– Chcemy im dać możliwość odpraco-
wania zadłużenia. Na przykład zatrudnić 
ich do sprzątania. Jeśli ktoś jest człon-
kiem Spółdzielni, jest chętny do pracy, 
ma zadłużenie, to w pierwszej kolejności 
dostanie to zajęcie. Jeśli będzie się dobrze 
spisywać, może otrzymać zatrudnienie sta-
łe. Dostanie pensję, część z niej pójdzie na 
dług. Przy pracach porządkowych, akcyj-
nych ci ludzie będą mieli szansę i zarobku, 
i zmniejszenia długu. Nikogo nie chcemy 
skrzywdzić. Będziemy też współpracować 
z Miastem w pozyskiwaniu lokali socjal-
nych.

– To coś nowego. Czy przewiduje pan 
jeszcze jakieś innowacje?

– Oto kolejny przykład – od tego roku 
rozliczamy każdy budynek osobno i od 
przyszłego roku będziemy różnicować 
opłatę eksploatacyjną w poszczególnych 
budynkach. Bo okazuje się, że koszty 
eksploatacji są zróżnicowane. Światło na 
niektórych klatkach schodowych świeci 
się dłużej, niektóre trzeba malować raz na 
siedem lat, inne co roku, bo jedni miesz-

Mariusz Kurylak
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kańcy dbają o swoje otoczenie, inni nie. 
Do tej pory wszyscy płacili tyle samo, te-
raz opłaty będą zróżnicowane. I tam, gdzie 
wystarczy klatkę malować raz na siedem 
lat, tych pieniędzy nazbiera się więcej, więc 
na przykład będzie można pozwolić sobie 
na wymianę okien w klatce schodowej. W 
innych, bardziej zaniedbanych blokach 
mieszkańcy będą musieli na to czekać 
dłużej, bo pieniądze pójdą na malowanie 
klatki schodowej co rok.

– Zamierzenia są szlachetne. Ale wróć-
my do rzeczywistości. Drogi osiedlowe 
nie są jeszcze w najlepszym stanie. 
Spójrzmy choćby na ulicę Braci Śnia-
deckich.

– Współpracujemy z miastem od wielu 
lat. W pewnym momencie stworzyła się do-
bra atmosfera i Spółdzielnia zaczęła prze-
kazywać miastu główne drogi osiedlowe. 
Podejmujemy wiele inwestycji wspólnych: 
ciąg pieszy w tak zwanym lasku od Kołłą-
taja do Śniadeckich, parking przy Supersa-
mie, łącznik Sandomierska – Skłodowskiej 
i parking, łącznik od ulicy Sandomierskiej 
do Śniadeckich. Zgodnie z porozumienia-
mi, jakie zawieramy z miastem, kierujemy 
się zasadą – każdy płaci za to, co jest na 
jego gruncie. Drugi etap remontu ulicy 
Śniadeckich będzie robiła Spółdzielnia ze 
środków funduszu remontowego – wymia-
na nawierzchni wzdłuż budynku Śniadec-
kich 4 nastąpi w najbliższej przyszłości. 
Przy okazji na skarpie powstaną miejsca 
postojowe dla około 30 aut. 

Wspólnym wysiłkiem chcemy też zago-
spodarować teren po spalonym przedszko-
lu i pozostałą część budynku. Ten dość 
spory i ogrodzony plac można zamienić 
na parking strzeżony czynny przez całą 
dobę dla mieszkańców osiedla. Trzy osoby 
znalazłyby zatrudnienie i utrzymywałyby 
się z opłat za ochronę pozostawionych na 
parkingu aut. To jest bardzo potrzebne 
rozwiązanie. Pożar pokazał to najlepiej 
– uliczki osiedlowe, zastawione autami, 
stają się nieprzejezdne. Lepiej, jeśli sa-
mochody mieszkańców będą stały na 
tym parkingu niż pod oknami, klatkami 
schodowymi, czy na trawniku.

– A czy mieszkańcy, którzy do nie-
dawna parkowali swe pojazdy na ulicy 
Skłodowskiej też dostaną szansę godzi-
wego parkowania?

– Sytuacja normalizuje się. Miasto wy-
kupiło ostatnie zarośnięte trawą działki 
przy ulicy Skłodowskiej, które kilka lat 
temu jako własność skarbu państwa, zo-
stały przez starostwo zwrócone dawnym 
właścicielom. W tej chwili pas zieleni, na 
którym parkowane są samochody, jest 
już w gestii miasta i Spółdzielni. Nastąpi 
wspólna inwestycja – powstanie parking 
pomiędzy budynkami Skłodowskiej 1 i 5. 
Planujemy zrobić to w przyszłym roku. 

– Panie prezesie, wokół spółdzielczych 
bloków jest smutno. Kilka żywopłotów, 
trochę trawy i gdzie niegdzie kępka pry-
watnych kwiatów jakiegoś mieszkańca. 
Czy tak powinno być?

– Mamy sześć hektarów terenów zie-
lonych i tylko dwóch pracowników. To 
akurat tyle, żeby dwa razy do roku strzyc 
trawę. Nie stać nas na zlecenie opieki 
nad naszymi terenami zielonymi specja-
listycznej firmie. Przewiduję dwa i pół 
etatu na bieżące całoroczne utrzymanie 
terenów. Wzmocnię obsadę, w lecie trawa 
będzie wystrzyżona i w zimie odśnieżone 
chodniki.

– Ale te wystrzyżone trawniki to tro-
chę mało; nie ma klombów, kwiatów, 
kolorów, zapachów. 

– Tu jest problem. Miasto ma pana Brzu-
zana, który opiekuje się zielenią. My nie 
mamy etatu ogrodnika. Strzyżenie drzew 
i krzewów to wszystko, na co na razie mo-
żemy sobie pozwolić.

– Czyli po kasie Spółdzielni hula 
wiatr?

– Nie jest tak źle, ale wie pani, tak 
krawiec kraje... Budynki się starzeją. 
Mamy plan inwestycyjny do roku 2008. 
Jego podstawowe założenia to docieplenie 
wszystkich obiektów, wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania z całkowitą prze-
budową systemu grzewczego. Czynimy to 
sukcesywnie. Zaczęliśmy od budynków 
najstarszych. Każdy z mieszkańców oprócz 
opłaty eksploatacyjnej, która pokrywa 
koszty zarządu oraz bieżącej eksploatacji 
i utrzymania budynku (coroczne przeglądy 
instalacji gazowych, elektrycznych, wenty-
lacyjnych, kominowych, 5-letnie przeglądy 
budynków, strzyżenie trawy, odśnieżanie) 
wnosi też opłatę na fundusz remontowy. 
Co roku generujemy w tym funduszu 1,2 
mln zł. I za te pieniądze robimy docieplenia 
budynków, remontujemy dachy, schody, 
ulice. Nie bierzemy kredytów pod hipotekę, 
nie zastawiamy mieszkań.

– Rozumiem, są sprawy ważne i mniej 
ważne. I jest jeszcze jeden trudny orzech 
– budynek przy ulicy Skłodowskiej 1 ob-
ciążony przeterminowanym kredytem.

– Był budowany i oddawany w momen-
cie, kiedy nadeszła najwyższa inflacja. 
Kredyt na ten obiekt wpadł w tzw. „pu-
łapkę Balcerowicza”. To 2,6 mln złotych. 
Mieszkaniec spłaca kapitał i część skapi-
talizowanych odsetek, ich resztę wykupuje 
państwo. Gdyby udało się jednorazowo 
spłacić jedną trzecią tego kredytu, resztę 
państwo umorzy. Prowadzę rozmowy z 
bankiem, by można było zrobić tak, że 
osoba zaciągnie kredyt, spłaci tę trzecią 
część, reszta zostanie umorzona i ja na-
tychmiast podpiszę z nią akt notarialny 
ustanowienia odrębnej własności. Co zy-
skamy? Po pierwsze pozbywamy się kre-
dytu, który ciąży na wszystkich członkach 
Spółdzielni, a po drugie mieszkaniec ma 
wreszcie absolutnie własne lokum.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa ma tele-
wizję kablową. Mieszkańcy bloków mają 
dzięki niej dostęp do różnych stacji te-
lewizyjnych krajowych i zagranicznych, 
mogą też codziennie oglądać na wizji 
rozmaite ogłoszenia. Czy „Satel” nie 
mógłby się zdobyć na to, by informo-
wać mieszkańców przynajmniej połowy 
Leżajska o bieżących wydarzeniach w 
mieście? 

– To już było, ale umarło. To temat, któ-
ry od początku powstania telewizji kablo-
wej nas nurtuje. Pomysłów na stworzenie 
cyklicznego programu, który by żył, było 
kilka. Mamy profesjonalny sprzęt, który 
zakupiliśmy wspólnie z miastem, zdawało 
nam się, że zjawią się młodzi ludzie, którzy 
zechcą się pobawić w prawdziwą telewizję, 
stworzą redakcję, mamy operatora, który 
skończył szkołę w Łodzi... Dzisiaj do tego 
wracamy. Mamy to w programie działania. 
Chcemy stworzyć taką formę przekazu 
telewizyjnego, który informowałby na 
bieżąco o tym, co się dzieje w mieście i 
na osiedlu. I będziemy to robić. Mam na 
myśli przede wszystkim szkoły średnie, 
czy MDK. Nie wierzę, że nie ma uczniów, 

młodych ludzi, którzy zechcą się zabawić 
w telewizję. Dajemy sprzęt, swobodę, niech 
działają. Ale w siedzibie „Satelu” nie ma 
miejsca. Sami tego nie zrobimy, nie mamy 
na to funduszy.

– Planowana jest ponoć reorganizacja 
„Satela”?

– Działa ona w formie spółki z o.o. 
Chcemy tę działalność prowadzić pod 
egidą Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki 
temu zaoszczędzimy około 50 tysięcy w 
skali roku. Będziemy je mogli przezna-
czyć na modernizację sieci, bo technika 
idzie błyskawicznie do przodu. Wprowa-
dzamy też stronę internetową Spółdzielni 
Mieszkaniowej, na której poza statutem, 
publikowane będą wszelkie ważne infor-
macje dotyczące naszego środowiska. Na 
marginesie dodam, że wracamy do starej, 
dobrej tradycji zamieszczania informacji 
na tablicy ogłoszeń, która stanie przed 
budynkiem SM.

– Wspomniał pan o dość ścisłej współ-
pracy z miastem. Po wielu miesiącach 
starań udało się skorzystać ze światło-
wodu, którym dysponuje Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, by możliwe było przesy-
łanie sygnału z kamery monitorującej 
część miasta do dyżurnego oficera 
policji, dzięki czemu w tym rejonie Le-
żajska mieszkańcy mogą czuć się bez-
piecznie. Połowa Leżajszczan mieszka w 
blokach spółdzielczych. Czy prezesowi 
Spółdzielni i Radzie zależy na bezpie-
czeństwie mieszkańców i rozwoju mo-
nitoringu w mieście.

– Bardzo. Współpracujemy w tym zakre-
sie z Urzędem Miejskim. Udostępniliśmy 
część sieci internetowej do przesyłania 
sygnału monitorowania miasta.

– Ale tylko do jednej kamery.
– Na razie. Chcemy, aby była też kamera 

w tak zwanym lasku, bo to dość newral-
giczne miejsce – ja tam czasem chodzę 
wieczorem, ale tylko dlatego, że mam ze 
sobą dużego psa. Okolice dworca też nas 
interesują, bo przecież korzystają z niego 
nasi mieszkańcy. Będziemy nadal rozwi-
jać współpracę. Zostaną udostępniane 
wszelkie niezbędne kanały przesyłowe. 
Udostępnimy nasze światłowody na ten 
cel dokąd sięga nasza sieć.

– Reasumując, nie przewiduje pan w 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku 
rewolucji lecz ewolucję, polegającą 
przede wszystkim na zmniejszeniu 
kosztów a jednocześnie podniesieniu 
standardu usług.

– Teraz każdy liczy pieniądze. Zmieni-
my formy zarządzania i nasza Spółdzielnia 
stanie się konkurencyjna w stosunku do 
innych wspólnot w mieście i innych za-
rządców. Musimy pokazać naszym człon-
kom, że jesteśmy konkurencyjni i warto w 
nas inwestować.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Będzie lepiej i taniej
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Festiwal trzech kultur
W sobotę i niedzielę, 16 i 17 października br. odbyła 

się w Leżajsku piękna impreza zorganizowana przez 
Miejskie Centrum Kultury. Było to „Spotkanie trzech 
kultur” – polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Myślą 
przewodnią był fakt, iż przed półwieczem społecz-
ność Leżajska stanowili głównie ludzie tych trzech 
narodowości.

Oficjalnego otwarcia „Spotkania trzech kultur” i wy-
stawy fotograficznej Anny Węglarz, Ryszarda Węglarza i 
Wacława Padowskiego z Klubu „Optikos” traktującej o 
kulturze tych trzech narodów dokonał w MCK burmistrz 
Tadeusz Trębacz. W części artystycznej wzięły udział ze-
społy MCK – Dajmonion i Meritum.

Kolejnym punktem programu był wspaniały spektakl 
teatru NN z Lublina „Jak Szajwł szukał samego siebie”.

Od tego momentu impreza przeniosła się na nowiutką, 
profesjonalną estradę oddaną do dyspozycji MCK. Serca 
licznie – mimo deszczu – zgromadzonej publiczności podbił 
występ zespołu folklorystycznego „Połoniny” z Politechniki 
Rzeszowskiej. Po nim wystąpili znany w Leżajsku zespół 
tańca ludowego i estradowego „Jabłoneczka” z Czortkowa 
na Ukrainie oraz zespoły MCK i Lwowska Kapela Podwór-
kowa z Leżajska. Wieczór zakończyły występy zespołów 
rockowe z Lubaczowa „Woohoo” i z Rzeszowa „Ratatam”.

Gościem Leżajska był burmistrz Czortkowa Michajło 
Werbickij – otwarty, bezpośredni i dowcipny. Zjednał sobie 
serdeczne przyjęcie leżajskiej publiczności. Czortków jest 
kolejnym miastem po Nowojaworowsku, z którym prawdo-
podobnie miasto podpisze porozumienie o współpracy.

W drugim dniu gwiazdami wieczoru były zespoły: „Dzikie 
pola” (pieśni ukraińskie i kozackie) oraz „Veszpremer Kle-
zmer Band” z Węgier (melodie żydowskie). Wielkie brawa 
dostały też kapele podwórkowe „Ta-joj” z Przemyśla i „Paka 
Sędzisza” z Sędziszowa Młp.

Główni sponsorzy imprezy to Grupa Żywiec – Browar 
Leżajsk i firma Marketchem. Sponsorami wspomagającymi 
byli: Nadleśnictwo Leżajsk, Fundacja „Chasydzi Leżajsk 
Polska”, Krzysztof Knap „Agro” oraz Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Pod Lipą” z Przychojca.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
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Terminarz rozgrywek III ligi sezonu 2004/2005
drużyny MZKS „Pogoń” Leżajsk w rundzie jesiennej
Data Dzień Godz. Mecz Wyniki

  8 sierpnia niedziela 17.00 POGOŃ Leżajsk – HETMAN Zamość 0 : 0

14 sierpnia sobota 16.00 WISŁA II Kraków – POGOŃ Leżajsk 1 : 0

22 sierpnia niedziela 17.00 POGOŃ Leżajsk – HUTNIK Kraków 1 : 2

29 sierpnia niedziela 17.00 POGOŃ Staszów – POGOŃ Leżajsk 2 : 1

  5 września niedziela 17.00 POGOŃ Leżajsk – WIERNA Małogoszcz 0 : 0

11 września sobota 17.00 GÓRNIK Wieliczka – POGOŃ Leżajsk 0 : 0

19 września niedziela 16.00 POGOŃ Leżajsk – KMITA Zabierzów 2 : 2

25 września sobota 16.30 SANDECJA Nowy Sącz – POGOŃ Leżajsk 0 : 3

  3 października niedziela 15.00 POGOŃ Leżajsk – HEKO Czermno 0 : 2

  9 października sobota 14.00 MOTOR Lublin – POGOŃ Leżajsk 2 : 1

17 października niedziela 15.00 POGOŃ Leżajsk – LEWART Lubartów

24 października niedziela 11.00 TŁOKI Gorzyce – POGOŃ Leżajsk

31 października niedziela 13.00 POGOŃ Leżajsk – ZKS Stalowa Wola

  7 listopada niedziela 13.00 POGOŃ Leżajsk – POLONIA Przemyśl

11 listopada czwartek 16.30 ZKS Stal Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

Kącik szachowy
W bieżącym numerze BM polecam 

wszystkim sympatykom królewskiej 
gry kolejną porcję szachowych zadań.  
Życzę samych poprawnych rozwiązań. 
Powodzenia! 

Mat w dwóch posunięciach. (zaczy-
nają białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego 
wydania BM

Zad. 1 – 1) Wf7, Kh8, 2) Wf8 – mat, 
zad. 2 – 1) Kg3, Kg1 2) We1 – mat, zad. 
3 – 1) f8W, Kh6, 2) Wh8 – mat, zad. 4 
– 1) b8W, Kh2, 2) Wh8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Mistrz – długodystansowiec
Ryszard Dryps pracuje w Hortino. Jest elektrykiem. Jego pasją jest 

bieganie. Codziennie przemierza dziesiątki kilometrów, by nie stracić 
kondycji. Jest mężczyzną zbliżającym się do pięćdziesiątki. Wysoki, 
szczupły, wysportowany.

Biega po leśnych duktach (przełaje), po 
szosach i ulicach dużych aglomeracji (ma-
ratony i półmaratony), po bieżniach sta-
dionów. Najkrótszy dystans, jaki uznaje, 
to bieg na 5 kilometrów. Nie lubi sprintu. 
Ceni biegi długodystansowe.

Tę dyscyplinę sportu uprawia – dziś 
amatorsko – od lat młodzieńczych. Kie-
dyś próbował sił w klubach lekkoatle-
tycznych na Śląsku. Nie startował ani na 
olimpiadzie, mistrzostwach świata. Nie 
jest zawodowym sportowcem. Biega, bo 
lubi biegać.

W tym roku brał udział – jak zwykle – w 
wielu imprezach sportowych. W Chojni-
cach na Mistrzostwach Polski Weteranów 
w biegu ulicznym na 10 kilometrów był 
czwarty, w Ustrzykach Dolnych w Otwar-
tych Mistrzostwach Podkarpacia w Bie-
gach Górskich w swej kategorii wiekowej 

zajął drugie miejsce. W Częstochowie na 
Mistrzostwach Polski Weteranów LA w 
biegu na 5 km na bieżni zajął pierwsze 
miejsce. Te samą lokatę zajął w Brodach 
na Mistrzostwach Polski Elektryków. W 
półmaratonie w Rzeszowie w kategorii 
wiekowej był pierwszy, podobnie jak i we 
wrześniowym rzeszowskim Nocnym Biegu 
„Solidarności”. Również we wrześniu br. 
na Mistrzostwach Polski Weteranów w 
Biegach Przełajowych w Gołdapi stanął 
na najwyższym podium.

(am)

Ogłoszenie!
Uczniowski Klub Sportowy przy Szko-

le Podstawowej nr 1 w Leżajsku infor-
muje, iż w roku szkolnym 2004/2005 
prowadził będzie szkółkę szachową dla 
dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół 
naszego miasta. Zajęcia odbywać się 
będą w budynku szkoły. Zapisów doko-
nywać można telefonicznie pod nume-
rem 242 00 33. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy. Zachęcamy 
także do uczestnictwa w turniejach 
szachowych organizowanych w SP nr 
1. Będą to następujące turnieje:
1. II Mikołajkowy Turniej Szachowy o 

Puchar Burmistrza Miasta Leżajska 
(grudzień)

2. III Otwarty Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Miasta Leżajska w 
ramach obchodów DNI LEŻAJSKA 
(maj 2005 r.)

3. II Turniej Szachowy „O Uśmiech 
Dziecka” (czerwiec 2005 r.)

Prezes UKS
Andrzej Mazurkiewicz

Ryszard Dryps na Mistrzostwach Pol-
ski w Gołdapi zdobył złoty medal.

Na najwyższym podium podczas mi-
strzostw w Częstochowie. Na zdjęciu ze 
srebrnym medalistą ze Śląska.
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III Ogólnopolskie
Zawody Spinningowe
o Puchar Bugu

W niedzielę, 26 września br. około 
trzeciej rano z Leżajska wyjechały trzy 
samochody z 11 wędkarzami. Na miejscu 
zawodów czyli w Ślipczy koło Hrubieszowa 
byliśmy około szóstej rano. Okazało się, że 
dwójka naszych juniorów: Blanka Gdula 
i Dawid Barczak nie mogą wziąć udziału 
w tych zawodach – w zapale przygotowań 
do wyjazdu nie sprawdziliśmy komunikatu 
organizatora zawodów i nie zapytaliśmy o 
juniorów. Wystartowało, więc 9 seniorów 
z Leżajska. Mieliśmy dodatkowe wsparcie 
naszego okręgu, bo dojechali koledzy z 
Rzeszowa, Strzyżowa i Nowej Sarzyny. W 
sumie okręg nasz reprezentowało 23 oso-
by, na 59 startujących w zawodach.

Było nieźle, ba! przebiliśmy nawet go-
spodarzy – nasze leżajskie koło dostało 
dyplom za najliczniejszą reprezentację! 
Na gospodarzy nie można było narzekać 
– rano grochówka i ciepłe napoje, po za-
wodach bigos, kiełbasa i piwko, jednym 
słowem dobra zabawa. Zawody były też 
wspaniale przygotowane od strony sę-
dziowskiej. Niestety nie dopisały ryby – w 

połowach dominował głównie okoń. Po 
pięciu godzinach zmagań okazało się że 
wygrał Krzysztof Jusiak z koła Trawniki 
Okręg PZW Lublin. Drugie miejsce zajął 
Dariusz Zgnilec z koła Roztocze w Za-
mościu, który złowił suma i szczupaka, 
trzeci Andrzej Kucyło z koła Hrubieszów 
Miasto, czwarty Tadeusz Gradziuk z koła 
Krasnobród. Bardzo się zdziwiłem, gdy 
okazało się, że mój szczupak (1,095 kg) 
dał mi piąte miejsce! Jeszcze bardziej, gdy 
się okazało, że kolejny nasz zawodnik ma 
dopiero miejsce dziesiąte. Liczyłem na lep-
szy nasz start. Szóste miejsce w zawodach 
zajął Krzysztof Załoga z koła Hrubieszów 
Miasto. 

Koszty startowego pokrył Zarząd 
Okręgu PZW Rzeszów, ponieważ były to 
zawody wpisane w roczny kalendarz na-
szego Okręgu, a lista startowa powstała 
na podstawie tegorocznej aktywności po-
szczególnych osób na zawodach Spinnin-
gowego Grand Prix Okręgu Rzeszów i jako 
forma nagrody dla najlepszych naszych 
spinningistów. Koło Leżajsk przekazało 
też wszystkim uczestnikom zawodów 
długopisy z okazjonalnym nadrukiem 
przygotowane na 50 lecie koła. W mojej 
ocenie była to bardzo udana i ciekawa 
wycieczka wędkarska.

Oto rzeszowska ekipa.

Prezesi nagrodzonych kół. 

Małża schwytana na błystkę obrotową.

Wyjazdowe posiedzenie 
Zarządu Okręgu

25 września br. w Stanicy Wędkarskiej 
w Wilczej Woli odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Zarządu Okręgu PZW Rzeszów, 
a po nim zawody wędkarskie o Puchar 
Prezesa Emila Wiśniewskiego (zdobył go 
prezes koła PZW Raniżów Jerzy Adam-
ski) i oczywiście ognisko. W czasie tego 
posiedzenia poruszono kilka istotnych 
tematów, m.in. porozumienia między-
okręgowe na rok 2005; poinformowano o 
przygotowaniach okręgu do przetargów na 
dzierżawę obwodów rybackich; ogłoszono 
wyniki konkursu na najlepiej działające 
koło Okręgu. Miło mi poinformować, że 
nasze Koło Leżajsk nr 18 zdobywając 12 
punktów zajęło 1. miejsce (czwarty raz w 
pięcioletniej historii konkursu, drugi raz 

Zawody wędkarskie
o Puchar sklepu 
OKOŃ Leżajsk

12 września br. odbyły się zawody o 
Puchar Sklepu Wędkarskiego „OKOŃ” 
Leżajsk. Zgromadziły one 43 zawodników. 
Tak dużą frekwencję zawody zawdzięczają 
zapewne temu, że ich regulamin dopusz-
czał połów na dwie wędki, wszystkimi 
dozwolonymi regulaminem metodami, 
łącznie z połowem na spinning i połowem 
z użyciem żywca (czyli rybki na przynętę 
– nie mylić z piwem). Sponsorem zawo-
dów był Pan Jerzy Sienkiewicz, który też 
przygotował posiłek i ognisko po zawodach 
dla ich uczestników. Wydaje się, że tak 
jak maraton karpiowy tak i te zawody na 
stałe wpisują się nasz coroczny harmo-
nogram zawodów. Zwyciężył Leszek Flak 
łowiąc 6,635 kg ryb; kolejne miejsca zajęli: 
Maciej Kucharski – 5,740 kg; Eugeniusz 
Smoleń – 4,390 kg; Grzegorz Baran (koło 
Leżajsk nr 19) – 3,950; Zygmunt Kryla 
– 3,910 kg; Paweł Smotryś (koło Leżajsk 
nr 19) – 3,090 kg. 

Blado przy tym wypada mój wynik: 
0,000 kg; natomiast dwa okonie i 1 małżę 
złowiła moja małżonka, więc, o zgrozo, 
okazuje się po raz kolejny być skutecz-
niejszym ode mnie wędkarzem...

Komunikat
Nasze koło ma nowy numer konta 

bankowego: Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Leżajsku nr 18; ul. Plac 
Jaszowskiego 6; Bank Spółdzielczy w Le-
żajsku; nr konta:
24 9187 0001 2001 0000 0143 0001.

Wodom cześć! Esox
Od Biuletynu Miejskiego

Esox czyli Staś Mączka, fan rybek, 
przynęt i haczyków, łowił, łowił, łowił... 
aż sam złapał się na haczyk!!! 26 czerwca 
br. stanął na ślubnym kobiercu.

Państwu Mączkom na nowej drodze 
życia „BM” życzy szczęścia i wszelkiej 
pomyślności. I taaakiej ryby!

z rzędu). Tym samym otrzymamy zarybie-
nie 600 kg karpia przeliczeniowego, czyli 
możemy zamówić dowolne ryby za kwotę 
4800 złotych! Cieszy również fakt, że koło 
Pstrąg w Grodzisku Dolnym otrzymując 9 
punktów zajęło razem z kołem Rakszawa 
miejsce 2. i otrzyma zarybienie 350 kg 
– ryby o wartości 2800 złotych. Koło Le-
żajsk nr 19 otrzyma nagrodę pocieszenia 
– 100 kg ryb. 

Na cztery koła wędkarskie w naszym 
Powiecie trzy złożyły prace konkursowe 
i się opłaciło. Łącznie otrzymamy do-
datkowe zarybienie na nasze wody 1050 
kg, na wartość 8400 złotych!

PS: Kopię pracy konkursowej można 
obejrzeć w siedzibie koła lub wypożyczyć 
poprzez Kolegę Zdzisława Gdulę, skarb-
nika koła. 
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

Pieniądz najnowszy – XX wiek
(ciąg dalszy)

Okres powojenny PRL (c.d.)
W poprzednim wydaniu Biuletynu 

Miejskiego opisywałem monety okresu 
powojennego, kończąc na monetach 
obiegowych.

W tym odcinku kontynuuję opis kolejno 
wydawanych walorów numizmatycznych 
tj.: monet okolicznościowych.

Pierwszą taką monetą była miedzioni-
klowa 10-złotówka z portretem Kazimierza 
Wielkiego, wydana w 1964 roku, z okazji 
600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wybito ją w dwóch wersjach – z wypukły-
mi i wklęsłymi napisami. Po niej przyszły 
następne, z czasem coraz liczniejsze. 
Podaję więc tylko, że do 1973 r. wybito w 
sumie 13 różnych okolicznościowych dzie-
sięciozłotówek pamiątkowych. Następnie 
od 1974 r. bito już 20 złotówki pamiąt-
kowe – w sumie 7 typów. Emitowanie 
miedzioniklowych pięćdziesięciozłotówek 
pamiątkowych rozpoczęto serią królewską 
w 1979 r. Bito jednak monety nie tylko tej 
serii. W związku z postępującą inflacją, w 
1984 r. emitowano monety pamiątkowe do 
normalnego obiegu, już w wyższym nomi-
nale – 100 złotych („40 lat PRL „Wincenty 
Witos”) a w następnych latach dalsze.

Były też srebrne monety pamiątkowe 
emitowane do faktycznego obiegu – a 
mianowicie 200-złotówki. „XXX lat PRL” 
(1974 r.) „XXX rocznica zwycięstwa nad 
faszyzmem” (1975) oraz „Igrzyska XXI 
Olimpiady” (1976 r.). 

Z obiegowych monet pamiątkowych o 
jeszcze wyższych nominałach, emitowano 
srebrne 1000-złotówki z popiersiem Jana 
Pawła II (1982 i 1983), a w roku 1987 dużą 
i piękną monetę srebrną z półpostacią 
Jana Pawła II, o olbrzymim, nie spoty-
kanym dotychczas w polskich monetach, 
nominale 10 000 złotych.

Wszystkie dotąd omówione monety to 
monety rzeczywiście obiegowe. Na pogra-

niczu między nimi a emisjami dla celów 
kolekcjonerskich należy, moim zdaniem, 
umieścić monetę srebrną 100-złotową z 
1966 r. z Mieszkiem I i Dąbrówką – wybi-
tą z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Warto przypomnieć, że była to w ogóle 
pierwsza srebrna moneta PRL. 

Oprócz monet obiegowych – zwykłych i 
pamiątkowych (okolicznościowych) – ist-
nieje liczna grupa pięknych monet bitych 
stemplem lustrzanym, w olbrzymiej więk-
szości ze srebra. Część tych monet bita była 
z napisem PRÓBA, w ograniczonych nakła-
dach. Inne, bez tego napisu, mają na ogół 
nakłady kilkakrotnie większe (przeważnie 
rzędu kilkudziesięciu tysięcy) i formalnie są 
prawnym środkiem płatniczym.

W praktyce, oczywiście, jako obiegowy 
środek nie są stosowane, gdyż cena ich 
znacznie przekracza nominał, na który 
opiewają.

Pierwszymi tego typu, „monetami kolek-
cjonerskimi” jak je się potocznie coraz czę-
ściej nazywa, były 50-złotówki srebrne z 
Fryderykiem Chopinem z 1972 r., zwykłe, 
a także próbne (z odmiennym rysunkiem). 
Wersję bez napisu PRÓBA powtórzono 
jeszcze raz w 1974 r., w zmniejszonym 
znacznie nakładzie. 

Od 1973 roku bito też 100-złotówki, 
kontynuując wartościową serię „Wielcy 
Polacy”. Emitowano również serię „Ochro-
na Środowiska” z wizerunkami podlega-
jącej ochronie fauny polskiej. Ponadto w 
nominałach tych wyszły piękne monety 
z Zamkiem Królewskim w Warszawie i 
Zamkiem Królewskim na Wawelu, moneta 
olimpijska i inne. Podjęto również emisje 
„lustrzanek” srebrnych o nominale 200 zł., 
a później 500 złotych. 

W wypadku zaś monet próbnych, także 
o nominale 1000 zł. Wśród tych monet, 
których wszystkich nie sposób wyliczyć, 
są bardzo wartościowe emisje. Przede 

wszystkim wymieniłbym tu przepiękną 
serię królewską, projektowaną głównie 
przez St. Wątróbską oraz E. Olszewską-
Borys, wg znanych rysunków Jana Matejki 
(Poczet królów i książąt polskich). Jest to 
seria nie tylko piękna, ale bardzo warto-
ściowa z historycznego, patriotycznego, a 
także – dydaktycznego punktu widzenia. 
Piękna jest też moneta próbna wydana 
z okazji 300-lecia odsieczy wiedeńskiej 
i wiele innych. Poza tym w nominałach 
tych kontynuowane są serie emitowane 
początkowo w nominałach stuzłotowych 
(„Wielcy Polacy”, „Ochrona Środowiska, 
„Sport” itd.).

Oprócz monet srebrnych, od 1976 roku 
istnieją bite do celów kolekcjonerskich 
emisje złote. Pierwszymi były monety o 
nominałach 500 zł – z Tadeuszem Ko-
ściuszko i Kazimierzem Pułaskim.

W latach następnych wielkość monet 
złotych wydatnie zmniejszono – średnicę 
do 21 mm, a wagę do 8 gramów, jedno-
cześnie podnosząc ich nominał do 2000 
zł. Bito monety z portretami wielkich Po-
laków, zminiaturyzowaną serię królewską, 
wybito także monetę poświęconą zimowej 
olimpiadzie w Lake Placid. Niezależnie od 
tego wybito monety złote z Papieżem.

Z datą emisji 1987 r. wybito monety 
z wizerunkiem Papieża o następujących 
nominałach: 1000, 2000, 5000, 10 000 i 
200 000 złotych. Ta ostatnia ma średnicę 
70 mm i waży 373,24 gramów, a wykona-
no ją niemal z czystego złota (próba 999). 
Jest to więc największa polska moneta, 
tak pod względem nominału, średnicy, cię-
żaru jak i zawartego kruszcu. Przewyższa 
nawet słynną 100 dukatówkę Zygmunta 
III Wazy.

Kończąc omawianie emisji monetar-
nych, warto wspomnieć jeszcze o mone-
tach próbnych bitych w czystym niklu.

Jak widać z tego przeglądu dorobek 
emisji pieniądza metalowego w PRL jest 
imponujący.

Wojciech Wirski

Obok prezentuję 
jeden z najnowszych 
walorów filatelistycz-
nych odnoszących 
się do Osoby Jana 
Pawła II. 

18 października 2004 
r. w 100 rocznicę 
utworzenia Akademii 
Sztuk Pięknych Na-
rodowy Bank Polski 

wprowadził do 
obiegu monety 
o nominałach:

200 zł – wykonana stemplem lustrza-
nym w złocie

 10 zł – wykonaną w srebrze (oksydo-
wana tampondrukiem)

  2 zł – wykonane stemplem zwykłym 
w stopie tzw. Nordic Gold.

Niewątpliwą atrakcją kolekcjonerską jest mo-
neta o nominale 2 zł wykonana stemplem zwy-
kłym w stopie tzw. Nordic Gold przedstawiająca 
herb województwa podkarpackiego wprowadzo-
na do obiegu w dniu 20 września 2004 r.



Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Poverello
Jednym z elementów Galerii Rzeźby Statuarycznej

i Przyściennej bernardyńskiego muzeum w Leżajsku 
jest posąg św. Franciszka z Asyżu wykonany z drewna. 
Postać przemawia wyrazistością i czytelnością formy.

Czytelne znamię stanowi pełna wizualnej równowagi 
wysmukła, syntetycznie potraktowana bryła, w której 
dominuje prosty wertykalizm. Biedaczyna oddany 
jest w pozycji stojącej, frontalnie. Ma na sobie długi, 
ciemnobrązowy habit składający się z wysoko wystają-
cego, dużego i szerokiego, założonego na głowę kaptura 
z kapuzą oraz długiej tuniki, przepasanej na wysokości 
bioder, sięgającej do stóp, zróżnicowanej oszczędnymi, 
pionowymi, głęboko i symetrycznie ciętymi fałdami.

Integralną częścią posągu jest niewielki i prosty po-
stument.

Uwydatnieniu wspomnianego wyżej wertykalizmu bryły 
sprzyja zwarty, symetryczny układ ramion i rąk po-
staci z dłońmi zanurzonymi w szerokich rękawach. 
Kaptur, spowijający głowę Biedaczyny, dominujący 
pod względem kompozycyjnym w rzeźbie, stanowi 
ponadto istotny czynnik ekspresji. Z głębi okre-
ślonej jego krawędziami, jakby z tajemniczego 
mroku, wyłania się twarz okolona subtelnym 
zarostem, przemawiająca szlachetnością i głę-
bokim wyrazem psychologicznym, z wysokim 
czołem, szeroko otwartymi oczami wpatrzo-
nymi w jeden punkt, lekko uchylonymi usta-
mi. Na gładkiej powierzchni tuniki dają się 
zauważyć prostokątne łaty o zróżnicowanej fak-
turze. Widocznymi elementami ciała Biedaczyny 
są, oprócz twarzy, palce bosej stopy wyłaniające 
się spod dolnej krawędzi tuniki oraz rana w boku 
zaznaczona niewielkim wgłębieniem na powierzchni 
tuniki.

Najistotniejszym znakiem, warunkującym popraw-
ną interpretację treści posągu, jest szata Świętego. 
Biedaczyna początkowo miał skromny strój żebraka. 
Podczas pamiętnego sądu w Asyżu, gdy wyrzekając 
się prawa do własności oddał ojcu świeckie ubranie, 
odziany został w wierzchnią szatę biskupa Gwidona. 
Następnie ubrano go w ubożuchny płaszcz ogrodni-
ka, na którym Biedaczyna wypisał kamieniem znak 
krzyża. Tym sposobem, naśladując Jezusa, chciał 
uczynić z siebie człowieka ukrzyżowanego i na wpół 
nagiego biedaka. Nieco później, na terenie klasztoru 
benedyktyńskiego w San Veracondo, nosił już lichą 
koszulę. Po opuszczeniu tegoż miejsca i dotarciu 
do Gubbio od jednego z dawnych przyjaciół otrzymał 
ubogą tunikę. Jako żebrak i pokutnik używał także 
laski podróżnej, butów i paska skórzanego.

Znany dziś habit franciszkański przypomina ubiór 
średniowiecznego chłopa umbryjskiego. Ostateczna 
forma kształtowała się stopniowo dzięki świadomej 
interwencji Biedaczyny. W Relacji trzech towarzyszy 
(VIII, 25) czytamy, że Franciszek „pewnego dnia, pod-
czas Mszy św., usłyszał to, co Chrystus mówi uczniom, 
wysłanym na głoszenie Ewangelii, by nie brali na drogę 
ani złota, ani srebra, ani torby, ani chleba, ani laski; 
aby nie mieli sandałów na nogach i nie posiadali dwóch 
tunik. Lepiej zrozumiał te słowa, gdy poszedł do kapłana 
po wyjaśnienie. Napełniony został wówczas niewysło-
wioną radością i krzyknął: To właśnie jest to, co chcę 
ze wszystkich sił wypełniać. Powierzył swej pamięci 
wszystkie zasłyszane rady i ucieszony usiłował wpro-
wadzić w życie. Nie zwlekając, pozbył się tego, co miał 
podwójne, a począwszy od tej chwili, nie posługiwał 
się ani laską, ani workiem, ani torbą i nie nosił obu-
wia. Sprawił sobie ubogą suknię z szorstkiego sukna, 
a zamiast pasa wziął sobie powróz”.

Tomasz Celano w Życiorysie Pierwszym (VIII, 22) 
napisał, że habit ten stanowił tunikę wyobrażającą 

krzyż. Franciszek wybrał właśnie taką szatę, by w niej odga-
niać „wszelkie diabelskie fantazje”. Sporządzona była z grubego 
i szorstkiego materiału, stwarzała możliwości do krzyżowania 
ciała z jego wadami i grzechami, bardzo licha i uboga, „jakiej 
w żaden sposób świat by nie zapragnął”.

W drugim rozdziale Reguły Zakonu dotyczącym kandydatów 
i sposobu ich przyjmowania Poverello nakazuje, by nowicjusze 
otrzymali „odzież na czas próby, to jest: dwie tuniki bez kaptura, 
sznur, spodnie i kaparon sięgający do pasa, chyba, że tymże 
ministrom co innego niekiedy wyda się właściwym według Boga. 
(...) A ci, którzy przyrzekli już posłuszeństwo, niech mają jedną 
tunikę z kapturem i drugą – którzy chcieliby mieć – bez kaptura. 
I w razie konieczności mogą nosić obuwie. I niech wszyscy bracia 
noszą odzież pospolitą, i mogą ją z błogosławieństwem Bożym 

łatać zgrzebnym płótnem lub innymi kawałkami materiału”. 
Analogicznie, z nieistotnymi zmianami opisuje te same 

sprawy Reguła tzw. „niezatwierdzona”. Teksty wyraźnie 
rozgraniczają kaptur od tuniki, co dowodzi, że pier-
wotny strój franciszkański składał się z dwóch zasad-
niczych części i był zbliżony do dzisiejszego. Istotnym 
dokumentem jest zachowany do dziś habit świętego 
Zakonodawcy, znajdujący się wśród bezcennych, 
nielicznych pamiątek w zbiorach asyskiego Sacro 
Gonvento.
Do wiedzy źródłowej nawiązali m.in. Cimabue i Giot-

to w słynnych malowidłach asyskich, padewskich i flo-
renckich, choć ubiór św. Franciszka, jaki ukazali, 

jest jednoczęściowy. O wiele starsza tradycja 
ikonograficzna uwzględnia jednak dwie części 

habitu. Oprócz tuniki opartej na kroju krzy-
ża łacińskiego, zawiera kaptur z niewielką 
narzutą okrywającą ramiona i spływającą 
po plecach. Wersja ta, znamionująca wiele 
najstarszych obrazów przedstawiających 
Poverella, m.in. w Capella di S. Grego-
rio Magno w Subiaco oraz w niewielkim 
klasztorze franciszkańskim w Greccio, 
ma szczególną wartość, została bowiem 
utrwalona przez artystów prawdopodob-
nie jeszcze za życia Świętego. Do wersji tej 

nawiązał nieznany „Mistrz św. Franciszka” 
na obrazach w Bazylice Santa Maria degli 

Angeli w Asyżu i w Regia Pinacoteca w Peru-
gi, a także Berlinghieri na obrazie w kościele 
św. Franciszka w Pescia i Deodato Orlandi, 
na malowidle ściennym w kościele w Lucca, 
ukazującym Świętego w kontekście Madonny 
i donatora. Tradycję tę rozpowszechniło wielu 
anonimowych malarzy włoskich XIII i XIV w., 
określanych jako primitivi.

Posąg, eksponowany w Muzeum, pochodzi 
z Italii. Został przywieziony przez któregoś 
z zakonników prawdopodobnie z Asyżu, 
w trudnym dziś do sprecyzowania okresie. 
Nie jest znany autor dzieła. Na podstawie 
analizy porównawczej można stwierdzić, 
że posąg stanowi wierną kopię figury wyko-
nanej przez Pedro de Mena, hiszpańskiego 
rzeźbiarza czynnego w XVII w. Oryginał 
znajduje się w skarbcu katedralnym w To-
ledo. Stanowił niewątpliwie źródło inspiracji 
dla wielu twórców podejmujących ten sam 
temat w okresach późniejszych. W oparciu 
o ten wzór powstał, mający zaledwie 88 cm 
wysokości, posąg odlany w gipsie, zakupio-
ny w Brukseli w 1931 r., który znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowym w Warsza-
wie (Nr inw. 34631). Posąg stanowi czytelny 
element tematyki franciszkowej w obrębie 
wystawy zdominowanej innymi wątkami 
hagiograficznymi. Jest także interesu-
jącym przykładem recepcji hiszpańskiej 
sztuki religijnej w środowisku polskim, 
dającym się rozpatrywać obok dorobku 
takich wielkich artystów baroku jako 
Diego Valázquez (1599–1660), Jusepe 
Ribera (1591–1652) czy Domenico The-
otocopulos (1541–1614), znany jako El 
Greco.

o. Efrem Obruśnik
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Poverello


