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dzień za dniem

Wielkie
kolędowanie
W niedzielny wieczór 20 stycznia
br. w leżajskiej Bazylice OO. Bernardynów odbyło się „Wielkie kolędowanie” – koncert inaugurujący obchody
400-lecia obecności Braci Mniejszych
w naszym mieście.
Uroczystość rozpoczęły okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych oraz organizatora imprezy
a także pełne wdzięczności i wiary słowa
skierowane do Ojców Bernardynów wypowiedziane przez byłą mieszkankę Leżajska.
Gwiazdą tego wieczoru była Alicja Majewska, która tym razem wystąpiła z towarzyszeniem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. Artystka przez wielu uważana jest za najwybitniejszą polską piosenkarkę minionych
lat, a słowa śpiewanych przez nią piosenek zawierają mądrość życiową, nieczęsto spotykaną w polskiej fonografii. W ciągu swej długoletniej kariery współpracowała z wieloma uznanymi artystami i kompozytorami. Utwory zaprezentowane leżajskiej publiczności pochodzą z najnowszej płyty Artystki „Idzie kolęda, polska kolęda” nagranej ze Strzyżowskim Chórem
Kameralnym i są to w większości znane
wszystkim kolędy w aranżacji Włodzimie-



rza Korcza. Organizatorom oraz występującym artystom udało się przywrócić klimat mijającego okresu bożonarodzeniowego, a licznie przybyła do sanktuarium
publiczność żywo i spontanicznie reagowała w trakcie koncertu.
Imprezę zorganizowało MCK w Leżajsku, Klasztor OO. Bernardynów, Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz Urząd
Miasta w Leżajsku. Sponsorami, dzięki
którym ta wspaniała uroczystość mogła

się odbyć, byli: Browar Leżajsk (sponsor
główny), BMF Polska w Leżajsku, Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
w Leżajsku, Miejski Zakład Komunalny
w Leżajsku, VAP System Andrzej Horoszko, Kwiaciarnia „Storczyk” Grażyna i Tadeusz Leja.

Iwona Tofilska

Fot. Ryszard Węglarz

Wigilia dla
samotnych

Już od wielu lat dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia przed południem władze miasta w osobach przewodniczących Rady Miasta
i zawsze z udziałem Burmistrza Leżajska oraz
duchownych z obu leżajskich parafii, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Leżajsku organizują spotkanie wigilijne dla
osób samotnych, starszych i opuszczonych.
Dla tych wszystkich, którym nie było dane spędzić
tego dnia wśród najbliższych – rodziny czy przyjaciół. Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się odczytaniem Ewangelii przewidzianej na ten szczególny
dzień, potem zgromadzeni, składali sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego stołu. Jedna z restauracji przygotowała tradycyjne dania wigilijne: śledzik, barszcz z uszkami,
kapustę, gołąbki, pierogi i rybę smażoną. Na stole
nie brakło również ciasta. W każdym razie wydaje
mi się, że nikt z uczestniczących w Wigilii nie wstał
od stołu głodny. Stoły były pięknie ozdobione stroikami wykonanymi własnoręcznie przez pracowników MOPS, a nastrój tego dnia podkreślały płonące świece zapalone od światełka betlejemskiego
dostarczonego przez leżajskich harcerzy.

W rocznicę stanu wojennego

13 grudnia ub. r. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się okolicznościowa impreza poświęcona pamięci polskich
oficerów zamordowanych przez radzieckie NKWD w czasie II wojny światowej oraz twórczości światowej sławy reżysera Andrzeja Wajdy.

Na program uroczystości złożył się montaż słowno-muzyczny oraz wystawa pt. „Katyń – Wajda – Pamięć”. W programie, przygotowanym przez Agnieszkę Margas, wykorzystano utwory Cz. Miłosza, W. Kani, K. Iłłakiewiczówny, F. Minoty i J. Strumieńskiego. Program zakończył pokaz dokumentalnych slajdów, przedstawiających ekshumację zwłok zamordowanych w Katyniu Polaków, dla którego tło stanowiły słowa papieża Jana Pawła II
przypominającego nam o miłosierdziu i przebaczeniu. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiła grupa teatralna „Baratario” oraz harcerski zespół muzyczny „Zamszowa Pufa”.
Autorem wystawy „Katyń – Wajda – Pamięć” jest pochodzący z Racławic koło Niska
Mieczysław Barnat. Jego pasją jest historia
narodowa i regionalna a także film. Zaprezen-

towana wystawa byłą owocem wieloletnich
zainteresowań działalnością artystyczną Andrzeja Wajdy i prywatnych poszukiwań związanych ze zbrodnią katyńską. Te dwa tematy
zbiegły się z sobą, gdy Andrzej Wajda sięgnął
po ten temat tworząc swój ostatni film. Tak powstał pomysł wystawy, na której zgromadzone zostały materiały dotyczące Andrzeja Wajdy i sprawy katyńskiej.
Nieprzypadkowo dzień uroczystości zbiegł
się z rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego. Autorzy pragnęli zestawić ze sobą
te dwa wydarzenia tak ważne na drodze do odzyskania przez Polaków całkowitej wolności.
Głównym sponsorem wieczoru był Browar
w Leżajsku.
(it)

Jubileusz leżajskiego Browaru
W sobotę, 26 stycznia br. obchodzono trzydziestą rocznicę powstania
Browaru w Leżajsku.

Trzeba dodać, że osoby, które objęte są przez
ośrodek pomocą w postaci usług opiekuńczych
a które z powodu swego zdrowia nie mogły wziąć
udziału w naszej uroczystości, otrzymały jeszcze
ciepłe, specjalnie zapakowane potrawy do domu.
Dostarczyły je im panie świadczące na co dzień
te usługi.
Od wielu już lat, czas spędzony w tym gronie
umilały dzieci i młodzież śpiewając kolędy lub przygotowując mini spektakle związane z Bożym Narodzeniem. Dzięki osobom pracującym w Miejskim
Centrum Kultury zawsze można liczyć na jakieś
atrakcje i tak też było i tym razem. Specjalne jednak słowa uznania należą się B. Urbańskiemu, który przez ostatnie lata przygotowuje młodych artystów do występów na naszej Wigilii.
Na zakończenie wszyscy zaproszeni na Wigilię
otrzymali paczki świąteczne z upominkami w postaci produktów spożywczych.

K. Rutowicz

Na jubileuszową uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich członkowie
Zarządu Grupy Żywiec S.A. Jacek Gerula i Michael Mc Keown, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Stawiła się też
w komplecie załoga leżajskiego zakładu.
Część pierwsza jubileuszowego wieczoru
rozegrała się w odrestaurowanym niedawno dworze starościńskim, przeznaczonym
na Muzeum Ziemi Leżajskiej. W jednej z oficyn uroczyście otwarta została wystawa poświęcona browarnictwu. Przecięcia wstęgi dokonał dyrektor Browaru w Leżajsku Mattheus Dietvorst.
– Jest to ekspozycja o szczególnej wartości
– powiedział starosta leżajski Robert Żołynia
– bowiem dzięki tej wystawie poznamy nie tylko historię piwa i powstania browarnictwa,
ale przy okazji zwiedzania będziemy mogli

poznać też nieco historii świata a także Leżajska. Rzeczywiście wystawa została przygotowana pieczołowicie z wykorzystaniem techniki audio-wizualnej. W kilku salach zgromadzono eksponaty dawnego i współczesnego
piwowarstwa, ale zanim zwiedzający do nich
dotrze, w sali przypominającej wielką beczkę piwa, ogląda film o historii i tradycjach piwowarstwa w świecie (kto wiedział wcześniej, że kiedyś piwo miało formę chleba?) oraz
o dziejach leżajskiego zakładu.
Drugim etapem obchodów okrągłej rocznicy istnienia leżajskiego Browaru był bankiet
pod hasłem „30 lat minęło jak jeden dzień…”.
W części oficjalnej dyrektorowi Mattheusowi Dietvorstowi wręczono listy gratulacyjne.
Wśród gratulujących znaleźli się między innymi: marszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek, starosta Robert Żołynia, wice
burmistrz Leżajska – Piotr Urban, wice wójt
Gminy Leżajsk Andrzej Janas oraz dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko, która oprócz listu gratulacyjnego wręczyła Mattheusowi Dietvorstowi statuetkę, nadającą Browarowi Leżajsk tytuł „Mecenasa Kultury Leżajsk 2007”.
(Zdjęcia z wystawy na str. 27)

(bwl)

Okazyjnie
sprzedam
mieszkanie własnościowe
M5 w Leżajsku.
Szczegóły: 57 m kw. – 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój.
III piętro.
Cena do uzgodnienia – możliwość spłaty w kilku ratach.
Telefon kontaktowy po godz. 16.
Numer: 017 242 76 46.
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Wszyscy
jesteśmy aniołami…
„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym
skrzydłem, możemy latać tylko wtedy,
gdy obejmujemy drugiego człowieka.”

Wiedzą o tym uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, więc chętnie przygotowują spotkania i występy dla innych.
Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Jelnej, w ramach programu „Arteterapia drogą do samorealizacji i integracji społecznej”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy świąteczne spotkanie. Wzięli w nim udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej wraz
z rodzinami, wychowawcami i kierownikiem ŚDS
– Danutą Kurzyp. Uczestniczyli również: Mariusz
Konior – kierownik PCPR w Leżajsku, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku oraz dyrekcja SP nr 3 w Leżajsku: E. Dmitrowska-Kaduk i M.Mach.
21 grudnia 2007 roku, w sali gimnastycznej pośród choinek i gwiazdek rozsiadł się tłum Aniołów. Wszystkie oglądały program artystyczny pt.:
„Anielski korowód”. Każdy z uczestników happeningu, z opaską na czole, w pięknej sukni albo
z anielskimi skrzydłami, tuląc do siebie małą poduszkę, uważnie śledził przebieg przedstawienia.
Dzieci, dorośli i zaproszeni goście chętnie przyłączyli się do wspólnego kolędowania, a ponieważ
Duży Anioł zachęcał je do pomocy, ułożyły przed
sceną cały stos poduszek, „aby miał mięciutko Jezusek – maluszek.” Na happening harcerze przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju, które zagościło w czasie świąt na wigilijnych stołach, a Nowy
2008 Rok złożył zebranym życzenia.
Po części artystycznej wszyscy zgromadzili się
wokół stołów, aby wziąć udział w warsztatach.
Uczestnicy, z pomocą rodziców, nauczycieli i wychowawców przygotowywali piękne karty z aniołami w bibułkowych sukienkach. Pomysłom nie było
końca, każdy chciał, aby jego Anioł był najpiękniejszy i przyniósł szczęście i radość w nowym roku.
Po pracy zebrani chętnie zasiedli przy stołach zastawionych tradycyjnymi, wigilijnymi potrawami.
Danuta Kurzyp wraz z Mariuszem Koniorem złożyli
zebranym świąteczne życzenia. Później już wszyscy łamali się opłatkiem życząc sobie nawzajem
zdrowia, cierpliwości w opiece nad dziećmi, miłości, wspólnych spotkań w podobnym gronie i mimo
wszystko uśmiechu na twarzy. Życzeniom i uściskom nie było końca. Jeszcze tylko poczęstunek
i już wspólne kolędowanie rozbrzmiewało w murach szkoły do późnych godzin wieczornych.

(ef)



Mali plastycy

Kółko plastyczne dla dzieci, istniejące przy
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku ma
już spore osiągnięcia. Dwie grupy dzieci pod
okiem nowej instruktorki – Jolanty Kędzierskiej,
wytrwale spotykają się dwa razy w tygodniu, aby
ćwiczyć swoje umiejętności plastyczne, kształtować wrażliwe spojrzenie na rzeczywistość, poznawać nowe techniki plastyczne.
Dokonania dzieci zostały zauważone na wojewódzkim konkursie pt. „Bożonarodzeniowe ozdoby
świąteczne”, który odbył się w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu. Spośród nadesłanych prac 16 grudnia
ub. r. wytypowano zwycięzców. Młodzi, leżajscy plastycy zgarnęli dwie pierwsze nagrody: Małgorzata
Lewicka okazała się najlepsza w kategorii „Anioły”,
a Gabriela Rudzińska w kategorii „Szopka Bożonarodzeniowa”. Prace wszystkich uczestników były
wykonane metodą kolażu. Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z otwarciem wystawy, na której
w centrum znalazły się prace leżajszczanek.
Oby więcej takich sukcesów w przyszłości mogło rozsławiać imię naszego miasta.
Agnieszka Margas

Wieczory z poezją
wracają

W grudniu 2007 swoje reaktywacyjne spotkanie miał Klub Leżajskich Poetów. Miejskie
Centrum Kultury może się więc znów pochwalić, że ma w swoich szeregach ludzi wrażliwych
na melodię słowa.
Członkowie, zarówno ci tworzący poezje, jak
i jej miłośnicy, doszli do porozumienia, co do organizacji wspólnych spotkań. „Wieczory z Poezją”
będą się odbywać w ostatni czwartek każdego miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dwa takie
wydarzenia mamy już za sobą. Na spotkaniach autorzy czytają swoje wiersze, dyskutują o nich, a także snują plany związane z wydaniem książki poetyckiej, która mogłaby promować Leżajsk i jego ludzi. Każde ze spotkań miało i mieć będzie charakter otwarty. Wszyscy zainteresowani mogą przyjść,
przeczytać swoje wiersze, posłuchać dokonań innych lub podzielić się swoim komentarzem.
Organizator spotkań (MCK w Leżajsku) i członkowie Klubu (Stanisław Kornasiewicz, Kazimierz
Stępień, Franciszka Szymańczyk, Anna Wróbel,
Paulina Kuszaj, Małgorzata Socha, Alina Hasiak,
Aleksandra Janicka, Marian Miłobóg, Danuta Kowal) serdecznie zapraszają do wspólnej podróż
na skrzydłach poezji.
Kolejny „Wieczór z Poezją” już 24 lutego.

Agnieszka Margas

Dla „meritumek” nie było to pierwsze kolędowe
wyzwanie. Trzynastego grudnia gościły na spotkaniu opłatkowym pracowników Browaru Leżajsk,
dwudziestego zaśpiewały przed niżańską publicznością na plenerowej scenie w centrum miasta,
a dwudziestego czwartego, zanim zasiadły do wigilii ze swoimi rodzinami, podzieliły się swoim głosem by wytworzyć świąteczną atmosferę na „Wigilii
dla samotnych”, organizowanej corocznie w MCK
w Leżajsku. Po występie Grupy „Meritum” Zdzisław Zawilski opowiadał anegdoty związane z kolędowaniem i na starym, lekko skrzeczącym fortepianie grał kolędy zmuszając wszystkich do radosnego chwalenia śpiewem Nowonarodzonego
Dzieciątka.
Była to jedna z wielu imprez, za które podziękowania należą się Zakładom Piwowarskim w Leżajsku. Członkowie Towarzystwa, animatorzy kultury
i przyjaciele Domu Kultury pragną wyrazić szczere
wyrazy wdzięczności za dofinansowanie uroczystości związanych z tak pięknym okresem, jakim
są Święta Bożego Narodzenia.

Agnieszka Margas

Nauczyciele
i rodzice – aktorami

Okres świąteczny jest zwykle związany
z upominkami i niespodziankami; szczególnie
niecierpliwie oczekiwany przez dzieci. Od kilku
lat niezwykły prezent dla swych uczniów przygotowują na ten czas nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Jest nim przedstawienie, w którym aktorami są nauczyciele,
a widzami – uczniowie. Wszyscy świetnie się
bawią.
Tym razem wprowadzono pewne novum, otóż
do pedagogów dołączyli rodzice. Ich poczynania
aktorskie wsparło też kilku uczniów. Wspólnie przygotowali specjalny prezent świąteczny w postaci
przedstawienia teatralnego „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, w którym sami wystąpili.
Jak powiedziała Ewa Rejman – reżyser przedstawienia, zarówno nauczyciele, jak i rodzice
z prawdziwą fantazją i kreatywnością zbudowali swoje role, a przy tym na próbach bardzo dobrze się bawili. Oprócz świetnej gry aktorskiej, ciekawego scenariusza, na uwagę zasługiwały też
stroje, które rodzice i nauczyciele sami przygotowali. Występ tego nietypowego zespołu teatralnego spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem
widowni uczniowskiej. Aktorzy otrzymali od niej
wielkie brawa.

Przy opłatku

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Leliwa”
istnieje i współpracuje z Miejskim Centrum Kultury już od 6 lat. Te dwie instytucje zgodnie szerzą na ziemi leżajskiej kulturę, tworząc razem
związek niemal idealny. Współdziałanie jest możliwe dzięki dialogowi, do którego okazji dostarczają spotkania, np. takie jakie odbyło się 4 stycznia
br. w sali kameralnej MCK. Członkowie obu „ożenionych” instytucji składali sobie życzenia na tradycyjnym już spotkaniu opłatkowym nazwanym
„Małym Kolędowaniem”.
Przy wigilijnym barszczu omawiane były aktualne sprawy kulturalne, a także wspólne projekty
na rozpoczynający się nowy rok, który zapowiada
się obficie pod względem wydarzeń artystycznych.
Jest to bowiem rok Herbertowski, a zarazem rok
jubileuszu 400-lecia obecności Ojców Bernardynów w Leżajsku.
Spotkanie upłynęło w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Wrażenia estetyczne zapewniła wszystkim obecnym Grupa Wokalna „Meritum” kierowana przez Bartka Urbańskiego. Pracownicy śpiewali
wspólnie z dziewczynkami znane i lubiane kolędy.

W przedstawieniu wystąpili rodzice: Katarzyna
Bauer, Elżbieta Ćwikła, Barbara Sarzyńska, Maciej Sołek, Małgorzata Szostek, nauczyciele: Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Małgorzata Mach, Daniel Domagała, Elżbieta Furmańska, Aleksandra
Marek, Grażyna Olszowy, Maciej Peszko, Ewa
Rejman, Elżbieta Sobejko, Małgorzata Szymula,
Anna Trębacz, Jolanta Zygmunt oraz uczniowie:
Justyna Gałusza, Aneta Pucia, Kinga Rudzińska,
Ola Zięzio.

(am)

fakty i opinie
Coraz częstsze przypadki zaniedbań w zakresie ochrony ujęć
wody oraz ich konsekwencje
– a przykładem są: Czarny Dunajec, Hrubieszów, Pleszew,
czy Ruda Śląska – nie pozwalają nam pozostawać biernymi wobec prób niezgodnego z Prawem
Wodnym zagospodarowania terenu strefy ochrony pośredniej ujęć
wody zaopatrujących mieszkańców naszego miasta.
Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.
w Leżajsku rozpoczął produkcję wody
w oparciu o zatwierdzone zasoby hydrogeologiczne oraz wydane decyzje w latach 1990–1991 zezwalające na eksploatację ujęć wody. W tym okresie nawiązano umowy prawne najmu gruntów pod
prowadzoną działalność.
Wydana uprzednio przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – a ważna do stycznia 2007 r. – decyzja ustanowienia stref
ochrony pośredniej i bezpośredniej określiła m.in. zakaz lokalizacji w obrębie ujęć
wody obiektów grożących skażeniem
warstw wodonośnych.

handlowego, upoważnioną do zawierania
umów i decydowania o zakresie swojej
działalności, a tłumaczenie wójta Tołpy,
że powiadomienie Urzędu Miasta było wystarczające, jest niepoważne. Dlaczego
wobec tego Urząd Gminy Leżajsk zawiera
umowę na dostawę wody i zrzut ścieków
z MZK Leżajsk a nie z Urzędem Miasta?
Pan wójt stwierdził, że jesteśmy „spółka zależną”. Otóż nie! Jesteśmy spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie pod konkretnym
numerem KRS.
Czy zatem Spółka Stare Miasto Park
jest spółka „zależną” Gminy Leżajsk?
W takim świetle to tłumaczyłoby wiele
rzeczy.
MZK Leżajsk wykonał dodatkowe ekspertyzy i dokumentacje, z których w sposób oczywisty wynika, że budowa obiektów Parku Przemysłowego zagraża unikatowemu zbiornikowi wodnemu.
Potrzeba było roku debat, aby RZGW
Kraków – w ekspertyzie zleconej biegłym geologom – stwierdził, że ochrona
ujęć wody w chwili obecnej jest niewystarczająca, strefa zmniejszona (zaproponowana przez MZK) jest niewystarczająca, a chronić należy nie tylko ujęcia
MZK, ale cały zbiornik wody GZWP 425.
Zmiana orientacji w kwestii ochrony zasobów wody daje się zauważać nie tylko

puszczalne, a posadowienie trzech hal
magazynowo – produkcyjnych w leju depresyjnym ujęć wody, mając do wykorzystania aż 32 hektary gruntów Parku
Przemysłowego, jest czystą złośliwością
i nie należy się dziwić, że w takiej sytuacji spółka nasza jest nieugięta. MZK Leżajsk podczas prowadzonych rozmów
z przedstawicielami Gminy Leżajsk jak
i Parku Przemysłowego, rozumiejąc potrzeby, sugerował przesunięcie hal poza
lej depresyjny ujęć wskazując inne miejsca. Propozycja taka nie została przyjęta. Na przełomie kwietnia i maja 2007 r.
przedstawiliśmy kolejną propozycję przesunięcia 2 ujęć wody poza obszar zabudowy. I ta również nie znalazła akceptacji.
Zadać sobie należy pytanie, czy władze
Gminy Leżajsk i Parku Przemysłowego
mają swoją propozycję rozwiązującą ten
pat, czy ograniczają się jedynie do negowania stanowisk odmiennych.
Istnieje obawa, że cel nadrzędny, jakim
jest zbiorowe zaopatrzenie ludności miasta Leżajska w wodę nie zostanie wypełniony, a dostawa wody z alternatywnego źródła narazi nasze miasto na koszty
niewspółmiernie wysokie do obecnych.
Badania hydrogeologiczne wykazują,
że przesunięcie istniejących ujęć wody
w tereny sąsiednie, nie kolidujące z inwestycją, powodują pogorszenie się pa-

w stwierdzeniach lokalnych urzędników,
ale coraz częściej podkreślana jest przez
RZGW Kraków. Gdyby takiej analizy dokonano po złożeniu przez MZK wniosku
o ustanowienie stref ochrony pośredniej
ujęć wody w listopadzie 2006 r., dzisiaj
mielibyśmy strefę ekonomiczną z Parkiem
Przemysłowym, oczywiście poza lejami
depresyjnymi ujęć wody i nie byłoby fikcyjnego problemu. Nie ma problemu między Miastem Leżajsk a Gminą Leżajsk,
problem jest w tym, że to RZGW Kraków nie może lub nie chce określić warunków zagospodarowania stref ochronnych zbiornika wody.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
oznaczony nr 425 położony jest w pokładach czwartorzędowych bez wymaganej
niezbędnej warstwy filtrującej zanieczyszczenia, która mogłaby zatrzymać przedostające się do wód skażenia. Odnawianie
zasobów wody odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych przez przepuszczalne warstwy piaszczyste. Zmniejszenie powierzchni filtracji może spowodować bezpowrotnie niemożliwość odnowienia się zasobów wody. Wykonywanie
jakichkolwiek prac w rejonie strefy ochrony pośredniej, bez wykonania odwiertów
geologicznych i sprawdzenia stanu zarówno wód gruntowych jak i zbiornika
wody pitnej jest naszym zdaniem niedo-

rametrów wody, pojawiają się ponadnormatywne związki manganu oraz żelaza.
Budowa stacji uzdatniania wody w takiej
sytuacji jest kosztem nie tylko dla naszej
firmy zbyt dużym, ale i pośrednio ujawni
się w zwiększonej opłacie za wodę dla
mieszkańców naszego miasta.
Mając na uwadze ochronę zasobów
wody, wystąpiliśmy o wydanie stosownego zarządzenia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Od listopada 2006 roku jesteśmy ignorowani przez tę jednostkę, która z arogancją nie dotrzymuje przepisów KPA, powołując się na nieistniejące problemy, zmuszając nas do wypełniania obowiązków
nie przewidzianych Prawem Wodnym, jak
również podważając opracowania niezależnych geologów i geologa wojewódzkiego. Sprawa ta znalazła swój finał w Prokuraturze w Krakowie. Oczekujemy teraz
na wynik naszego „Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa”.
A tak właściwie to o co poszło? Poszło
o przesunięcie hal o 150 do 200 metrów
poza lej depresyjny ujęć wody. Przesunięcie o 200 m to faktycznie dużo, ale przecież przy obszarze ponad 30 ha gruntu
jest możliwość racjonalnego usytuowania 3 hal o łącznej powierzchni 7 tysięcy
metrów kwadratowych.

Woda
w rękach urzędników
Pomimo ważności tej decyzji, a przy akceptacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, stwierdzającej
jakoby w styczniu 2007 r. zniknąć miały
zasoby wody, a Miasto Leżajsk z pewnością nie będzie potrzebować już jej dostawy, Gmina Leżajsk bez konsultacji z eksploatatorem ujęć wody podjęła uchwałę o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania terenu, przeznaczając
teren – podlegający koniecznej ochronie
– pod zabudowę obiektami przemysłowymi. Słowo „przemysłowymi” jest w tym
momencie nie bez znaczenia, bo przecież nikt nie nazwał strefy ekonomicznej Parkiem Magazynowym, jak sugeruje się we wszelkich opracowaniach. W jakim celu wobec tego planuje się budowę
fundamentów pod maszyny i urządzenia?
Prezes spółki Stare Miasto Park Janusz
Wylaź na grudniowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu sam stwierdził, że przecież można potem zmienić przeznaczenie
obiektów. Zagrajmy może w otwarte karty
i określmy, co faktycznie tam ma powstać,
o ile Park Przemysłowy ma taką wiedzę.
Może wtedy będziemy wiedzieli, jak chronić zasoby wody.
Dodać należy, że MZK Leżajsk nie został powiadomiony o podjętych działaniach, co faktycznie stało się przyczyną
całego problemu. MZK jest spółką prawa

Władysław Albrycht



wywiad miesiąca
Rozmowa
z Tadeuszem Trębaczem
Burmistrzem Miasta
Leżajska
● To chyba naturalne, że na przełomie starego i nowego roku dokonujemy podsumowań,
bilansujemy sukcesy i porażki, snujemy plany
na przyszłość. Proszę powiedzieć, jaki był ten
miniony rok?
● Dla miasta był dobrym rokiem. Wszystkie postawione przed nami przez Wysoką Radę zadania inwestycyjne (poza parkingiem przy ulicy Górnej – czekamy na przebudowanie przez Zakład
Energetyczny stacji trafo) zostały zrealizowane,
o czym na bieżąco informował wiceburmistrz Piotr
Urban, który nadzoruje tę sferę działań w Urzędzie Miejskim.
● A na ten rok wyznaczono nowych siedemnaście zadań.
● Tak. W grudniu minionego roku radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na rok bieżący.
A wraz z nim wyrazili zgodę na realizację trzynastu poważnych zadań inwestycyjnych (to budowa
kolejnych dróg, chodników i parkingów w mieście)
oraz na przygotowanie dokumentacji dla następnych czterech inwestycji drogowych.
● Pozycje zapisane w budżecie dotyczą wyłącznie terenów, których właścicielem jest miasto. Wiosną – o ile się orientuję – ma rozpocząć się kapitalna przebudowa ulicy Tomasza
Michałka. A tej inwestycji w budżecie miejskim
nie ma.
● Ulicą Tomasza Michałka wyjeżdża się z Leżajska w kierunku Sokołowa. To droga wojewódzka, będąca w gestii marszałka. I to on finansuje
jej przebudowę. Podobnie było przed dwoma laty
z drogą z Leżajska do Łańcuta, która zaczyna się
od naszego Rynku.
● Wtedy zdecydowanie zmieniła swój wygląd i jakość ulica Rzeszowska, a wzdłuż niej
powstały chodniki.
● Dodam, że nie za nasze pieniądze. To samo
czeka ulicę Tomasza Michałka. Będzie nowa nawierzchnia i chodniki. Powiem więcej, za rok takiej przebudowie od podstaw ma ulec jeszcze jedna droga wojewódzka „wychodząca” z Leżajska.
To droga do Naklika. Wtedy nową nawierzchnię
i chodniki otrzyma także ulica Sanowa.
● Marszałek takich dróg wojewódzkich ma
pod opieką sporo...
● Nie ukrywam, że bardzo pomógł nam pan wicemarszałek prof. Jan Burek, który skutecznie poparł nasze wieloletnie starania, za co jesteśmy mu
bardzo wdzięczni.
● A co z obwodnicą?
● Cały czas trwają prace przygotowawcze i zbliżają się już do finału. Jesteśmy w stałym kontakcie
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
i firmą projektową „Klotoida”. Nie ma żadnych zakłóceń, żadnych zagrożeń. W połowie roku powinniśmy
mieć pozwolenie na budowę łącznika do obwodnicy
– 850 metrów. W 98 procentach jesteśmy już jako
miasto właścicielem terenu, zostały tylko dwie małe
działki, które musimy pozyskać. Generalna Dyrekcja
spodziewa się pozwolenia na budowę pierwszego
etapu obwodnicy na przełomie trzeciego, czwartego
kwartału tego roku. Przypomnę, że pracujemy nad
tym tematem od lat dziewięćdziesiątych.
● Komplet dokumentów to dopiero połowa
sukcesu. Ktoś musi tę budowę sfinansować.



O środki unijne na taki cel ubiega się nie tylko Leżajsk.
● Pierwszeństwo będzie miał ten, kto posiada
kompletną dokumentację. A my w tym roku będziemy gotowi. W przyszłym roku moglibyśmy rozpocząć budowę. Nie ukrywam, że bardzo liczymy
na poparcie ze strony wicemarszałka województwa Jan Burka i naszego posła Zbigniewa Rynasiewicza, który jest przewodniczącym sejmowej
Komisji Infrstruktury.
● Może to niedyskretne pytanie, ale je zadam: niedawno widziałam w Leżajsku marszałka Józefa Zycha...
● Honorowy Obywatel Leżajska, pan marszałek Zych odwiedził nas w połowie stycznia. Chciał
na początku roku zapoznać się z naszymi problemami. Oczywiście tematem numer jeden była
obwodnica. Obiecał daleko idącą pomoc. Będzie
to dla miasta inwestycja na miarę stulecia.
● Pchnie miasto na szersze tory?
● Stworzy dodatkowe możliwości rozwoju infrastruktury i gospodarki, da przede wszystkim miesz-

Krok po kroku
kańcom większe możliwości działania. Przy obwodnicach jak grzyby po deszczu wyrastają stacje benzynowe, bary, kafejki, hotele, warsztaty samochodowe.
● Zmieniam temat. Podobno znów chce pan
poszerzyć granice miasta i znów narazić się
wójtowi Tołpie.
● Zawsze uważałem, że miasta powinny powiększać swoje terytoria. Bo to głównie w wielkich
aglomeracjach rozwija się przemysł, a zakłady produkcyjne potrzebują ludzi do pracy. Ale to nie ja jestem autorem poszerzenia granic Leżajska. Inicjatywa wyszła od mieszkańców części Wierzawic,
których na co dzień z tą wsią łączy jedynie przynależność administracyjna. To mieszkańcy tej części, która prowadzi od miasta do wierzawickiego
lasu wystąpili z takim postulatem. Oni w Leżajsku
pracują, uczą się, robią zakupy, chodzą do kościoła. Ich prośba w tej sprawie wpłynęła do mnie dokładnie 28 listopada 2006 roku. Nie mam zamiaru
wykłócać się z wójtem gminy Leżajsk o cokolwiek.
Wychodzę z założenia, że najważniejsza jest wola
społeczeństwa. Ale nie mam nic przeciwko temu,
by ci ludzie znaleźli się w obrębie miasta Leżajska. Podobny problem mieli kiedyś mieszkańcy
osiedli leśników i służby zdrowia. Po zmianie granic są zadowoleni.
● Co pan postanowił?
● Ja? Zapoznałem z tym pismem radnych Rady
Miejskiej.
● I co?
● Rada Miejska zobowiązała mnie do przedstawienia propozycji zmiany granic. Tak się składa, że
mieszkańcy tej części Wierzawic zwrócili się też
do księdza dziekana o przyłączenie ich do parafii
farnej w Leżajsku. I 5 grudnia ubiegłego roku arcybiskup metropolita przemyski wydał dekret, na
którego mocy zostali oni przyłączeni do parafii pw.
Świętej Trójcy w Leżajsku.
● Dekret arcybiskupa o zmianie przynależności parafialnej sprawy nie załatwi.
● Nie. Ale Rada Miejska zobowiązała mnie
do podjęcia działań – przedstawienia propozycji

zmiany granic. Myślę, że potrzebne będą konsultacje społeczne, a także pertraktacje z wójtem gminy Leżajsk.
● Obawiam się, że mogą przypominać rzucanie grochem o ścianę. Nie bezpodstawnie. Wójt
Tołpa atakuje miasto, zagląda do miejskiej kasy
(choć dobry obyczaj nakazuje, by zaglądać tylko do własnej kieszeni), a w jednym z wywiadów
jasno dał do zrozumienia, że w relacjach z władzami miasta „było tak sobie” i nic się nie zmieniło „od czasu próby zmiany granic administracyjnych miasta kosztem gminy”. W takich chwilach przypomina mi się film „Sami swoi”.
● Jestem niemile zaskoczony kilkoma sformułowaniami pod adresem miasta. Wójt twierdzi,
że nasze miasto jest zadłużone. Owszem korzystamy z kredytu inwestycyjnego, ale wójt – jak sam
przyznaje – też z niego korzysta. Ale różnica polega na tym, że z kredytu zaciągniętego w kadencji
1998–2002, spłacamy budowę krytej pływalni (jako
radny tez za tym głosowałem), a wcześniej budowę
Szkoły Podstawowej nr 3. Co z gminnych kredytów
spłaca wójt, nie mówi. Zadłużenie miasta to około 27 procent w stosunku do dochodów (zgodnie
z prawem gmina może się zadłużyć do 65 procent, więc nie ma żadnego zagrożenia), a zadłużenie Gminy Leżajsk około 17 procent. Nie chcę być
złośliwy, ale Leżajsk w 99 procentach ma kanalizację i wodociągi (zostały jeszcze trzy uliczki), a jak
jest w gminie? Życzyłbym panu wójtowi, żeby bez
kredytu skanalizował chociaż część swojej gminy.
Żeby bez kredytu polepszył warunki życia choćby
tylko części mieszkańców, którzy uwierzyli w jego
przedwyborcze obietnice. Gmina Nowa Sarzyna
w poprzedniej kadencji ściągnęła 13 milionów złotych na kanalizację gminy wiejskiej.
● Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze
znajdzie. Może te kije szukane są po to, by miasto „odpuściło” i pozwoliło na budowę parku
technologicznego w strefie ochronnej złóż krystalicznie czystej wody pitnej?
● Dla nas i dla całego powiatu największym majątkiem – a starosta podziela moje zdanie – jest

kartki z kalendarza
woda. Nie pozwolimy na to, żeby następne, niedalekie pokolenia miały wodę skażoną, żeby brakowało im wody pitnej. Jesteśmy absolutnie za budową parku, ale nikt zdrowo myślący nie pozwoli
na to, żeby 50 metrów od ujęć wody betonować
kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni
pod magazyny czy hale produkcyjne, mając jeszcze 50 hektarów ziemi do dyspozycji. Moją rolą –
zobowiązała mnie do tego Rada Miejska i Walne
Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej – jest pilnowanie ujęć wody dla miasta. Nie mogę dopuścić do
sytuacji – jaka przydarzyła się w innych miastach:
w Pleszewie, Hrubieszowie, Nowym Tomyślu... –
żeby mieszkańcy Leżajska wystawali w kolejce do
beczkowozu. Idziemy wspólnym frontem ze starostą, dbamy o największy skarb tego powiatu, jakim jest woda. I jeszcze jedno, proszę pana wójta,
żeby się zajął swoimi sprawami, a miasto Leżajsk
zostawił w spokoju. Niech lepiej zagląda do swojej
kieszeni i robi porządki na swoim podwórku, a my
jakoś bez jego „pomocy” sobie poradzimy.
● Znów pozwolę sobie zmienić temat. Jak
układa się współpraca powiatowego szpitala
z miastem?
● Myślę, że z obu stron jest dobra wola. Szpital miał swego czasu problemy, prosił o zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości. Radni
miejscy przychylali się do nich i zwalniali szpital
z dwóch rat. W tym roku szpital został zwolniony
z tego obowiązku całkowicie. Ale w zamian ma zakupić kostkę i krawężniki i przygotować teren pod
budowę parkingu, a my – jako miasto – sfinansujemy robociznę. Trzy lata temu miasto przekazało nieodpłatnie szpitalowi teren pod parking (około 16 arów). Wspólnymi siłami powstanie parking
z prawdziwego zdarzenia dla potrzeb pacjentów
tej placówki.
● A miasto poza nowymi ulicami, chodnikami
i parkingami może jeszcze na coś liczyć?
● Trwają prace przygotowawcze przy powstaniu nowych 8 osiedli domów jednorodzinnych,
co oznacza, że będzie tam mogło powstać około 320 domków. Pokonujemy poszczególne etapy
- w grę wchodzi opracowanie dokumentacji, wykup terenów pod drogi dojazdowe. Przygotowywania do stworzenia dwóch osiedli są już bardzo
zaawansowane.
● A co z mieszkaniami spółdzielczymi?
● Rozmawiałem z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej – przygotowują się do budowy na swoim
osiedlu jednego bloku wielorodzinnego.
● Proszę postawić kropkę nad „i” tej naszej
rozmowy.
● Cóż, chciałbym więcej zrobić dla tego miasta
i jego mieszkańców. Ale marzenia i rzeczywistość
to dwie strony medalu. Budżet mamy niewspółmiernie skromny wobec planów, jakie chcielibyśmy
zrealizować. Niestety, w roku 2007 wielkie pieniądze z Unii przewidziane na lata 2007–2013 okazały się fikcją. Liczę na to, że w tym roku będzie lepiej. I tego, by ten nowy rok, z którym – jak z każdym – wiążemy nadzieje spełnienia naszych marzeń, okazał się łaskawy dla mieszkańców Leżajska, i dla nas, ich przedstawicieli. Życzę wszystkim
dużo zdrowia, wielu powodów do radości zarówno
w życiu osobistym, jak i zawodowym.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Minął rok
Styczeń
● 2 stycznia w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej i pracowników
Urzędu Miejskiego burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz powołał na stanowisko swego zastępcy Piotra Urbana. Jednocześnie podziękował dotychczasowemu zastępcy Danielowi Zającowi, który te
obowiązki pełnił przez poprzednie cztery
lata. Piotrowi Urbanowi burmistrz powierzył przede wszystkim sprawy związane
z gospodarczym rozwojem miasta. Natomiast Daniel Zając został kierownikiem
Referatu Planowania, Rewitalizacji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych. ● W niedzielę, 7 stycznia, tradycyjnie już od 15 lat „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze
(150 dzieci i młodzież leżajskich szkół)
zbierali do „świątecznych” puszek datki,
na aparaturę medyczną dla szpitali ratującą życie dzieci. XV finał WOŚP zakończył się dla Leżajska niemałym sukcesem
– zebrano 45,5 tys. złotych.
● 6 stycznia w krytej pływalni „Oceanik”
odbyły się zawody pływackie „Noworoczny Meeting Sztafet” zorganizowane przez
MOSiR w Leżajsku. Wzięły w nim udział
reprezentacje kilku miejscowości powiatu
leżajskiego. Liderem okazała się Szkoła
Podstawowa nr 2 w Leżajsku. ● W niedzielę, 7 stycznia, tradycyjnie już od 15
lat „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Wolontariusze (150 dzieci i młodzież leżajskich szkół) zbierali do „świątecznych” puszek datki, na aparaturę medyczną dla szpitali ratującą życie dzieci.
XV finał WOŚP zakończył się dla Leżajska niemałym sukcesem – zebrano 45,5
tys. złotych.
● 10 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej, które reaktywowało swą działalność. Prezesem Zarządu
został Leszek Sarzyński – wicedyrektor
Zespołu Szkół Licealnych, wiceprezesami: Maria Horoszko – dyrektor MCK i Antoni Bereziewicz – emerytowany nauczyciel. Sekretarzem został Janusz Berestka
a skarbnikiem Marian Matkowski. Członkami Zarządu zostali: Anna Ordyczyńska, Andrzej Chmura, Rafał Ciryt i Bartosz Podubny. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Rozalia Świeżawska (przewodnicząca), Helena Grzywna i Stanisław Socha. Sąd Koleżeński tworzą: Tadeusz Duda, Kazimierz Kuźniar i Józef
Rzeźnik. Pierwsze posiedzenie Zarządu
poza ukonstytuowaniem się poświęcone
było zaplanowaniu najpilniejszych zadań
związanych z odnową Towarzystwa oraz
przyjęciem zadań do realizacji w kadencji 2007–2009.
● 11 stycznia w Gimnazjum Miejskim
odbył się po raz czwarty Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Anielskie śpiewanie”. Uczestniczyło w nim kilkanaście zespołów z terenu powiatu oraz uczniowie
Gimnazjum Miejskiego.
● 14 stycznia w Bazylice OO. Bernardynów odbył się koncert kolęd w wykonaniu
Zespołu Wokalnego Prywatnego Policealnego Sztuki Wokalnej w Poznaniu.

● Siatkarze Leżajskiego Towarzystwa
Sportowego „Feniks” odnieśli sukces na II
Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Kędzierzynie-Koźlu. W dniach 19–
–21 stycznia rozgrywany był tam największy turniej siatkarski kadetów i kadetek
w Polsce z udziałem 20 najlepszych zespołów chłopców. Reprezentanci Leżajska zdobyli brązowy medal.

Luty
● 26 lutego odbyło się zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku
spotkanie, będące pierwszym krokiem
ku utworzeniu w mieście Muzeum Ziemi Leżajskiej. Do Rady Programowej zaproszeni zostali historycy, profesorowie
wyższych uczelni, a także wybitni specjaliści z dziedziny muzealnictwa z terenu województwa podkarpackiego. Gremium skupiło swą uwagę na opracowaniu tez do statutu nowej instytucji, która
ma mieć swą siedzibę w poddanym kapitalnemu remontowi zespołowi Dworu
Starościńskiego. W części drugiej spotkania zebrani zapoznali się z postępem
prac przy odrestaurowywaniu zabytkowych obiektów.

Marzec
● 11 marca Chór Gimnazjum Miejskiego – „Cantiamo” – zdobył Srebrny Kamerton na XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Jest to wielki sukces
– drugie miejsce w kraju! Warto dodać,
że po przejściu przez eliminacyjne sito leżajski chór był jedynym reprezentantem
województwa podkarpackiego.
● 13 marca Browar w Leżajsku poinformował „BM” o tym, że narastający
od pewnego czasu konflikt pomiędzy zakładem a gminą Leżajsk został zażegnany. Miał on związek z lokalizacją Parku Technologicznego w strefie ochronnej
źródeł, z których Browar czerpie wodę
do produkcji piwa. Zanieczyszczenie tych
źródeł groziło poważnymi konsekwencjami – ze zmianą lokalizacji Browaru włącznie. Problem – czy mieszkańcy Leżajska
nadal będą mogli korzystać z czystej,
źródlanej wody – wciąż pozostaje pod
znakiem zapytania.

Kwiecień
● 2 kwietnia mieszkańcy Leżajska
uczcili drugą rocznicę śmierci papieża Polaka Jana Pawła II. Młodzież zaprezentowała okolicznościowe programy słownomuzyczne w obu leżajskich świątyniach,
wieczorem uczestnicy „białego marszu”,
który przeszedł ulicami miasta, oddali
hołd Ojcu Świętemu przed jego pomnikiem u wrót leżajskiej Bazyliki.
● 17 kwietnia zespół Gimnazjum Miejskiego na zawodach rejonowych w sztafetowych biegach przełajowych 10 x 1000
metrów zajął pierwsze miejsce.
● W dniach 26–29 kwietnia Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” działający przy Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku, uczestniczył w Międzynarociąg dalszy na stronie 9



gospodarka

Inwestycje w mieście

Zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban, którego gestii
znajdują się zadania rozwoju gospodarczego Leżajska, w kolejnych wydaniach „Biuletynu Miejskiego” informował sukcesywnie o postępujących pracach inwestycyjnych w naszym
mieście. Głównie związane one były z budową, remontami
i modernizacją ulic, chodników i parkingów oraz przygotowywaniem dokumentacji pod inwestycje planowane na najbliższe lata. Inwestycji
wielkokubaturowych na rok 2007 nie przewidywano.
O podsumowanie dokonań w minionym roku i przedstawienie zamierzeń
w dziedzinie rozwoju miasta na rok
2008 poprosiliśmy zastępcę burmistrza Leżajska Piotra Urbana.
Rok 2007 pod względem inwestycji i remontów w mieście był w sumie rokiem
udanym, aczkolwiek zawsze pozostaje pewien niedosyt; chciałoby się zrobić
więcej.
Mam ten niedosyt również z tego powodu, że mimo wielkiej akcji propagandowej, według której samorządy miały opływać w dostatek pieniędzy pochodzących
z dotacji unijnych, dzięki nim inwestować i dynamicznie się rozwijać, okazuje
się, że w 2007 roku nie złożyliśmy żadnego wniosku o takie dotacje. I nie ma
w tym najmniejszej naszej winy. My jesteśmy przygotowani. Urząd Marszałkowski,
do którego te wnioski się składa, nie określił procedur i zasad ich składania. Dnia
6 grudnia 2007 roku przedstawił jedynie
projekt harmonogramu składania wniosków z podziałem na poszczególne dziedziny i terminy. Dziś jesteśmy na początku
2008 roku i okazuje się, że też jest wiele niewiadomych. Ubolewam nad tym,
bo uważam, że rok 2007 pod tym względem straciło wiele gmin. My również.
Natomiast oceniając zadania inwestycyjne, jakie realizowaliśmy na terenie miasta Leżajska, zapisane w budżecie, mogę powiedzieć, że wykonaliśmy
je w stu procentach i w terminie. Głównie były one ukierunkowane na budowę
i modernizację układów komunikacyjnych.
Myślę, że będą dobrze służyć społeczeństwu. Zakończyliśmy budowę drogi łączącej Wierzawice z Giedlarową, znajdującą
się administracyjnie w naszych granicach
(to ciąg ulicy Moniuszki), zbudowaliśmy
piękną drogę na Podolszynach – boczna, fragment łącznika między ulicą Kochanowskiego w kierunku ulicy Tomasza
Michałka, wykonaliśmy remont ulicy Reymonta i Sportowej, przy ulicy Leśnej położyliśmy nowe chodniki.
Ważnym zadaniem był remont całego
parkingu na Placu Targowym – jest nowa
nawierzchnia, nowa organizacja ruchu,
nowe oświetlenie. Teraz to miejsce wygląda naprawdę ładnie. Wykonaliśmy
też przebudowę ulicy Górnej. Nie urządziliśmy jeszcze przy niej parkingu, ponieważ czekamy na moment, kiedy Zakład
Energetyczny usytuuje w tej okolicy stację trafo. Odwrócenie kolejności działań,
czyli rozkopywanie pod kable elektryczne świeżo położonej nawierzchni byłoby
marnotrawstwem.
Wykonaliśmy łącznik przy ulicy bocznej Sikorskiego oraz fragmenty chodników przy ulicach: Sikorskiego, Sienkiewicza, Brody, Wyspiańskiego, Klasztorna,
Opalińskiego, remont nawierzchni (kostka) przy ulicy Braci Śniadeckich, ulicy Kołłątaja (nawierzchnia asfaltowa) i – przy



współpracy z mieszkańcami (członkami wspólnoty mieszkaniowej) oraz MZK
– drogi dojazdowe i chodniki przy ulicy
Mickiewicza 62, 64. To przykład dobrej
współpracy.
Znaczące nasze działania w roku ubiegłym dotyczyły przygotowania dokumentacji, które będą nam pozwalały w 2008
roku występować z wnioskami o dotacje
unijne, jak też realizować kolejne zadania
remontowe dróg.
To dokumentacja na budowę ulicy Moniuszki Boczna, przedłużenie ulicy Jagiełły do projektowanej obwodnicy, parking za Domem Książki, parking przy
stadionie przy ulicy Podolszyny, projekt
na budowę ulicy Słonecznej, Zielonej,
Łąkowej, przebudowę ulicy Polnej, budowę Jana Brzozy, ulicy Błonie, dokumentacja na połączenie ulic Podolszyny z Siedlanką (z tą drogą wiążemy duże
nadzieje – ruch z Podzwierzyńca w kierunku zakładów przemysłowych będzie
tędy przebiegał; to bardzo rozsądna inwestycja).
Z zadowoleniem mogę powiedzieć,
że udało nam się utrzymać standard
wyglądu i czystości miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że to kosztuje, ale myślę, że mieszkańcy też postrzegają nasze
poczynania pozytywnie; miasto jest uporządkowane, schludne, czyste, ukwiecone, a w okresie świątecznym wystrój ulic
budzi zadowolenie mieszkańców i wywołuje zachwyt przyjezdnych. Ma to swoją
cenę i musimy mieć tego świadomość.
Można z tego zrezygnować, ale uważam,
że ład i porządek powinniśmy utrzymywać. Jest naszą wizytówką.
W dziedzinie ochrony środowiska też
nie zasypialiśmy gruszek w popiele. Wykonaliśmy wszystkie zaplanowane prace,
a dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zlikwidowaliśmy dzikie wysypiska na terenie miasta. I tu mam apel
do mieszkańców, żebyśmy już nie musieli ponownie w tych lub innych miejscach
robić porządków.
W budżecie miasta nie mieliśmy takiego zadania, jakim była budowa boiska
wielofunkcyjnego. Ale mieliśmy przygotowaną dokumentację. Trzeba było ją zaadaptować do stawianych wymogów konkursu. Dzięki sprzyjającym „wiatrom” i pomocy innych, zwłaszcza naszego posła,
udało nam się zakwalifikować i otrzymać
prawie 200 tysięcy złotych refundacji z Ministerstwa Sportu. Zbudowaliśmy to boisko w zawrotnym tempie, rozliczyliśmy
się w terminie.
W sumie – 2007 rok oceniam bardzo
pozytywnie.
Co jeszcze? Na zasadzie porozumień
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Zakładem Energetycznym, który posiadał w budżecie środki
na modernizację oświetlenia uliczne-

go, zmienione zostało wzdłuż całej ulicy Mickiewicza – mniejsza moc opraw,
więcej lamp. Również zmodernizowane
zostało oświetlenie ulicy Sandomierskiej,
która stała się ostatnio ulicą bardzo ruchliwą. Zakład Energetyczny obiecał kontynuować tego typu posunięcia również
w 2008 roku.
W 2007 roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wykonała od granic
miasta z kierunku Niska do skrzyżowania
ulic Mickiewicza i Skłodowskiej projekt nowej organizacji ruchu włącznie z wymianą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na Placu Mariackim. Na rok bieżący zaplanowano dalsze działania na tym
skrzyżowaniu – nową automatykę świetlną i nowe oznakowania przejść dla pieszych z pulsującymi światłami na wysięgnikach oraz zmianę organizacji ruchu.
Jest to zbyt niebezpieczne skrzyżowanie, kierowcy miewają wątpliwości, często dochodziło tam do kolizji. GDDKiA ma
zamiar wprowadzić nowoczesne rozwiązania, które ułatwią poruszanie się i kierowcom, i pieszym.
Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pracujemy bardzo
intensywnie nad przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej na swój odcinek drogi dojazdowej do obwodnicy, oni
pracują nad dokumentacją pierwszego
etapu obwodnicy miasta Leżajska. Dobrze się stało, że robi to ta sama firma
projektowa, nie żadnych zakłóceń, prace postępują systematycznie, acz powoli, ale niestety procedury tego wymagają. Myślę, że na koniec pierwszej połowy 2008 roku my, jako miasto, będziemy
posiadali decyzję pozwolenia na budowę
łącznika do obwodnicy, a Generalna Dyrekcja spodziewa się takiego dokumentu
na pierwszy etap obwodnicy na początku
2009 roku. Wszystko jest na najlepszej
drodze, żeby prace związane z budową obwodnicy rozpoczęły się w 2010
roku.
Co w nowym roku?
W planie mamy 17 inwestycji, w tym
cztery z nich w fazie prac projektowych.
Głównie nastawiliśmy się na przebudowę
dróg miejskich i stworzenie udogodnień
komunikacyjnych, czyli drogi, chodniki,
parkingi. Jednym z większych zadań będzie przebudowa całej ulicy Sandomierskiej. Ma ona niezbyt przyjazną kierowcom i przechodniom geometrię; jest wiele
niebezpiecznych wcięć chodnika w jezdnię. Chcemy nadać jej bardziej łagodny
kształt, położyć nową nawierzchnię asfaltową i nowe chodniki. Dokumentacja formalno-prawna jest w fazie przygotowania. Planujemy, że na koniec 2008 roku
wykonamy ten remont. Będzie to nowa
asfaltowa nawierzchnia – około 4600 m
kw., około 1400 m kw kostki, kwota też
jest niebagatelna, bo 385 tys. zł.
Planujemy również budowę ulicy Studziennej. Kontynuować będziemy budowę łącznika od ulicy Kochanowskiego
do ulicy Tomasza Michałka oraz remont
ulicy Jana Brzozy. Wzdłuż ulicy Podolszyny boczna chcemy położyć chodnik
– w zeszłym roku współpracowali z nami
mieszkańcy, odsprzedali nam grunty,
żeby ulica miała odpowiednią szerokość,
dziś za tę życzliwość należy im się rekompensata. Będziemy nadal przebudowy-

kartki z kalendarza
wać ulicę Górną z małymi odchodzącymi od niej uliczkami.
Kolejną poważniejszą inwestycją będzie budowa parkingu za Domem Książki. Mamy już sporządzoną dokumentację.
Na tym parkingu będzie 27 miejsc postojowych. Drugi parking dla 10 samochodów powstanie przy Pl. Jaszowskiego.
Zmodernizujemy oświetlenie przy ulicy Spokojnej, Studziennej. Dużo uwagi
poświęcamy przygotowaniu dokumentacji technicznej na połączenie ulic Podolszyny i Siedlanka oraz połączenie ulicy Tomasza Michałka z ulicą Opalińskiego poprzez Jana Brzozy. Przystąpimy
też do sporządzenia projektu budowy
chodników przy przejściu przez tory kolejowe u styku ulic Sikorskiego i Podolszyny. Mamy na uwadze również uliczki, które jeszcze nie mają kanalizacji, jak
Kąty i Odległa. Czeka nas przebudowa
ulicy Podzwierzyniec (budowa kanalizacji deszczowej) oraz budowa i remonty chodników przy ulicach: Opalińskiego, Paderewskiego, Mickiewicza i kilku
innych.
Nie przewidujemy zadań kubaturowych
poza wykonaniem nadbudowy oficyny ratusza. Jest ciasno, kilka referatów mieści
się w innych, odległych od Urzędu siedzibach. A poza tym instalacja elektryczna w budynku głównym ratusza jest stara i w bardzo złym stanie, mamy ciągle
awarie, komputery przestają działać, niejednokrotnie tracimy dane. To jest po prostu konieczność, gdyż zagraża to bezpieczeństwu budynku i jego użytkowników.
Nastąpi wymiana instalacji elektrycznej
w całym budynku od głównego przyłącza, zostaną stworzone odpowiednie zabezpieczenia. Skoro tworzymy system
elektronicznej komunikacji i administracji
publicznej (SEKAP), to musimy być odpowiednio przygotowani.
Przymierzamy się też do opracowania
koncepcji zagospodarowania placu targowego i wąwozu, który znajduje się w sąsiedztwie pięknego dziś, odrestaurowanego dworu starościńskiego.
Czego bym sobie życzył?
Przede wszystkim tego, żeby 2008 rok
zaowocował możliwością zgłoszenia kilku wniosków i żeby rozstrzygnięcia były
dla nas pozytywne. Moim drugim życzeniem, a może marzeniem jest wybudowanie przy stadionie w Leżajsku „euroboiska” o sztucznej nawierzchni.
Nie ma go w zadaniach budżetowych
2008 roku, ale nabory wniosków na tę inwestycję mają być w tym roku. Jesteśmy
jednym z tych samorządów, które chcą
je budować. Mamy przy składaniu wniosków za partnerów takich tuzów jak Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg,
Stalowa Wola. W trybie pilnym sporządzamy dokumentację, całość przygotowań koordynuje dyrektor MOSiR-u Wojciech Surma. To boisko może kosztować
około 1800 tys. zł. Dotacja – gdyby zaakceptowano nasz wniosek – wyniosłaby
do 1200 tys. zł. Termin realizacji – 2009
rok. I pytanie: szukać w budżecie 600 tys.
zł czy rezygnować. Drugi raz taka szansa może się nie trafić. Szkoda by było,
gdybyśmy ją zmarnowali. Widziałem takie boiska w kilku miejscowościach w Polsce, to naprawdę wspaniałe obiekty sportowe. Chciałbym, aby powstał taki obiekt
także w Leżajsku.

Minął rok
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dowym Festiwalu Folklorystycznym w Hiszpanii.
● 28 maja w Sanoku siatkarze ze Szkoły Podstawowej nr 3 wywalczył mistrzostwo województwa podkarpackiego na rok
2007.

Maj
● 3 maja Leżajszczanie uczcili rocznicę
uchwalenia Konstytucji – pierwszej w Polsce i dziejach Europy.
● 6 maja Miejska Orkiestra Dęta pod
dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego zdobyła
drugie miejsce podczas Kolbuszowskich
Spotkań Orkiestrowych.
● 14 maja reprezentacja leżajskiego
Gimnazjum Miejskiego w finale Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej
zdobyła pierwsze miejsce.
● Od 18–20 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku trwała Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im.
Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w niej udział ponad 100 pedagogów
z całej Polski.
● 20 maja w Międzynarodowym Turnieju Siatkarskim o puchar prezydenta Olsztyna siatkarze z SP nr 3 zdobyli brązowy medal.
● 24 maja w Szkole Podstawowej Eligiusz Szuty, ambasador prowincji Härjedalen w Szwecji otworzył wystawę prac
uczniów pod hasłem „Dzieci Północy”.
Nagrodzone prace zostały zaprezentowane z Szwecji i Norwegii.
● 27 maja, w wigilię pacyfikacji Leżajska przez hitlerowców w 1943 roku,
przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, kombatantów, harcerze, społeczność Leżajska oddali hołd pomordowanym bohaterom, którzy walczyli o wolność
Ojczyzny. Uroczystość poprzedziła msza
św. w ich intencji odprawiona w kościele farnym.

Czerwiec
● 1 czerwca rozpoczęły się trzydniowe, w bogatej oprawie imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych Dni Leżajska.
● 1 czerwca zainaugurowany został
XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpili: Józef Serafin oraz Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej oraz soliści Wiesław
Ochman i Aleksandra Stokłosa.
● 1 czerwca po raz kolejny przybył
do Leżajska ambasador Rumunii Gabriel
Bartas. Tym razem był gościem XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Rok wcześniej zawitał na Wielokulturowy Festiwal „Galicja”.
Z burmistrzem Leżajska Tadeuszem Trębaczem rozmawiał na temat współpracy
„bratnich miast” Polski i Rumunii.
● 1 czerwca wrócił z siedmiomiesięcznej rowerowej wycieczki po Ameryce Południowej mieszkaniec Leżajska Mieczysław Małek, który od miesięcznika „Podróże” otrzymał prestiżową nagrodę „Podróżnika Roku”.

● 3 czerwca w Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie leżajska Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Edwarda Sarzyńskiego zdobyła pierwsze miejsce.
● 10 czerwca złoty jubileusz 50-lecia
kapłaństwa obchodził o. Anzelm Wiatr.
● Od 15–17 czerwca w leżajskim domu
kultury trwał XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka”. Grand Prix otrzymała
Jowita Zygmunt.
● 17 czerwca w ramach Festiwalu „Galicja” przed lezajską publicznością wystąpił zespół Jeruzalem Music Trio z Izraela.
● 24 czerwca o. Efrem Obruśnik, dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów obchodził 25-lecie kapłaństwa.
● 24 czerwca odbył się drugi z kolei
Wielki Festyn Rodzinny u Bernardynów.
Gwiazdą była Eleni.

Lipiec
● Od 11–15 lipca w ramach współpracy miast partnerskich delegacja samorządu Leżajska uczestniczyła w obchodach
Dni Nowojaworowska i uroczystościach
związanych ze 131 rocznicą powstania
miasta Koziatyń.
● 24 lipca funkcjonariusze i pracownicy
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
obchodzili swe święto. Awanse i odznaczenia otrzymało blisko trzydziestu policjantów.
● 24 lipca w Leżajsku odbył się zjazd
starych automobili. W ramach Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych swe wehikuły czasu zaprezentowali
nie tylko Polacy, ale też Niemcy, Duńczycy, Holendrzy, Belgowie. Najwięcej emocji
zśród zwiedzających wzbudziły angielskie
luksusowe auta sportowe: Jaguary, Austiny, Triumphy, „dewaki” z okresu międzywojennego i... powojenny Mikrus produkowany w Mielcu.
● 27 lipca odwiedziła Leżajsk czterdziestoosobowa grupa Polaków mieszkających na Ukrainie, członków Stowarzyszenia „Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury” w Koziatyniu. Złożyli wizytę
w ratuszu, zwiedzili miasto, bazylikę i leżajski Browar.

Sierpień
● 3 sierpnia niezwykle cenny, oryginalny tłok pieczętny miasta Leżajska z 1773
roku został przekazany przez Ryszarda
Górnisiewicza Towarzystwu Miłośników
Ziemi Leżajskiej.
● 19 sierpnia w Zadwórzu nas Ukrainie
15-osobowa delegacja z Leżajska uczestniczyła w obchodach 57 rocznicy bitwy,
w której poległy tysiące Polaków.
● 20 sierpnia dobiegł końca XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W koncercie finałowym
wystąpili: organista Wacław Golonka oraz
Grupa Dęta Filharmonii Krakowskiej i Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Krakowie. Zakończyła go „Muzyka królewskich
sztucznych ogni” G. Haendla, króremu
towarzyszyły lecące w niebo prawdziwe
fajerwerki.
● W ostatniej dekadzie sierpnia na należącym do miasta terenie po spalonym
przedszkolu supermarket „Lidl” rozpoczął
prace nad stworzeniem w tym miejscu
ciąg dalszy na stronie 17



raz w roku
Gorąca impreza w środku zimy... Jedyna w swoim rodzaju. Radosna i porywająca. Jak co roku i jak w wielu polskich miastach, tak było również w Leżajsku w dniu 13 stycznia. Niedzielny
poranek, zwykle senny i leniwy, tym
razem wyglądał inaczej.
150 młodych ludzi z charakterystycznymi puszkami i serduszkami pojawiło
się w najważniejszych punktach miasta
oraz powiatu leżajskiego: Nowej Sarzynie, Giedlarowej, Wierzawicach, Brzózie Królewskiej, Dębnie, Piskorowicach,
Grodzisku, Starym Mieście i wielu, wielu innych. Wolontariuszami byli jak zwykle oddani Orkiestrze uczniowie: Szkoły
Podstawowej nr 2 i nr 3, Gimnazjum Miejskiego, Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz
Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. W tym
roku najmłodszymi wolontariuszami była
dwójka siedmiolatków: Ania Rejman (SP
3) i Adaś Niedźwiedzki (SP 1), którym
mieszkańcy naszego miasta nie szczędzili datków do puszek.

W tym czasie trwały ostatnie przygotowania do koncertu. Ekipa dźwiękowców
z firmy VAP System montowała oświetlenie i nagłośnienie, zaś plastyczka z MCK
Jolanta Kędzierska układała wielkie czerwone serce z puzzli, które jako symbol tegorocznego Finału zawisło na scenie.
Wczesnym popołudniem do sztabu
przybyła silna ekipa pracowników Banku PeKaO S.A. w Leżajsku i do późnych
godzin wieczornych fachowo i skrupulatnie liczyła wszystkie spływające pieniądze, których wciąż przybywało.
O godz. 14.30 rozpoczął się koncert
na estradzie przed MCK. Przed sceną
zaczynała gromadzić się publiczność,
a rozgrzewała ich Miejska Orkiestra
Dęta pod kierunkiem Edwarda Sarzyńskiego. Po niej wystąpił zespół MERITUM, DROGOWSKAZ i LESTER KIDSON BAND – gwiazda wieczoru, zespól
grający dynamicznego bluesa.
O godzinie 20 – tradycyjne „Światełko do nieba” zgromadziło na placu pod
sceną prawdziwe tłumy leżajszczan. Wy-

XVI Finał WOŚP
Sztab Wielkiej Orkiestry miał swoją
siedzibę w Miejskim Centrum Kultury.
On również pracował od rana. Zarządzał
nim po raz pierwszy Damian Wyszyński. Oprócz szefa, w sztabie działali pracownicy MCK: Aneta Węglarz, Damian
Dec, dyrektor Maria Horoszko, Adam
Kuźma, Ryszard Węglarz, Agnieszka
Margas oraz leżajscy nauczyciele: Ewa
Rejman, Elżbieta Furmańska, Grażyna Olszowy, Barbara Koszmider, Andrzej Wyszyński,(SP 3), Urszula Wyszyńska, Małgorzata Grudzień, Dionizy Kyc (Gimnazjum Miejskie), Anna
Frań (SP 2) i Jerzy Rejman (Gimnazjum
Brzóza Królewska).
Od wczesnych godzin przedpołudniowych sztab odwiedzali mieszkańcy naszego miasta i przynosili różne ciekawe
przedmioty na licytację: obrazy, fotografie, rzeźby.
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stęp kolejnego zespołu OUTSIDER BLUES z Przeworska spotkał się z bardzo
ciepłym przyjęciem publiczności. Nieco
młodszą widownię przyciągnęła ostatnia
z występujących kapel – INSIST.
W czasie koncertu odbywały się imprezy towarzyszące: loteria fantowa, wystawa fotograficzna klubu „Optikos” pod tytułem „Spojrzenia”. Prawdziwą atrakcją były
pokazy w wykonaniu ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR – a wśród nich
m.in. naczelnik Grupy Grzegorz Chudzik
oraz szef wyszkolenia Hubert Marek. Ratownicy w ramach imprezy przeprowadzili
zabawy dla dzieci – jazdę „quadem terenowym Yamacha” oraz przejście po „moście nepalskim”, które polegało na dojściu po linie (oczywiście w asekuracji)
do worka ze słodyczami. Okazało się,
że nie jest to takie proste i nie każdemu
udało się sięgnąć do worka po cukierki.
Chętnych do udziału nie brakowało.
Następnie goprowcy zaprezentowali
w ramach technik linowych zjazd pozoranta („rannego” turysty górskiego) w noszach
kolejką tyrolską do środka transportu (quada z przyczepką). Pozorantem w tym pokazowym zjeździe był sam Szef Sztabu Leżajskiego WOŚP Damian Wyszyński.
Na koniec nastąpiła licytacja na zjazd
kolejką tyrolską, i po licytacji tenże zjazd
przypadł w udziale Dominice Skrutek.
Najwięcej emocji wzbudzają zawsze
licytacje. Tak też było i w tym roku. Licytowanych przedmiotów było mnóstwo.
Najważniejsze to: złote serduszko ufundowane przez firmę KARAT z Leżajska,
kute serce wykonane przez firmę APISO z Nowej Sarzyny, całoroczny karnet
na basen ufundowany przez dyrektora
MOSiR w Leżajsku, 16 tortów wykonanych przez Cukiernię Zenona Wasiuty, piłka z autografami siatkarzy Resovii podarowana przez firmę EL-Chem z Nowej Sa-

rzyny, szklana kostka XVI Finału wykonana przez firmę Decoro z Leżajska, obrazy,
fotografie, gadżety XVI Finału nadesłane
przez Fundację WOŚP oraz wiele, wiele
innych. W sumie ze wszystkich licytowanych przedmiotów udało nam się uzyskać
kwotę 5000 zł. Ogromna w tym zasługa
konferansjerów. W tym roku byli to dziennikarze z Radia Leliwa, którzy prowadzili
wszystkie licytacje niezwykle skutecznie.
Nie było z nami dotychczasowego stałego
konferansjera finałów leżajskich – Michała Kurdziela, ponieważ przebywa na misji
w Afganistanie, ale w trakcie koncertu zadzwonił do nas z informacją, że prowadzi
zbiórkę w bazie w Afganistanie, świetnie
mu idzie i sercem jest z nami.
Nie tylko sercem, ale i ciałem był z nami
pan wiceburmistrz Piotr Urban. Trzymał kciuki za powodzenie naszej akcji
i ze sceny wyraził poparcie władz miasta
dla idei Orkiestry oraz podziękował organizatorom leżajskiego Finału.
Miłą niespodziankę sprawił nam sztab
w Żołyni, który całą zebraną kwotę (5000

Miasta Leżajska, Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna, Browar Leżajsk, POLTINO, Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
Urząd Gminy Leżajsk, MZK Leżajsk,
BMF Polska, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, Firma
Jubilerska „KARAT”, APISO Kowalstwo Artystyczne, MOSiR w Leżajsku,
Bank PeKaO S.A., SMAK-EKO Górno,
Hotel „U Braci Zygmuntów”, Ciastkarnia p. Zenona Wasiuty, PSS „SPOŁEM”, Piekarnia „NASZA” K.Dziki, Pub
„Legenda”, Sklep p. Bieleckich, Studio
Reklamy „Decoro”.
Wielką pomoc okazali również: Komenda Powiatowa Policji i Straż Pożarna z Leżajska, PKS, Rejon Energetyczny, Straż
Miejska, Harcerze z Hufca Leżajsk, pracownicy MCK.
W ramach XVI Finału WOŚP w dwóch
leżajskich szkołach: SP nr 3 i Gimnazjum
Miejskim odbyły się imprezy towarzyszące. W SP 3 była to dyskoteka połączona z loterią fantową. W loterię zaangażowali się wszyscy nauczyciele i pracowni-

– kolejny sukces
zł) przywiózł i przekazał do sztabu w Leżajsku. Wielkie brawa dla nich!
Spory dochód przyniosła loteria fantowa. Niektóre losy były naprawdę cenne,
a stało się tak dzięki wsparciu wielu leżajskich firm i sklepów. Szczególne hojnie
obdarował nas PSS „Społem”, który przekazał na loterię wiele wspaniałych przedmiotów: drukarki, komplety pościeli, żelazka, suszarki do włosów, torby, bluzy polarowe, plecaki, dmuchane ślizgacze itp.
Oprócz tego na loterii można było wygrać: gry komputerowe, głośniki, słychawki, telefon komórkowy, starter, klawiatury, narzuty, firmowe spodnie, biżuterię, zegarki, czajniki, odzież, dywaniki, kosmetyki, sprzęt sportowy, a także
talony na pizze i talony do myjni samochodowej. Dzięki loterii uzyskaliśmy 2300
zł. Sponsorami loterii fantowej byli: PSS
Społem, Telesfera Plus, Przeds. PIONEER – Igor Długosz, Arcus Soft, Sklep
AGD RTV, F.H.U. „BOGDA”, F.H. „BUT”,
„ALFA SAN”, FOTO-KULPA, „ELBA”, Zakład Optyki Okularowej – M. Kucharski,
Sklep ESPERANCE, Handel Art. Przemysł. Z. Krzemiński, K&M, F.H.U. Z. Magiera, Pizzerie: „Delfinem”, „Kameleon”,
„Gre’ka”, „Zodiak”, Sklep E. Soleckiej,
Sklep D. Brzeskiej, C.H. „AS” – Cz. Kiełbowicz, F.H.U. „STYL”, S.C. „AMA” – p.
Janikowscy, F.H.U. „RUM-LUX”, „MODENA”, Sklep „Zelmer” J. Gdula, F.H. TEXAS, F.H. Joanny Hałas, Sklep TOMASZ
– G. Buszta, F.H.U. „EURYDYKA”, F.H.
Państwa Niemczyków, Kwiaciarnia „Fiołek”, sklep „RSport”, „PAULA”, Sklep M.
Nicpoń, „Galeria Pod Aniołem”, „EL-KAZ”,
„Skarbiec” B. Kurek, F.H. Ewa Rząsa, Firma „KORA” M. Grela, Sklep TOP, Firma
„Foggy”.
Całą zaś imprezę XVI Finału udało się
zorganizować dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu sponsorów: Urząd

cy szkoły, którzy ufundowali wiele ciekawych i atrakcyjnych losów. Spotkała się
ona z entuzjastycznym przyjęciem przez
uczniów. Dzięki tej imprezie udało się zebrać dodatkowo 700 zł.
W chwili, gdy zamykaliśmy Finał, około godziny 22.30 mieliśmy zebraną kwotę 46 660 złotych.
Pragniemy poinformować z dumą,
że jest to jedna z najwyższych kwot w całym Podkarpaciu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tak więc Leżajsk górą!!!
Za to wszystko, za hojność – mieszkańcom, za wsparcie – sponsorom, za wysiłek
i poświęcenie wolontariuszom i wszystkim, którzy pracują na rzecz Orkiestry –
organizatorzy wołają z całego serca: Wielkie dzięki, kochani! Jesteście naprawdę
wspaniali!! Z Wami warto grać do końca
świata, a nawet o jeden dzień dłużej...

Ewa Rejman

Zdjęcia: Adam Kuźma, Damian Wyszyński,
Ryszard Węglarz, Damian Dec
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mała ojczyzna

Dzieje Towarzystwa
Miłośników Ziemi Leżajskiej
(ciąg dalszy – część czwarta)

Utworzenie Społecznego Muzeum Regionalnego
w Leżajsku (1982 r.)
Zapewne wielu czytelników będzie zaskoczonych informacją, że w Leżajsku
było muzeum, ale fakt taki rzeczywiście
miał miejsce.
23 maja 1982 roku w skromnych pomieszczeniach drewnianego budynku
zwanego „Szpacówką”, położonego przy
ul. Mickiewicza (dziś w tym miejscu wybudowano budynek ZUS), staraniem Towarzystwa otwarto Społeczne Muzeum
Rrgionalne. Oddanie do użytku tej placówki było jedną z ważniejszych uroczystości obchodzonych Dni Leżajska. Przybyli przedstawiciele władz miasta, Towarzystwa i zainteresowani mieszkańcy Leżajska. Przy tej okazji padło wiele ciepłych
słów, życzeń i deklaracji.
Przypomnijmy więc, jakie to przesłanki złożyły się na uruchomienie tego muzeum, a raczej izby muzealnej. Cofnijmy
się nieco wstecz.
Marzenia wielu pedagogów i działaczy kultury o zorganizowanie w Leżajsku
muzeum sięgają okresu przedwojennego, a później i lat powojennych. Przy innej okazji napiszę o znanych mi próbach
urzeczywistnienia tego zamysłu.
Po zakończeniu działań wojennych
propozycje te znowu odżyły, ale wszyscy
zdawali sobie sprawę z tego, że ważniejsze było wówczas zabezpieczenie elementarnego bytu społecznego (mieszkania, praca, zaopatrzenie, opieka zdrowotna, oświata itp.)
Od lat 60. coraz częściej nasilały się
jednak głosy, że mimo iż nie ma muzeum, to przynajmniej należałoby przystąpić do gromadzenia różnych dokumentów
i eksponatów dotyczących życia mieszkańców miasta i powiatu. Z tych też to pobudek, nowopowstałe Towarzystwo Mi-

łośników Ziemi Leżajskiej, od początku
opowiadało się za potrzebą gromadzenia różnych zbiorów i za utworzeniem
w przyszłości muzeum. Do społeczeństwa kierowano wiele apeli, podobnie
jak i do władz miejskich i powiatowych.
Rezultaty tych apeli nie były zbyt wielkie, ale dzięki pomocy nauczycieli i uczniów zbierano różne pamiątki eksponowane później w szkolnych izbach pamięci. Znaczące zbiory zgromadziła izba pamięci w Zespole Szkół im. B. Chrobrego
prowadzona przez Ryszarda Górnisiewicza, nauczyciela i działacza Towarzystwa.
Z czasem narastał problem ogólnomiejski, gdzie te zbiory gromadzić, segregować, opisywać i eksponować, czyli zaczęto wyraźniej mówić o potrzebie szukania pomieszczeń na magazyny i sale
wystawowe.

Siedziba Muzeum tzw. „Szpacówka”.

Dzisiaj trudno wyliczyć wszystkie propozycje lokalowe, jakie na ten cel proponowano i rozważano wspólnie z władzami miasta. Mówiło się m.in. o dworku przy
ul. Sandomierskiej, o budynku w rynku
po internacie Technikum, o byłej cerkwi,
o jednej z oficyn Dworu Starościńskiego,

o budynku przy ul. Żwirki i Wigury, o zajeździe przy ul. Mickiewicza, o Liceum,
o tzw. „Szpacówce” i innych lokalach.
Nikt nie negował potrzeby utworzenia
muzeum, ale zawsze coś było na przeszkodzie, albo nieuregulowane sprawy
własnościowe, albo np. ważniejsze potrzeby ogólnomiejskie. Powszechnie znane były też niedostatki budżetu miejskiego, a samo Towarzystwo nie posiadało
funduszy na remonty, wyposażenie, zakupy eksponatów i utrzymanie muzeum.
Aż wreszcie nastał dzień, w którym
Naczelnik Miasta przydzielił w 1982 roku
dwie sale o powierzchni 57 m kw. w budynku „Szpacówki”. W krótkim czasie lokal odremontowano, odmalowano, ustawiono gabloty z eksponatami i… nastąpiło otwarcie. Powody do zadowolenia były
więc oczywiste.
A teraz słów kilka o samym muzeum.
Oprowadzający gości po muzeum organizator i kustosz w jednej osobie Ryszard
Górnisiewicz, przedstawił zamiary docelowego zorganizowania dwóch działów
tj. historycznego i etnograficznego, gdyż
obecna ekspozycja jest tylko wycinkowym
obrazem dziejów miasta i rejonu w okresie ostatnich wojen światowych. Znajdują się tu: dokumenty, militaria i fotografie.
Cennym okazem była też oryginalna pieczęć miasta Leżajska z 1778 r. ofiarowana przez doc. Franciszka Kotulę – Honorowego Obywatela Miasta.
Otwarcie muzeum było też zachętą dla
mieszkańców do przekazywania innych
pamiątek, na które bardzo liczono, a równocześnie było apelem do władz o szukanie nowego, bardziej odpowiedniego
obiektu na ten cel.
Potem nastała codzienna rzeczywistość.
Muzeum w stałej ekspozycji zwiedzała bezpłatnie głównie młodzież szkolna
w oznaczonych dniach i godzinach tygodnia. Wszystko prowadzone było społecznie.
Niespodziewana przeszkoda…
Po pewnym czasie okazało się, że znajdująca się obok szkoła podstawowa ma
duży nabór uczniów. Z wyższej konieczności potrzeba było uruchomić dodatkowe klasy. Lokal muzeum był najbliżej. Ponieważ łączenie tych dwóch funkcji stawało się niemożliwe, dlatego liczono,
że może to będzie sytuacja przejściowa.
Niestety, nic się nie zmieniło. Po czterech
latach muzeum opuściło te pomieszczenia. Wszystkie zbiory znalazły się w Izbie
Pamięci, Tradycji i Perspektyw w Zespole
Szkół im. B. Chrobrego w Leżajsku.
Kolejne starania o nowy lokal już nigdy się nie spełniły aż do chwili utworzenia, staraniem Starostwa Powiatowego
w 2007 roku profesjonalnego Muzeum
Ziemi Leżajskiej w dawnych obiektach
Dworu Starościńskiego. Trzeba więc było
czekać na to wydarzenie ćwierć wieku.
W tym czasie wyrosła nowa grupa społeczników – regionalistów, którzy nadal
pragną wspierać utworzone muzeum.
Tym razem włożony wysiłek zapewne
nie pójdzie na marne.

Kazimierz Kuźniar

Uroczystość otwarcia Muzeum. Od prawej: E. Dziubek – prezes TMZL, H. Grzywna, Z. Dadał, W. Płoszaj, A. Dręga, S. Socha.
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Ps. W następnym numerze omówię
działalność wydawniczą Towarzystwa.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Wspierajmy Muzeum
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej nie ustaje w działaniach na rzecz pozyskiwania nowych eksponatów do już działającego Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Członkowie naszej organizacji „czują ducha dziejów” i udaje się im pozytywnie
motywować innych do przekazywania rodzinnych pamiątek do muzeum.
Ostatnio, pan Stanisław Kania z Malenisk zadeklarował oddanie do muzeum 7
uli pszczelich – nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że są to unikatowe ule
ręcznie „dłubane” z jednego grubego pnia
drzewa, a ich wiek datowany jest na około
160 lat. Gdyby nie sentyment pana Stanisława i szacunek do pracy w pszczelarstwie swoich przodków, te wspaniałe
produkty ciesielstwa i bartnictwa dawno
by przestały istnieć.
Tradycja bartnictwa w rodzinie Kaniów
liczy około 200 lat. Trudnił się tym zajęciem ojciec Jan i dziadek Antoni, który był
właścicielem ponad stu pni. Już w najbliższym czasie ule zostaną przywiezione do muzeum – będą jednak wymagały prac zabezpieczających drewno i odtworzenia daszków z gontu. Do odkrycia tych szczególnych eksponatów doszło podczas Raju Rowerowego „Po zdrowie” organizowanego przez Towarzystwo
– Adam Kaduk i Antoni Bereziewicz „wypatrzyli” w obejściu pana Stanisława te
ule i docenili ich unikatową wartość. Dziękujemy panu Stanisławowi Kani za zrozumienie idei muzealnictwa regionalnego i dziękujemy za cenny dar.
Na przywiezienie do muzeum oczekują dwa doskonale zachowane krosna tkackie: jedno z Brzózy Królewskiej, a drugie
z Leżajska. Przybyło też eksponatów stanowiących wyposażenie dawnych gospodarstw domowych. Panowie Jan Mach
i Antoni Mach z Biedaczowa podarowa-

li wiele tego typu sprzętów, są to między
innymi: żarna, magielnica, kołowrotek,
międlice do lnu, lampy stajenne, żelazka, młynek i wiele innych. Na szczególną
uwagę zasługuje bardzo stara ceramika
gliniana podarowana przez pana Alfreda
Kosiora ze Starego Miasta. W przyszłości
eksponaty te będą stanowiły wyposażenie izby regionalnej. Wśród darów są także militaria: pojemnik na amunicję i manierka wojskowa.
Pan Wiesław Feter (kierownik Warsztatów w Zespole Szkół Technicznych) zadeklarował wykonanie rekonstrukcji warsztatu o „nożnym napędzie” do produkcji zabawek oraz przekazał już do muzeum zestaw wyrobów zabawkarskich wyprodukowanych w oparciu o stare wzory
i technologie. We wcześniejszych publikacjach wspominaliśmy o „zagłębiu zabawkarskim” w dzielnicy Chałupki (dzisiejsze
ul. Opalińskiego i Kraszewskiego). Tym
zajęciem trudniły się całe rodziny: Kisielewiczów, Kiszakiewiczów, Kotów, Siwków,
Fetrów, Brzuchnalów, Wilczków, Wojnarów, Opalińskich, Ziułkiewiczów, Nerów,
Kowalskich, Maruszaków, Piechowskich
i innych. Chyba każdy z nas będąc dzieckiem miał kupioną na straganach pod
Klasztorem w czasie odpustów: pukawkę, fujarkę, ptaki – klepaki czy drewnianego konika na kółkach. Pragniemy ocalić od zapomnienia tę część rzemiosła leżajskiego.
Za pośrednictwem Towarzystwa do muzeum trafią też cenne dokumenty. Jednym z darczyńców jest pan Stanisław Kisielewicz – autor ksiązki „Od Leżajska
do Łodzi”, który przekazał swoją Ken-

kartę z 1943 r., legitymację uprawniająca do noszenia „Odznaki Strzeleckiej”
z 1936 r., dwa zaświadczenia o nadaniu
stopnia awansu w podziemnej organizacji NOW – AK, zdjęcie z czasów gimnazjalnych (1929/30) oraz legitymację ojca
Józefa o przynależności do LOOP z 1936
roku.
Pan Juliusz Ulas Urbański przekazał
dwa unikatowe dokumenty: z 1934 roku
o przyznaniu panu Kazimierzowi Gduli
stypendium na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i z 1944 roku zaświadczenie o wyjeździe służbowym dla wiceburmistrza Leżajska – Stanisława Makosika (w języku polskim i rosyjskim).
Przytoczyłem tu kilka przykładów wspaniałej postawy i hojności darczyńców, którzy zdecydowali się rozstać z rodzinnymi
pamiątkami. Liczymy, że będzie to przykład dla innych mieszkańców naszego regionu i na majowe otwarcie głównej ekspozycji Muzeum Ziemi Leżajskiej sale wystawiennicze będą wypełnione cennymi
eksponatami z dorobku materialnego
i kulturowego naszych przodków.

Tekst i zdjęcia: Leszek Sarzyński

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

KOMUNIKATY

1. Zarząd TMZL informuje członków Towarzystwa, że Walne Zebranie Członków odbędzie się dnia 28 lutego 2008 roku o godz. 16. w siedzibie Muzeum Ziemi Leżajskiej (dawny Dwór Starościński), ul. Mickiewicza 20 A. Zapraszamy wszystkich członków.
2. W związku z podjęciem przez naszą organizację inicjatywy wznowienia wydawania
„Almanachu Leżajskiego” zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zajmują się amatorsko lub zawodowo opisywaniem przeszłości jak i wydarzeń dnia codziennego, piszą
wspomnienia, opracowują dokumenty historyczne, mają informacje lub byli uczestnikami
ciekawych wydarzeń sprzed lat albo zajmują się dokumentowaniem przeszłości na fotografiach lub filmach. Przy udziale Państwa chcemy pozyskiwać materiał redakcyjny i wykorzystywać w naszym wydawnictwie. Każdy może być współtwórcą naszego pisma. Zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.
3. Towarzystwo organizuje 16 lutego 2008 r. „Zimowy Rajd Pieszy „PO ZDROWIE”
– więcej informacji na stronie www.tmzl.lezajsk.pl (liczba uczestników ze względów
organizacyjnych ograniczona).
4. Ukazało się drugie wydanie książki Stanisława Kisielewicza „Od Leżajska do Łodzi”
– książka jest do nabycia u członków Towarzystwa: Anny Ordyczyńskiej i Antoniego Bereziewicza.
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
28 grudnia 2007 roku odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, kończąca rok 2007, która składała się z dwóch części, formalnej i uroczystej związanej
ze Świętami Bożego Narodzenia.
W pierwszej części Rada podjęła
uchwały w następujących sprawach:
Jako pierwsze Rada wprowadziła
zmiany w uchwale dotyczącej przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007, zwiększając dochody
Funduszu o dotację pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwa zadania:
zakup stojaków do selektywnej zbiórki odpadów – 31 232 zł oraz likwidację dzikich
wysypisk śmieci na terenie m. Leżajska –
29 175 zł. Natomiast z uwagi na mniejsze
niż planowano wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono korekty w zakresie wydatków oraz przesunięcia środków między zadaniami.
Korzystając z możliwości, jakie daje
ustawa o finansach publicznych, Rada
ustaliła wydatki, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego a zamieszczone są w budżecie miasta na rok 2007,
co oznacza, że środki są zarezerwowane
i można je wydać w terminie uchwalonym
przez Radę. Uchwała dotyczy wydatków
na nie zrealizowane zadania pn.: scalenie i podział nieruchomości w rejonie ulic
Ogrodowej i Sandomierskiej, budowa ul.
Bocznej Moniuszki, budowa przedłużenia
ul. Wł. Jagiełły, budowa ul. Jana Brzozy,
budowa ul. Studziennej oraz remont budynku MCK (są to przede wszystkim prace projektowe).
Rada wprowadziła też zmiany w budżecie miasta na 2007 r. w dziale oświata,
przenosząc z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, środki przeznaczone na zadanie pn. budowa sali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2, bo być
może będzie to inwestycja finansowana
w części ze środków Unii Europejskiej.

Podczas ostatniej w roku 2007 sesji Rady Miejskiej przewodniczący Mieczysław Sroka i burmistrz Tadeusz Trębacz, dziękując Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego Janowi Burko-
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Na sesji tej Rada podjęła uchwałę o odwołaniu Skarbnika Miasta Jadwigi Serafin w związku z przejściem na emeryturę, a następnie na wniosek Burmistrza
Miasta jednogłośnie powołała na stanowisko Skarbnika Miasta Mariusza Pacyniaka, który pełni tę funkcję od 1 stycznia 2008 r.
*

*

*

Tak, jak to było w poprzednich kadencjach Rada powołała doraźną Komisję inwentaryzacyjną do sporządzenia inwentaryzacji mienia komunalnego. Komisja
w składzie: Władysław Bryniarski – przewodniczący, Jan Dec i Krzysztof Urbański
– członkowie, będzie dokonywać inwentaryzacji mienia komunalnego i występować do wojewody z wnioskami o wydanie
stosownych decyzji.
Na wniosek Fabryki Maszyn w Leżajsku Spółka z o.o. Rada wyraziła zgodę na używanie nazwy miasta Leżajsk
w znakach towarowych Fabryki, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
Stosowanie znaku na wyrobach Fabryki
to promocja zarówno Miasta, jak i Fabryki, obecne logo jest rozpoznawane w kraju i Europie zachodniej, co świadczy o renomie zakładu i samego miasta.

Tradycyjne podczas ostatniej sesji
roku miało miejsce uroczyste spotkanie
związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Jan Burek –
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Robert Żołynia – Starosta Leżajski, ks. Ryszard Królicki – proboszcz
parafii Farna, o. Jarosław Kania – kustosz Klasztoru OO Bernardynów, Marian Szkodziński – Komendant Powiatowy Policji, Józef Golec – Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych Miasta Leżajska i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego.
W świątecznej atmosferze radni i zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

wi za skuteczne wspieranie inicjatyw samorządu lokalnego, wręczyli Honorowemu Obywatelowi Miasta Leżajska obraz
przedstawiający panoramę leżajskiego
Rynku.
– Wszyscy wiedzą, że z Leżajskiem
związany jestem od najmłodszych lat –
powiedział prof. Jan Burek. – I wielkim
sentymentem darzę miasto, w którym
wzrastałem, w którym uczyłem się i poznawałem różne jego zakątki. Wprawdzie
teraz, na co dzień związany jestem ze stolicą naszego województwa, jednakże Leżajsk jest i na zawsze pozostanie bliski
mojemu sercu. Tu czuję się, jak u siebie
w domu. Obraz, który otrzymałem, bę-

dzie zdobił ścianę mojego gabinetu. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim, którym
rozwój tego naszego pięknego miasta
leży na sercu, by ich dążenia się spełniły. A ja obiecuję, że ze swej strony uczynię, co w mojej mocy, by Leżajsk doczekał się jak najszybciej obwodnicy i dróg
prowadzących do miasta o standardzie
europejskim, nowoczesnego domu kultury, rozbudowy i unowocześnienia zarówno Zespołu Szkół Technicznych, jak
i Zespołu Szkół Licealnych. Wszystkim
mieszkańcom Leżajska życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. I satysfakcji, że są mieszkańcami tego regionu Polski.

C. Turosz

Sprawozdanie
z XIV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
28 stycznia 2008 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej, uczestniczyło w niej 13 radnych.
Po złożeniu przez Burmistrza sprawozdania z prac w okresie między sesjami, Rada zajmowała się rozpatrzeniem skargi na działanie Burmistrza dotyczące poszerzenia istniejącej ulicy Studziennej. Rada zapoznała się ze skargą
i opinią Komisji Rewizyjnej, która szczegółowo przeanalizowała dokumentację
w tej sprawie, toczącej się już od 1994
r., nie znajdując potwierdzenia dla zarzutów stawianych Burmistrzowi. Po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniu argumentów osoby wnoszącej skargę, opierając się na opinii Komisji, Rada oddaliła
wniesioną skargę.
W części uchwałodawczej Rada Miejska – podobnie jak inne samorządy województwa podkarpackiego – podjęła
uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Miasto
Leżajsk a Województwem Podkarpackim
w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej
Komunikacji dla Administracji Publicznej
(SEKAP) w Województwie Podkarpackim na warunkach określonych w porozumieniu o współpracy w zakresie przygotowania tego projektu. Celem Projektu
jest *stworzenie nowoczesnej infrastruk-

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta
Leżajska

Zawiadamiam, że z okazji złotych
godów małżeńskich (50-lecia związku małżeńskiego) Prezydent RP przyznaje medale za „Długoletnie pożycie
małżeńskie”.
Wszystkie pary małżeńskie, które
w bieżącym roku obchodzą lub obchodziły 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, ponieważ
z posiadanych przez Urząd Stanu
Cywilnego danych nie można wywnioskować, którzy z mieszkańców
taki jubileusz obchodzą, tym bardzie
że w naszym mieście, które związek
małżeński zawierały w innym USC.
Do zgłoszenia jubileuszu niezbędne są następujące dokumenty:
– dowody osobiste obojga małżonków,
– odpis skrócony aktu małżeństwa
w przypadku zawarcia związku
małżeńskiego poza Leżajskiem.

tury informatycznej *wprowadzenie systemów elektronicznego obiegu dokumentów *upowszechnienie zastosowania podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej *tworzenie warunków do oferowania usług publicznych online dla obywateli oraz małych i średnich
przedsiębiorstw.
Dalej Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Leżajsk do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – wschód”, w którym uczestniczą powiaty: niżański; leżajski; przeworski; lubaczowski; rzeszowski;
łańcucki; jarosławski oraz gminy z terenu tych powiatów. Przedsięwzięcie polega na udostępnieniu mieszkańcom gmin
z terenu tych powiatów dostępu do Internetu z wykorzystaniem częstotliwości radiowych.
Następnie Rada wyraziła zgodę na
udzielenie Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku bonifikaty w wysokości
60 procent od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego (3 działek
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi stanowiącymi własność Spółdzielni)
w prawo własności nieruchomości.

Na wniosek Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 3 Rada podjęła uchwałę o nadaniu
temu Przedszkolu imienia „Bajka”. Nadanie imienia będzie zwieńczeniem 25-letniej działalności Przedszkola.
Ponadto na sesji tej Rada wysłuchała
informacji na temat zaawansowania prac
nad zakresem i przygotowaniem projektów inwestycyjnych planowanych do ubiegania się przez Miasto o dofinansowanie
w ramach funduszy unijnych.
Następnie Rada przyjęła coroczne
sprawozdanie z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku za 2007 rok. Podstawowe zadania
Ośrodka Pomocy Społecznej to wypłata zasiłków celowych, okresowych, stałych, pomoc rzeczowa, dożywianie, praca
socjalna, wypłata świadczeń rodzinnych
oraz dodatków mieszkaniowych. Z różnych form pomocy finansowej MOPS skorzystało 368 rodzin liczących 1 145 osób.
Na świadczenia z zakresu pomocy społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1 176 766 zł
Natomiast ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 2 379 osób, na co wydatkowano kwotę 3 043 733 zł. Świadczenia te w całości finansowane są ze środków na zadania zlecone.
Na koniec Rada zatwierdziła plan pracy
Rady Miejskiej na rok 2008, a następnie
przyjęła sprawozdania roczne z działalności Komisji stałych Rady za poprzedni
rok i plany pracy na rok 2008.

C. Turosz

Komunikat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r.,
jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego
daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r.
Osobom, które nie złożyły wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można.
Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego są przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba, legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r., nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego
dokumentu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które
będą się uchylały od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu
1 kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane sankcje karne.
Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą
mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.
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barwy czasu
Na ostatniej w roku 2007 sesji Rady
Miejskiej w Leżajsku dwie uchwały dotyczyły personalnie dwóch osób zatrudnionych w ratuszu i jednego stanowiska – funkcji Skarbnika Miasta. Nastąpiła zmiana, można rzec – przekazanie pałeczki. Jadwiga Serafin, która przez
25 lat była strażniczką budżetu miasta,
otrzymała formalne przyzwolenie radnych
przejścia na emeryturę. Jej miejsce zajął
od pięciu lat pracujący w Urzędzie Miejskim młody, ale już doświadczony finansista Mariusz Pacyniak.
Był to moment nie pozbawiony emocji. Radni jednogłośnie odwołali Jadwigę
Serafin z zajmowanego przez ćwierć wieku stanowiska, aczkolwiek uczynili to niechętnie. – Głosowałem za pni odejściem,
skoro tego sobie pani życzyła, ale chyba wszyscy zauważyli, że tak naprawdę
unikałem podniesienia ręki – powiedział
przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sroka, wręczając pani Jadzi obraz
przedstawiający panoramę leżajskiego
Rynku jako wyraz uznania za przepraco-

do dobrego kierowania finansami miasta.
Współpracowaliśmy przez kilkanaście lat,
nie mieliśmy najmniejszego zgrzytu, praca – dla dobra tego miasta – toczyła się
jak w wielkiej rodzinie. Serdecznie pani
za to dziękuję. Odchodzi pani w glorii
chwały. Chciałbym, żeby ten wspólnie
spędzony czas, choć często nabrzmiały
podejmowaniem trudnych decyzji, wspominała pani – mimo wszystko – dobrze.

Inne dni

I Urząd, i Radę, i nas wszystkich. Mam
nadzieję, że realizując swe nowe plany
życiowe, znajdzie pani czas także i na to,
by o nas pamiętać, a może i na to, byśmy
mogli jeszcze skorzystać z pani nie wyczerpanego zasobu wiedzy, energii i koleżeńskości.
– Panie burmistrzu, to trzecia pana kadencja. Chciałabym dotrwać do jej koń-

ryki. Kiedy po kilku latach wróciła, trzeba było zwolnić dla niej miejsce. Ale los
okazał się łaskawy – otrzymała kuszącą propozycję w Silikatach. Przyjęła obowiązki sekretarki i kierownika referatu administracyjnego. Wkrótce na kolejnych
7 lat przejęła finanse zakładu. Trwało
to do 1982 roku.
Wtedy w Urzędzie Miasta w Leżajsku
zaczęto gwałtownie poszukiwać głównego księgowego. Sytuacja była podbramkowa, główna księgowa wyjechała
do Ameryki, na jej biurku zaczęły się gromadzić stosy przelewów bankowych, był
okres sprawozdawczy, trzeba było sporządzić półroczny bilans...
Ówczesny naczelnik Roman Baj najpierw przekonał dyrektora Silikatów, potem obaj przekonali Jadwigę Serafin i...
ostatecznie – na próbę – zgodziła się
przejąć pieczę nad miejską kasą. Pozostawiono jej wentyl bezpieczeństwa – „będzie ci źle, wrócisz do Silikatów”.
Po tygodniu miała dość. Prowadzenie
księgowości w zakładzie produkcyjnym,

wane lata. – W życiu tak jest, że kiedyś
zaczynamy pracę, ale też kiedyś przychodzi jej kres – powiedział. – Dziś w imieniu
wszystkich chcę pożegnać panią Jadzię,
Skarbnika Miasta. Czwartą kadencję z panią pracowałem. I przyznaje, że bardzo
dobrze nam się współpracowało. Zawsze
doświadczałem wiele życzliwości, chociaż często trzeba było „rozgryzać” wiele
trudnych problemów. Życzę, by ta emerytura, ten nowy okres w pani życiu był pasmem wielu przyjemności i polem sukcesu
w realizacji swych zamierzeń. Takich sukcesów, jakie odnosiła pani tutaj pracując
przez wiele lat dla dobra tego miasta.
Wszyscy odśpiewali „Sto lat”.
W imieniu Rady Miejskiej i Burmistrza
Leżajska Tadeusz Trębacz wręczył Jadwidze Serafin grawerowany w metalowej płycie list gratulacyjny. – Pani profesjonalizm i sumienność przyczyniły się

ca, ale muszę już zrezygnować – powiedziała Jadwiga Serafin. – Mam jeszcze
inne obowiązki. Muszę trochę czasu poświęcić rodzinie i nadrobić zaległości
wobec niej. Moja przygoda z finansami
miasta trwała 25 lat. Dziękuję. Będę miło
wspominać naszą współpracę. Dziękuję
wszystkim, z którymi dane mi było pracować: radnym kilku kadencji, koleżankom
i kolegom w ratuszu, a przede wszystkim
w referacie, którym kierowałam. Obiecuję, że w miarę możliwości – mimo przejścia na emeryturę – będę do dyspozycji. Nowemu koledze chcę podziękować
za dotychczasową współpracę. Życzę mu
by wytrwał znacznie dłużej niż ja.
Jadwiga Serafin prace zawodową zaczęła w Urzędzie Gminy w Kuryłówce
na stanowisku głównego księgowego.
Było to zatrudnienie na okres zamknięty, bo poprzedniczka wyjechała do Ame-

a zawiadywanie budżetem miasta to coś
zupełnie innego. To bez porównania trudniejsze wyzwanie. – Wracam, skąd przyszłam – powiedziała. – Przyszłam na półroczne zaległości w księgowaniu! Obsada
kadrowa w referacie była wówczas bardzo marna – na 7 etatów faktycznie pracowało 3 osoby, 2 osoby było na długich
zwolnieniach lekarskich a 2 etaty były wolne. Czasy wówczas były inne jak obecnie. Szukano pracowników do zatrudnienia, nie zawsze z dobrym skutkiem.
Czas leciał, zaległości rosły, ja zrobiłam
to co do mnie należało ale nie widziałam
żadnej perspektywy pozostania w Urzędzie nie mówiąc już o kierowaniu finansami. Widząc to co zastałam długo nie mogłam podjąć decyzji.
Ale...
– Ambicja nie pozwoliła mi odejść –
wspomina. – To mnie kosztowało wie-
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kartki z kalendarza
le nerwów i wyrzeczeń, nawet rezygnacji z życia prywatnego. Przez pierwsze
pięć lat byłam w Urzędzie od siódmej rano
do dziesiątej w nocy.
W 1990 roku weszła w życie ustawa
o samorządach. Na mocy tej ustawy radni
mieli zdecydować, komu powierzyć zarządzanie budżetem swej społeczności. Wybrali Jadwigę Serafin i powierzyli jej stanowisko Skarbnika Miasta. Od tego czasu
z kadencji na kadencję pełniła tę funkcję.
Zmieniali się burmistrzowie i radni, ona
trwała na posterunku.
– Kiedyś było łatwiej zarządzać finansami, bo miasto miało dużo pieniędzy. Był
czas, gdy w Leżajsku kwitł przemysł, nikt
nie plajtował, zakłady produkcyjne płaciły podatki, były takie lata, że jako miasto
odprowadzaliśmy subwencje do budżetu
Państwa, bo mieliśmy nadmiar pieniędzy
– wspomina. – Byliśmy miastem przemysłowym, nie braliśmy dotacji z budżetu
Państwa. Byliśmy bogaci. Teraz sytuacja
gospodarcza w kraju się zmieniła, wiele
zakładów produkcyjnych upadło, do tej
pory nie zapłaciły zaległych podatków.
I jest coraz gorzej. Coraz więcej dotychczasowych zadań Państwa cedowanych
jest na samorządy, ale żadne pieniądze
za nimi nie idą. Teraz musimy sami potrzebne na nie kwoty wygospodarować.
Dam prosty przykład – żeby zapewnić
w mieście oświatę na odpowiednim poziomie, trzeba przeznaczyć na to prawie
połowę budżetu miejskiego! Mimo subwencji z Ministerstwa.
Kiedyś skarbnik pilnował skarbca królewskiego. Dziś miejskiego skarbca też
pilnuje skarbnik.
Dochód miasta bierze się z podatków.
Trzeba mieć nosa, żeby wiedzieć, kto
wpłaci, kto poprosi o umorzenie, kto będzie zalegał. Wydatki też trzeba przeliczyć – szkoły, pomoc społeczna, oświetlenie, ogrzewanie, oczyszczanie, inwestycje!
Skarbnik realizuje w zasadzie zadania najważniejszej uchwały Rady, jaką
jest uchwała budżetowa. Z jednej strony są dochody, z drugiej – wydatki. Burmistrz jako organ wykonawczy realizuje ją. Skarbnik cały czas czuwa, by polityka finansowa miast przebiegała zgodnie z planem. Ale życie przynosi niespodzianki i zawirowania. I temu tez trzeba
umieć sprostać.
– Skarbnik Miasta ma na co dzień
mnóstwo problemów. Miałam ich wiele.
Ale nadszedł czas, kiedy mogłam powiedzieć, że chcę się od nich jakoś uwolnić,
zacząć odrabiać zaległości z całego mojego życia – dom, ogród, podróże, rodzinne wizyty. Do tej pory moje życie wypełniała praca, teraz więcej czasu poświęcę rodzinie.

Minął rok
ciąg dalszy ze strony 9

enklawy rekreacji i placu zabaw dla dzieci. Jest to wyraz wdzięcznej współpracy
na rzecz leżajskiej społeczności.
● 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku ogłoszono wyniki konkursu
„Najpiękniejsza posesja”. Z rąk burmistrza Tadeusza Trębacza nagrody odebrali: Agnieszka i Mieczysła Samborscy,
Magdalena i Maciej Srokowie, Lidia Szpila-Lasota i Piotr Lasota oraz Maria i Janusz Kulkowie.
● 28 sierpnia nominacje na kolejnych
pięć lat odebrali z rąk burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza dyrektorzy kilku
placówek oświatowych w mieście: Aneta
Marcinek (Przedszkole nr 4), Lucyna Pudełkiewicz (Przedszkole nr 2), Sylwia Kisielewicz (Przedszkole nr 3) oraz Ryszard
Pysz (Szkoła Podstawowa nr 1).
● Ostatnie dni sierpnia mieszkaniec Leżajska Tadeusz Janas wraz z grupą zaprzyjaźnionych turystów wysokogórskich
zmagał się z mrozem, mgła, lawinami,
by zdobyć najwyższy szczyt Europy, jakim jest Mont Blanc. Na szczycie „dachu
Europy” stanęli 28 sierpnia. Ekipa szykuje się do kolejnej wyprawy, ale jeszcze nie zdradzić, jaki wierzchołek masywu górskiego obrała sobie za cel.

Wrzesień
● 8 września, w święto Matki Boskiej
Siewnej , do leżajskiej Bazyliki przybyli
pielgrzymi z Podkarpacia – rolnicy z wieńcami dożynkowymi i delegacje służb mundurowych – wojska, policji, straży pożarnej i pogranicznicy. Gospodarzem powiatowych dożynek był Burmistrz Leżajska.
● 10 września w Pałacu Prezydenckim
podczas Gali Przedsiębiorczości w kategorii „Najbardziej przedsiębiorcza szkoła” kolejny raz nagrodzony został Zespół
Szkół Technicznych w Leżajsku oraz –
w kategorii najaktywniejsza firma-instytucja Podkarpacia – leżajski Urząd Miejski
i Klasztor O.O. Bernardynów.
● W połowie września na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „Biuletynie Miejskim” ogłoszona została – skierowana do mieszkańców Leżajska – ankieta do sporządzenia „Strategii rozwoju
miasta do roku 2015”.
● 22 września Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej zorganizowało pierwszy
rajd rowerowy „Po zdrowie” szlakiem historycznych miejsc w okolicy.
● 27 września odbyło się oficjalne przekazanie leżajskiemu szpitalowi czterogłowicowego ultrasonografu, ufundowanego przez Heinricha Steinbrechera, właściciela Bürner Maschinefabrik w Niemczech i firmy BMF-Polska w Leżajsku. Ultrasonograf trafił na oddział wewnętrzny
szpitala.

Październik
● 3 października złote gody obchodziły
cztery pary: Helena i Stanisław Brzyscy,
Genowefa i Władysław Czubatowie, Zofia i Roman Kisielewiczowie oraz Krystyna i Tadeusz Stolarzowie. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli – burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i zastępca burmistrza Piotr
Urban.
● W ostatnim dniu września i pierwszym października odbył się IX Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Do Leżajska
zjechały zespoły sygnalistów oraz pieśni
myśliwskich z Polski i kilku krajów Europy. Grand Prix Festiwalu zdobył zespół
z Estonii, a królem polowania został myśliwy z Białorusi. Koło łowiecki „Dzik” z Leżajska powiększyło się o nowego myśliwego, od którego ślubowanie odebrał prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie Marek Rogoziński.
● 5 października podczas finałowej gali
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
burmistrz Tadeusz Trębacz odebrał trzeci
z kolei – tym razem złoty certyfikat „Gmina
Fair Play 2007”, który oznacza, ze miasto
jest przyjazne inwestorom.
● W dnich 19–20 października delegacja samorządu miasta Lezajska przebywała w rumuńskim mieście Huedin, gdzie
nastąpiło podpisanie umowy o współpracy tych dwóch miast.
● 21 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Zdecydowane zwycięstwo w wyborach do Sejmu RP
uzyskał Zbigniew Rynasiewicz z Komitetu
Wyborczego Platforma Obywatelska RP.
Na pierwszym miejscu po mandat senatora uplasował się Kazimierz Jaworski a tuż
z nim Władysław Ortyl.
● W trzeciej dekadzie października
burmistrzowi Lezajska złożył wizytę burmistrz niemieckiego miasta Büren – Wolfgang Runge. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów między miastami, których
finałem miałoby być podpisanie umowy
o współpracy.

Listopad
● W październiku i listopadzie Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej otrzymało nowe eksponaty do przyszłych zbiorów Muzeum Ziemi Leżajskiej. Cenna pamiątką przeszłości okolicznych rzemieślników są kafle i formy do ich produkcji przekazane przez państwa Kędziorków, a także warsztat i komplet narzędzi
do produkcji słynnych leżajskich zabawek
z drewna podarowany przez panią Gizelę
Kisielewicz – pamiątki po swym ojcu. Podobną darowiznę – bardzo stary warsztat
tokarski w całości wykonany z drewna –
zadeklarował się przekazać potomnym
pan Stanisław Opaliński, którego dziadek
i ojciec są historia zabawkarstwa w dzielnicy Chałupki w Leżajsku.
● 11 listopada w 89 rocznice odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu leżajskiego, szkół, instytucji,
weterani wojenni, więźniowie polityczni,
harcerze, mieszkańcy Leżajska przed pomnikiem upamiętniającym wyzwoleńcze
zrywy Polaków od czasów powstania listopadowego w 1830 roku złożyli hołd bohaterom, którzy zginęli w walce o wolność
Ojczyzny. Uroczystość poprzedziła msza
św. w ich intencji w bazylice.
● 11 listopada Miejska Orkiestra Dęta
obchodziła jubileusz 40 rocznicy reaktywowania swej działalności.
ciąg dalszy na stronie 20
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dzień za dniem
1 stycznia 2008 roku funkcję Skarbnika Miasta Leżajska objął Mariusz Pacyniak, dotychczas zatrudniony na stanowisku Inspektora w Referacie Finansów i Budżetu leżajskiego Urzędu Miejskiego.
Dla nikogo w magistracie nie było to zaskoczeniem. Jadwiga Serafin, od 25 lat
strażniczka miejskiej kasy, planowała,
że wraz z upływem 2007 roku pożegna się z pracą i przejdzie na emeryturę.
A młody i zdolny finansista, który przez
prawie pięć lat pod jej okiem zgłębiał tajniki zawiadywania budżetem miasta, z każdym dniem utwierdzał burmistrza i radnych w przekonaniu, że potrafi zarządzać
finansami miasta. Dlatego też 28 grudnia
2007 roku Rada Miejska w Leżajsku powołała go na stanowisko Skarbnika Miasta i powierzyła jego pieczy kasę naszego miasta.
Ustawa o Finansach Publicznych reguluje specyficzny sposób powołania i odwołania Skarbnika – Głównego Księgowego Budżetu oraz określa kryteria, które

Nowy Skarbnik Miasta
kandydat powinien spełniać na tym stanowisku.
Mariusz Pacyniak spełnił niezbędne warunki posiadanego wykształcenia
oraz udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika księgowości. Ukończył z dyplomem
magistra studia o specjalności „Samorządy i Polityka Lokalna” na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
studia podyplomowe na kierunku „Finanse i Rachunkowość” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto – spełniając dodatkowe wymogi kwalifikacyjne –
od 2006 roku posiada „Certyfikat Księgowy” Nr 15043/2006 Ministra Finansów,
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1 kwietnia
2003 r. zatrudniony był na stanowisku Inspektora ds. księgowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku. Zna w podstawowym stopniu język angielski i francuski.
Mariusza Pacyniaka, nowego Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, poprosiliśmy o refleksje, związane
z jego nowymi obowiązkami.
– Żyjemy w dynamicznie rozwijającym
się otoczeniu (zarówno pod względem
technicznym jak i kulturowym). To, co kiedyś wydawało się odległą przyszłością,
teraz okazuje się normą. I tak, jak każdy
człowiek podlega procesom dostosowywania się do naturalnych zmian w swoim otoczeniu, tak każda firma, jednostka
– prowadząca jakąkolwiek działalność –
aby sprostać stawianym wymogom czasu, musi wdrażać mechanizmy dostosowawcze do nowych wyzwań.
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Zmian, jakie niesie nam codzienność,
nie brakuje. Finanse publiczne jako procesy, związane z gromadzeniem środków
publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, też podlegają takim przemianom
zarówno pod względem formy prawnej,
złożoności realizacji zadań, jak i specyficznych regulacji zasad prezentowania
zdarzeń gospodarczych.
Pracując przez prawie pięć lat w Referacie Finansowo – Budżetowym, miałem
okazję zaobserwować, jak wiele na przestrzeni tych kilku lat zmieniło się w funkcjonowaniu Urzędu i jak wiele jeszcze
czeka nas wszystkich pracujących. Praca w tym Referacie jest pracą zespołową
– każdy pracuje na wspólny sukces. Jednakże jej specyfika polega na tym, że bez
pogłębiania wiedzy (szkolenia zawodowe
i doskonalenia swoich umiejętności) i wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom
(komputeryzacja Urzędu w szerokim znaczeniu) efekt może okazać się umiarkowany. W codziennej pracy księgowych
obok umiejętności wykorzystywania elektronicznych systemów usprawniających
codzienną pracę wielkie znaczenie odgrywa przygotowanie merytoryczne pracowników, stałe podnoszenie kwalifikacji,
bycie otwartym na zmiany, które niesie
nam codzienność. W tej dziedzinie „sztuki” ciężko być efektownym i błyskotliwie
prezentować swoje wyniki. Liczy się efekt
końcowy a miarą oceny naszej pracy w rozumieniu sukcesów jest w zasadzie umiejętność nie notowania porażek.
Mając na względzie ogrom codziennych zadań – nowych obowiązków i nowych wyzwań, a także wymagań i oczeki-

wań osób odwiedzających Urząd, chciałbym, aby zmiany, które zapoczątkowaliśmy razem z moimi koleżankami w tym
Referacie i kolegami w Urzędzie, polegające na wdrożeniu w pełni zinformatyzowanych systemów wspomagających naszą pracę, zaowocowały w niedługim czasie z korzyścią dla każdego z nas i mieszkańców Leżajska.
Nie są to zmiany rewolucyjne. Polegają one na uchwyceniu i wdrożeniu w codziennej naszej wspólnej pracy aktualnie istniejących możliwości technicznego wsparcia w wywiązywaniu się z powierzanych nam zadań. Wszystkie te zabiegi
mają na celu uproszczenie naszej pracy
na tyle, na ile jest to możliwe, zachowując jednocześnie uregulowane w przepisach prawnych zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez dysponentów środków publicznych. Jestem przekonany, że możliwość dostosowania się
do wyzwań czasu i umiejętne korzystanie
z tego, co w zasadzie dzisiaj jest już normą w pracy księgowych, utrzyma klimat
dobrej współpracy, który zastałem rozpoczynając pracę i który czuję przez cały
czas, będąc pracownikiem Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani Jadwidze Serafin – mojej dotychczasowej przełożonej za dotychczasową wspaniałą współpracę i atmosferę
w naszym referacie. Życzę Pani przede
wszystkim dużo zdrowia oraz samych słonecznych dni a cieplutkie promyki i myśli
o swoich koleżankach i kolegach niech
powodują u Pani dużo uśmiechu i same
dobre wspomnienia.

Obóz w Kopciach
Zaczęły się ferie a wraz z nimi obóz dla
Strzelców z JS 2035 przy ZSL w Leżajsku. Idziemy do magazynu, zabieramy
ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy, hełmy,
kamizelki taktyczne, atrapy broni, karimaty, busole...

Na początku zapowiada się wszystko
fajnie bo wsiadamy w busa i mamy jechać do Kopci, gdzie odbywać się będzie
obóz. Ale nagle kierowca zatrzymuje się,
a sierżant ZS Waldemar Tłuczek wydaje
komendę zabieramy wszystko ze sobą,
wysiadamy. Do Kopci mieliśmy jeszcze
około 20 km. Więc, zebraliśmy wszystkie
rzeczy i ze śpiewem na ustach ruszyliśmy
przed siebie. Nie było to łatwe, bo mieliśmy ze sobą sporo bagażu do tego hełmy,
i karabinki więc trasa zaczęła nam się dłużyć. Niektórych obtarły buty, innych bolały barki od plecaka, ale nikt nie narzekał.
Po 4 godzinach marszu, około godziny
19 byliśmy już na miejscu zakwaterowania. Chłopcy do jednej sali, dziewczyny
do drugiej, chwilka czasu na rozpakowanie rzeczy, przygotowanie do kolacji. Później można było się już przebrać w strój
sportowy i iść na salę gimnastyczną po-

Profilaktyka

Przemoc
w rodzinie
(część druga)

W poprzednim numerze „BM” pisalismy o rodzajach przemocy w rodzinie
oraz instytucjach, do których moga sie
zgłosić poszkodowani, potrzebujący
pomocy. Dziś kontynuujemy temat.
Wiemy już, czym jest przemoc domowa, jakie mogą być rodzaje przemocy i gdzie należy zwrócić się, aby otrzymać pomoc od lokalnych instytucji powołanych do strzeżenia prawa i udzielania
pomocy. Zapamiętać też należy ogólnopolski numer pogotowia „niebieska linia”,
0 801 120 002 (płatny tylko 1 impuls) –
telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 11–21, w niedziele i święta – od 10–16, gdzie czekają
na potrzebujących specjaliści z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Łatwiej jest bowiem otworzyć się przed
obcą osobą, niż prosić kogoś z lokalnej instytucji, kogoś, kogo się zna, mija
na ulicy, i kogoś kto się nie spodziewa
dramatu jaki przechodzisz. Łatwiej bowiem przyznać się do męża (żony) al-

grać w piłkę czy w ping-ponga, jednak
nie każdy miał tyle sił, by móc uczestniczyć w tych zajęciach. I tak dobiegł koniec
pierwszego dnia. Jeszcze tylko przydzielenie wart – tej nocy akurat Strzelcy Leżajska obejmują służbę, co godzinę zmieniając się po dwie osoby.
Następnego dnia o siódmej rano pobudka, pięć minut na przygotowanie się
do porannej zaprawy, później chwila
na ogarnięcie swoich sal, poranna toaleta i śniadanie. Po śniadaniu apel poranny, na którym zostaje odczytany rozkaz
specjalny i podane zajęcia przewidziane w tym dniu. Potem przygotowanie się
do pierwszych zajęć czyli topografii. Najpierw teoria na sali, a później ćwiczenia
praktyczne czyli dotarcie do określonego
celu w wyznaczonych grupach. Na miejscu docelowym grupa instruktorów rozmieściła liny nad wąwozem, który trzeba
było pokonać zjeżdżając po nich. Następnie powrót do miejsca zakwaterowania,
obiad, potem czas na trochę odpoczynku. Część osób idzie na zieloną taktykę
do lasu. O 19. kolacja, czas na gry, sprzątanie rejonów. Potem wieczorna toaleta
i capstrzyk. Zmęczeni po całym dniu zasypiamy bez gadania. Lecz o drugiej w nocy

koholika, niż wyjawić, że jest się ofiarą
przemocy domowej.
Przemoc w rodzinie to demonstracja siły i chęć przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą. To nie prywatna sprawa jakiejś tam rodziny, to groźne zjawisko, z którym należy “walczyć”.
W świadomości społecznej funkcjonuje
wiele mitów i stereotypów na temat przemocy domowej, przy czym większość
z nich jest używana jako argument za stosowaniem przemocy, usprawiedliwianiem
jej czy maskowaniem.
Nieprawdą jest, że przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego. Występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie
od sytuacji materialnej, mieszkaniowej,
czy od poziomu wykształcenia. Nieprawdą jest, że przemoc ma miejsce wtedy,
kiedy są widoczne ślady na ciele ofiary, bo upokarzanie, poniżanie, obelgi,
grożenie, wyśmiewanie się, wymuszanie stosunków seksualnych, to też oznaki przemocy. I są niewidoczne. Nieprawdą jest, że ktoś jest bity, bo na to zasłużył. Nikt nie zasługuje na bicie, poniżanie, krzywdzenie czy maltretowanie.
Nieprawdą jest, że nie powinno się ingerować w sprawy rodziny. Przemoc
domowa jest przestępstwem ściganym

ze snu budzi wszystkich wycie syreny,
huk petard i głośny krzyk „Alarm, alarm,
alarm”. Nie ma czasu na zabawę, trzeba
szybko się ubrać i wyruszamy z budynku.
Biegniemy przed siebie rozpoznać teren,
po czym wracamy do budynku i wszyscy
kładą się spać, bo rano pobudka, zaprawa, śniadanie…
Kolejny dzień – do obiadu były zajęcia
z taktyki. Potem zajęcia z musztry, a ci,
którym za mało było biegania po lesie, poszli dalej na zieloną taktykę. Ale tym razem mieliśmy za zadanie nie dopuścić,
by nasz nieprzyjaciel odnalazł nas i zdobył naszą twierdzę, którą było wzgórze.
Byliśmy tak zamaskowani, że ciężko było
nas dostrzec z odległości kilku metrów,
dlatego wyszliśmy z tej „walki” zwycięsko. Po powrocie wszyscy zjedliśmy kolacje. Potem znowu czas na zajęcia sportowe, sprzątanie rejonów, wieczorna toaleta i godzina 22 capstrzyk. Czwarty dzień
był ostatnim dniem obozu. Trzeba było
się spakować i posprzątać całą szkołę,
by nie pozostał po nas żaden ślad. Znalazł się jeszcze czas na musztrę i inne
ćwiczenia sprawnościowe. Po obiedzie
– powrót. I tak kończy się nasz obóz, pozostaje się tylko pożegnać z resztą Strzelców, i czekać na następny wyjazd.

Iwona Turosz

Towarzystwo Przyjaciół Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji
Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli Rzeszowie. Adres: 35025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 6, tel.
604 594 636.
KRS 0000283993, NIP: 813-35-15799, Konto nr: 57 8642 1126 2012
1122 4749 0001 z dopiskiem: JS
2035 Leżajsk.
Strona internetowa: www.strzeleclezajsk.go.pl
przez prawo. Każdy, kto się o niej dowie
ma obowiązek poinformować o tym odpowiednie służby (policję, ośrodek pomocy
społecznej, sąd), a te z kolei są zobowiązane do podjęcia działań zmierzających
do ochrony ofiar i udzielenia im wszechstronnej pomocy. Nieprawdą jest, że ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc. One próbują się bronić, ale ich działania są małoskuteczne. Stosują nieracjonalne strategie obronne, które nieczęsto
powodują u sprawcy nasilenie przemocy. Nieprawdą jest, że jest to jednorazowy incydent. Bardzo rzadko pojawia
się tylko jeden raz. Przemoc domowa –
jeśli nie zostanie przerwana – powtarza
się. Ofiary zwykle cierpią i proszą o pomoc, gdy mają już długą historię przemocy. Nieprawdą jest, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol. Fakt, w 60 procentach sprawcy przemocy są pod wpływem alkoholu, ale nie zawsze przemoc
dokonuje się pod jego wpływem. Alkohol
ułatwia tylko stosowanie przemocy.
I co jeszcze najważniejsze – przemoc
wobec nieletnich. Bicie dzieci nie jest metodą wychowawczą!!! Pamiętajmy, ofiara przemocy domowej to nie tylko osoba dorosła, to też dziecko, które wymaga
szczególnej uwagi i troski!!!

I. P.
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kartki z kalendarza
Minął rok
ciąg dalszy ze strony 17

● 16 listopada na IV Rzeszowskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „na skrzydłach muzyki” organizowanym pod patronatem prezydenta Rzeszowa leżajski zespół „Meritum” zdobył
II miejsce, a w kategorii solistów zwyciężyła Joanna Baj.
● Od 16–18 listopada w leżajskim
Domu Kultury trwał kolejny IV Festiwal
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP
– Leżajska oraz Mieleckie Centrum Kultury. Stawiło się do konkursu kilkanaście
zespołów i solistów. W kategorii zespołowej I miejsce zdobył zespół „Zamszowa pufa”, a w kategorii solistów – Weronika Król.
● 28 listopada, w 100-lecie śmierci wybitnego artysty okresu Młodej Polski Stanisława Wyspiańskiego Biblioteka Publiczna w Leżajsku obchodziła jubileusz
60-lecia istnienia. Rada Miejska w Leżajsku w Roku Wyspiańskiego nadała jego
imię tej placówce kultury i oświaty.

Grudzień
● 3 grudnia oficjalnie otwarty został odrestaurowany Dwór Starościński, w którym mieścić się ma Muzeum Ziemi Leżajskiej.
● 5 grudnia w leżajskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone problemom
związanym z budowa obwodnicy miasta.
Uczestniczyli w niej poza przedstawicielami samorządu miasta Leżajska, wicemarszałek województwa podkarpackiego Jan
Burek, dyrektor rzeszowskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wiesław Kaczor, dyrektor Rejonu
Utrzymania Dróg GDDKiA z Przemyśla
Jerzy Lechwacki, dyrektor Biura Projektowego „Klotoida” z Krakowa Andrzej Zygmunt. Podsumowanie rozmów prowadzonych podczas tego spotkania sprowadza
się do konkluzji, że pod koniec 2009 roku
będzie można ustalać szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy Leżajska.
● 12 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem
było uchwalenie budżetu miasta na rok
2008. Radni projekt budżetu przyjęli jednogłośnie.
● 28 grudnia odbyła się XIII, ostatnia
w tym roku, sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. W części formalnej radni rozpatrywali różne sprawy, podejmowali decyzje
w głosowaniu nad projektami zgłoszonych
w porządku sesji projektów uchwał. Jedną
z ważniejszych spraw było podjęcie decyzji o zmianie na stanowisku Skarbnika
Miasta. W miejsce Jadwigi Serafin, która zdecydowała się odejść na emeryturę,
powołany został Mariusz Pacyniak, dotychczasowy pracownik Referatu Finansów Miasta. W części uroczystej zebrani
w sali posiedzeń leżajskiego ratusza złożyli sobie, dzieląc się opłatkiem życzenia
noworoczne.
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MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w roku 2007 realizował w dalszym ciągu trzy duże zadania z zakresu: pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych.
Na realizację tych zadań z budżetu miasta
wydatkowano kwotę ogółem: 5 019 578
złotych. Pieniądze te pochodziły z różnych źródeł, a to: środków na zadania zlecone – 3 347 096 zł, środków na zadania własne –1 058 663 zł i środków jako
dotacje do zadań własnych – 613 819 zł.
Na realizację zadań z pomocy społecznej
wydatkowano kwotę: 1 253 372 zł. W roku
2007 z pomocy finansowej MOPS, bez
względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń skorzystało ok. 368 rodzin liczących
1145 osób.
Świadczenia rodzinne, dodatki
do świadczeń rodzinnych, zaliczka alimentacyjna, zasiłki pielęgnacyjne to kolejne zadania, które MOPS realizował.
Są one w całości finansowane ze środków na zadania zlecone. W analizowanym roku na ten cel przeznaczono kwotę 3 135 046 zł, z czego na świadczenia 3 043 734 zł. Bez względu na rodzaj
świadczenia, z tego typu wsparcia skorzystało 2379 osób i rodzin.
W roku 2007 MOPS zajmował się również prowadzeniem postępowania i przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę tego rodzaju
świadczeń wydatkowano kwotę 419 110
zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio
miesięcznie 284 rodziny, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 123 zł.
W MOPS pracowało 11 osób – kierownik, główny księgowy, 1 pracownik ds. dodatków mieszkaniowych i najmu mieszkalnych lokali komunalnych, 2 pracowników obsługiwało świadczenia rodzinne,
4 pracuje w terenie jako pracownicy socjalni, 1 pracownik zajmuje się sprawami administracyjno-kadrowymi i nadzorem merytorycznym nad opracowaniem
dokumentacji do świadczeń z pomocy
społecznej zatrudniono również 1 osobę
w ramach częściowej refundacji z Urzędu Pracy.
MOPS poza wsparciem czysto finansowym udzielał również porad prawnych, pomagał w wypełnianiu dokumentów do sądów, ZUS-u, sporządzaniu odwołań od niekorzystnych dla klientów decyzji innych organów. Pomagał w załatwianiu spraw w różnych urzędach. Służył wsparciem psychicznym a często również wspierał w sposób czysto fizyczny
(poprzez np. zrobienie zakupów, czy też
podwiezienie klienta do lekarza).
Ponadto pracownicy MOPS przygotowują i uczestniczą w imprezach okolicznościowych „Wigilia dla samotnych”, choinka dla dzieci z rodzin patologicznych.
Ośrodek współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w celu kierowania pomocy płynącej z tych źródeł do osób
faktycznie wymagających wsparcia.
Poza działalnością statutową pracownicy ośrodka zorganizowali na terenie miasta akcję dostarczenia żywności w ramach programu PEAD z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Sprowadzono i rozdysponowano ok. 32 tony
żywności o wartości ok. 74 tys. zł. wśród
rodzin objętych pomocą MOPS.

Ludność

Na koniec 2007r. miasto Leżajsk liczyło
14 510 mieszkańców, tj. o 96 osób mniej
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W ciągu roku 2007 urodziło się 111 noworodków o 29 mniej niż w ubiegłym roku.
Zameldowało się 501 nowych mieszkańców.
Zmarło 101 mieszkańców tj. o 10 osób
więcej niż w 2006 r. Poza teren Leżajska wymeldowało się 567 osób. Należy zaznaczyć, że młodzi ludzie wyjeżdżają poza granice kraju a także do dużych miast takich jak Warszawa, Kraków,
Wrocław, a ludzie w średnim wieku wraz
ze swoimi rodzinami przenoszą się do domów wybudowanych w ościennych miejscowościach.
Na pobycie czasowym powyżej 3 miesięcy było zameldowanych 362 osób, 63
obcokrajowców zameldowało się na okres
czasowy do 3 miesięcy. Poza naszym terenem na pobyt czasowy zameldowały
się osoby, głównie studenci i osoby pobierające naukę w szkołach ponadpodstawowych.
Wydano 3 111 dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego
W 2007 roku w leżajskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano:
● 619 aktów urodzenia. Najczęściej nadawane imiona dziewczynkom to: Julia,
Aleksandra, Martyna, Wiktoria, Amelia,
a chłopcom: Kacper, Jakub, Dawid, Mateusz, Szymon.
● 300 aktów małżeństwa, w tym 205
wyznaniowych i 95 cywilnych.
● 399 aktów zgonu.
Wydano: ● 230 decyzji administracyjnych, ● 187 zaświadczeń do zawarcia
małżeństwa w formie wyznaniowej, ● 19
zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, ● 12 250
odpisów z akt stanu cywilnego.

Działalność gospodarcza

W ciągu roku 2007 zarejestrowano
116 nowych podmiotów gospodarczych
w tym: handlowych – 25, usług w branży budowlanej – 12, pozostałych usługowych – 45, produkcyjnych – 7, gastronomicznych – 7.
Wyrejestrowano – 95, zmian we wpisach dokonało 123 przedsiębiorców.
Aktualnie ewidencja działalności gospodarczej zawiera 1 342 podmioty aktywnie działające.

Straż Miejska

W roku 2007 Straż Miejska podejmowała interwencje w 3 303 przypadkach
związanych z naruszeniem przepisów
prawa.
Mandatami karnymi ukarano 120 osób.
Pouczono i upomniano 3 175 osób.
Do sądu grodzkiego skierowano 8
wniosków o ukaranie. Policji przekazano 141 spraw.
„Minął rok” w: Policji, Straży Pożarnej, Miejskim Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej im. S. Wyspiańskiego
– w następnym numerze „BM”.

dzień za dniem
Hej, kolęda, kolęda…

9 stycznia br. w Gimnazjum Miejskim
im. W. Jagiełły w Leżajsku odbył się V
Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie” zorganizowany przez M. Motor i B. Zygmunt w ramach programu edukacji regionalnej „Ziemia Leżajska dawniej i dziś”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży tradycji kolędniczych, upowszechnianie kultury żywego słowa, wdrażanie
do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zapoznanie z tekstami mało
znanych kolęd i pastorałek.
W tym roku kolędnicy spotkali się
już po raz piąty. Zmagania konkursowe
uatrakcyjnił występ zespołu „Meritum”,
działającego w Miejskim Domu Kultury
w Leżajsku. Po krótkim przedstawieniu
polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia przez uczniów gimnazjum, do zmagań konkursowych przystąpiły zespoły i soliści z gimnazjów całego powiatu:
z Grodziska Dolnego, Grodziska Górnego, Majdanu Łętowskiego, Kuryłówki, Sarzyny, Dąbrowicy i Leżajska. Wykonawcy zaprezentowali kolędy śpiewane ciągle w naszych domach i pastorałki znane już tylko naszym babciom. Niektórzy
wzbogacili występ rekwizytami kolędniczymi i strojami.
Jury w składzie: przewodnicząca – Maria Horoszko, dyrektor MCK w Leżajsku,
Elżbieta Majcher, muzyk instrumentalista,
ks. Paweł Pernal, katecheta Gimnazjum
Miejskiego w Leżajsku, nagrody przyznało następującym kolędnikom:
I miejsce zdobyła Dominika Słomiany
z Gimnazjum w Sarzynie (opiekun E. Zygmunt), II miejsce – zespół z Gimnazjum
w Kuryłówce (opiekun A. Horoszko), III
miejsce – duet z Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym (opiekun A. Dubiel). Wyróżnienia otrzymali: Kacper Burda z Gimnazjum
w Leżajsku, zespół z Gimnazjum w Sarzynie (opiekun E. Zygmunt), Martyna Paluch
z Gimnazjum w Sarzynie (opiekun E. Zygmunt), Magdalena Szeliga z Gimnazjum
w Majdanie Łętowskim (opiekun A. Hajder). Ponadto nagrody specjalne, ufundowane przez siebie, wręczyła dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
– Maria Horoszko. Nagrody te otrzymali:
Magdalena Kołcz i Dawid Socha z Gimnazjum w Kuryłówce (opiekun A. Horoszko)
oraz Martyna Paluch z Gimnazjum w Sarzynie (opiekun E. Zygmunt).
Za podzielenie się ze wszystkimi radością płynącą z kolędowania wszyscy
uczestnicy konkursu, tradycyjnie już,
otrzymali piękne aniołki, a nagrodzeni –
ciekawe książki. Co roku konkurs odbywa
się dzięki finansowemu wsparciu sponsorów. Serdeczne podziękowania składamy
Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie i Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
za przekazanie funduszy na zakup nagród i posiłek wszystkich uczestników.

bmz

Teatr z Mikołajem

„Teatr z Mikołajem” organizowany przez Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku dla dzieci szkół podstawowych to impreza, która na stałe zagościła już w kalendarzu grudniowych
uroczystości. Tym razem ze spotkania
z Mikołajem skorzystały Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajska, Szkoła Podstawowa z Dąbrowicy i Szkoła Podstawowa
z Grodziska Górnego. Siódmego grudnia
dzieci zapełniły salę widowiskową MCK,
aby stać się świadkami niezwykłych wydarzeń. Źródłem wielkich emocji okazało
się wkroczenie ekipy Świętego Mikołaja.
Corocznie Mikołaj zaskakuje dzieci swoim nietradycyjnym stosunkiem do kominów. Po co miałby się męczyć i wspinać
po dachu, kiedy może sobie spokojnie
spać w wozie i czekać na sygnał dany mu
przez dzieci. Dobrze, że udało się dzieciom dobudzić Świętego, aby na scenę
mogli wkroczyć artyści z Krakowa.
W tym roku spektakl dla dzieci zaprezentowało Studio Teatralne ART-RE z Krakowa. Przedstawienie „Królowa Śniegu”
wzbudziło wśród dzieci wiele pozytywnych emocji. Krakowskie Studio prowadzi swoją działalność już od 7 lat i od początku patronuje mu zasada edukacji
młodzieży przez teatr. Ideały grupy artystów doskonale sprawdziły się na gruncie
leżajskiej młodzieży, dzieci przyjęły spektakl entuzjastycznie.
Po przedstawieniu emocje nie opadły
od razu, Mikołaj wrócił na scenę, aby rozdać wszystkim „grzecznym i uśmiechniętym” prezenty.

Agnieszka Margas

Budzenie Mikołaja
Czym byłby grudzień bez Świętego
Mikołaja? Dzieci pracowników firmy
BMF Polska w Leżajsku doczekały się
na niego w Miejskim Centrum Kultury
6 grudnia. I to doczekały się nie jednego, a trzech Mikołajów, z których jeden –
ten prawdziwy niestety zaspał. Pomocnicy przywieźli go, gubiąc po drodze renifery, w towarzystwie gromady pięknych
elfów, śpiącego na pełnym słomy wozie.
Dzieci gwizdami i oklaskami próbowały
obudzić Mikołaja, gdy to nie poskutkowało do akcji musiał wkroczyć sam prezes
BMF Polska Andreas Wielosinski oraz
główna księgowa Anna Defus. Na szczęście udało się im wyrwać Świętego Mikołaja z twardego snu, i już za chwilę dzieci mogły się cieszyć wspólną z nim zabawą. Radości nie było końca kiedy po tańcach, zabawach i konkurencjach sportowych Święty przystąpił nareszcie do rozdawania paczek z prezentami. Największą radość miał pan prezes, który za ufundowanie prezentów otrzymał od Mikołaja
wielki uśmiech.

Mikołaj zapewne już znów poszedł
spać, pozostaje tylko nadzieja, że za rok
trochę łatwiej się zbudzi.

Agnieszka Margas

Mikołajki
z pantomimą

Miejskie Centrum Kultury zawsze dbało
o dzieci i młodzież zaangażowane w działania kulturalne w Leżajsku. Zależy nam,
aby promując nasze miasto jako członkowie zespołów muzycznych, tanecznych,
teatralnych oraz licznych kół zainteresowań, jednocześnie tworzyły wokół MCK
wielką rodzinę ludzi wrażliwych, otwartych na sprawy społeczne i kulturowe.
Taką integracyjną funkcję ma spełniać
organizowane corocznie w grudniu spotkanie z Mikołajem. Tego dnia wszystkie dzieci (w liczbie 340) zaangażowane
w działalność Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku spotykają się razem na sali
widowiskowej, by wspólnie przywitać Mikołaja.
Zawsze na dzieci czeka jakaś niespodzianka artystyczna. W tym roku nasza
młodzież mogła podziwiać występ Sławomira Furtaka z Lubelskiego Teatru Pantomimy, który zaprezentował spektakl pt.
„Nieme kino”. W kilku odsłonach wciągnął młodą publiczność w świat pantomimicznej iluzji, bez użycia słów doprowadził wszystkich do płaczu ze śmiechu.
Po spektaklu na wszystkie dzieci czekały prezenty, których fundatorom składamy bardzo serdeczne podziękowania.
Sponsorami były trzy firmy: BMF Polska
w Leżajsku, s.c. Pilawa w Leżajsku oraz
Apteka „Pod Kasztanami”.

Agnieszka Margas

Pastorałka

Okres świąteczny jeszcze się nie zakończył, o czym można było się przekonać 31 stycznia br. w MCK w Leżajsku.
Przed liczną publicznością wystąpiła
Grupa Teatralna z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Nowej Sarzynie pod kierunkiem Zofii Miś i Barbary Zakrzewskiej oraz
Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa
pod dyrekcją Anny Czenczek. Zaprezentowali oni na leżajskiej scenie „Pastorałkę” autorstwa wielkiego polskiego twórcy
teatralnego – Leona Schillera.
W spektaklu trwającym ponad dwie godziny wystąpiło ponad 50 osób. Młodzi
aktorzy wystawili „Pastorałkę”, a młodzież
z Centrum Sztuki Wokalnej oprawiła akcję
dramatu polskimi kolędy. Ubrani na biało chórzyści popisali się iście anielskimi
głosami.
Tak to z wielkim impetem zakończył się
okres kolędowania w Miejskim Centrum
Kultury.

(am)
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ferie
W gimnazjum

Tradycyjnie już Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku było całe ferie
otwarte dla wszystkich uczniów. W godzinach
9–12 wszyscy nauczyciele pełnili dyżury w salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych i innych pomieszczeniach szkoły.
Nauczyciele wychowania fizycznego organizowali gry rekreacyjne i sportowe w różnych
dziedzinach: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka oraz pływanie. W pracowniach komputerowych można było nie tylko „serfować” po Internecie, ale także pograć w kształcące gry i zabawy matematyczne. Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów zaoferowali ciekawe zajęcia w swoich pracowniach. Były to łamigłówki logiczne, sudoku, klejenie brył i modeli, szkolne laboratorium
chemiczne, warsztaty ekologiczne i geograficzne, konkursy frazeologiczne i zajęcia recytatorskie. W pracowniach biologicznych członkowie
kółka hodowlanego opiekowali się zwierzętami
i roślinami. Młodzi aktorzy spotykali się na próbach na szkolnym korytarzu, redaktorzy gazetki
szkolnej „Gienio” przygotowywali do druku nowy
numer, a chórzystki miały zajęcia umuzykalniające. Kilka dni była też otwarta biblioteka, w której uczniowie z dysleksją mogli posłuchać lektur
szkolnych, a uczestnicy zajęć plastycznych przygotowali wystawę swoich prac. Liderzy szkolnego
programu „Przeciw przemocy” spotkali się na warsztatach z pedagogiem gimnazjum. Nauczyciele
języka angielskiego zaoferowali wszystkim chętnym zajęcia z kulturą anglosaską.
Wielu uczniów poświęciło trochę czasu ze swojego wypoczynku na pracę na kółkach przedmiotowych. Finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych I stopnia, wraz ze swoimi nauczycielami,
przygotowywali się do olimpiad wojewódzkich.
Na zajęcia do naszej szkoły przychodzili nie tylko uczniowie, którzy obecnie do niej uczęszczają. W czasie ferii było tu wielu byłych gimnazjalistów, którzy chętnie korzystali z różnorodnych
form wypoczynku. Przez cały czas była też czynna świetlica socjoterapeutyczna, w której pomoc
w nauce i podwieczorek otrzymuje wielu uczniów
ze wszystkich leżajskich szkół podstawowych
i gimnazjum.

Ferie w SP 3

bmz

Zima tego roku nie sypnęła śniegiem, mało
dzieci wyjechało na ferie. Dla tych, którzy zostali w mieście nauczyciele zorganizowali zajęcia
w szkole. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Sportowcy spotykali się codziennie, ćwicząc formę przed zawodami. Dzieci z zespołu „Mała Ziemia Leżajska”, pod czujnym okiem instruktorów
przygotowywały nowy program artystyczny. Uczniowie z klas młodszych oraz IV–VI mogli kształcić
swoje talenty na zajęciach kółka plastycznego, muzycznego, modelarskiego i informatycznego. Dzieci z kółka teatralnego przygotowywały jasełka kukiełkowe i spektakl walentynkowy.
Uczniowie klas starszych pogłębiali swoją wiedzę na zajęciach kółek przedmiotowych.
Nikt nie mógł narzekać na nudę, ale co dobre
szybko się kończy, trzeba wrócić na lekcje i zabrać
się znowu za naukę.

(ef)
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Ferie w „jedynce”

Tu każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie –
tak z pewnością można było powiedzieć o szerokiej gamie zajęć, które odbywały się w czasie
ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Leżajsku.
Dyżurujący nauczyciele zorganizowali spotkania z dziećmi w sposób bardzo różnorodny, a więc
nasi uczniowie mogli nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale również świetnie się bawić. Nic
więc dziwnego, że w harmonogramie znalazły się
zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe i informatyczne, nie zabrakło także gier i zabaw ruchowych,
a prawdziwą atrakcję stanowiła nauka salsy. Sportowcy mogli również wziąć udział w turnieju siatkówki i tenisa stołowego. Oczywiście dla wszystkich interesujących się grą w szachy odbywały się
zajęcia szachowe uwieńczone turniejem szachowym. Ci, którzy nie mają konkretnych zainteresowań mogli skorzystać z projekcji filmów i zabaw
na komputerze.

W niedzielę, 27 stycznia br. odbyło się huczne
podsumowanie ferii. Dzieci spotkały się w atrium
tanecznym MCK na zabawie karnawałowej. Prócz
tańców była też odrobina magii. Dzień ten uświetnił Wujcio Jur – mistrz iluzji z Wrocławia. W programie „Świat iluzji na wesoło” udowadniał, jak złudne jest ludzkie oko, jak łatwo jest oszukać zmysł
wzroku. Pokazał też dzieciom, jak wyczarować cukierki z płonącego mleka, a rodzicom i opiekunom
zadedykował utwór „O sole mio” zagrany smyczkiem na pile do cięcia drewna. Mistrz pozostawił
wszystkich po swym występie z górą cukierków
i lekkim niedosytem, bo ujawniając niektóre sztuki magiczne, uchylając rąbka tajemnicy, żadnej
ze swych sztuk nie ujawnił do końca.
Na wszystkich warsztatach i zabawach, zorganizowanych w ramach ferii przez MCK w Leżajsku,
dzieci tryskały radością. Mamy nadzieję, że za rok
znów zechcą spędzić ferie w MCK.

(am)

Warsztaty plastyczne dla uczniów z SP nr 1
w Leżajsku.
Jak co roku zajęcia podczas ferii odbywały się
codziennie od godziny 9 do 14. Chętni uczniowie
mieli więc zapewnioną nie tylko zabawę ale i opiekę. Zawiodła nas jedynie pogoda i dlatego nie było
prawdziwych zimowych zabaw, ale może za rok
nie zabraknie śniegu.

Ferie w MCK

(bd)

W Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku ferie
upłynęły w tym roku pod znakiem zajęć plastycznych. Warsztaty, które miały za zadanie rozwijać
wrażliwość estetyczną dzieci, zdominowały program za sprawą Jolanty Kędzierskiej – artysty plastyka, na co dzień pracującego w Domu Kultury.
Na warsztatach, które odbywały się w każdy wtorek
i czwartek ferii, powstały prace, które później oceniło specjalnie powołane jury. Prace inspirowane
były architekturą Leżajska, a po konkursie można
je było oglądać na wystawie ph. „Leżajsk – moje
miasto”. Wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi nagrodzeni zostali
paczkami, w których znaleźć mogli materiały plastyczne. Mamy nadzieję, że prezenty zmobilizują
małych artystów do rozwijania swoich talentów.
Na ferie zaplanowane były także inne atrakcje: leśne wędrówki w poszukiwaniu śladów zwierząt, oraz kulig – te jednak nie mogły się odbyć
ze względu na płatającą figle pogodę. Dzieci miały jednak okazję zapytać o leśne tajemnice prawdziwych specjalistów podczas wycieczki do Nadleśnictwa, którą poprowadził Ryszard Węglarz. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna, którą mogły obejrzeć w budynku Nadleśnictwa.

Dla babci
i dziadka

Tuż po feriach zimowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wzięło w niej udział
około sześćdziesięciorga dzieci uczęszczających
do świetlicy szkolnej oraz zaproszeni goście.
Pierwszą część uroczystości stanowił program
słowno-muzyczny, w drugiej dzieci zaprezentowały
sztukę teatralną „Śpiąca królewna”, do której przygotowywały się około miesiąca. Robiły dekoracje,
z pomocą rodziców sprowadzały rekwizyty. Każde dziecko starało się jak najlepiej odegrać swoją rolę. W sali było bajecznie i kolorowo. Szeleściły strojne suknie wróżek i dam dworu, połyskiwały
kolorowe czapki i korony. Na twarzach dzieci malował się uśmiech i radość, a dorośli oglądali program w skupieniu. Po twarzy spłynęła niejedna
łza. Niektórzy dziadkowie przybyli z bardzo daleka, bo na przykład ze Śląska.
Przedstawienie zintegrowało dzieci z różnych
klas i w różnym wieku, co zapewne zacieśni więzy nimi.

Anna Szlajnda

Szachy
z Mikołajem
15 grudnia 2007 r. w Leżajsku w Szkole Podstawowej Nr 1 rozegrano V Mikołajkowo-Świąteczny Turniej Szachowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska.
Honorowy patronat nad imprezą objął
Starosta Leżajski Robert Żołynia, który wspólnie z Zastępcą Burmistrza Miasta Leżajska Piotrem Urbanem dokonał otwarcia zawodów. Organizatorem
imprezy był Prezes UKS działającego
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku Andrzej Mazurkiewicz.

W ramach imprezy rozegrano trzy
równoległe turnieje: dla roczników 2000
i młodszych, 1998–1999 oraz juniorów
starszych roczników i seniorów. Juniorów klasyfikowano w grupach: klasy IV–
–VI szkół podstawowych, gimnazja
i szkoły ponad gimnazjalne z podziałem
na dziewczęta i chłopców. W imprezie wystartowało 196! uczestników, w tym 174
juniorów.
Rywalizację w najmłodszej grupie wygrał Daniel Pietraś (Tomaszów Lub.) zdobywając 8,5 p. przed Pauliną Pędrak (Pilzno) 7,5 p. i Mikołajem Pantułą (Przemyśl)
7 p. Najmłodszymi uczestnikami byli sześciolatkowie: Natalia Madej (Tomaszów
Lub.) i Tomasz Drygaś (Rudnik). Obydwoje otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Rywalizację wśród uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych wygrał Maciej Żądło (Tomaszów
Lub.) 8,5 p. przed Maciejem Walczykiem
(Ropczyce) 7,5 p. i Piotrem Olejarzem
(Centrum Jeżowe) 7 p. Czwarte miejsce
w tej grupie zajął Marcin Molenda (Tomaszów Lub.) zdobywając także 7 p. W grupie dziewcząt zwyciężyła Aleksandra Kozubal (Brzozów) 6 p. przed Małgorzatą
Bębnik (Tomaszów Lub.) 6 p. i Joanną
Burdzy (Rudnik) 6 p. W grupie uczniów
klas IV–VI szkół podstawowych zwyciężył
Tomasz Jaskółka (Brzozów) 6,5 p. przed
Pawłem Głuszakiem (Rudnik) 6 p. i Jakubem Gładyszem (Brzozów) 6 p. Wśród
dziewcząt najlepszą okazała się Inga Białowąs (Przemyśl) 6 p. przed Agnieszką
Drygaś (Rudnik) 4,5 p. i Katarzyną Płoszczycą (Pilzno) 4,5 p. Czwarte miejsce zajęła Katarzyna Różaniecka (Tomaszów
Lub.) 4 p. W grupie gimnazjalistów zwycięzcą okazał się Krzysztof Łuka (Rzeszów) 7 p. przed Przemysławem Koisem
(Jasło) i Hubertem Janzerem (Przemyśl).
Pierwsze miejsce w grupie gimnazjalistek
zajęła Katarzyna Stępień (Nowa Sarzy-

na) 7p. przed Aleksandrą Drygaś (Rudnik) 6 p. i Anną Żądło (Tomaszów Lub.) 6
p. W najstarszej grupie juniorów zwyciężył Łukasz Starzyk (UKS SP1 Leżajsk)
6,5 p. przed Piotrem Biskupikiem (Nowa
Sarzyna) 6 p. i Michałem Majem (Rudnik) 5,5 p. Wśród dziewcząt zwyciężyła
Anna Sygulska (Pilzno) przed Teresą Stępień (Nowa Sarzyna) 6 p. i Kają Kacprzyk
(Rudnik) 6 p.
W grupie seniorów zwyciężył Bogusław
Sygulski, drugie miejsce zdobył Adam
Leja, a trzecie Marian Lorenc.
Obowiązki sędziego pełnili: Marian Bysiewicz i Kazimierz Kozubal.
Wszyscy zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1–3 otrzymali puchary, 4–6 medale,
dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników były pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczali Zastępca Burmistrza Miasta Leżajska
Piotr Urban i Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku Ryszard Pysz. Dużą
atrakcją i przeżyciem (dla najmłodszych)
była wizyta Św. Mikołaja i obdarowanie
paczkami, a także losowanie dwóch cennych nagród wśród uczestników. Jednym
ze szczęśliwców był Kacper Łaba (Tomaszów Lub.), któremu szczęśliwy los przydzielił radiomagnetofon, zaś DVD wylosowała Gabriela Kulec z Nowej Sarzyny.
Przeprowadzenie tak wielkiej imprezy
możliwe było dzięki wsparciu władz miasta i powiatu oraz sponsorów.

Sponsorzy V Mikołajkowo-Świątecznego
Turnieju Szachowego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych: Burmistrz Miasta Leżajska – Tadeusz Trębacz, Starosta Leżajski – Robert
Żołynia, Firma Rolnik autoryzowany dealer
BOSCH w Leżajsku – Zenon Grabarz, Sklep
komputerowy Arcus Soft – Adam Czerwonka, Księgarnia Eurydyka – Regina Żołynia,
Przedsiębiorstwo „Brzost” – Leszek Szarkowicz, Sklep Frangler – Agnieszka i Wojciech
Kochmańscy, „Jamfot” w Leżajsku – Jerzy
Mundzia, Apteka Zdravila - Mariola i Igor Długosz, Hurtownia owocowo-warzywna LOBO –
Wiesław Olbrycht, SPOŁEM PSS w Leżajsku
– Eugeniusz Mendyk, „Hortino” w Leżajsku.
Dziękuję wszystkim Sponsorom, dzięki którym
możliwe było zorganizowanie w naszym mieście tak dużej, masowej, szachowej imprezy.

Prezes UKS przy SP 1
Andrzej Mazurkiewicz

Szkolny
Obóz Narciarski
Tegoroczna aura z pewnością nie sprzyjała uprawianiu sportów zimowych podczas ferii. Nie stanowiło to jednak przeszkody w zorganizowaniu przez nas
Szkolnego Obozu Narciarskiego w Ustrzykach Dolnych.
Już po raz czwarty wybrałyśmy się tam
z grupą uczniów z leżajskich szkół, aby
umożliwić im naukę i doskonalenie jazdy na nartach. Przez dziesięć dni (14–23
stycznia br.) nasi podopieczni szlifowali
swoje umiejętności pod czujnym okiem
instruktorów: Doroty Podstawek oraz
Andrzeja Wawrzyniaka. Była to efektywna praca, połączona ze świetną zabawą. Z dnia na dzień narciarze nabierali nowych doświadczeń, które pozwalały
pokonywać coraz trudniejsze nartostra-

dy. Młodsza grupa debiutowała na „Małym Królu”, by po kilku dniach zajęć dołączyć do grupy zaawansowanej, pokonującej trasy zjazdowe na „Gromadzyniu”. Z wielką satysfakcją obserwowałyśmy, jak wszyscy uczestnicy obozu jeżdżą na nartach pokonując własne słabości, ucząc się samodyscypliny i współpracy w grupie.
Oprócz zajęć na stoku dzieci korzystały z krytej pływalni, zwiedziły Bieszczadzkie Muzeum oraz wspinały się na sztuczną ściankę. Po pełnych atrakcji dniach,
odpoczywały w miłym i zacisznym pensjonacie „Magda”. Wierzymy, że wszyscy będą mile wspominać czas spędzony w Ustrzykach Dolnych, a nabyte umiejętności wykorzystają podczas rodzinnych
wyjazdów w góry.
Przedsięwzięcie to, mogłyśmy w pełni zrealizować dzięki życzliwości i pomocy ze strony Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Jacka Głowackiego, który zawsze chętnie wspiera nasze
inicjatywy umożliwiające wszechstronny
rozwój dzieci i młodzieży.

Teresa Dydacka-Jarek
Lidia Kucharska
Jolanta Żołyniak

Złote medalistki

Siatkarki UKS „Trójka” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, trenowane
przez Daniela Domagałę, zdobyły pierwsze miejsce podczas odbywającego się
w dniach 11–12 grudnia ub. r. Archidiecezjalnego Turnieju Minisiatkówki dziewcząt w Dubiecku.
Turniej zgromadził na starcie 8 zespołów dziewcząt, głównie ze wschodniej
części Podkarpacia, które przez dwa dni
rywalizowały ze sobą w zespołach 10osobowych, zgodnie z przepisami Szkolnego Związku Sportowego.
Rywalizowano w dwóch grupach po 4
zespoły. W grupie II UKS „Trójka” Leżajsk
w składzie: K. Wójcik, K. Elwart, J. Mazurek, D. Rumierz, A. Zygmunt, P. Pierścionek, P. Bednarz, P. Gałka, M. Wojnar oraz
N. Pawul zajął I miejsce i awansował do finałowej czwórki. Na drugi dzień o miejsca
1–4 grano systemem „każdy z każdym”.
Nasze siatkarki wygrały wszystkie mecze, a w ścisłym finale pokonały SP Dubiecko. W całym turnieju drużyna straciła zaledwie jednego seta, wygrywając
12, co pozwala trenerowi optymistycznie patrzeć w przyszłość (obrona tytułu
Mistrzyń Województwa i awans do Mistrzostw Polski).

(dd)
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zdrowie i uroda

Post

W tradycji polskiej ostatni tydzień karnawału zwany był „mięsopustem”, „ostatkami”, „kusymi dniami” lub „kusakami” i rozpoczynał się
„tłustym czwartkiem”.
Jedzono tłuste wędliny, mięsa, słodkie ciasta
zwłaszcza pączki, racuchy i faworki. Bawiono się
hucznie po wioskach, miasteczkach i miastach,
często przebierając się za postacie innych stanów.
Wykorzystywano swoje przebranie do sprawiania
innym psot i żartów. We dworach organizowano
bale, maskarady, kuligi. Uczestnicy kuligów odwiedzali kolejne dwory, gdzie czekał na nich poczęstunek i pokoje do tańca. Wierzono, że odwiedziny zapustników oprócz zabawy i uciech na przyszłość zapewnią obfitość plonów, szczęście i powodzenie w gospodarstwie.
W zapustny wtorek dokładnie o północy milkła
muzyka i do sali, w której odbywała się zabawa,
wnoszono podkurek albo szkielet śledzia na patyku
oraz garnek postnego żuru. To miało przypomnieć
biesiadnikom, że pora zakończyć karnawałowe
szaleństwa, bo nastaje czas pokuty.
Podkurek to posiłek złożony z jaj, śledzi i mleka. Odmówienie spożycia go traktowano jako zachowanie nieprzyzwoite a wręcz jako występek.
To ucztowanie rozweseleni goście przeciągali
czasem do rana. Przezorne gospodynie dokładnie szorowały garnki, aby nie został na nich ani
ślad tłuszczu po karnawałowych smakołykach.
Albo wręcz je tłukły, aby nie przygotowywać w nich
postnych potraw.

Zimowa twarz

Wielkie piękności nie boją się chłodu. Wiedzą, że znakomicie konserwuje on urodę. Pod
łóżkiem słynnej na początku ubiegłego stulecia generałowej Aleksandry Zajączkowej zawsze leżały ogromne bryły lodu. To sprawiło,
że jeszcze w wieku sześćdziesięciu lat skórę
miała gładką jak niemowlę i kochali się w niej
młodzieńcy.
Biolodzy twierdzą, że najbardziej optymalną
temperaturą dla zdrowia jest kilka stopni poniżej zera. Zimą nasza uroda może więc zyskać,
pod warunkiem oczywiście, że zabezpieczymy się
przed dużym mrozem, wiatrami i wahaniami temperatury.
Koją jak balsam
Ilekroć czujesz, że twoje policzki nadmiernie
przemarzły, zostały wychłostane wiatrem, zaczerwieniły się na mrozie, zrób sobie wieczorem przed
snem maseczkę ze składników, które z pewnością
znajdziesz w swojej spiżarni.
Jeśli masz cerę normalną – utrzyj na ,,gęstej”
tarce marchewkę, wyciśnij kilka kropel cytryny, do-
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Post to całkowite lub częściowe powstrzymywanie się od pokarmów. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa Polacy przestrzegali go bardzo
surowo żywiąc się tylko chlebem, suszonymi owocami i wędzonymi rybami. Z czasem złagodniały
te zwyczaje, a na stole dominował żur, jęczmienne kasze, ziemniaki, solone śledzie i ryby. W Małopolsce popularny był żur a na Pomorzu grochówka
z śledziem. Znaczna część postu zwykle przypadała na początek wiosny w marcu. Przysłowie głosiło „pierwszego marca trawy do garnca”. Zielone
zupy i sałatki powinny znaleźć się w codziennym
jadłospisie. Wierzono, że przeganiają złe moce
i dodają sił.
Staropolska kuchnia postna obfitowała w potrawy, które „nie łamały” postu, kierowały myśli
na mniej przyziemne sprawy, a równocześnie
oczyszczały organizm po zimie. Częstotliwość
posiłków i wielkość porcji też uległa zmniejszeniu. Przy długotrwałym stosowaniu takiego odżywiania organizm przestawiał się na inny metabolizm.
Dobroczynny wpływ postu docenia dzisiejsza
dietetyka. Rzeżucha, szczaw, szczypiorek, rzodkiewka, młode pędy pokrzywy i cebuli oprócz błonnika, tak potrzebnego do oczyszczenia przewodu
pokarmowego z nagromadzonych zbędnych substancji, zawierają witaminy i sole mineralne. Fasola, orzechy i ryby dostarczają białka, a oleje nienasyconych kwasów tłuszczowych wpływają na przemianę cholesterolu.
Jako ciekawostkę kulinarną podaję przepis
na przemyski żur ze śledziem i surówkę z rzeżuchy i cepeliny z nadzieniem śledziowym.
Żur ze śledziem
Składniki: 2 szklanki zakwasu owsianego
z grubo mielonej mąki, 3 szklanki wody, 1 solony śledź, 4–5 sztuk suszonych grzybów, 1/2
szklanki śmietany, sól i pieprz, ziele angielskie
i liście laurowe.
Wykonanie: Solonego śledzia moczymy, obieramy ze skóry i ości, kroimy w cienkie paski. Umyte grzyby zalewamy przegotowaną wodą i zostawiamy na 2–3 godziny, gotujemy. Miękkie grzyby wyjmujemy kroimy w paseczki a do wywaru
z grzybów wlewamy zakwas owsiany, dodajemy
przyprawy. Zagotowujemy, doprawiamy do sma-

ku solą i pieprzem, wlewamy śmietanę, mieszamy i podgrzewamy. Do żuru dodajemy pokrojonego śledzia i grzyby. Gotowy żur podajemy z gotowanym grochem lub ziemniakami.

daj odrobinę oliwy z oliwek albo olej rzepakowy
i zagęść to wszystko niewielką ilością mąki ziemniaczanej. Nałóż papkę na twarz. Po 20 minutach
zmyj przegotowaną wodą. Twoja cera szybko wróci do równowagi.
Cera przetłuszczająca się – jest trudniejsza
do pielęgnacji. Dla niej najlepsze będą otręby albo
płatki dowolnego zboża zalane ciepłą wodą i roztarte na jednolitą papkę. Umyj nią twarz. Zabieg
ten złagodzi podrażnienia i podziała jak delikatny peeling.
Cera sucha – wymaga najwięcej starań, jest bowiem najbardziej wrażliwa. I niewiele trzeba, aby
pojawiły się na niej zaczerwienienia czy drobne
wypryski. Jeśli masz taką cerę, unikaj kosmetyków
z alkoholem, barwnikami czy substancjami zapachowymi. Zawsze miej pod ręką rumianek lub nagietek i w razie potrzeby przemywaj twarz naparem
z tych ziół, rób z nich okłady itd. Najlepsza zimowa
maseczka: łyżkę startego na drobnej tarce selera
zmieszaj z żółtkiem. Nałóż na twarz na 15–20 minut i zmyj przegotowaną wodą.

się i będzie świeża nawet w najbardziej paskudny zimowy dzień.

Tajemnice piękności
Kup w aptece wazelinę oraz witaminy A i E w płynie. Do pół łyżeczki wazeliny dodaj po kropli każdej witaminy i wymieszaj. Używaj jak kremu raz
w tygodniu – znakomicie odżywia skórę. Pij także tran lub olejek z wiesiołka – łyżeczkę dziennie albo kapsułkę trzy razy dziennie. A do każdego obiadu dodawaj kopiastą łyżkę surówki z marchwi, która dostarczy niezbędnego beta-karotenu.
W rezultacie tych zabiegów Twoja twarz rozjaśni

Surówka z rzeżuchy
Składniki: 150 g zielonej rzeżuchy, kilka liści sałaty lodowej, 2 winne jabłka, łyżeczka soku z cytryny, 2–3 łyżki posiekanych orzechów włoskich.
Sos: 3 łyżki oleju sałatkowego, 2 łyżki soku z cytryny, łyżeczka miodu, sól, pieprz, roztarty ząbek
czosnku.
Wykonanie: Składniki sosu, dokładnie mieszamy i lekko schładzamy. Obrane jabłka ścieramy
na grubej tarce, skrapiamy sokiem z cytryny, łączymy z posiekaną rzeżuchą, orzechami, pokrojoną w paski sałatą lodową. Składniki mieszamy,
polewamy sosem i podajemy schłodzoną.
Cepeliny
z nadzieniem śledziowym
Składniki: 15 szt. ziemniaków surowych, 5 szt.
ziemniaków gotowanych, sól, duży solony śledź
(najlepiej z mleczem), jajko, 2 łyżki tartej bułki, 2
duże cebule, pieprz.
Wykonanie nadzienia: Obrane cebule, ścieramy na tarce lub drobno siekamy. Z wymoczonego śledzia usuwamy kręgosłup i ości, ściągamy skórę. Śledzie razem z mleczem drobno
siekamy. Namoczoną w mleku odciśniętą bułkę
ucieramy ze śledziem, wbijamy jajko, dodajemy mielony pieprz, posiekaną cebulę i dokładnie mieszamy.
Gotowane ziemniaki przepuszczamy przez
maszynkę. Surowe ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na drobnej tarce, odciskamy sok
i odstawiamy na 10–15 minut. Zlewamy płyn,
a warstwę skrobi mieszamy z odciśniętymi ziemniakami. Dodajemy gotowane ziemniaki, solimy
i dokładnie wyrabiamy masę. Formujemy kule
wielkości dużego jabłka, spłaszczamy je, nakładamy nadzienie, dobrze ściskamy formując podłużne pyzy. Wkładamy pojedynczo do posolonej gotującej się wody, gotujemy 25–30 minut.
Wyjmujemy łyżką cedzakową, układamy na półmisku i polewamy stopionym masłem z dodatkiem śmietany.

Sposób na ,,elektryczne” włosy
Jeśli Twoje włosy elektryzują się ,,idą” za grzebieniem, nie możesz ich ułożyć, są przetłuszczone
i łamliwe, oznacza to, że są zmęczone zimą. Najlepiej zrobi im ciepły kompres z oliwy z oliwek. Podgrzej 2–3 łyżki oliwy i wmasuj delikatnie w skórę
głowy, nałóż plastikowy czepek, by utrzymać ciepło i zawiń ręcznikiem. Trzymaj ten kompres 15–
20 minut, a potem umyj głowę szamponem. Zimą
można taki zabieg stosować przed każdym myciem
włosów. Odzyskają puszystość oraz elastyczność
i dadzą się układać.
Rób to codziennie
● Przynajmniej raz roześmiej się szczerze i hałaśliwie: śmiech wzmacnia system obronny organizmu. ● Co najmniej raz pobudź krążenie gimnastyką, przemiennym zimnym i ciepłym prysznicem
lub rannym spacerem. ● Stres odreaguj ruchem
– szybko maszeruj, chodź po schodach, przejdź
się zamiast jechać wszędzie autem. ● Wygospodaruj chociaż pół godziny tylko dla siebie – wyłącz
wtedy telefon, połóż się, nie myśl o niczym. Słuchaj
cichej, nastrojowej muzyki. ● Jeśli palisz, zmniejsz
liczbę papierosów – każdego dnia o jeden. ● Ogranicz oglądanie telewizji tylko do programów, które naprawdę lubisz. ● Wysypiaj się – 7 a jeszcze
lepiej 8 godzin snu przywróci Twojej cerze kolory
i blask. ● I pamiętaj – życzliwa i szczera rozmowa
z drugą osobą czyni cuda.

szachy

Jak kupować deskę
snowboard?

Deski zasadniczo dzielą się na miękkie i twarde. Na jednej i drugiej nauczysz
się jeździć. Do nauki zalecane są jednak
deski miękkie. Nauka jazdy i doskonalenie techniki, przebiega płynnie i łagodnie.
Przez długi czas, z każdym dniem spędzonym na stoku, rosną Twoje umiejętności. Na twardej desce postępy są mniej
płynne, jednego dnia nauczysz się więcej,
drugiego prawie nic. Na miękkiej desce
zmęczenie jest mniejsze, rzadziej upadasz, bo deska ta bardziej wybacza błędy.
Twarda deska błędów nie wybacza, upadki zdarzają się częściej, a podnoszenie się
po upadku jest męczące. Nie przejmuj się
zbytnio poglądem, że miękka jest do skakania a twarda do szybkiej jazdy na krawędziach. Kupuj deskę po to, by nauczyć
się dobrej techniki jazdy, co zapewni Ci
w przyszłości dalsze postępy. Stawiamy
więc na deskę miękką. Regułka: każda dobra, miękka deska dobrze spisuje
się na przygotowanym stoku. Nie ma tutaj żadnych wyjątków.
Rodzaje desek:
FREESTYLE (FS) – grupa desek przeznaczonych do jazdy i skakania. Jeżeli deska taka jest twarda, to do szkolenia kupować jej nie należy, jej sztywność
utrudni Ci naukę, jeżeli jednak deska
taka będzie miękka to dużych przeszkód
w szkoleniu nie zrobi.
FREERIDE (FR) – skonstruowane
do jazdy w puchu, deski dość miękkie,
węższe w talii, nadają się do szkolenia,
ale pod warunkiem odpowiedniego dopasowania długości deski. Do szaleństw
w głębokim śniegu używa się desek
co najmniej 5 cm dłuższych, niż do jazdy, nazwijmy to, uniwersalnej.
BOARDERCROSS (BX) – deski dla
zaawansowanych, generalnie twarde,
przeznaczone zarówno do skakania jak
i szybkiej jazdy na krawędziach, wymagają opanowania dobrej techniki jazdy. Deski te skutecznie utrudnią Ci naukę.
ALL MOUNTAIN (czasem FS/FR) –
są to uniwersalne deski, skonstruowane
i przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych. O takie deski pytaj.
Z reguły są tańsze, w porównaniu do innych rodzajów miękkich desek. Umożliwiają zarówno jazdę w puchu, na krawędziach, jak i skakanie w snow-parku.
Postępy na takiej desce są najszybsze,
nie powodują ograniczeń.
Regułka: Pytaj sprzedawców o dokładne przeznaczenie każdej oferowanej Ci
deski. Pamiętaj, najlepsza i najdroższa
deska wcale nie zapewnia prawidłowego
rozwoju umiejętności snowboardzisty!!!
Taki postęp zapewnia tylko dobrze dobrana deska, w tym wypadku pod kątem
jej przeznaczenia.

Jaka szerokość?
Węższa deska to szybsza zmiana krawędzi, to mniej zaangażowanej siły przy
wykonywaniu skrętu. Szerokość deski nie ma wpływu na jej stabilność, zachowanie przy większych prędkościach,
jak powszechnie się sądzi. Regułka 1:
Szerokość deski dobieramy do wielkości buta. Nie jest jednoznaczne z rozmiarem Twojej stopy!!! But firmy A nr 46
może być dłuższy nawet o 2 cm od buta
firmy B nr 46. Sam sprawdź, porównaj.
Regułka 2: Najlepszymi kątami ustawienia wiązań na pierwsze sezony jazdy
to kąty przód 30 stopni, tył 15 stopni. Powodują odpowiednie ułożenie ciała nad
deską, szybsze opanowanie techniki jazdy. Nie wywołują kontrrotacji tułowia, czyli
przekręceń ciała, względem wymuszonej
przez ustawienie wiązań pozycji neutralnej. Ponadto Twoje więzadła, stawy kolanowe są mniej narażone na kontuzje. Regułka 3: do nauki jazdy, dobieraj deskę
najwęższą, ale na tyle szeroką, by czubki palców i pięty zarazem nie wystawały
zbytnio za deskę.
Problem „wielkich stóp” powoli zanika,
wymyślono płyty podwyższające, montowane pod wiązaniami, które oddalają
buty od śniegu. Pedał gazu i podwinięty
w górę profil podeszwy buta także działa pozytywnie. Rozstaw wiązań powinien
być proporcjonalny do wzrostu, czyli tak,
by po zapięciu wiązań pozycja była niewymuszona, swobodna. Jeżeli masz dobrze długościowo dobraną dechę to zamontowanie wiązań na środkowych insertach w 95 procentach jest OK.

Witam w naszym kąciku szachowym.
W nowym roku 2008 wszystkim sponsorom, szachowym sympatykom, zawodnikom życzę pomyślności i proponuję rozwiązanie kolejnych zadań.
Powodzenia!!!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe):
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Jaka długość?
Tabelka orientacyjna.
Kobiety
Długość deski – cm
135–140
140–150
145–155
150–160
155 i więcej
Mężczyźni
Waga – kg
Długość deski – cm
do 40
140–145
50–60
145–155
60–70
150–160
70–80
155–165
80–90
160–165
90 i więcej
165 i więcej

Waga – kg
do 40
40–50
50–60
60–70
70 i więcej

Deska powinna być dłuższa, gdy: ●
jest naprawdę miękka, ● jesteś szczupły
i wysoki, ● dot. dziewczyn: deska jest modelem damskim ● dot. chłopców: masz
silne nogi, dobrą motorykę.
Deska powinna być krótsza gdy: ●
jest twardsza, ● jesteś niższy albo masz
trochę nadwagi.
Polecam również strony internetowe
np.www.snowboard.pl i inne z tego tematu. Regułka: Pamiętajmy o tym, że samo
nic nie przychodzi a zatem pierwsze ślizgi wykonuj pod okiem instruktora który
udzieli ważnych na początku nauki wskazówek. Na pewno początki będą trudne
ale nie do zniechęcenia.
Życzę wszystkim udanych zakupów
i wspaniałej jazdy na białym puchu.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 Sf6+, Kh8, W:h7 – mat, zad.
2 Wd8+, Kh7, Wh8 – mat,  zad. 3 Sf6+,
Kg7, Wg8 – mat  zad. 4 Sh6+, Kf8, Wf7
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Sprawozdanie
Kapitanatu Sportowego
przy Kole PZW nr 18
w Leżajsku za 2007 rok
W 2007 roku Kapitanat Sportowy przy Kole
Nr 18 w Leżajsku zorganizował sześć razy zawody dla seniorów, cztery razy zawody dla dzieci i młodzieży do lat 14.
W zawodach dla seniorów uczestniczyło 152
osoby, w zawodach dla dzieci i młodzieży uczestniczyło 80 osób. Ponadto Koło współorganizowało zawody Klubu i Okręgu – Spinningowe Grand
Prix 2008, w zorganizowanych siedmiu zawodach
uczestniczyło 108 osób. Oto wyniki zawodów Koła
– seniorzy:
Zawody Spławikowe (27 maja): 1) Wiesław Kozyra; 2) Maciej Kucharski; 3) Zdzisław Gdula. Zawody z okazji Dni Leżajska (2 czerwca): zwyciężył
Maciej Kucharski. Zawody Spinningowe (24 czerwca): 1) Stanisław Mączka; 2) Stanisław Czarniecki;
3) Zdzisław Gdula. Maraton Karpiowy (30 czerwca – 1 lipca): zwyciężyła drużyna: Wojciech Kulpa, Smotryś Paweł. Puchar Sklepu OKOŃ Leżajsk
(16 września): Wiesław Kozyra. Puchar Sklepu
Wędkarskiego (14 października): Stanisław Czarniecki.
Dzieci i młodzież
Zawody z okazji Dnia Dziecka i Dni Leżajska (2
czerwca), kategoria do lat 10: 1) Łukasz Mączka,
2) Wiwianna Gdula, 3) Filip Karcz. Kategoria 11–
14 lat: 1) Michael Dietvorst, 2) Thomas Dietvorst,
3) Damian Szarek. Zawody o Puchar Wójta Kuryłówki (8 lipca) do lat 10 zwyciężył Kamil Pokrywka.
W kategorii 11–14 lat najlepszy był Piotr Krajcarski. Zawody o Puchar SSRyb. Koła Leżajsk (26
sierpnia) – kategoria do 10 lat: Łukasz Mączka.
Kategoria 11–14 lat: Karol Danys. Zawody o puchar MZK Leżajsk (16 września) wygrał Łukasz
Mączka.
Grand Prix Koła nr 18 za rok 2007 przedstawia się następująco: 1. Maciej Kucharski 58 pkt., 2.
Paweł Smotryś 55 pkt., 3. Wiesław Kozyra 49 pkt.,
4. Zdzisław Gdula 43 pkt., 5. Eugeniusz Smoleń 32
pkt., 5. Witold Mączka 32 pkt., 7. Paweł Burek 21
pkt., 7. Wojciech Kulpa 21 pkt., 9. Marian Nowak
20 pkt., 10. Marian Krajcarski 17 pkt.
Pierwsza dziesiątka Grand Prix Koła stanowi
jednocześnie Kadrę Koła a rok 2008.
W klasyfikacji rocznej spinningowych zawodów
Klubu i Okręgu Leszek Flak zajął 2 miejsce, a Stanisław Mączka 3. Ponadto Leszek Flak w zawodach Polskiej Ligi Spinningowej Region Wschodni zajął 3 miejsce.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom zawodów: Grupie Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, MZK Leżajsk, Firmie Handlowo-Usługowej STYL E. Szpila, Urzędowi Miasta Leżajska,
Gminie Kuryłówka, Hortino Sp. z o.o, Maciejowi Kucharskiemu, Zdzisławowi Gduli, Jerzemu
Sienkiewiczowi, Krzysztofowi Buciorowi, Markowi Buciorowi i innym osobom, którzy przyczynili
się do organizacji i pomocy przy zawodach wędkarskich w 2007 roku.

Sprawozdanie sporządzili:
Paweł Gdula,
Zbigniew Decowski.

Podsumowanie
działalności
SSRyb. powiatu Leżajsk
w 2007 roku

W 2007 roku podczas kontroli przejechano 2387
km, skontrolowano z dokumentów 459 wędkarzy
(nad woda stwierdzono w tym czasie 835 osób).
Stwierdzono 13 braków dokumentów, 25 braków
wpisu do rejestru, upomniano 39 osób, w 3 sprawach wezwano policję.
SSRyb. powiatu 154 kontroli – w tym wspólnie
z PSR i Policją po 6 kontroli. Trzykrotnie wzywano
Policję w celu interwencji wobec osób bez uprawnień do wędkowania. Jedna z tych spraw zakończyła się wyrokiem sądowym (wyrok m.in. 800 zł
+ koszty postępowania w wysokości 100 zł), w tej
samej sprawie wysłałem do właściwego koła meldunek do Sądu Koleżeńskiego. Meldunek do Sądu
Koleżeńskiego został wysłany też w innym przypadku. Niestety z obu kół (tj. Rakszawa i Jarosław)
nie otrzymałem odpowiedzi. Zarejestrowano 45 naruszeń przepisów, z których aż 19 to zgłoszenia
ze zbiornika „czyste”.
Z 26 wędkarzy-strażników, posiadających
uprawnienia do kontroli na rok 2007, 21 choć
raz brało udział w kontroli: Górski Roman (36);
Stanisław Mączka (32); Władysław Wojnarski
(26), Grzegorz Gorzkiewicz, Norbert Maczuga
(18), Leszek Jarzyński (16), Henryk Ożga (15),
Marian Krajcarski (11); Łukasz Siuzdak, Janusz
Konior (10); Zdzisław Gdula (9); Paweł Wylaź
(8); Wojciech Kulpa (5); Rafał Gorzkiewicz, Mariusz Ulman, Marcin Surmacz, Robert Danys (2);
Władysław Karcz, Andrzej Karcz, Henryk Płoszaj (1).
W kontrolach uczestniczyli też wędkarze: Maria
Mączka (12), Paweł Wojnarski (9), Józef Urban (4),
Eugeniusz Mścisz (3), Damian Ożga, Adam Kowalik (2), Tomasz Sarzyński, Leszek Flak, Paweł
Horzempa, Andrzej Cichoń, Jan Marek, Zbigniew
Gdański, Edward Kubis, Stanisław Wikiera, Rafał Urban, Andrzej Szklarz, Lech Sokołowski, Paweł Gdula, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Stelmarczyk, Zygmunt Stopyra, Mateusz Ożga, Krzysztof Płoszaj (1).
Godnym zaznaczenia jest fakt, że 18 różnych
akcjach porządkowych organizowanych przez koło
Leżajsk wzięło udział 30 strażników i tylko 21 wędkarzy (w tym często pozostałych członków zarządu koła).
Aktywność społeczna członków koła na poziomie 10 procent, źle nam wróży, źle też wróży
składkom na kolejne lata. Zmniejsza się przychylność samorządów wobec nas, rosną więc podatki
za użytkowanie gruntów i wód. Gdy do tego dojdą koszty podstawowych prac przy utrzymywaniu
porządku nad wodami, podstawowych konserwacji
terenów wokół zbiorników (koszenia, drobne naprawy), staniemy przed koniecznością kolejnego
podnoszenia składek. Zachęcam, więc do szerokiego wspierania PZW jako organizacji, jako swojego koła. Mamy możliwość przekazania 1 proc.
podatku przy rozliczaniu się za rok 2007, przy
opłacaniu składek otrzymywaliście ulotki z instrukcją jak to zrobić i informacją na co będą przeznaczane te pieniądze. Zachęcajcie do tych wpłat
członków swoich rodzin, znajomych, współpracowników w miejscu pracy. Jeżeli macie możliwość wyłożenia tych ulotek w miejscu pracy, proszę o odebranie ich od Skarbnika. Pieniądze te nie trafią bezpośrednio do naszego koła, ale poprzez wsparcie okręgu umożliwią wykup wód, większe zary-

bienia, poprawę działalności z młodzieżą, rozwój
sportu. Liczymy szczególnie na wykup wód, ponieważ zmniejszy to opłaty dzierżawne i da gwarancję opłacalności długofalowego programu zarybień na własnych zbiornikach.

Komendant Powiatowy SSRyb.
Stanisław Mączka

Wpłać 1 procent
podatku na rzecz PZW
Okręg w Rzeszowie

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w dniu 9 marca 2006 r., Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie, został zarejestrowany jako Organizacja Pożytku Publicznego
(OPP). W roku bieżącym przekazanie pieniędzy
na rzecz OPP jest dużo prostsze.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na co przeznaczymy pieniądze z Twojego 1 procenta i w jaki sposób
można przekazać nam środki, zapraszamy do lektury dalszej części tekstu.
TERAZ MOŻESZ SAM ZDECYDOWAĆ, NA
CO ZOSTANĄ WYKORZYSTANE TWOJE PIENIĄDZE!
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
masz prawo do przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,
jaką jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Rzeszowie.
Powierzając pieniądze Okręgowi PZW w Rzeszowie pomagasz między innymi w: ● działaniach
wspierających ochronę środowiska naturalnego
i wód Okręgu, ● poprawie stanu ichtiofauny rzek,
zbiorników zaporowych, stawów itp., ● zwiększeniu areału wód użytkowanych przez Członków
Polskiego Związku Wędkarskiego, ● organizacji
i wspieraniu sportu wędkarskiego.
Od tego roku przekazanie 1 proc. jest mniej
skomplikowane. Jak przekazać pieniądze?
1. Oblicz należny podatek.
2. Wylicz 1 proc. z tej kwoty.
3. Wypełnij odpowiedni dla Ciebie PIT, wpisując
wyliczoną kwotę w rubrykę: „Kwota zmniejszenia
z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”.
4. Wypełniając PIT wpisz w odpowiednią rubrykę:
● nazwę organizacji: „Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie”
● numer KRS organizacji: 0000071222
5. Wypełnione zeznanie podatkowe prześlij
do właściwego sobie Urzędu Skarbowego.
Przekazując 1 proc. podatku na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Rzeszowie,
nic nie tracisz. Zyskujesz jednak prawo do samodzielnej decyzji o sposobie wykorzystania Twoich pieniędzy.
*
W następnym Biuletynie Miejskim – sprawozdanie Prezesa, Komisji Rewizyjnej i plan pracy koła
na rok 2008. Zebranie sprawozdawcze Koła planujemy na dzień 17 lutego 2008, od godz. 9.30. Miejsce zebrania – Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku (od kilku lat jest to to samo miejsce). Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Przypominam, że termin zwrotu rejestrów za rok 2007 upływa 29 lutego 2008! Nawet,
jeśli nie opłacamy składek.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
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Niewierny Tomasz
Jeden z obrazów namalowanych techniką olejną
na płótnie – eksponowany w obrębie klatki schodowej Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów – na ciemnym, neutralnym tle prezentuje pierwszoplanowo grupę mężczyzn widocznych do pasa. Jednym z nich,
usytuowanym pośrodku, jest Chrystus.
Skąpane w świetle, odsłonięte ramiona Zbawiciela, białe perizonium obfitymi fałdami okrywające Jego biodra, a także rana
świeżo zabliźniona na lewym boku i ledwie widoczna na powierzchni prawej otwartej dłoni – to symbole prawdy o dramacie Wielkiego Piątku i poranku Zmartwychwstania. Głowa delikatnie pochylona w stronę lewego ramienia, okryta długimi włosami delikatnie opadającymi na plecy oraz biała delikatna
szyja zdradzają młody wiek Zbawiciela. Twarz, pełną grymasu wywołanego doświadczeniami Męki, charakteryzują przymknięte oczy, okryte ciężkimi, sennymi powiekami, wyraziście
zaznaczone brwi, prosty i zgrabny nos
oraz lekko uchylone, piękne usta okryte
delikatnymi wąsami, podkreślone krótką brodą.
Spojrzenie Chrystusa podąża ku stojącemu obok uczniowi w czerwonej tunice. Apostoła wyróżnia wysokie pomarszczone czoło, długie ciemne włosy,
okrywające plecy, oraz pokaźny czarny zarost. Wnikliwe spojrzenie mężczyzny skierowane jest na ranę w boku
Chrystusa. Apostoł dotyka ją wskazującym palcem prawej ręki, zaś lewą, otwartą dłoń, przykłada do własnej piersi. Akcję tę bacznie obserwuje sześciu
mężczyzn.
Obraz stanowi ilustrację wydarzenia, które miało miejsce
w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Poprzedził
je cud zaistniały „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia,
tam gdzie przebywali uczniowie” (J 20, 19). Z opisu – pozostawionego w Ewangelii Janowej – wynika, że drzwi pomieszczenia były zamknięte „z obawy przed Żydami”. Wtedy „przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19–23).
Podczas tamtego spotkania wśród uczniów nie było Tomasza. Gdy nieco później dowiedział się o cudzie, nie uwierzył naocznym świadkom. Oświadczył nawet: „Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę” (J 20,
25). Jednakże „po ośmiu dniach, kiedy uczniowie (…) byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie
rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym” (J 20, 26–27). Tomasz zatrwożony tym, co się
wydarzyło, wyznał: „Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus:
Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 28–29). Ten właśnie moment
zilustrował nieznany malarz, działający w XVII wieku.
Wahania Tomasza nie były czymś wyjątkowym. Ewangeliści
podkreślają zgodnie, że relacje Marii Magdaleny i uczniów, po-
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wracających z Emaus, nurtowały także pozostałych dziesięciu
Apostołów (Mt 28, 8; Mk 16, 11–13; Łk 24, 11. 25. 38. 41). Piotr
i Jan o prawdziwości Zmartwychwstania przekonali się dopiero przy pustym grobie. Wówczas to wspomniany „Umiłowany
Uczeń, „ujrzał i uwierzył” (J 20, 8). Tylko Jan przytacza wątpliwości Tomasza (J 11, 16; 14, 5), dla którego rzeczywistością nie podlegającą dyskusji mogła być jedynie męka i śmierć
Jezusa. O cudzie Wielkiej Niedzieli Apostoł pragnął przekonać
się naocznie.
Epizod, opisany w Ewangelii Janowej, miał w historii Kościoła
doniosłe znaczenie. „Umiłowany Uczeń” opowiedział w nim, jak
trudno było – nawet w łonie ludzi wybranych i stale towarzyszących Jezusowi w Jego publicznej działalności – uwierzyć w realny wymiar Poranka Wielkiej Niedzieli. Janowi chodziło również
o wprowadzenie stale aktualnej myśli o wierze tych, którzy „nie
widzieli” (J, 20, 29). Na specjalną uwagę zasługuje jednak samo
wyznanie Tomasza poprzedzone chęcią dotykalnego przekonania się o prawdziwości zasłyszanych wieści. W zetknięciu z otwartymi ranami uwielbionego Jezusa zdobył się na pełne wyznanie wiary w Jego boskość, co udokumentował specjalnym
tytułem „Pan” wypowiedzianym w obecności świadków, w tradycji judaistycznej
zarezerwowanym Bogu. Tomasz w jednej chwili odbył daleką drogę wiodącą
ze sfery ludzkiej do Bożej.
W przytoczonym epizodzie łatwo odczytać dynamizm zmartwychwstania
udzielającego się uczniom jako nadprzyrodzona moc ich przemiany. Obojętnym nie pozostał Szaweł zdążający
do Damaszku, znany z zaciekłego zwalczania Kościoła (Dz 9, 3 nn.). Tę samą
moc uzyskało żywe słowo zwiastujące
całemu światu radość poranka i nowego życia. Przyjęte w wierze – zaświadczone i potwierdzone przez Ducha-Pocieszyciela – miało przekształcać nowego człowieka w sposób ustalony w niezgłębionych planach Bożych. Wyrażenie „błogosławieni” (J 20, 29) ukazuje cel drogi, którym jest życie wieczne
(por. J 17, 3). Cud opisany przez św.
Jana poucza, że następne pokolenia
chrześcijan nie znajdują się w gorszej
sytuacji zbawczo-historycznej niż ci,
co „widzieli”. Jezus zmartwychwstały
pozostaje na zawsze obecny wśród nich. Autentyczność świadectw, na których opiera się wiara, gwarantuje Duch Święty
kierujący Kościołem. Dzięki nadprzyrodzonej wierze oni również mogą „zobaczyć” Jezusa i dążyć do trwałego z Nim zjednoczenia.
Obraz wykonany przez nieznanego malarza – czynnego
w XVII wieku – miał do spełnienia wiele zadań wśród wiernych,
skazanych na poznawanie prawd religijnych, niemal wyłącznie
za pośrednictwem milczącego znaku plastycznego. Dramaturgię
wydarzenia, opisanego w Ewangelii, artysta opowiedział za pomocą środków wyrazu plastycznego powszechnie akceptowanego w Kościele katolickim, polemizującym ze zwolennikami reformacji. Stąd łatwa do uchwycenia klarowna gestykulacja i mimika twarzy zaledwie kilku osób, stanowiąca bezpośrednie odniesienie do tekstu kanonicznego. To także światło, uwypuklające istotne wątki narracji, wydobywające z mroku twarze i gesty
– najważniejsze elementy przedstawienia. Malarz naśladował
wielkich artystów okresu baroku, jak choćby Caravaggio (zm.
1610). Temat z „Niewiernym Tomaszem”, ilustrowany za pomocą podobnych elementów, ma w swym dorobku także Guercino
(zm. 1666), pozostający pod wpływem Caravaggia.
Wspomniane środki wyrazu plastycznego, akceptowane
w okresie kontrreformacji, są z pewnością zrozumiałe także dla
niejednego współczesnego pielgrzyma i turysty, zwiedzającego
pomniki bernardyńskiego dziedzictwa. Wśród wielu eksponatów,
umieszczonych na szlaku prowadzącym do sal wystawowych,
znajdujących się na górnych kondygnacjach Muzeum, pełnią
funkcję milczącego narzędzia przekazu konkretnych treści.

O. Efrem Obruśnik
Fot. brat Walter

