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Strefy ochronne wód głębinowych dla Leżajska i Browaru
oraz
obszar Parku Przemysłowego „Stare Miasto – Park”


dzień za dniem
Zmiany w ratuszu

2 stycznia br. zarządzeniem burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza
na stanowisko zastępcy burmistrza Leżajska powołany został Piotr Urban.
W tym dniu w sali posiedzeń leżajskiego ratusza w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej i pracowników Urzędu
burmistrz Tadeusz Trębacz powitał swego
nowego zastępcę, dziękując jednocześnie dotychczasowemu zastępcy Danielowi Zającowi, który swe obowiązki pełnił
przez ostatnie cztery lata.
Daniel Zając – w randze pełnomocnika
burmistrza – został kierownikiem Referatu
Planowania, Rewitalizacji, Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych.
Obecny zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban ma w swej gestii przede wszystkim sprawy gospodarczego rozwoju miasta.

10 stycznia 2007 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa. Prezesem Zarządu zastał wybrany Leszek
Sarzyński – wicedyrektor Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku, funkcje wiceprezesów pełnią: Maria Horoszko – dyrektor
MCK w Leżajsku i Antoni Bereziewicz –
emerytowany nauczyciel. Obowiązki sekretarza powierzono Januszowi Berestce, a skarbnika – Marianowi Matkowskiemu. Członkami Zarządu zostali: Anna Ordyczyńska, Andrzej Chmura, Rafał Ciryt i Bartosz Podubny. Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: Rozalia
Świeżawska – przewodnicząca, Helena
Grzywna i Stanisław Socha, a Sąd Koleżeński w składzie: Tadeusz Duda – przewodniczący, Kazimierz Kuźniar i Józef
Rzeźnik.

(bwl)

Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Leżajskiej działa

Po kilkunastu latach przerwy Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
reaktywowało swoją działalność statutową. Z inicjatywy Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza oraz Kazimierza Kuźniara, wieloletniego działacza Towarzystwa udało się doprowadzić do spotkania grupy osób, którym
na sercu leży podtrzymanie i kontynuowanie pięknych osiągnięć leżajskich
regionalistów.
W świątecznej atmosferze 27 grudnia
ub. r. odbyło się Walne Zgromadzenie
TMZL, na którym dokonano podsumowania bieżącej sytuacji stowarzyszenia
i wyznaczono priorytety działania w nowej kadencji. W dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę istnienia
takiej organizacji oraz poruszyli szereg
tematów związanych z nowymi obszarami działania i rolą, jaką może odegrać
w promocji naszego miasta oraz regionu. Poseł Zbigniew Rynasiewicz zwrócił uwagę na konieczność objęcia zasięgiem działania całego powiatu i podjęcia prób konsolidacji działań już istniejących towarzystw lokalnych oraz szerszej
współpracy w organizowaniu wspólnych
przedsięwzięć. Wybrano też członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego. To miłe i dobrze wróżące

na przyszłość spotkanie umiliła pięknymi
kolędami młodzież przygotowana przez
instruktorów MCK. Wśród najczęściej powtarzających się życzeń, które sobie składali uczestnicy spotkania, było życzenie
powodzenia podjętego zadania i wytrwałości w realizacji.

Pierwsze posiedzenie Zarządu poza
ukonstytuowaniem się poświęcone było
zaplanowaniu działań najpilniejszych tj.
uregulowania spraw formalnych funkcjonowania oraz finansów, podjęcia działań informacyjnych o reaktywacji Towarzystwa, a także omówiono przyjęte
na Walnym Zgromadzeniu główne zadania na kadencję 2007–2009.
Siedzibą Towarzystwa będzie na razie
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
W ostatnich dniach prezes i wiceprezesi złożyli wizytę Tadeuszowi Trębaczowi
Burmistrzowi Leżajska i Robertowi Żołyni
Staroście Powiatu Leżajskiego w kwestii
zadeklarowania współpracy i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji miasta oraz powiatu. Przedstawiono
plan działania i zakres tematyczny głównych zamierzeń – po czym strony zgodnie
stwierdziły, że zamierzenia Towarzystwa
doskonale wkomponowują się w strategię
działań samorządów. Burmistrz i Starosta
przyjęli deklarację współpracy i ze swojej
strony obiecali wspomagać nas w miarę
możliwości dla wspólnego dobra społeczności miasta i regionu.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej zaprasza do współpracy wszystkich, dla których dobro naszej
„małej ojczyzny” jest istotą trwania lokalnej kultury i tradycji, zachowania dla potomnych pamięci o historii ludzi, którzy
na przestrzeni wielu wieków tworzyli dobra materialne i dawali swoim przykładem
świadectwo patriotyzmu.
W kolejnych numerach Biuletynu Miejskiego będziemy informować czytelników o działalności bieżącej Towarzystwa,
a także przybliżać jego historię. Prosimy
też o uwagi i sugestie, które mogą być dla
nas kopalnią pomysłów i inspiracją do podejmowania nowych działań.
Zapisy nowych członków Towarzystwa
prowadzi Marian Matkowski w Centrum
Informacji Turystycznej (pod wieżą). Deklaracje członkowskie są do pobrania
ze strony internetowej Urzędu Miasta.
Adres: www.lezajsk.um.gov.pl

Prezes Zarządu TMZL
Leszek Sarzyński

Nowe władze
w „Hortino”

Tej zaskakującej decyzji spodziewali się tylko nieliczni – ludzie związani
bliżej z Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortino” sp. z o.
o. w Leżajsku. Dla osób z zewnątrz firmy był to szok.
W środę, 27 grudnia ubiegłego roku, tuż
po świętach Bożego Narodzenia, z funkcji prezesa Zarządu „Hortino” odwołany
został Stanisław Cholewiak. Wraz z nim
wszyscy członkowie Zarządu. Taką decyzję podjęli członkowie Rady Nadzorczej spółki na wniosek przewodniczącego Rady i głównego udziałowca Józefa
Sztorca, przedsiębiorcy z województwa
małopolskiego. Od nowego roku funkcję
prezesa Zarządu „Hortino” w Leżajsku objął Zbigniew Żebrowski z Tarnowa.
O tym, dlaczego zapadły takie decyzje, wiedzą tylko wtajemniczeni. Dla większości zwykłych zjadaczy chleba jest ona
niezrozumiała. Stanisław Cholewiak prowadził leżajski zakład, kiedy należał on
jeszcze do „Horteksu”. W tym holdingu
był to zakład najlepszy! W styczniu 2000
roku, kiedy „Hortex” postanowił go zamknąć, nie tylko pracownicy, plantatorzy
i dostawcy surowców byli zdruzgotani tą
nie do przyjęcia decyzją. Stanisław Cholewiak również. Decyzja holdingu skazywała na utratę środków do życia ponad
pięć tysięcy ludzi związanych z leżajskim
zakładem. Rozpoczęła się walka o uratowanie zakładu, w którą włączyły się też
samorządy lokalne i niektórzy parlamentarzyści. Udało się – wpłacano udziały, każdy tyle, ile mógł. Powstało „Hortino”. Z roku na rok stawało coraz mocniej na nogach, wypłaciło „Horteksowi”,
czego żądał, przetrwało procesy o znak
towarowy, rozwijało się. Wprowadzało
na rynek coraz to nowe produkty, zbierało za nie nagrody. W ubiegłorocznej edycji Międzynarodowych Targów „Polagra
Food 2006” za produkty pod marką „Poltino” otrzymało najwyższe z możliwych
trofeów – Złoty Medal za kolejne nowości na rynku. Następną nagrodą był „Junior
Eksportu 2006”. W marcu 2005 roku Stanisław Cholewiak, odbierając statuetkę
„Józef 2004”, stał się Człowiekiem Roku
Polski Południowo-Wschodniej w kategorii menadżer.
Dlatego te ostatnie decyzje Rady Nadzorczej „Hortino” są trudne do pojęcia
i przyjęcia. Dlatego budzą emocje.
Stanisław Cholewiak mówi, że Rada
Nadzorcza ma prawo bez uzasadnienia
odwołać w każdej chwili zarząd lub poszczególnych jego członków.
„Hortino” jest największym na Podkarpaciu producentem mrożonek, który zatrudnia około 600 osób, a współpracuje z kilkoma tysiącami plantatorów i dostawców surowców. O tym, co zaproponują nowe władze „Hortino”, dowiemy się
w przyszłości. I to zapewne niedalekiej.

Barbara Woś-Lisiecka



ogłoszenia

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Leżajsku
informuje, że rozpoczęła się
realizacja projektu
w ramach SPO RZL Dz. 1.4
pt.

„Rynek pracy
– równe szanse”
Projekt adresowany jest do osób
niepełnosprawnych
z umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności
Cel projektu:
 Głównym celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności z Powiatu Leżajskiego we wchodzeniu i poruszaniu się na otwartym rynku pracy, a także zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
Główne działania przewidziane w programie:
 warsztaty psychologiczne, zwiększające aktywność
zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
podnoszące zdolność do ich zatrudnienia
 indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, zwiększające potencjał zawodowy
i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne
 poradnictwo grupowe, zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby
niepełnosprawne
 kampania informacyjno-promocyjna skierowana do beneficjentów ostatecznych, pracodawców
i ogółu społeczeństwa, mająca na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
szczególnie w środowisku pracy.

Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz

PROKURATOR REJONOWY
w LEŻAJSKU
37-300 Leżajsk, ul Mickiewicza 47
tel. (0-17) 242-03-03

OGŁOSZENIE

W związku z obchodami TYGODNIA OFIAR PRZESTĘPSTW – Prokuratura Rejonowa w Leżajsku w okresie od 22 lutego do 1 marca 2007 r. organizuje bezpłatne udzielanie pomocy prawnej pokrzywdzonym w wyniku
przestępstwa.
Porady powyższe udzielane będą w pomieszczeniach Prokuratury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 (budynek Sądu)
w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
Na terenie rejonu działają następujące instytucje i organizacje pomocowe:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 3, gdzie w dni robocze od 7.30 do 15.30 można zwrócić się o udzielenie pomocy materialnej, telefon:
017 242 04 97 i 017 242 73 33 (wewn.139);
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczący się
w Leżajsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, gdzie przyjmowani są interesanci w godzinach od 7.30 do 15.30, a
w poniedziałek od 8.00 do 16.00. W instytucji tej ponadto
działa Powiatowy Telefon Zaufania 017 242 13 00, zaś pod
numerem telefonu 017 242 82 58 w godzinach od 15.30
do 17.30 można skorzystać z porad psychologa (poniedziałek, środa, piątek), zaś w pozostałe dni z porad terapeuty od uzależnień.

Prokurator Rejonowy
Jerzy Danilewicz

Bliższych informacji o projekcie udziela

Koleżance Dorocie Pęcak
wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8

składają

Projekt realizowany będzie w okresie
od 1.12.2006 r. do 31.03.2008 r.

tel. (017) 242 82 58, fax (017) 242 72 08



Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącym się w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza 65
w Leżajsku (pok. 38) prowadzone będą w roku 2007 następujące dyżury:
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
18.00–20.00 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog, prawnik),
• w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 18.00–
–20.00 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw.
„telefon interwencyjny” nr 017 242 62 55, przez który będzie można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania
z usług Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

B R ATA

Burmistrz Leżajska
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego

fakty i opinie
O planach stworzenia przez gminę Leżajsk parku technologicznego czy też parku przemysłowego (nazewnictwo stosowano zamiennie) przebąkiwano od mniej
więcej trzech lat. W mieście istniała już specjalna strefa ekonomiczna jako oddział mieleckiego Euro-Parku, powstawały w niej nowe zakłady produkcyjne.
Był to realny twór. Zaś pojęcie: „park technologiczny” powszechnie funkcjonowało wciąż w sferze zamysłów. Niewiadomo było, kiedy zacznie on funkcjonować i na jakim terenie.
W końcu jednak zaistniał jako spółka z o.o. pod nazwą: Park Przemysłowy
„Stare Miasto-Park” z siedzibą w Wierzawicach, a jego prezesem Zarządu został
Janusz Wylaź.
Kiedy powstał Park? Prezes odpowiada, że wszystkiego można się dowiedzieć, że strony internetowej. W końcu
wyjaśnia, że nastąpiło to 24 października 2005, że z Unii Europejskiej przyznano dotację w kwocie 18 milionów złotych
i że na wybudowanie za to kompleksowej
infrastruktury oraz trzech hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 7 tysięcy m
kw. dla przyszłych przedsiębiorców ma
czas do końca maja 2008 roku.
Tego, dla kogo ma zamiar budować te
trzy hale produkcyjne wraz z odpowiednią infrastrukturą, powiedzieć nie chce. –
Mam listy intencyjne – odpowiada. To chyba oznacza, że wie dobrze, co, jak i dla
kogo będzie budował w tym Parku. Przecież nikt rozsądny „w ciemno” nie rozpoczynałby inwestycji! Jeśli rozpoczną
w nim działalność nowe podmioty gospodarcze, które stworzą nowe miejsca
pracy... Chwała.
Ale!
Akurat wtedy, kiedy leżajski Browar
przygotowywał się do fety z okazji wyprodukowania w ciągu roku dwóch milionów hektolitrów piwa, dotarła doń wieść,
że Rada Gminy Leżajsk podjęła uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Przemysłowy Stare Miasto”. Wynika z niej,
że ów Park ma być posadowiony na terenie objętym pośrednią strefą ochronną złóż oligoceńskich wód głębinowych,
z których Browar czerpie swój podstawowy surowiec do produkcji piwa i zaopatruje w wodę część Starego Miasta,
a Miejski Zakład Komunalny także z tych
złóż bierze wodę dla Leżajska (zob. mapa
na stronie 2). To właśnie te zasoby krystalicznie czystej wody przesądziły w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku o lokalizacji tego Browaru w Leżajsku
a nie w Opolu, czy w Krasnymstawie. Jeśli
na tym terenie powstaną zakłady produkcyjne, może dojść do skażenia lub pogorszenia jakości tych wód, a wówczas przyszłość zakładu w tym miejscu stanie pod
znakiem zapytania.
Wrześniowa uchwała Rady Gminy Leżajsk, dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego, zasiała niepokój
nie tylko w Browarze, także i w Miejskim
Zakładzie Komunalnym, który z tych samych zasobów czerpie wodę dla całego
miasta (pierwsze ujęcie wody powstało
w 1991 roku).
Krew z w żyłach obu firmom zmroziło
dopiero pozwanie do sądu. Park Przemysłowy „Stare Miasto-Park” sp. z o.o.
oskarżył Browar i MZK o ochronę na-

ruszonego posiadania. Koniec grudnia,
styczeń, luty toczyły się rozprawy. Okazało się, że 6 października 2005 roku
Park Przemysłowy „Stare Miasto-Park”
sp. z o.o. przejął użytkowanie od Gminy
Leżajsk konkretny teren (na marginesie:
w protokole przekazania nie uwzględniono, że od lat korzysta z niego ktoś inny)
i odkrył, że drogi do studni na nim się
znajdujących są zajeżdżone. A przecież
o tym, że z tych studnie korzystają od kilkunastu lat Browar, MZK i Hortino wiedział
chyba każdy mieszkaniec zarówno miasta jak i Starego Miasta, które też z tych
zasobów korzysta.
Sąd oddalił powództwo. Uznał je jako
całkowicie bezzasadne. Browar, MZK
od wielu lat korzystają z tych złóż, gmina
Leżajsk bierze opłaty od nich za korzystanie z jej terenu. I nagle po roku od przejęcia terenu przez Park Przemysłowy „Stare Miasto-Park” sp. z o.o. coś miałoby się
zmienić? Przecież Park pozostaje w zależności od Gminy Leżajsk, więc powinien
o tym wszystkim wiedzieć.

Czy w imię tworzenia nowych zakładów
pracy, warto ryzykować niszczenie środowiska naturalnego, źródlanych wód, które można pić wprost z kranu? Budować
stacje uzdatniania dobrej, ale w imię czegoś (naprawdę ważnego?) zmarnowanej
wody, żeby zaopatrzyć w nią miasto i okolicę? I zawieszać na włosku byt setek ludzi, którzy pracują w Browarze?
22 stycznia br. w Rejonowym Zarządzie
Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło
się posiedzenie konsultacyjne w sprawie
dotyczącej lokalizacji Parku Przemysłowego Stare Miasto-Park. Miało ono służyć wypracowaniu wspólnego stanowiska. Byli obecni przedstawiciele wojewody, marszałka, miasta, gminy, Browaru,
MZK, eksperci. Chodziło o wypracowanie wspólnego stanowiska co do sposobu ochrony zasobów wodnych i ewentualnych możliwości wykorzystania terenu
stref pośredniej ochrony studni pod inwestycje. Na tym spotkaniu był też prokurent grupy Żywiec, który oznajmił, że jeśli będą podjęte jakieś działania powodujące pogorszenie jakości czerpanej wody
dla celów technologicznych dla browaru,
to poszukamy innych możliwości lokalizacji produkcji. Kilka browarów już zlikwidowali, nie chciałby, że był to teraz Leżajsk.
Nie powzięto konkretnych ustaleń. Decyzję podejmie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Park na wodzie?
Czego spodziewał się Park wytaczając proces, kto to wie? Czy spodziewał
się uzyskać wyższych opłat za korzystanie z terenu gminy, na której są ich studnie? Czy chciał, żeby użytkownicy tych
studni poszli sobie precz? Prezes Parku J. Wylaź odpowiedział: Wszystko rozstrzygnie sąd.
Sąd rozstrzygnął.
Szkopuł w tym, że zarówno Browar jak
i MZK mieli decyzje odpowiednich organów (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) zezwalające na korzystanie
z konkretnych studni i decyzje wyznaczające strefy ochronne wód bezpośrednie
i pośrednie. Decyzje na eksploatacje i strefy ochronne zasobów wodnych opiewały
na dziesięć lat czyli do stycznia 2007.
W gminie wyciągnięto wniosek, że te
umowy w styczniu tracą moc. I rozpoczęto procedurę prawną. (Jakby nie można
było znaleźć innej formy porozumienia.)
Nie wzięto też pod uwagę, że może być
inaczej. Tymczasem okazuje się, że 18
grudnia 2006 roku – jak dowiadujemy
się w Browarze i MZK – wydana na dziesięć lat decyzja została zinterpretowana
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie jako „nadal ważna i w świetle
prawa obowiązujących przepisów stała się
strefą ustanowioną bezterminowo”.
A swoją drogą, czy w kwestii ochrony
zasobów wodnych, z których korzystają
tysiące ludzi, mogą być jakieś terminy zakazujące im korzystania z nich?

Co najbardziej może nas niepokoić?
Oligoceńskiej wody z głębinowych
studni nikt mieszkańcom Leżajska zabrać nie może. Ale raz rzucony cień
na to podziemne jezioro może przynieść
najgorsze – prokurent Grupy Żywiec Polska przekazał czytelny komunikat – jeżeli gmina będzie się upierać przy inwestowaniu na tym terenie, które może zaszkodzić jakości czerpanej przez Browar wody do produkcji piwa, to... zakład
może zmienić lokalizację. Co wtedy? Ludzie bez pracy. Ale i gmina... bez tłustego podatku.
Żeby było jasne – ani Browar, ani Miejski Zakład Komunalny nie są przeciwne
powstaniu Parku Przemysłowego SMP.
Są jedynie przeciwne lokalizacji go na terenie stref ochronnych zasobów wód głębinowych, które eksploatują.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodniczący Mieczysław Sroka powiedział, że odbył kilka spotkań, które – miał
nadzieję – doprowadzą do normalizacji stosunków na linii miasto-gmina Leżajsk. Przedłożył program współpracy,
ale ze strony gminy nie został on podjęty. – Sądzę, że daje nam to moralne
prawo do tego, aby otwarcie przyznać,
że nasze inicjatywy, zmierzające do znalezienia jakiegoś konsensusu rozwiązania
narastających problemów między gminą
a miastem nie doszły do skutku.
Czy naprawdę tak musi być?

Barbara Woś-Lisiecka



wywiad miesiąca
Rozmowa
z Piotrem Urbanem
Zastępcą Burmistrza
Leżajska
• Jak zaczął się panu nowy rok?
Czy dobrze?
• Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że tak,
chociaż zapoczątkowała go niemal rewolucja w moim życiu zawodowym. Rozstałem się moją firmą i gazownictwem
i po ośmiu latach powróciłem znów
do pracy w ratuszu.
• W gabinecie zastępcy burmistrza
Leżajska zasiadł pan po raz pierwszy
przed dwunastu laty. Jak zapamiętał
pan tamtą kadencję?
• Bardzo dobrze i dokładnie. Postawiliśmy sobie wspólnie ambitne zadania
i udało się je zrealizować. Z perspektywy
tych dwunastu lat, kiedy pracowałem jako

• Dobrze, mimo że jestem taki „nowy
stary”. Ale chciałbym sprostować jedno
– wróciłem na stanowisko zastępcy burmistrza, lecz przerw w kontaktach z ratuszem nie miałem! Przez ostatnie dwie
kadencje byłem radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, ani na moment
nie przestałem uczestniczyć w życiu naszego miasta. Problemy mieszkańców
Leżajska, jak też mojego okręgu wyborczego były mi i są bardzo dobrze znane,
nigdy nie były mi obce. Toczyły się też
z moim udziałem. Byłem w bieżącym kontakcie z pracownikami i referatami Urzędu Miejskiego. Więc w tej chwili nie mam
problemu z orientacją, co się dzieje
w mieście. Aczkolwiek tutaj, w ratuszu,
spektrum spraw jest znacznie większe.
Przedtem miałem jedną branżę – gazownictwo. Myślę, że czasu, gdy pracowałem
„tam”, nie zmarnowałem – udało mi się
rozwiązać kilka problemów tego miasta,

• Istotnie, ale pan burmistrz Tadeusz
Trębacz powołał mnie na swego zastępcę.
• I zostawił pan swoich wyborców?
• Oczywiście można mi to poczytać
za zarzut. Przyznam, iż w roli radnego
czułem się bardzo dobrze i teraz mam
pewnego rodzaju „moralnego kaca”. Oni
głosując na mnie, chcieli, ażebym ich godnie reprezentował.
• A doszło do tego, że musiał pan
złożyć mandat i trzeba będzie przeprowadzić wybory uzupełniające. Zawiódł
pan zaufanie swoich wyborców?
• Myślę, że jednak nie. Wręcz przeciwnie. Będąc na tym stanowisku, potrafię w działaniu zrekompensować wyborcom ich oczekiwania. Nic na tym nie tracą. Pamiętam, o czym mówili na spotkaniach, znam ich bolączki, ciągle wśród
nich się obracam. Sądzę, że w tej chwili

jest szansa, żeby te wszystkie ich życzenia, a przynajmniej sporą ich część, przekuć w materię.
• Jakie sprawy, które dziedziny życia
miasta powierzył panu burmistrz?
• Pan burmistrz w zarządzeniu powierzył mi przede wszystkim nadzór nad rozwojem gospodarczym miasta. Pod moją
pieczą są zatem: referat rozwoju gospodarczego miasta, referat gospodarki nieruchomościami, architekt miejski, obrona
cywilna, Zakład Remontowo-Budowlany
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Może to prozaiczne sprawy, ale najważniejsze – życie przecież składa się z rzeczy normalnych i błahych.

zastępca burmistrza i jako radny w Radzie Miejskiej, stwierdzić mogę, że entuzjazm samorządności opada, gmina
jest coraz to bardziej obciążana nowymi
obowiązkami i świadczeniami – słowem
samorządność staje się coraz bardziej
scentralizowana. Państwo najlepiej wie,
co komu i kiedy potrzeba oraz systematycznie „umywa ręce” przy sprawach trudnych, kosztownych zrzucając te problemy
na gminę – czytaj budżet gminy.
• Po ośmiu latach przerwy wrócił
pan w to samo miejsce. Jak się pan
czuje?



a co najważniejsze – zawsze uważałem,
że bezpieczeństwo ludzi jest celem nadrzędnym. Zaowocowało to remontami sieci gazowych w centrum miasta i przyległych ulicach.
• Wyborcy podczas niedawnych
wyborów samorządowych obdarzyli pana wielkim zaufaniem. Kandydował pan na radnego do Rady Miejskiej
i w tej roli pana widzieli. Przez pierwsze dwa miesiące tej kadencji pełnił
pan funkcję wiceprzewodniczącego
Rady. Tymczasem... sprawy wzięły
inny obrót.

• Leżajsk w ciągu ostatnich kilku lat
bardzo się zmienił na korzyść. Jakby
przeszedł metamorfozę. Jest ładnym,
czystym i zadbanym miastem. Zrealizowano wiele inwestycji, powstały
nowe ulice, chodniki, parkingi, wodociągi, kanalizacje, drugie rondo... A jednak jest chyba jeszcze sporo do zrobienia.
• Zdaję sobie z tego sprawę, zresztą nie tylko ja. Uważam, że priorytetem
jest komunikacja w mieście. Każdy z nas
widzi, że na naszych ulicach jest coraz
ciaśniej. Zawsze wspierałem i nadal będę
wspierał każdą inicjatywę zmierzającą
w kierunku usprawnienia poruszania się
po mieście. Mam zawsze na uwadze informację, że w 2005 roku sprowadziliśmy
do Polski milion samochodów, a 300 tysięcy kupiliśmy. Te pojazdy gdzieś się muszą poruszać i gdzieś muszą parkować!
Leżajsk nie jest enklawą, której to nie do-

tyczy – u nas też ich przybyło. I musimy
dla nich wygospodarować jakieś miejsca.
Ulic i parkingów nigdy nie jest za wiele.
• Mimo wszystko – absolutnym priorytetem jest jednak obwodnica Leżajska.
• To prawda. I mocno w to wierzę,
że przygotowania do jej budowy jeszcze w tym roku, a najdalej w pierwszym
kwartale przyszłego roku doczekają się
szczęśliwego finału w postaci pozwolenia na budowę. Ale to wymaga od nas,
i od projektantów, i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wręcz heroicznego wysiłku. Nas na ten wysiłek
stać.
• Jakie są poza tym najważniejsze
zadania na ten rok?
• Myślimy o budowie kolejnych miejsc
parkingowych. Pierwszym powinien być
parking za Domem Książki przy Mickiewicza, czas pokazuje, że parking w pobliżu bazyliki jest za mały. Jest też kwestia budowy drogi łączącej ulicę Stanisława Boronia poprzez Hutniczą z ulicą
Przemysłową, Borki w kierunku Spółdzielczej, Sanowej. Taka droga jest konieczna
– jako alternatywa dla ciężkich pojazdów
sunących przez ulicę Mickiewicza. I jeszcze jedno. Chcielibyśmy odbudować kilka
nowych ulic nadając im nowe nawierzchnie i chodniki. Tak się składa, ze wszyscy
chcieliby mieć w sąsiedztwie swej posesji dobrą, wygodną drogę. Ale żeby taka
droga mogła powstać, muszą być spełnione określone warunki, parametry, a pozyskiwanie gruntu pod drogę od prywatnych
właścicieli niemal graniczy z cudem.
• W jakie inne dziedziny życia mieszkańców poza rozwiązaniami komunikacyjnymi zamierza zaangażować się samorząd miasta?
• Myślę, że przy dzisiejszym poziomie
informatyki powinniśmy sfinalizować przygotowania do stworzenia w Leżajsku szerokopasmowego internetu. Przesłaliśmy
list intencyjny do starostwa, aby włączyły
się w to przedsięwzięcie wszystkie gminy
powiatu. Wówczas jego realizacja byłaby
szybsza, a koszty proporcjonalnie rozłożone. To inwestycja, przed którą wcześniej czy później nikt się nie uchroni.
Kolejna sprawa – odbiór pierwszego
programu Polskiego Radia. Wielokrotnie
wysłuchiwałem postulatów mieszkańców
na ten temat. Jakość odbioru jest kiepska. Czynimy starania, by nadawany on
był w paśmie UKF, jak to jest w wielu innych miastach w Polsce. To kwestia między innymi porozumienia się z właścicielami masztu, z przyznaniem częstotliwości. Mamy zamiar pokonać te problemy
– na dzień dzisiejszy widzę bardzo wyraźne „światło w tunelu”.
Palącym problemem jest zrealizowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta –

wszyscy narzekają na braki terenów budowlanych pod budownictwo jednorodzinne. Uważam, że najskuteczniej, najszybciej i najefektywniej zrealizują zamiary budowy swojego mieszkania czy domu sami
zainteresowani – wszak „być na swoim”
dostarcza niebywałej satysfakcji (sam
tego kiedyś doświadczyłem).
Podczas dyskusji i spotkań z mieszkańcami podnoszony jest problem dróg dla
rowerów, oczywiście połączonych z atrakcyjnymi miejscami w Leżajsku i gminach
ościennych. Pokładam tutaj wielką nadzieję we współpracy z sąsiednimi gminami.
Mimo że jesteśmy miastem bezpiecznym, to ważnym problemem jest kwestia
bezpieczeństwa młodzieży w kwestii narkotyków i innych używek. Myślę, że w walkę z wszelkimi nałogami musimy włączyć
się wszyscy jako mieszkańcy i jednocześnie stać się mniej tolerancyjni – ustawy
nie mogą być martwe a my bezradni.
• Nie da się jednak ukryć, że miasto
się nam trochę starzeje, młodzi ludzie
w poszukiwaniu pracy opuszczają Leżajsk. Jak zatrzymać ten eksodus?
• Rola samorządu w tym względzie
jest dosyć trudna. Mimo funkcjonowania
specjalnej strefy ekonomicznej co zaowocowało powstaniem kilka zakładów,
a ostatnio decyzję pozwolenia na budowę otrzymał kolejny zakładu ze strefy, samorząd sam niewiele może zrobić.
Nie wybuduje zakładu pracy – bo nie leży
to w jego kompetencjach. Może jedynie
tworzyć sprzyjającą dla inwestorów atmosferę. Jednakże trudno ją stworzyć, jeśli niewiele ma się do dyspozycji. Z pewnością byłoby znacznie lepiej, gdyby inaczej potoczyły się losy zmiany granic –
to stwarzałoby ogromną szansę przyciągnięcia nowych inwestorów, a w ślad
za nimi powstania nowych miejsc pracy.
Niestety, w Leżajsku w obecnych granicach miasta brakuje działek pod budownictwo przemysłowe.
• Co trzeba uczynić, by było lepiej?
• Upatruję rozwiązania we współpracy dobrosąsiedzkiej z gminą. Wierzę,
że wspólnymi siłami można będzie wiele
zdziałać. Źle się dzieje, że następuje dysonans między interesami miasta i gminy
ościennej, źle to prorokuje na przyszłość.
Zwłaszcza w obliczu przymiarek do likwidacji niektórych powiatów. Jeżeli miasto
Leżajsk i ościenne gminy powiatu leżajskiego nie staną jednym frontem w obronie tego wspólnego terytorium, to „rozdziobią nas kruki, wrony”. Ci, którzy staną
jednym frontem, pewnie się obronią. Jeśli
stracimy powiat, stracimy też kilka poważnych instytucji. Uważam, że tylko zgoda
może nam wszystkim pomóc.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Konkurs
„Gmina Fair Play”
W roku 2007 roku miasto Leżajsk
po raz trzeci przystąpiło do udziału
w konkursie „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Należy przypomnieć, że w poprzednich
edycjach Leżajsk został dwukrotnie laureatem tego konkursu. W przypadku ponownego uzyskania tytułu „Gmina Fair
Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji miasto otrzyma tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”.
Organizatorem konkursu „Gmina Fair
Play” jest Instytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie
Gospodarczej.
Główną ideą konkursu jest wskazanie
polskim i zagranicznym firmom miejsca,
gdzie mogą inwestować, a także miejsca,
gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników Urzędu.
Celem konkursu i certyfikacji jest między innymi:
• identyfikacja i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów,
• zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą,
• wzmocnienie indywidualnej promocji
gmin, kreowanie wzorców skutecznej promocji inwestycji przez gminy,
• wsparcie wysiłków czynionych w celu
przyciągnięcia nowych inwestorów,
• promocja inwestycji przyjaznych środowisku,
• potwierdzenie certyfikatem spełnienia
ustalonych standardów w zakresie obsługi i realizacji inwestycji.
Niewątpliwą korzyścią dla miasta
z uczestnictwa w konkursie jest między
innymi promocja gminy przez organizatorów konkursu oraz poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin
uczestniczących w konkursie.
Konkurs przebiega w dwóch etapach.
W pierwszym etapie gminy wypełniają ankiety konkursowe służące do przygotowania pisemnej prezentacji gminy. Biuro
konkursowe weryfikuje prawidłowość dokumentów złożonych przez uczestników
pod względem formalnym. Po dopuszczeniu do drugiego etapu przeprowadzony
zostanie w gminach audyt certyfikacyjny
oraz badanie losowo wybranych inwestorów z terenu gminy.
Audyt certyfikacyjny będzie miał na zadanie potwierdzenie danych zawartych
w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie
dodatkowych informacji świadczących
o przyjazności i rzetelności gminy wobec
inwestorów.
O przebiegu i wynikach konkursu poinformujemy czytelników Biuletynu.

(pr)



raz w roku

15 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy… To jest nie tylko niesamowite, to rzeczywiście prawdziwy kosmos!
Bo – jak twierdzi Jurek Owsiak – kosmicznym wydaje się fakt, aby w naszej
skomplikowanej i trudnej rzeczywistości robić coś przez 15 lat i nie stracić
wiary w sens tych działań.
Przez te 15 lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo mocno odcisnęła swoje serduszko nie tylko
na wielu tysiącach urządzeń medycznych ratujących życie i zdrowie dzieci, ale
jest także w sercach wielu milionów Polaków. Nam – ludziom tworzącym Orkiestrę
w Leżajsku – jest niezmiernie miło, że widzimy to serduszko również na urządzeniach w naszym leżajskim szpitalu. Wiemy, że te urządzenia pomogły już wielu
dzieciom z naszego terenu. W ostatnim
roku szpital nasz wzbogacił się o kolejne urządzenie – inkubator wart 40 tysięcy złotych.
Sukces Fundacji jest niezaprzeczalny. Wydała prawie 75 milionów USD
na sprzęt medyczny, który pracuje w 650
szpitalach w całej Polsce! Zakupiła w sumie ponad 17 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Oprócz zakupu sprzętu medycznego prowadzi cztery programy medyczne i jeden edukacyjny. Trzy



z nich są uznawane przez specjalistów
z całego świata za najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym
i logistycznym.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
jako jedyna na świecie od kilku lat bada
słuch wszystkim noworodkom. Również jako jedyna na świecie podarowała 1800 osobistych pomp insulinowych
małym dzieciom, aby mogły bezpiecznie żyć z cukrzycą. Dzięki programowi
zapobiegania retinopatii wcześniaków
– udało się uratować wzrok ponad 1500
dzieci. Jako jedni z niewielu na świecie wyposażyli wszystkie oddziały intensywnej terapii noworodka w bardzo
nowoczesne urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddechu. Najnowszym programem Fundacji jest program
edukacyjny: „Ratujemy i uczymy ratować”. Instruktorzy programu szkolą nauczycieli szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie
z nową ustawą o państwowym ratowni-

nie to, kwotę 47 tys. na pewno byśmy
znacznie przekroczyli.
Ale nie to jest przecież najważniejsze.
Bez względu na to, czy zbieramy więcej
niż rok temu, czy też mniej, z całą pewnością wiemy, że każda złotówka wesprze
zakup kolejnych urządzeń medycznych
i będzie mogła uratować życie i zdrowie
wielu dzieci w Polsce. I to nam dodaje
energii do działania…
Jaki był XV Finał w naszym mieście?
Jak zwykle udany, chociaż początki jego
organizacji były trudne. Chodziły nawet
słuchy, że w tym roku Finału w Leżajsku
nie będzie… Ale czy to byłoby możliwe?
Leżajsk – od lat wierny Orkiestrze w tym
roku by nie zagrał? Nieprawdopodobne. W pewnym momencie wiadomo było
tyle, że na pewno będzie zbiórka uliczna,
ale impreza finałowa stała pod znakiem
zapytania. Na szczęście sprawę w swoje ręce wzięła energiczna Maja Horoszko – dyrektor MCK i machina organizacyjna ruszyła… Osobą odpowiedzialną

ctwie medycznym. Przeszkoleni nauczyciele przekazują zdobytą wiedzę dzieciom w klasach 1–3 nauczania początkowego.
Aby zrealizować wszystkie potrzeby
zaopatrzenia w sprzęt medyczny oraz
podtrzymać zaangażowanie nauczycieli w kursach pierwszej pomocy, XV Finał
po raz drugi został poświęcony dzieciom
poszkodowanym w wypadkach i nauce
udzielania pierwszej pomocy.
Leżajsk zagrał w Orkiestrze po raz
kolejny. I również w tym roku, jak w latach poprzednich, mamy powody do zadowolenia. Zebraliśmy w sumie 45,5 tys.
zł, co na nasze niewielkie miasteczko
jest kwotą naprawdę wspaniałą.
Dzień po finale co roku słyszę dwa pytania: ile zebraliście? Czy pobiliście rekord
z poprzedniego roku? Odpowiadam więc:
rok temu mieliśmy 47 tysięcy, ale wtedy
grała z nami Żołynia, mieliśmy też swoich
wolontariuszy w Sieniawie. W tym roku
powstały tam niezależne sztaby. Gdyby

za organizację Finału ze strony MCK,
oprócz pani dyrektor, został Damian Wyszyński, a ze strony Sztabu WOŚP – ja.
Czasu było niewiele, a roboty mnóstwo,
jak zwykle.
Sponsorzy nie zawiedli, wsparli nas finansowo i nie tylko, na miarę swoich możliwości. W tym roku byli to: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, HORTINO Leżajsk, Urząd Miejski w Leżajsku. Grupa Żywiec Browar w Leżajsku, Miejski
Zakład Komunalny w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
w Leżajsku, Firma Złotniczo-Jubilerska „KARAT”, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Leżajsku, Kowalstwo Artystyczne „APISO” w Nowej Sarzynie,
cukiernia p. Z. Wasiuty oraz „Rafael”,
„Smak – EKO” w Górnie, p. Krystyna
i Kazimierz Bieleccy.
Organizacja koncertu finałowego dostarczyła niemało stresów. Niemalże do końca piętrzyły się trudności. Zostały trzy dni
do Finału i wciąż nie wiadomo było, kto
wystąpi w koncercie. Telefony się urywały,
ekipa z MCK główkowała intensywnie i gorączkowo. I jeszcze ta pogoda… Zaczął
wiać porywisty i przenikliwy wiatr, i jakby
tego było mało, lał deszcz. A tak się cieszyliśmy, że nie ma zimy. Teraz, patrząc przez
okno, zaczynaliśmy za nią tęsknić… Jeśli
tak będzie w niedzielę, ludzie nie przyjdą,
zbierzemy mało pieniędzy… Na szczęście
nie mieliśmy czasu, aby poddawać się pesymistycznym nastrojom.
Gorączka organizacyjna sięgała zenitu. W sobotni poranek spotkaliśmy się z wolontariuszami na odprawie.
Sala językowa MCK dosłownie pękała w szwach. Wszak przyszło ich ponad
150! I to jest budujące. W naszym mieście
Orkiestra cieszy się ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Co roku bardzo
wielu uczniów ze wszystkich leżajskch
szkół zostaje wolontariuszami, poświęcając swój wolny czas dla Orkiestry, bez
względu na warunki i pogodę. Są z nami
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weterani, ale też przybywają nowi, młodsi,
dla których bycie wolontariuszem WOŚP
to wyróżnienie. To im się należą szczególne podziękowania, bo bez ich wysiłku
Wielka Orkiestra w Leżajsku nie odnosiłaby takiego sukcesu.
Swoją pracę zaczynają w niedzielę
od wczesnych godzin porannych, a koń-

zł), torty z cukierni Z.WASIUTY i „RAFAEL”, koszulka z autografami drużyny pilkarskiej „Cracovia”, fotografie,
obrazy, kubek z panoramą Leżajska,
kompozycja kwiatowa z bibuły oraz
gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
O godzinie 20. w niebo wystrzeliło
„światełko do nieba”. W tym roku dodatkowym elementem pokazu było płonące
czerwone serce – symbol Orkiestry.
Pełną parą pracowała również kuchnia,
(tj. Staszek Jaworski, Aneta Mateja, Jola
Kędzierska), która serwowowała pyszny
bigos przygotowany przez „Pub Legenda”, a zmarzniętych częstowała gorącą
herbatą.
Zebrane pieniądze były na bieżąco liczone przez sztab w składzie: Anna Frań, Elżbieta Furmańska, Urszula Wyszyńska,
Dionizy Kyc, Jerzy Rejman, Andrzej Wyszyński i Barbara Koszmider.
Mieliśmy też pomoc profesjonalistów.
Po raz drugi w orkiestrowe liczenie włą-

i znów sukces!!!
czą późnym wieczorem. Tak też było
w tym roku. Przed Finałem byłam pełna
niepokoju o młodych wolontariuszy. Martwiłam się, jak wytrzymają w takiej nieprzyjaznej pogodzie, wszak prognozy
były fatalne. Ale po raz kolejny przekonałam się, że dobre anioły czuwają nad
Orkiestrą. Niedzielny ranek powitał nas
słońcem i bezwietrzną pogodą. To był pomyślny znak. I dalej już było tylko dobrze.
Koncert zapowiadał się nieźle, pieniędzy
cały czas przybywało. Dzięki stronie internetowej MCK na bieżąco informowaliśmy społeczność lokalną oraz TV Rzeszów o postępach w zbiórce.
Koncert należał do bardzo udanych.
Mieszkańcy Leżajska stopniowo zapełniali plac przed MCK, gorąco oklaskiwali
grających muzyków i spontanicznie włączali się do wspólnej zabawy. W koncercie wystąpili: zespół JUPA z Rzeszowa,
OUTSIDER BLUES z Przeworska, PARADISE, MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
z Leżajska oraz MERITUM. Imprezę prowadził „człowiek Orkiestry”, bez którego
trudno byłoby sobie wyobrazić Finał, czyli
Michał Kurdziel.
Koncert już tradycyjnie był połączony z loterią fantową i licytacjami. Sponsorami loterii byli: PSS Społem, Firma
Handlowo-Usługowa STYL, Pizzeria
Delfinek, Pizzeria Zodiak, Pub Legenda, Firma Handlowo-Usługowa „BOGDA”, „Arcus Soft”, „Skarbiec”, Zakład
Optyki Okularowej M. Kucharski, S.C.
„AMA”, Księgarnia Klasyczna, Księgarnia Eurydyka, „Top Secret”, Myjnia Samochodowa „Merlin”, Salon Fryzjerski WELLA, PHU „Paula”, Sklep
„Cztery Łapy”, „R-Sport”, sklep „Egzotyk”, kwiaciarnia „Fiołek”, „Galeria
pod Aniołem” i inni.
Wiele emocji dostarczyły licytacje. Podczas tegorocznego Finału licytowane były:
złote serduszko firmy „KARAT” (1300
zł), serce wykute w metalu firmy „APISO” (560 zł), złoty karnet na basen (500

nicznie przynosili coś na licytację. Ktoś
przyniósł nam pyszną szarlotkę, ktoś inny
sałatkę. Odwiedził nas pan wiceburnistrz
Piotr Urban, zapewniając nas, że trzyma
kciuki za powodzenie akcji. Na koniec
dnia przyszła mieszkanka Leżajska, która wrzuciła do puszki dużą sumę pieniędzy ze słowami: „sprzęt orkiestry, który
jest w naszym szpitalu, uratował moje
dziecko”. Zrobiło nam się ciepło na sercu. Pomyślałam, że chociażby dla takich
chwil, jak ta, warto grać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I nawet nie dopuszczać takiej myśli, że w Leżajsku mogłoby nie być finału!

*

*

*

Jak zwykle w naszym mieście odbyły się imprezy szkolne towarzyszące
Finałowi.
W Gimnazjum Miejskim odbył się koncert połączony ze zbiórką, a w Zespole
Szkół Technicznych uczniowie zorganizowali dodatkową zbiórkę pieniędzy.

czył się Leżajski oddział Banku PekaO
S.A. Ekipa z banku nie dość, że fachowo
policzyła i zapakowała pieniądze, to jeszcze miała dla wolontariuszy oraz uczestników finału atrakcyjne gadżety.
W czasie niedzielnej pracy w sztabie
było wiele sympatycznych momentów.
Zaglądali do nas ludzie, którzy spontaSzkoła Podstawowa Nr 3 urządziła orkiestrową dyskotekę, w czasie której odbyła się loteria fantowa. Cieszyła się ona
wielkim powodzeniem wśród uczniów,
zwłaszcza że większość losów ufundowali nauczyciele. Dzięki szkolnym imprezom udało się zebrać dodatkowo około 2
tysięcy złotych.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy rokrocznie wspierają Orkiestrę. Wszyscy możemy być dumni z efektów naszej akcji.

Ewa Rejman,
szef Sztabu w Leżajsku



krok do przodu

Przed laty funkcjonowało w Leżajsku przedsiębiorstwo Instal Rzeszów. Po jakimś czasie doszło do tego, że majątkiem rzeszowskiej firmy zaczął zarządzać
syndyk. Po halach produkcyjnych hulał wiatr, wysłużony park maszynowy drzemał czekając na lepsze czasy.
Te lepsze czasy nadeszły 8 lipca 2005
roku, kiedy leżajski zakład został kupiony przez firmę Instal Systems – spółkę, powołaną do życia pod koniec 2004
roku przez „Transsystem” z Woli Dalszej
koło Łańcuta i niemieckie przedsiębiorstwo z Büren „Bürener Maschinefabrik”.
W ten sposób w starym miejscu powstał
nowy zakład.
Nowi właściciele zatrudnili na początek 60 osób, dość szybko liczbę zatrudnionych podwoili, przyjęli do pracy prawie
wszystkich pracowników zlikwidowanego
„Instalu” Rzeszów. Pozostali przy profilu
produkcji, jaki był wykonywany przez poprzedniego właściciela – silosy, zbiorniki
paliwowe, konstrukcje pod estakady rurociągowe, kanały spalinowe. Sukcesywnie
remontowali hale, wymieniali przestarzały sprzęt na urządzenia nowej generacji
– elektronika, laser.
Na początku 2006 roku nastąpiły zmiany w zarządzie spółki. Prezesem został
Andreas Wielosinski, który przez ponad
dwadzieścia lat pracował w niemieckiej
„Bürener Maschinefabrik”. Wyemigrował
z Polski na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i w Büren zaczynał od swą karierę od prostego robotnika. Sukcesywnie, krok po kroku piął się
w górę.
– Wykonywałem swoją pracę sumiennie, bardzo się starałem, dawałem z siebie wszystko, byłem zaangażowany w życie zakładu, czułem się z nim związany
– mówi Andreas Wielosinski. – Nie spóźniałem się do pracy, byłem dokładny w robocie, uczyłem się i dzieliłem się swoją

wiedzą z innymi, nie trzymałem jej dla
siebie. Wiedziałem, że ktoś, kto chce się
wykazać, wcześniej czy później zostanie zauważony. I tak się stało. Zacząłem
awansować. Stopniowo przechodziłem
z jednego stanowiska na drugie, na coraz lepsze, bo pracodawca widział, że coś
umiem i coś chcę osiągnąć. I taką zasadą kieruję się tutaj, w Leżajsku. Nie mamy
akordu, ale wymagamy, żeby pracować
i żeby wykonywać robotę w terminie. Pracownicy muszą rozumieć, że jeśli nie wywiążemy się z umowy w przewidzianym
terminie, będą kary, straci na tym zakład,
a jak zakład straci, to wszyscy stracimy.
Niedawno na szczeblu zarządzania
leżajską firmą nastąpiły kolejne poważne zmiany. – W tej chwili mamy jednego udziałowca – wyjaśnia A. Wielosinski. – Jest nim BFM „Bürener Maschinefabrik”. Przedtem była to polsko-niemiecka firma, w tej chwili jest całkowicie niemiecka. Zmieniła się też nazwa na BMF
Instal. Można powiedzieć, że jesteśmy
grupą firmy BMF, która jest znana i ceniona w świecie.
W ciągu tych dwóch lat przeobrażeń
zmienił się też profil produkcji i zajmuje się
on głównie budową urządzeń do transportu technologicznego dla przemysłu samochodowego – projektuje, wykonuje i montuje na miejscu u klienta różnego rodzaju
systemy przenośnikowe, windy, konstrukcje stalowe, na których montuje się samochody osobowe, pełnoautomatyczne
przenośniki do przewozu karoserii na taśmach montażowych. Realizuje kontrakty
dla takich firm, jak: BMW, Mercedes, Da-

Czesław Tworek.
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Od lewej: Andreas Wielosinski i Konrad
Hötger.

imler Chrysler. – Pod koniec lutego rozpoczynamy montaż w Czechach w Mlada Boleslav, w ostatnich dniach grudnia
nasi pracownicy montowali nasze urządzenia w Niemczech, mamy duży kontrakt z Wolksvagenem...
Każdy kontrakt z BMF Instal dotyczy produkcji urządzenia, zamontowania go u klienta i uruchomienia. Andreas
Wielosinski często powtarza: potrzebujemy ludzi, dobrych fachowców, nie tyle
spawaczy, których zadaniem jest dobre
jakościowo połączenie konkretnych elementów, ale przede wszystkim ślusarzy,
którzy potrafią wyczytać z rysunku technicznego, jak te elementy mają wyglądać i w jaki sposób je połączyć, by zbudować zamówione urządzenie. – W tej
chwili mamy ponad 200 ludzi. Ale w dalszym ciągu szukamy ślusarzy, spawaczy,
montażystów na zagranicę, ludzi ze znajomością języków obcych, głównie niemieckiego i angielskiego.
Produkcja BMF Instal prawie w stu procentach przygotowywana jest na eksport,
głównie do Niemiec. Na przyszły rok zakład w Leżajsku zaplanował współpracę
z firmami w Polsce, na początek z Mostostalem.
Przez cały czas równolegle z produkcją
trwa modernizacja hal produkcyjnych.
– Hal nam nie przybyło – mówi Czesław Tworek, członek Zarządu firmy. –
Ale wprowadziliśmy trochę usprawnień,
na przykład magazyn surowców przenieśliśmy bezpośrednio do hal, a narzędziownię w inne miejsce, przez co jest wygodniej dla wszystkich. Porobiliśmy nowe
regały. Jedna hala została już kompletnie zmodernizowana, zrobiliśmy nową
podłogę żywiczną, teraz taką samą robimy w drugiej, wymienione zostały bramy
do hal, wprowadzamy porządną technologię. Zmodernizowaliśmy też naszą lakiernię. Przewidujemy, że do końca roku
wszystkie trzy hale zostaną kompletnie
zmodernizowane. Dzięki temu na halach
warunki się radykalnie zmieniły. Jest czyściej, przestrzenniej w porównaniu z tym,
co przejęliśmy.
– Stary sprzęt, który został nam w spadku po dawnym Instalu w 80 procentach
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skasowaliśmy, bo był zużyty – mówi Andreas Wielosinski. – Kupiliśmy od firmy
BMF urządzenia używane ale naprawdę w dobrym stanie. Mamy tutaj porządną tokarkę numeryczną i laserową, wiertarki, park maszynowy jakościowo nam
się polepszył.
Teraz BMF Instal jest w trakcie przygotowań do poszerzenia zakresu wytwarzanych produktów. Przymierza się do wykonywania części plastikowych dla przemysłu komputerowego. Pierwsze elementy
powinny zejść z taśmy na przełomie marca i kwietnia. Takie są założenia. Obecnie dobiegają końca przeróbki czwartej
hali pod potrzeby tego rodzaju produkcji
– tak zwanej hali plastików.
Na początek do tej hali zatrudnionych
zostanie około 10 – 15 osób.
– Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne – mówi A. Wielosinski. – Kładziemy
nacisk na zatrudnianie miejscowych ludzi. Pracownicy od nas nie uciekają. Staramy się ich szkolić, pomagać w podnoszeniu kwalifikacji. Dostrzegamy, że oni
pomału związują się z naszym zakładem,
co jest pozytywne. My z kolei staramy się
związać z regionem i z miastem. W miarę możliwości (jesteśmy jeszcze młodym,
ale samodzielnym zakładem) pomagamy klubowi piłkarskiemu „Pogoń”, uczestniczymy w sponsoringu imprez kulturalnych, jesteśmy otwarci. Skoro egzystujemy w mieście, powinniśmy sobie wzajemnie pomagać. Myślę, że tak będzie.

Plany na przyszłość BMF Instal ma
ogromne. – Zamierzamy wszystko kompletnie przebudować – mówi prezes Wielosinski. – Planujemy w krótkim czasie
stworzyć tu drugą infrastrukturę na podobiznę tej, która jest w Büren, w Niemczech – przebudować biurowiec, fasady, hale, drogi, place... Na pewno lepiej
by było dla nas, gdyby ten teren był naszą własnością.

Barbara Woś-Lisiecka

BMF w Niemczech.

Styczeń

• 8 stycznia po raz czternasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano datki na aparaturę, która może pomóc dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Kwestowało 150 wolontariuszy. Rezultat organizatorów wielkiego Finału w Leżajsku przeszedł najśmielsze oczekiwania – wolontariusze WOŚP zebrali rekordową kwotę
– 47 000 złotych.
• 19 stycznia w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się prezentacja
nagrodzonych prac w konkursie na najlepszy biznesplan, zorganizowanym dla uczniów szkół średnich powiatu leżajskiego.
Konkursowi patronował Narodowy Bank
Polski i Starostwo Powiatowe. Dziewięć
ekip uczniowskich spośród czterdziestu
czterech otrzymało nagrody.
• 21 stycznia w Miejskim Domu Kultury
odbyła się wernisaż ikon, któremu nadano tytuł „Ikona – okno na tamten świat”.
Można było podziwiać ponad dwadzieścia
prac Natalii Czarneckiej, rosyjskiej artystki piszącej ikony, która od kilku lat mieszka w Polsce.
• 21 stycznia siatkarze UKS „Trójka”
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku zdeklasowali rywali podczas II Wojewódzkiego Turnieju minisiatkówki, zorganizowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. Zdobyli
pierwsze miejsce.
• W zabawie choinkowej na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, która
odbyła się 22 stycznia w Miejskim Domu
Kultury uczestniczyło około 100 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych. Impreza ta organizowana jest rokrocznie jako jeden z realizowanych punktów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• 26 stycznia Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji Leżajska.
Jest to kompleksowy program działań inwestycyjnych w zakresie remontów, rewaloryzacji zabytków, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych (place miejskie, drogi) w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Luty
• 3 lutego w siedzibie leżajskiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych żołnierze, którzy bronili Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej odebrali z rąk burmistrza T. Trębacza awanse
na wyższe stopnie wojskowe. Na stopień
porucznika Minister Obrony Narodowej
mianował 10 członków Związku, w tym
jednego pośmiertnie.
• 7 lutego Szkoła Podstawowa nr 3 odebrała nagrodę w ogólnopolskim konkursie
„Bezpieczne dzieci na polskich drogach”.
Zdobyła drugie miejsce w Polsce . Nagrodą było kino domowe.
• Dyrektor szpitala w Leżajsku Marian
Furmanek został Menadżerem Roku
ochrony zdrowia w województwie pod-

karpackim i otrzymała statuetkę „Eskulap 2005”.
• 13 lutego w MCK odbył się koncert,
w którym udział wzięły taneczne zespoły dziecięce i młodzieżowe Katolickiego
Domu Kultury „Arka” w Racławicach oraz
Zespół Artystyczny „Idilla” z Tibilisi.
• 17 lutego w leźajskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z ks.
Janem Warchałem, który promował swą
świeżo wydaną książkę „Moi sąsiedzi Żydzi i Ukraińcy”.
• 18 i 19 lutego w szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku odbył się zlot młodych
dziennikarzy. Spotkali się przedstawiciele zespołów redakcyjnych i opiekunowie
gazetek szkolnych z województwa podkarpackiego. W sumie 165 osób.

Marzec

• 20 marca w leżajskim Browarze pożegnano generalnego dyrektora Franciscusa Sniedersa, który przeszedł
na emeryturę, i powitano nowego szefa
zakładu Matthijsa Dietvorsta.
• 28 marca podczas konferencji prasowej w leżajskim zakładzie światowego
koncernu tytoniowego Philip Morris poznaliśmy nowego dyrektora. Został nim
Marek Krauze, który z branżą tytoniową
związany jest od ćwierćwiecza. Dyrektorem leżajskiego zakładu został 1 marca.
• 29 marca burmistrz T. Trębacz i przewodniczący RM w Leżajsku zostali przyjęci przez ministra transportu Jerzego
Polaczka. Tematem spotkania była budowa obwodnicy Leżajska. Efektem rozmów było wydanie przez ministra Polaczka, by inwestycja ta została ujęta w planie wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2007.

Kwiecień

• 1 kwietnia w gmachu Filharmonii Rzeszowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów interdyscyplinarnych
i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty. Wśród
laureatów z województwa podkarpackiego znalazły się dwie uczennice Szkoły
Podstawowej nr 2 w Leżajsku: Katarzyna Baran i Katarzyna Łepko.
• 3 kwietnia w leżajskiej specjalnej strefie ekonomicznej kupili od miasta właściciele firmy „Netkom”, która po wybudowaniu obiektów ma zatrudnić komputerowych fachowców – informatyków, elektroników i programistów.
• W części nowicjackiej klasztoru ojców
bernardynów podczas prac remontowokonserwatorskich natrafiono na siedemnastowieczne malowidła ścienne. Te cenne zabytki sztuki bernardyńskiej są ewenementem w skali światowej, ponieważ
znajdują się w celach zakonników.
• 9 kwietnia Chór Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, prowadzony przez Barbarę Kuczek, odniósł kolejny znaczący
sukces na XXVI Ogólnopolskim Konkurciąg dalszy na stronie 12

11

kartki z kalendarza
ciąg dalszy ze strony 11

sie Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Zdobył drugie miejsce
i otrzymał Srebrny Kamerton.
• 20 kwietnia w Gimnazjum Miejskim
w Leżajsku odbył się kolejny już raz Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla gimnazjalistów z powiatu leżajskiego. Uczniowie
musieli rozwiązać testy oraz zaprezentować swe umiejętności jazdy na rowerze
po torze przeszkód. Do etapu wojewódzkiego awansowała drużyna z gimnazjum
w Dąbrowicy.
• 24 kwietnia w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. W imieniu Prezydenta RP
w leżajskim ratuszu burmistrz Tadeusz
Trębacz medale za 50 wspólnie przeżytych lat wręczył: Alicji i Tadeuszowi Gruzińskim, Danucie i Mieczysławowi Kogutom, Leokadii i Tadeuszowi Krawczykom,
Janinie i Bronisławowi Oleksym oraz Teresie i Janowi Wawrzaszkom.
• 27 kwietnia w Pływalni Miejskiej „Oceanik” w Lezajsku odbyły się II Mistrzostwa
Policjantów garnizonu podkarpackiego
w pływaniu. Najlepsi okazali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, którzy zdobyli puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Nagrodę specjalną – puchar Burmistrza
Leżajska otrzymała drużyna ratowników
MOSiR z Leżajska.
• 28 kwietnia w MDK – dzięki wydatnej
pomocy Urzędu Miejskiego w Leżajsku –
odbył się koncert dla ludzi niewidzących
i niedowidzących z powiatu leżajskiego
– Święto białej laski. Wystąpiły zespoły
MDK oraz uczennice i uczniowie leżajskich szkół.

Maj

• 3 maja mieszkańcy Leżajska uroczyście obchodzili 215 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. U intencji dobrej przyszłości narodu, którego patronką jest Matka Boża Królowa Polski, odprawiona została koncelebrowana msza św. w kościele farnym. W części artystycznej wzięli uczniowie leżajskich szkół oraz Miejska
Orkiestra Dęta pod kierunkiem Edwarda
Sarzyńskiego.
• 3 maja w Miejskim Domu Kultury
w Leżajsku otwarta została wystawa fotografii Antoniego Florczaka przedstawiająca „Umierający Łyczaków”. Galeria fotograficzna pokazała między innymi groby i kwatery znanych Polaków mieszkających w przeszłości na Kresach: Konopnickiej, Grottgera, Bełza, Ordona, żołnierzy
powstań listopadowego i styczniowego.
• 4 maja strażacy uczcili swe święto
– dzień św. Floriana. Po koncelebrowanej mszy św. w leżajskiej bazylice i paradzie przez miasto członkowie państwowej i ochotniczych jednostek straży pożarnej powiatu leżajskiego odebrali podczas uroczystości na placu przed MDK
odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe.
• W pierwszych dniach maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku nauczyciele i uczniowie wraz z grupą studen-
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tów krakowskich oraz studentów z Norwegii, Malty i Turcji odbyli trzydniowe zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, podczas których podjęli próbę udowodnienia, że sztuka łączy ludzi różnych kultur
i narodów.
• 10 maja w II Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbył
się w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku, Pierwsze miejsce zajęła Marta Kiełbowicz z SP3.
• 27 maja gościła w Leżajsku grupa
kombatantów, żołnierzy armii generała
Andersa, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii. Spotkanie z nimi odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
• 27 maja Mateusz Odachowski, uczeń
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, jako
drugi w Polsce stanął na podium zwycięzców Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych.
• 28 i 29 maja delegacja uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku wzięła udział w pierwszym ogólnopolskim Zlocie Szkół imienia kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
• 29 maja mieszkańcy Leżajska, przedstawiciele samorządów lokalnych, rodziny bohaterów rozstrzelanych podczas
pacyfikacji miasta przez wojska hitlerowskie w 1943 roku, członkowie AK, weterani wojenni, harcerze złożyli hołd przed
pomnikiem wystawionym przed laty ku
ich czci. Patriotyczną manifestację poprzedziła uroczysta msza św. w kościele farnym.
• 30 maja Przedszkole Miejskie nr 2,
któremu Rada Miejska na XXXIII sesji
nadała miano „Promyczek” (na wniosek
Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej),
obchodziło jubileusz 25-lecia istnienia.
Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolaków wzięły udział w przygotowanym
przedstawieniu, które wystawiły na scenie MDK.

Czerwiec
• Dzień Dziecka nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 uczcili w niezwykły
sposób. Oto na szkolnej scenie wystawili dla swych uczniów przedstawienie pod
tytułem „Zabawa w śpiącą królewnę”. (W
grudniu 2004 w prezencie mikołajkowym
podarowali uczniom we własnym wykonaniu „Jasia i Małgosię”.) Dzieci były zachwycone.
• Dzień Dziecka w pływalni „Oceanik”
zmobilizował do rywalizacji ponad 200
amatorów pływackiej rywalizacji. Dla
przedszkolaków, którzy jeszcze nie opanowali sztuki poruszania się w wodzie,
zorganizowano konkurs rysunkowy o tematyce sportowej.
• 2 czerwca podczas uroczystej części sesji Rady Miejskiej, związanej z obchodami Dni Leżajska, tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Leżajska” otrzymali:
Jan Burek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Zbigniew Rynasiewicz, poseł na Sejm RP. Honorową odznakę „Zasłużony dla miasta Leżajska” RM nadała 17 osobom i jednej
instytucji. Byli to: Marian Cisek, Jan Dec,
Leszek Gdula, Wiesław Feter, Jan Hammer, Maria Horoszko, Andrzej Maruszak,
Eugeniusz Mazur, Antoni Parobek, Mieczysław Pieniążek, Tadeusz Rajnowski,
Edward Sarzyński, Mieczysław Szarek,
Wojciech Tokarz, Piotr Urban, Czesław
Zawierucki, Ryszard Zemła. Jako insty-

tucja odznakę tę otrzyma Zespół Szkół
Technicznych.
• W dniach 2–4 czerwca odbyły się Dni
Leżajska, które obfitowały w liczne koncerty i zabawy oraz imprezy sportowe.
Rozpoczął je tradycyjnie przemarsz przebierańców przez miasto, a zakończył koncert „gwiazdy” i pokaz sztucznych ogni.
W obchodach Dni uczestniczyli goście
z Nowojaworowska, zaprzyjaźnionego
z Leżajskiem ukraińskiego miasta. Zainaugurowany został też XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
• 4 czerwca w Szkole Podstawowej
odbył się IV Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Leżajska dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawody zgromadziły 182
osoby. Patronat objął Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński, który wystąpił też w roli zawodnika.
• 10 czerwca obchodzono jubileusz
120-lecia szkolnictwa zawodowego w Leżajsku. Uroczystości odbyły się w Zespole
Szkół Technicznych. Poprzedziła je msza
św. w bazylice. Było to spotkanie pokoleń uczniów i nauczycieli, którzy w murach tej szkoły spędzili jakiś okres swego
życia. Z okazji jubileuszu wydana została książka o historii szkolnictwa zawodowego w Leżajsku.
• 10 czerwca na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku
odbył się wielki piknik rodzinny zorganizowany przez Philip Morris Polska. Było
mnóstwo atrakcji, gier i zabaw. Leżajskiemu zakładowi na wielkim forum wręczono
srebrną statuetkę za milion godzin bezpiecznej pracy czyli bez wypadku.
• 14 czerwca w Rzeszowie odbył się
finałowy turniej kończący całoroczną rywalizację najmłodszych zespołów siatkarskich dziewcząt i chłopców z województwa podkarpackiego. UKS „Trójka” zdobył
mistrzostwo województwa.
• W dniach 16–18 czerwca w leżajskim
MDK odbył się XX Jubileuszowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej „Iskierka”. Wystąpiło dwudziestu przedszkolaków. Grand
Prix zdobyła Julia Kurasiewicz z Przedszkola Miejskiego nr 2. Laureatami trzech
kolejnych miejsc byli: Patryk Wiatrowicz
(PM nr 2), Alicja Sroka (PM nr4) i Jowita
Zygmunt (PZSS).
• 24 czerwca Parafia Farna w Leżajsku
zorganizowała piknik charytatywny „Przywracajmy nadzieję dzieciom”. Odbył się
on na placu przy ulicy Sikorskiego. Było
mnóstwo atrakcji, frekwencja dopisała.
Wystąpiło wiele zespołów, a piknikowym
„gwoździem” były koncerty zespołów:
„Arka Noego” i „Tymoteusz – 2TM2,3”.
Dochód z aukcji przeznaczony został
na kolonie letnią dla około 90 dzieci.
• 25 czerwca w leżajskim browarze –
w ramach kolejnego etapu modernizacji
systemu fermentacji piwa zapoczątkowanej w 2003 roku – zamontowane zostały
kolejne potężne cztery tankofermentatory
(każdy o pojemności 400 tysięcy litrów).
• 29 czerwca zmieniły się władze klubu „Pogoń Leżajsk”. Prezesem Zarządu
został Wojciech Surma, wiceprezesem
ds. piłki nożnej – Piotr Kozłowicz, wiceprezesem ds. organizacyjnych – Henryk
Stawarski, członkami Zarządu – Janusz
Berestka, Eugeniusz Mazur, Tadeusz Karakuła i Dariusz Szmuc.
• 30 czerwca zakończono prace nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji mia-

sta Leżajska. Określona została lista zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane w dwóch etapach – pierwszy
w latach 2007–2009, drugi w latach 2010–
–2013. Na realizację tych zadań miasto
spodziewa się dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Lipiec

• 12 lipca drużyna juniorów młodszych
leżajskiej „Pogoni” spotkała się z rówieśnikami w Nowojaworowsku (mieście braterskim na Ukrainie). Nasza drużyna wróciła w glorii chwały zwycięzcy.
• 24 lipca obchodzono uroczyście święto stróżów prawa. Odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie pracownikom
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
wręczał Komendant Wojewódzki Policji
gen. Dariusz Biel.
• 27 lipca oddane zostało oficjalnie drugie rondo w Leżajsku u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego. Wreszcie w tej
części miasta ruch samochodowy nabrał
spokoju i płynności, skończyły się korki.
A przy okazji powstał nowy i ładny pejzaż zieleni.

Sierpień

• W sierpniu w leżajskim szpitalu zaczęła działać Pracownia Tomografii Komputerowej. W ten sposób zakończony został kolejny etap modernizacji tej placówki
służby zdrowia i wyposażania jej w nowoczesne urządzenia diagnostyczne.
• W ostatnią sobotę sierpnia absolwenci leżajskiego liceum ogólnokształcącego świętowali jubileusz 50-lecia matury.
W gronie jubilatów był Józef Zych, poseł
i były marszałek Sejmu RP.
• 28 sierpnia w leżajskiej bazylice odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70-lecia pracy artystycznej Romana
Chorzępy, organisty oraz nauczyciela
i dyrygenta chóru. Były kwiaty i życzenia
od władz miasta i województwa. I rzęsiste brawa za piękny koncert w wykonaniu jubilata.
• 28 sierpnia rozstrzygnięty został
„Konkurs na najładniejszą posesję”. Trzy
równorzędne nagrody przyznane zostały
właścicielom posesji: Lidii Raszewskiej-Drożdżak i Marka Drożdżaka, Anny i Stanisława Wilków oraz Urszuli i Marka Zygmuntów.

Wrzesień
• 1 września stanowisko dyrektora
Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku
objął Stanisław Jaworski.Poprzedni, wieloletni dyrektor Mieczysław Szarek przeszedł na emeryturę, ale wciąż jeszcze
udziela nauki gry na flecie.
• 8 września podczas jednego z koncertów zorganizowanych przez Fundację Dziedzictwo, twórcę Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”, gościł w Leżajsku
ambasador Rumunii w Polsce Gabriel
Constantin Bartas.
• 10 września na placu przed Domem
Pielgrzyma i w okolicy klasztornego ogrodu ojców bernardynów w Leżajsku odbył
się I Festyn Rodzinny u Bernardynów. Impreza była bardzo udana, przeszła oczekiwani organizatorów i sponsorów.
• 29 września Leżajsk po raz drugi został laureatem ogólnopolskiego konkursu
„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, co oznacza, że między

innymi, że jest to miasto przyjazne dla inwestorów.

Październik

• Na przełomie września i października odbył się VIII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Grand Prix otrzymał Zespół
„Lesniciari Sarisa z Preszowa.
• 3 października reaktywowane zostało z inicjatywy burmistrza Tadeusza Trębacza Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.
• 9 października w Warszawie odbyła się Gala Przedsiębiorczości., będąca
uroczystym podsumowaniem programu
„Dzień Przedsiębiorczości 2006”. Najlepszym szkołom wręczone zostały nagrody
w Pałacu Prezydenckim. W gali uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
• 14 października na osiedlu służby
zdrowia w Leżajsku została uroczyście
oddana do użytku droga osiedlowa, którą
wybudowało miasto. Mieszkańcy osiedla
urządzili z tej okazji rodzinny piknik.
• 23 października w leżajskim ratuszu
burmistrz T. Trębacz spotkał się z laureatami ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Byli nimi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2: Wioletta Kulec, Kinga Wawrzaszek, Jakub Gut i Monika Czwakiel.

Listopad

• 10 listopada, w wigilię 88 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
przedstawiciele samorządów miasta i powiatu, weterani walk, reprezentacji instytucji, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy złożyli kwiaty, zapalili znicze pod pomnikiem powstańców, złożyli hołd poległym.
Uroczystość poprzedziła msza św. w bazylice i część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie.
• 10 listopada w Warszawie odbyła się
Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli „Impuls”. W konkursie wzięło udział
96 szkół z całej Polski. W zdecydowanej
czołówce znalazł się Zespół Szkół Technicznych z Leżajska, a uczennica Marta
Hołota zdobyła I nagrodę za plakat szkolnego klubu przedsiębiorczości. Konkurs
ogłosił NBP, nagrody wręczał Leszek Balcerowicz.
• 12 listopada odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Leżajska wybrali 15
radnych do Rady Miejskiej, głosowali też
na radnych powiatowych i wojewódzkich
oraz na burmistrza miasta.
• 17 i 18 listopada w sali widowiskowej
MCK odbył się III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Hit”.
• 26 listopada w drugiej turze wyborów bezpośrednich zdecydowaną większością głosów zwyciężył Tadeusz Trębacz i po raz trzeci został burmistrzem
Leżajska.
• 27 listopada odbyła się sesja Rady
Miejskiej inaugurująca nową kadencję samorządu lokalnego. Ukonstytuowane zostało prezydium Rady oraz skład komisji stałych.
• 29 listopada PCPR, PUP i LSR zorganizowały konferencję na temat zasad
zatrudniania ludzi niepełnosprawnych.
Konferencji towarzyszyła giełda pracy.
Przedstawicielom dziesięciu zakładów,
które zatrudniają najwięcej osób niepełnosprawnych wręczone zostały okolicznościowe dyplomy uznania.

Grudzień

• 2 grudnia w Pływalni Miejskiej „Oceanik” odbyły się zawody mikołajkowe w pływaniu dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum. Prawie „prawdziwy” Mikołaj
rozdawał dzieciom prezenty.
• 8 grudnia burmistrz Leżajska w imieniu Prezydenta RP „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” udekorował
trzy pary, które obchodziły jubileusz 50lecia małżeństwa. Złote gody obchodzili:
Józef i Józefa Busztowie, Kazimierz i Stanisław Grudniowie oraz Zbigniew i Danuta Warenicowie.
• 11 grudnia Browar w Leżajsku uroczyście fetował rekord w produkcji piwa
– w roku 2006 wyprodukował dwa miliony
hektolitrów tego złotego trunku.
• 14 grudnia otwarty został w Leżajsku
supermarket „Lidl”.
• 18 grudnia Szkoła Podstawowa nr 3
w Leżajsku świętowała pięciolecie swego istnienia. Młodzież wystąpiła z programem artystycznym, zaprezentowany został film o historii szkoły oraz osiągnięciach uczniów i nauczycieli.

Działalność gospodarcza
W roku 2006 zarejestrowano 127 nowych podmiotów gospodarczych, w tym:
handlowych 33, usług w branży budowlanej 22, pozostałych usługowych 45, produkcyjnych 13, gastronomicznych 1. Wyrejestrowano 104 podmioty gospodarcze,
zmian we wpisach dokonało 156 przedsiębiorców. Aktualnie ewidencja działalności gospodarczej w Leżajsku zawiera
1329 podmiotów aktywnie działających.

Ludność
Na koniec 2006 roku miasto Leżajsk liczyło 14 606 mieszkańców, tj. o 42 osób
mniej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego. W ciągu roku 2006 urodziło
się 140 dzieci, czyli o 9 więcej niż w ubiegłym roku . Zameldowało się 450 nowych
mieszkańców. Zmarło 91 mieszkańców
Leżajska, tj. o 14 osób mniej niż w 2005
roku. Poza teren miasta wymeldowało się
541 osób. 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 – do domów wybudowanych w ościennych miejscowościach, najczęściej na tzw. „ojcowiznach”. Stan cywilny zmieniło 239 mieszkańców Leżajska, w tym: • związek małżeński zawarło
84 kobiet i 77 mężczyzn, • owdowiało 34
kobiety i 8 mężczyzn, • rozwiodło się 18
kobiet i 18 mężczyzn.
Na pobycie czasowym powyżej 2 miesięcy było zameldowanych 374 osób, 119
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 ponad podstawowych.
Wydano 1711 dowodów osobistych.

* * *

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
w 2006 roku sporządził 243 akty zawarcia związku małżeńskiego, w tym: 160
wyznaniowych, 32 umiejscowione (wpisanie w polskie księgi związku małżeńciąg dalszy na stronie 16
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z III sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
21 grudnia 2006 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Obecni byli wszyscy radni, w liczbie 15 oraz Burmistrz
Miasta wraz z pracownikami Urzędu.
Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza z prac
w okresie międzysesyjnym, po czym
przystąpiono do rozpatrywania spraw
będących w porządku sesji.
Na początku Rada zajmowała się rozpatrzeniem nieuwzględnionych uwag,
zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46A/2002 – terenu pomiędzy ul. Opalińskiego a ul. Konopnickiej,
bezpośrednio przyległego do ul. Św. Jana
z Dukli. Rada po zapoznaniu się z uwagami stwierdziła, że mają one charakter
ogólnikowy, gdyż nie odnoszą się do konkretnych ustaleń przyjętych w projekcie
zmiany planu i uznała je za bezzasadne. Po odrzuceniu uwag Rada uchwaliła
zmiany w m.p.z.p. Nr 46A/2002.
Następnie Rada podjęła uchwałę
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r., wprowadzając po stronie dochodów i wydatków budżetowych dodatkowe środki w kwocie
35 129 zł przyznane przez Ministerstwo
Finansów, jako zwiększenie subwencji
na cele oświatowe oraz zwiększając wydatki na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Leżajsku o kwotę 7123 zł, co wynika ze zmienionej liczby dzieci.
W kolejnym punkcie Rada dokonała
zmiany uchwały Nr XXXI/287/01 Rady

Sprawozdanie
z IV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
28 grudnia 2006 r. odbyła się IV sesja
Rady Miejskiej w Leżajsku, poświęcona w całości uchwaleniu budżetu miasta na 2007 rok.
Zanim jednak przystąpiono do uchwalenia budżetu, Rada dokonała niezbędnych zmian w części tabelarycznej dwóch
uchwał, dotyczących nakładów i źródeł
finansowania przypadających na lata
2006–2008 na zadanie pn. „Rozbudowa
infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej
źródłem wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta Leżajsk” (rozbudowa MCK oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i rolkowiska).
Realizując punkt dotyczący uchwalenia
budżetu, Rada zapoznała się z planowanymi na 2007 rok dochodami i wydatkami budżetu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami Komisji stałych Rady.
Przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z zaleceniem wprowadzenia kilku zmian. Również Komisje pozytywnie zaopiniowały budżet, proponując dodatkowe zadania inwestycyjne. Po przyjęciu zmian wynikających
z zaleceń RIO, poprawek proponowanych
przez Komisje i krótkiej dyskusji odbyło się
głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie
budżetu miasta na rok 2007.
Przyjęte dochody budżetu miasta wynoszą 27 890 971 zł i na taką samą kwotę

14

Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 listopada
2001 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto
Leżajsk dla przedszkoli niepublicznych
znajdujących się na terenie miasta Leżajska. Podjęta uchwała zmienia zasadniczo dotychczasowy zapis dotyczący
sposobu obliczania dotacji, znosi algorytm, według którego przeliczano dotację. Teraz wysokość dotacji na każdego
ucznia przedszkoli niepublicznych przeliczana będzie bezpośrednio i wyniesie 75
proc. wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w danym roku. Skutkiem
tego jest wzrost dotacji dla przedszkola
niepublicznego na poziomie 80 proc. Ponadto zgodnie z wnioskiem zgłoszonym
przez Komisje, Rada wprowadziła obowiązek składania przez przedszkole niepubliczne kwartalnej imiennej informacji
o liczbie uczniów z podaniem ich adresu
zamieszkania.
Spełniając wymóg ustawowy, Rada
uchwaliła na kolejny rok Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli
oraz zwiększenia stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli. Podstawowa
zmiana w Regulaminie na 2007 r. polega
na zmniejszeniu o 1 proc. wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (z
6 proc. na 5 proc. środków planowanych
na wynagrodzenia zasadnicze). Wprowadzono też dodatkowy zapis zapew-

niający nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego, studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego – minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,
ustalone według Rozporządzenia Ministra Edukacji.
Następnie Rada wprowadziła zmiany
w uchwale dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, celem dostosowania jej zapisów do nowych przepisów prawa. Wszystkie uregulowania,
wprowadzone tą uchwałą, zostały już zawarte w projekcie uchwały budżetowej
na 2007 r.
Jak co roku, Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą przychody i wydatki
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2007 r.
na ochronę środowiska i sprawy związane z gospodarką wodną zaplanowano kwotę 118 161 zł. Kwota ta przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski
i pochodzi z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska.
W związku z upływem kadencji poprzedniej Komisji, Rada powołała doraźną Komisję Mieszkaniową w nowym
składzie tj.: Jan Dec – przewodniczący,
Krzysztof Urbański i Władysław Bryniarski – członkowie. Komisja ta zajmować się
będzie opiniowaniem wniosków o wynajem i zamianę lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta.

ustalone zostały wydatki, z czego wynika,
że budżet został uchwalony bez deficytu. W 2007 roku przewidziano zaciągnięcie kredytu na realizację zadań określonych w wydatkach budżetowych w wysokości 2 mln zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów również w takiej kwocie. Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowi oświata – 11 546 468 zł,
ponadto w budżecie zaplanowano m.in.
5 296 200 zł na pomoc społeczną, z czego 3 659 800 zł refunduje Wojewoda w ramach zadań zleconych. Na zadania inwestycje przeznaczono środki w wysokości
2 365 200 zł. W ramach tej kwoty przewidziano do realizacji 35 zadań za kwotę 1 920 000 zł. Jest to znacznie większa
liczba zadań niż w roku 2006, w większości są one związane z budową, przebudową i modernizacją dróg miejskich.
Do realizacji w 2007 roku planowane
są następujące zadania:
• Budowa ul. Moniuszki (Wierzawice
– Giedlarowa), •Budowa ul. Podolszyny
– boczna, • Budowa łącznika ul. Kochanowskiego i T. Michałka, • Remont ul.
Reymonta i Sportowej, • Budowa ul. Leśnej, • Budowa parkingu przy ul. Górnej
i przebudowa parkingu na Placu Targowym, • Przebudowa ul. Górnej, • Budowa ul. Sikorskiego – boczna, • Budowa
chodnika przy ul. Sienkiewicza, • Remont
ul. Ks. Brody, • Budowa chodnika łącznika ul. Wyspiańskiego i ul. Klasztornej,
• Budowa ul. Opalińskiego – przedłużenie, • Remont ul. Braci Śniadeckich, •
Remont nawierzchni ul. Kołłątaja, • Budowa dróg dojazdowych na os. Chałupki, • Remont dróg przy budynkach ul. Mi-

ckiewicza 62 i 64, • Remont chodników
przy ul. Mickiewicza, • Remont drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kopernika 3
i 5, • Remont chodnika przy ul. Kopernika 3, • Budowa ul. Moniuszki – boczna,
• Budowa przedłużenia ul. Wł. Jagiełły,
• Budowa parkingu za Domem Książki,
• Budowa parkingu przy ul. Podolszyny,
• Budowa ul. Słoneczna, Zielona i Łąkowa, • Przebudowa ul. Polna, • Budowa ul. Jana Brzozy – część, • Budowa
ul. Błonie, • Połączenie ul. Podolszyny
i ul. Siedlanka, • Budowa chodnika przy
ul. Popiełuszki i ul. Ks. Brody, • Przebudowa ul. Podzwierzyniec, • Budowa ul.
Studziennej, • Budowa oświetlenia łącznika ul. Wyspiańskiego i Klasztornej, •
Budowa oświetlenia ul. Studziennej i ul.
Spokojnej, • Budowa oświetlenia ul. Podzwierzyniec, • Rozbudowa Miejskiego
Centrum Kultury.
Tradycyjne na sesji tej, kończącej rok
2006, po zamknięciu obrad odbyło się
uroczyste spotkanie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, na które przybyli zaproszeni: Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP,
Robert Żołynia – Starosta Leżajski, ks.
Ryszard Królicki – proboszcz parafii Farna, o. Jarosław Alojzy Kania – kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
i gwardian Klasztoru OO Bernardynów,
dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego. W świątecznej atmosferze radni i zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie
życzenia.
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Sprawozdanie
z V sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
7 lutego 2007 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni w liczbie 14, jeden radny – Pan
Piotr Urban zrzekł się mandatu, w związku z powołaniem go na stanowisko Zastępcy Burmistrza Leżajska z dniem 1 stycznia 2007 r.
Wobec powyższego, zgodnie z zapisami ustawy – ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rada podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, a w ciągu 3 miesięcy od jej podjęcia Wojewoda zarządzi
wybory uzupełniające.
Ponieważ wygasł mandat radnego Piotra Urbana, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady, w porządku obrad
znalazł się punkt dotyczący wyboru nowego wiceprzewodniczącego. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, żaden z dwojga kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, w związku z czym
Rada nie podjęła uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Podczas tej sesji Rada podjęła jeszcze 7 innych uchwał, a 5 z nich dotyczyły
wprowadzenia zmian we wcześniej podjętych uchwałach tj.:
• zmiana uchwały Nr IX/96/03 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy miasto Leżajsk na lata 2003–2008 –
Rada obniżyła uchwalony w 2003 wskaźnik przeliczeniowy używany do obliczenia stawki czynszowej w mieszkaniach
komunalnych, uchwalając go na poziomie 1,60%, co spowoduje wzrost czyn-

szu o ok. 28%, a nie 51%, jak wynikało ze wskaźnika uchwalonego na 2007 r.
w wyżej wymienionej uchwale.
• zmiana uchwały Nr XVIII/184/04 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia
2004 r. dot. dodatkowej odpłatności za korzystanie z przedszkoli miejskich – Rada
ustaliła dodatkową opłatę za korzystanie
z przedszkoli miejskich w wysokości 70
zł miesięcznie od jednego dziecka. Opłata taka obowiązywać będzie od marca
br. (dotychczas opłata wynosiła 60 zł
i nie była zmieniana od 2004 r.).
• zmiana uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2006 r.
dot. ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – zmiana polegała na skorygowaniu nieprawidłowości wskazanych
przez Wojewodę Podkarpackiego.
Ze wskazań Wojewody Podkarpackiego
wynikają również dwie kolejne zmiany:

KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
Członkowie:

Władysław Bryniarski
Zbigniew Policzkiewicz, Jerzy Świta

Przewodniczący:
Członkowie:

Tadeusz Sroczyk
Władysław Bryniarski, Zbigniew Policzkiewicz,
Wojciech Tokarz, Piotr Urban

Komisja Gospodarki i Budżetu

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Przewodniczący:
Członkowie:

Jan Dec
Ryszard Dziura, Krzysztof Kwieciński, Leszek Sołek,
Tadeusz Sroczyk, Krzysztof Urbański

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przewodniczący:
Członkowie:

Wojciech Tokarz
Lidia Dziurzyńska, Eleonora Sas-Gontarz, Jerzy Świta,
Krzysztof Urbański

Rada Miejska w Leżajsku
Przewodniczący:
Mieczysław Sroka
Wiceprzewodniczący: Ireneusz Stefański
Członkowie Rady:
Władysław Bryniarski, Jan Dec, Ryszard Dziura, Lidia
Dziurzyńska, Krzysztof Kwieciński, Zbigniew Policzkiewicz,
Eleonora Sas-Gontarz, Leszek Sołek, Tadeusz Sroczyk,
Jerzy Świta, Krzysztof Urbański, Wojciech Tokarz.

• zmiana uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Leżajsk dla
przedszkoli niepublicznych znajdujących
się na terenie miasta Leżajska,
• zmiana uchwały Nr XXXVI/316/06
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 4 października 2006 r. w sprawie określenia
wysokości zwrotu wydatków ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku na koszty świadczenia
usług opiekuńczych.
W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej i zastąpieniu znaczka opłaty
skarbowej opłatą w gotówce, Rada podjęła uchwałę o poborze tej opłaty w drodze
inkasa. Na inkasentów opłaty skarbowej
Rada wyznaczyła jednostki organizacyjne obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej a także sądy i inne
podmioty wykonujące zadania z zakresu
administracji publicznej na terenie miasta
Leżajska. Inkasenci będą wydawać dowody wpłat stosowane do dokumentowania
wpłat w obrocie gotówkowym w danej jednostce. Wynagrodzenie za inkaso wynosić
będzie 5% pobranej i wpłaconej kwoty.
Dalej Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/97
dla terenu położonego przy ul. Górnej
w Leżajsku. – uchwała dotyczy zmiany
lokalizacji stacji trafo, w związku z planowaną przez RZE S.A. Rejon Energetyczny w Leżajsku przebudową linii energetycznej na ul. Górnej, Dolnej, Studziennej
i ulicach przyległych.
Na koniec Rada przyjęła plan pracy
Rady Miejskiej oraz plany pracy Komisji
stałych na 2007 rok.
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Władze miasta Leżajska
przyjmują obywateli
w sprawach skarg i wniosków:
Burmistrz Miasta
TADEUSZ TRĘBACZ
w każdy wtorek
w godzinach: 13.00–15.30
Zastępca Burmistrza Miasta
PIOTR URBAN
w każdą środę
w godzinach 13.00–15.00
Sekretarz Miasta
EUGENIUSZ MAZUR
w każdy czwartek
w godzinach: 13.00–15.30
Przewodniczący Rady Miejskiej
MIECZYSŁAW SROKA
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca
w godzinach 13.00–14.00
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
IRENEUSZ STEFAŃSKI
w każdy czwarty poniedziałek
miesiąca
w godzinach 14.00–15.00
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kartki z kalendarza
-Wychowawczego w Leżajsku oraz Domu
dziecka w Nowej Sarzynie.
ciąg dalszy ze strony 13

skiego zawartego za granicą), 50 cywilnych. Wydał 370 aktów zgonu – zmarło
184 mężczyzn i 186 kobiet. Zarejestrował 591 urodzeń. Na świat w leżajskim
szpitalu przyszło 299 dziewczynek i 295
chłopców. Najpopularniejsze imiona to:
Julia, Wiktoria, Magdalena, Aleksandra
i Anna oraz Jakub, Kacper, Kamil, Mateusz i Piotr.
Ponadto leżajski USC wydał 240 decyzji, 25 postanowień i 8300 odpisów z akt
stanu cywilnego.

MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w roku 2006 realizował w dalszym ciągu 3 duże zadania z zakresu: 1. pomocy społecznej, 2. wypłaty świadczeń rodzinnych, 3. wypłaty dodatków mieszkaniowych. Na realizację tych zadań
z budżetu miasta wydatkowano kwotę
ogółem: 4 948 913 zł. Pieniądze te pochodziły z różnych źródeł a to: • ze środków
na zadania zlecone – 3 116 600 zł., • ze
środków na zadania własne –1 087 470
zł, • ze środków jako dotacje do zadań
własnych – 660 176 zł.
Na realizację zadań z pomocy społecznej wydatkowano kwotę: 1 231 703
zł. W roku 2006 z pomocy finansowej
MOPS, bez względu na rodzaj, formę
i liczbę świadczeń skorzystało ok. 405
rodzin liczących 1400 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 2 911 832 zł, z czego
na świadczenia 2 827 022 zł. Bez względu na rodzaj świadczenia, z tego typu
wsparcia skorzystało 1200 rodzin liczących ok. 4 100 osób.
W roku 2006 MOPS zajmował się również prowadzeniem postępowania i przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych. Na wypłatę tego rodzaju
świadczeń wydatkowano kwotę 464 700
zł. Z tej formy pomocy korzystało średnio miesięcznie 320 rodzin liczących ok.
1100 osób.
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. 55 ton
żywności o wartości ok. 120 tys. zł. wśród
rodzin objętych pomocą MOPS. Pod koniec roku MOPS pod honorowym patronatem Burmistrza Leżajska zaangażował
się w akcję organizowaną przez Radio
Lublin a na terenie Podkarpacia Radio
Rzeszów – „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”. W trakcie trwania akcji zebrano ponad 1200 kg żywności, słodyczy i środków
czystości. Dary rozdysponowano głównie
wśród dzieci z najbiedniejszych rodzin,
część przekazano do świetlicy socjoterapeutycznej w Leżajsku, Ośrodka Szkolno-
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Straż Miejska
W roku 2006 Straż Miejska podejmowała interwencje w 1372 przypadkach związanych z naruszeniem porządku publicznego oraz niestosowaniem się mieszkańców do przepisów prawa lokalnego. Mandaty karne otrzymało 148 osób. Pouczono
i upomniano 1220 osób. Policji przekazano 121 spraw. Ujawniono 9 przestępstw.
Do sądu skierowane zostały 4 wnioski. 17
osób doprowadzono do izby wytrzeźwień
lub miejsca zamieszkania. Wykonano 394
konwoje pieniędzy i dokumentów będących w gestii Urzędu Miejskiego.

Policja
Przestępczość. W 2006 r. na terenie
powiatu leżajskiego popełnione zostały
1352 przestępstwa (w 2005 r. – 1400). •
kradzieże z włamaniem – 98 (w 2005 r. –
96), • kradzież rzeczy cudzej – 143 (120 –
cyfry w nawisie dotyczą roku 2005), • bójki
i pobicia – 23 (16), • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – 39 (29), • przestępstwa przeciwko mieniu – 422 (405),
• przestępstwa drogowe – 431 (491) w
tym prowadzenie pojazdu przez osobę
nietrzeźwą – 403 (467).
Efekty działań prewencyjnych na terenie miasta Leżajska:
Interwencje. W 2006 r. funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
w ramach codziennych zadań prewencyjnych ukierunkowanych na utrzymanie
należytego stanu porządku i bezpieczeństwa interweniowali łącznie 3250 razy wobec zakłóceń ładu publicznego i zdarzeń
niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, w tym: • w miejscach publicznych 2053 razy, • interwencji domowych
zgłaszanych przez członków rodzin, sąsiadów w przypadku nieporozumień rodzinnych wymagających interwencji policji – 198, • w innych miejscach policjanci interweniowali 999 razy. W wyniku powyższych interwencji izolowano z miejsc
publicznych 236 osób nietrzeźwych,
w tym doprowadzono do: • izb wytrzeźwień 23 osoby, • policyjnych pomieszczeń
dla osób zatrzymanych 88 osób, • miejsc
stałego zamieszkania 125 osób.
Alkoholizm. W 2006 roku popełnionych zostało 134 przestępstwa dokonane pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi
sprawcy dopuszczali się przede wszystkim przestępstw drogowych z art. 178
(prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości), a także byli sprawcami bójek i pobić oraz kradzieży i włamań. W związku
z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości na terenie miasta
ujawniono: • 2 przestępstwa o czyn z art.
43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z
czego 1 czyn stanowił naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu osobom małoletnim), • skierowano 50 wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego w Leżajsku
w związku ze spożywaniem alkoholu w
miejscu publicznym, • nałożono 50 mandatów karnych na osoby za spożywające alkohol w miejscach publicznych. W
prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zakwestionowano łącznie 56
litrów alkoholu w tym: 38 litrów spirytusu i
18 litrów wódki. Na sprawców wykroczeń

popełnionych pod wpływem alkoholu sporządzono łącznie 139 wniosków o ukaranie w tym: • z art. 51 § 2 KW – 116 wniosków (zakłócenie porządku publicznego),
• z art. 86 § 2 KW – 6 wniosków (spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym),
• z art. 87 § 1 KW – 8 wniosków (kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po
użyciu alkoholu), • z art. 87 § 2 KW – 3
wnioski (kierowanie pojazdem innym jak
mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu), • 6 przypadków naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości zawodowej –
art. 70 § 2 KW.
Przemoc i agresja. W 2006 roku zanotowano 47 przypadków przemocy w rodzinie. W chwili podejmowania czynności
interwencyjnych – pod wpływem alkoholu
znajdowało się 31 sprawców. We wszystkich przypadkach przemocy prowadzona jest procedura tzw. „Niebieskich kart”.
Do izby wytrzeźwień przewieziono 11
sprawców przemocy, 6 sprawców przemocy domowej zatrzymano do wytrzeźwienia w policyjnych pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych, przeprowadzono 4
postępowania przygotowawcze o czyny
z art. 207 KK (znęcanie się nad rodziną),
które zakończyły się aktem oskarżenia
wobec sprawców przestępstwa.
Narkomania. Ogólnie na terenie działania KPP w Leżajsku w 2006 roku stwierdzono 232 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego na terenie miasta Leżajska ujawniono 211 czynów. Wśród nich należy wymienić: • udzielanie narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, • udzielanie narkotyków
osobom małoletnim, • posiadanie narkotyków i uprawa marihuany. Wysoki poziom
przestępczości narkotykowej nie jest wynikiem nasilenia się zjawiska narkomanii na
terenie Leżajska, lecz przede wszystkim
efektem skutecznie prowadzonych przez
jednostkę KPP w Leżajsku działań wykrywczych w tym zakresie. Bardzo dobre
rozpoznanie środowiska młodzieżowego oraz samego występowania zjawiska
narkomanii jest między innymi wynikiem
działań prewencyjno-profilaktycznych tj.
spotkania, rozmowy, prelekcje i kontakty
z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami, indywidualne konsultacje dla rodziców. Takie wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia
w sferze walki ze zjawiskiem narkomanii
przynoszą wymierne efekty, dając KPP w
Leżajsku największą skuteczność w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości w województwie podkarpackim.
Współpraca i współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi. Realizację
zadań zapobiegawczych oparto między
innymi na działalności profilaktyczno-informacyjnej prowadzonej przy udziale
podmiotów współodpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne. Na podstawie ujawnionych zdarzeń i faktów na terenie miasta opracowano stosowne informacje dla kompetentnych placówek:
• do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesłano 27 informacji, • do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesłano
4 pisemne informacje, • do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przesłano
łącznie 4 pisemne informacje, • do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich w Leżajsku przekazano 14 informacji dotyczących zdarzeń z udziałem małoletnich – wymagających merytorycznej oceny Sądu w za-

kresie demoralizacji oraz podjęcia dalszych działań w sferze zwalczania ujawnionej patologii.

Straż Pożarna
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowały w 858 przypadkach, w tym: 290 akcji gaszenia pożarów, 555 interwencji ratowniczych podczas wypadków, awarii chemiczno-ekologicznych, budowlanych oraz zdarzeń
powstałych wskutek opadów, przyborów
wód, silnych wiatrów, itp. oraz 13 interwencji w wyniku alarmów fałszywych.
Szacunkowa wartość strat wyniosła 1935
tys. złotych, zaś uratowanego mienia –
24 264 tys. zł. Strażacy z Leżajska wyjeżdżali także poza teren powiatu do 13 akcji,
niosąc pomoc i niezbędne wsparcie specjalistyczne. Ogółem w działaniach brało udział 1374 zastępów PSP i OSP oraz
4667 strażaków.
W efekcie zdarzeń i pożarów śmierć
poniosło 6 osób, a 141 zostało rannych,
w tym 27 dzieci.
Najbardziej charakterystyczne interwencje to: • Wypadek drogowy 3 styczna 2006 r. na drodze wojewódzkiej w miejscowości Brzóza Królewska. W wyniku
zderzenia trzech samochodów, w tym
ciężarowego, zostały ranne 4 osoby. Konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego do uwolnienia poszkodowanych.
• Awaria 26-metrowego komina kotłowni osiedlowej w Dębnie 4 lutego 2006 r.
Wystąpiło zagrożenie zerwania 1,5-tonowego elementu komina na dach bloku mieszkalnego. Ewakuowano mieszkańców bloku. Do akcji skierowano specjalistyczny, ciężki sprzęt tj. podnośnik
SH-22 z JRG PSP Jarosław oraz 50-tonowy dźwig DZ-50 z JRG PSP Mielec,
którym podniesiono pochylony segment
i przeniesiono na wyznaczone miejsce
na ziemi. Przywrócone zostało funkcjonowanie kotłowni zasilającej bloki mieszkalne. Utrudnieniem podczas prowadzonych działań była niska temperatura, porywisty wiatr, pora nocna oraz trudny dojazd do miejsca zdarzenia. • Pożar młodnika sosnowego na terenie leśnictwa Jelna 29 kwietnia 2006 r. Spaleniu uległo 1,8
ha młodnika. Uratowano 50 ha kompleks
uprawy sosnowej i młodników. • Pożar
budynków mieszkalnych i gospodarczych
5 maja 2006 r. w miejscowości Brzóza
Królewska. Spaleniu uległ drewniany budynek mieszkalny. Udało się uratować
część murowanego budynku mieszkalnego oraz dwa budynki gospodarcze. •
Wypadek drogowy na skrzyżowaniu dróg
powiatowych w miejscowości Wola Zarczycka 25 maja 2006 r. z udziałem samochodu marki Volkswagen Polo i samochodu ciężarowego Mitsubishi, przewożącego ponad 170 butli z gazem propan-butan. W wyniku zdarzenia zginął 67letni kierowca samochodu osobowego.
Istniało niebezpieczeństwo wybuchu rozszczelnionych butli gazowych, które wypadły na drogę i do przydrożnych rowów.
• Tragiczny wypadek drogowy na drodze krajowej 77 w miejscowości Dębno.
W wyniku uderzenia samochodu osobowego Skoda Felicja w kontener ze ścinkami drewna, który spadł z naczepy sa-

mochodu ciężarowego Man, zginął 74-letni kierowca Skody. • Wypadek drogowy
6 czerwca 2006 r. na drodze krajowej 77
w miejscowości Nowa Sarzyna z udziałem specjalistycznego samochodu cysterna marki Kerworth z ładunkim 4 ton ciekłego azotu, który wpadł do przydrożnego rowu. Doszło do uwalniania się ciekłego azotu. Skomplikowana i trudna akcja
prowadzona w godzinach nocnych trwała ponad 9 godzin. Strażacy uszczelnili
wyciek azotu i za pomocą poduszek niskiego ciśnienia ustabilizowali samochód.
Dopiero użycie 80-tonowego dźwigu oraz
ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego pozwoliło na wyciągnięcie samochodu z głębokiego rowu i postawienie go na drodze. • Pożar stadniny koni
w Wierzawicach 9 sierpnia 2006 r. W strefie zagrożenia znalazło się 27 koni, około
80 sztuk trzody chlewnej oraz sąsiadujące obiekty. W wyniku prowadzonych działań udało się uratować wszystkie zwierzęta, część budynku stadniny oraz pozostałe budynki. Utrudnieniem podczas
prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej
była pora nocna, samochody gapiów zaparkowane na drodze dojazdowej, duże
zadymienie oraz duża ilość materiałów
palnych zgromadzonych na poddaszu.
Akcja trwała ponad 16 godzin. W działaniach uczestniczyło 90 strażaków. • Pożar
poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Jastrzębiec 21 sierpnia 2006 r.
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji
udało się uratować większą część budynku, budynek gospodarczy oraz wiatę garażową. • Wypadek drogowy samochodu
cysterny przewożącej surówkę spirytusową 30 października 2006 r. w miejscowości Kuryłówka. Pojazd utknął w przydrożnym rowie. Istniało realne zagrożenie
przewrócenia cysterny i jej rozszczelnienia. Trudna akcja ratownicza prowadzona w porze nocnej trwała ponad 18 godzin. Strażacy zabezpieczyli samochód
przed przewróceniem, przepompowali łatwopalną surówkę do cysterny zastępczej,
a następnie wyciągnęli pojazd przy użyciu
samochodów z wyciągarkami linowymi. •
Wybuch gazu ulatniającego się z kuchenki gazowej w mieszkaniu bloku osiedlowego w Nowej Sarzynie 31 października
2006 r. W wyniku zdarzenia poparzeniu
uległa jedna osoba, zburzone zostały ściany działowe mieszkania i wyrwane dwa
okna. Strażacy udzielili pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. • Wypadek drogowy w miejscowości Brzóza Królewska 1 grudnia 2006 r. z udziałem samochodów osobowych Opel Corsa i Mitsubishi. W wyniku zdarzenia ranne zostały 2 osoby. Kierowcę jednego z aut udało
się uwolnić dopiero po rozcięciu karoserii
sprzętem hydraulicznym. • Wypadek drogowy na drodze krajowej nr 77 w kierunku
Niska. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniósł 22-letni kierowca Volkswagena Golfa a 4 osoby,
w tym dwoje dzieci, zostały ranne. W celu
wyciągnięcia 2 poszkodowanych konieczne było rozcięcie karoserii aut sprzętem
hydraulicznym.
W zakresie zapobiegania pożarom i zagrożeniom przeprowadziliśmy czynności
kontrolno-rozpoznawcze w 117 obiektach, podczas których stwierdzono 66
nieprawidłowości.

Szpitalny Oddział
Ratunkowy
w Leżajsku
28 grudnia ub. r. Szpital Powiatowy
w Leżajsku fetował kolejny swój sukces – oficjalne otwarcie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.
Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz województwa, powiatu, miasta,
ościennych gmin, duchowieństwa, dyrektorów placówek służby zdrowia z Podkarpacia, realizatorów inwestycji zarówno w części budowlanej jak i wyposażenia w aparaturę medyczną. Wstęgę przed
wejściem na oddział zaproszeni goście
przecinali „na raty”.
Było to ważne wydarzenie dla szpitala. O zaistnienie takiego oddziału szpital
i starostwo czynili starania od kilku lat.
W ostatnich dniach września ub. r. otrzymał wreszcie decyzją akceptującą opracowany wcześniej projekt i dotację jednego miliona złotych z funduszu Unii Europejskiej. W iście błyskawicznym tempie
inwestycja została zrealizowana. Wykonano nowy – pod dachem – podjazd dla
karetek, sale dla pacjentów i zabiegową,
wyposażoną w odpowiednią aparaturę,
pomagającą w szybkim diagnozowaniu
osób potrzebujących natychmiastowej
pomocy medycznej. W tej części szpitala odbywa się teraz pierwszy etap ratowania ludzkiego życia. Nie musi już czekać aż z izby przyjęć zostanie skierowany na właściwy oddział.
W czasie, gdy komornicy wchodzą
do zadłużonych szpitali, likwidują oddziały, lezajski szpital ma prawo szczycić się
swymi osiągnięciami. W ciągu kilku ostatnich lat nie tylko wyszedł z długów, ale też
sporo zainwestował. Przed rokiem oddał
nowy i nowocześnie wyposażony oddział
radiologii, w połowie minionego roku –
pracownię tomografii komputerowej, teraz
Szpitalny Oddział Ratunkowy. To wszystko sporo kosztowało! Bagatela – sześć
milionów złotych! W znacznej części pieniądze pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, ale też ze starostwa i NFOZ.
Niewiele dyrekcji szpitali w kraju było
stać na taki wyczyn, zwłaszcza placówek
powiatowych. Dlatego Marian Furmanek
a także ordynator SzOR Kazimierz Czerwonka odbierali zasłużone gratulacje.
Na koniec pozostaje jednak refleksja innej miary. Otóż, w ferworze tych wielkich
przemian powiatowego szpitala zupełnie
zapomniano o jubileuszu tej najważniejszej w tym terenie placówki służby zdrowia – o jej 25-leciu. Nie chodzi o wielką fetę i fajerwerki, lecz o chwilę zadumy
– czy moglibyśmy się teraz cieszyć tymi
sukcesami, gdyby w wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku ten szpital nie został
otwarty i nie urodziło się w nim pierwsze
dziecko?
Ktoś tego wtedy dokonał.

Barbara Woś-Lisiecka
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po dzwonku
Agresja. Temat, który ostatnio porusza wszystkich, począwszy od polityków, mediów, wszelkich specjalistów, a skończywszy na zwykłych ludziach. Okazuje się, że z agresją stykamy się wszędzie.
Także w szkołach stanowi ona poważny problem. Uczniowie coraz częściej
rozwiązują konflikty poprzez przezwiska, kłótnie, bójki. Nie ukrywam, że również w naszej szkole tak się dzieje. Dlatego przeciwdziałanie agresji wśród uczniów jest ważnym elementem szkolnego programu profilaktyki. We wrześniu
tego roku zrodził się pomysł zorganizowania w leżajskiej Szkole Podstawowej
nr 3 Szkolnego Dnia bez Agresji. Jego
celem miało być uświadomienie uczniom szkodliwości zachowań agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy i upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
Obchody Dnia Bez Agresji odbyły się
24 listopada ub. r., jednak przygotowania do niego trwały przez około dwa tygodnie. Zaangażowała się w nie cala społeczność szkolna. W klasach I-III nauczyciele przeprowadzili lekcje na temat wyrażania emocji. Uczniowie wykonali grupowe plakaty przedstawiające świat bez
agresji. W klasach IV–VI odbywały się
godziny wychowawcze poświęcone profilaktyce agresji. Pedagog szkolny rozmawiał a uczniami o przyczynach agresji, sposobach radzenia sobie ze swoją
złością oraz rozpoznawaniu zachowań
agresywnych. Uczniowie zostali uświadomieni, że agresja to nie tylko bicie, kopanie, popychanie, a więc robienie komuś krzywdy fizycznej, ale także niszczenie cudzych rzeczy, przezywanie, wyśmiewanie, roznoszenie plotek, izolowanie kogoś, szantaż, czytanie cudzych listów, czy wrogie gesty.
Często bywa tak, że skupiamy swoją
uwagę na agresji fizycznej, która jest bardziej widoczna. Warto sobie zdawać spra-
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wę, że agresja psychiczna może tak samo
krzywdząca i bolesna dla kogoś jak pobicie. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w tych lekcjach i włączali się w kolejne działania.
Nauczyciel plastyki zorganizował konkurs pod hasłem: „Nie czyń drugiemu,
co tobie niemiłe” oraz „Stop agresji”. Uczniowie na lekcjach plastyki wykonywali
swoje prace, a najlepsze z nich zostały
nagrodzone lub wyróżnione.
Poloniści ogłosili konkurs literacki w klasach IV–VI. Zadaniem uczniów było napisanie listu do przyjaciela: „Jak mogę przeciwstawić się agresji”? Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie, aby

W dniu imprezy cała społeczność
szkolna została zaopatrzona w naklejki
z uśmiechniętą buźką, która symbolizowała dobro, przyjaźń i kulturalne zachowanie. Imprezę rozpoczęła pani dyrektor,
która powitała zaproszonych gości: pana
burmistrza Daniela Zająca, pana Wojciecha Wirskiego – pełnomocnika burmistrza

Przeciw agresji
wyłonić najlepszych, ponieważ było wiele
dojrzałych i głęboko poruszających prac,
które pokazały dużą wrażliwość naszych
uczniów na problem agresji.
W przygotowania do Dnia bez Agresji
włączył się również Samorząd Uczniowski, który wykonał i rozwiesił w całej szkole ogromne hasła nawołujące do przeciwstawienia się agresji.
Oto niektóre z nich:
„Protest dzisiaj ogłaszamy, bo agresji
dosyć mamy”
„Przemoc twoim wrogiem jest, życie
bez niej jest the best!”
„Bez agresji można żyć, od dziś pamiętajmy kochani, nie trzeba więcej się bić,
dobroć górą, agresja kanałami!”
Redakcja gazetki szkolnej „Guzik” wydała specjalny numer pod hasłem: „Agresji stop”, który był rozprowadzany wśród
uczniów w trakcie imprezy.

ds. profilaktyki oraz przewodniczącego
Rady Rodziców, dyrektora MOSiR, Wojciecha Surmę.
Wojciech Surma wystąpił też tego dnia
z prezentacją multimedialną pod tytułem: „Sport jako metoda przeciwdziałania agresji”. W trakcie swojej prelekcji zadawał dzieciom pytania, a prawidłowe odpowiedzi nagradzał paletkami do pingponga.
Po wykładzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów literackiego i plastycznego i wręczenie uczniom nagród oraz wyróżnień ufundowanych przez Urząd Miejski w Leżajsku. W konkursie plastycznym
nagrody otrzymali: w kategorii klas I–III:
Marcin Stopyra (I miejsce), Julia Świąder
(II), Monika Garbacz (III). W kategorii klas
IV–VI: Justyna Kyc (I miejsce), Olek Furmański (II), Monika Chabros (III). W konkursie literackim I miejsce zajęła Ola Federkiewicz z kl.VIa, która oprócz nagrody
rzeczowej otrzymała przywilej odczytania
swojej pracy na forum. II miejsce zajęła Ania Grygiel i Tomasz Wań, a III miejsce Iwona Gilar, Marcin Zagaja i Magdalena Szuba.
W dalszej części imprezy zaprezentowała się grupa teatralna z przedstawieniem „Winettou – Czerwonoskóry dżentelmen” oraz scenką z życia szkoły „Zatkany
czajnik”. Narratorka tej scenki powiedziała: – „Agresja wybucha nagle i jest właściwie wszędzie. Na ekranach telewizorów,
w nagłówkach gazet, na ulicy, w domowym zaciszu, a także na korytarzach i boiskach szkolnych. Czy musimy się na nią
godzić?”
A potem zaapelowała do wszystkich
uczniów: – „Pamiętajcie! Jeżeli będziecie chować w sobie urazy, złość lub poczucie winy, pozwolicie, aby gromadzące

się w was nieprzyjemne uczucia poczyniły
duże szkody. Natomiast, jeżeli pozwolicie
im ujść w sposób bezpieczny – nie zrobicie krzywdy ani sobie, ani innym”.
Na koniec przedstawienia zabrzmiała piosenka Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat, w którym jest tyle zła”.
Przy słowach: „lecz ludzi dobrej woli
jest więcej i mocno wierzę w to, że ten
świat nie zginie nigdy dzięki nim” –
wszyscy chwycili się za ręce i kołysząc
się unieśli je w górę. To był gest naszej
solidarności przeciwko agresji i złu.
Wszystkich uczestników imprezy pożegnała Marta Kiełbowicz, uczennica kl.
VIa „Pieśnią na wyjście” do słów Edwarda Stachury, śpiewając: „Dla wszystkich
starczy miejsca pod wielkim dachem
nieba, na ziemi której ja i ty nie zamienimy w bagno krwi”.
Ale nie był to koniec działań Szkolnego Dnia bez Agresji. Dla uczniów klas IVVI odbyła się jeszcze debata szkolna pod
hasłem „Nie milcz!”. Wzięli w niej udział
przedstawiciele klas starszych, broniąc
tezy: „Powinniśmy reagować, kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się agresywnie” oraz atakując drugą tezę: „Ludzie,
którzy są agresywni, są silni i mają władzę nad innymi”.
Uczniowie stwierdzili, że trzeba reagować na agresję w szkole, bo nie można dopuścić, aby było jej coraz więcej
na świecie. Reagując pozytywnie na przejawy agresji uczymy młodszych pozytywnych zachowań oraz uczymy się rozwiązywać trudne sytuacje poprzez rozmowy, wyjaśnienia. Jest nam wtedy łatwiej
w życiu. Została również obalona teza,
że ludzie agresywni są silni. Jak stwierdzili uczniowie, tacy ludzie wyszukują ofiary
najczęściej młodsze i słabsze od siebie,
a więc nie świadczy to o ich sile. Sami
mają ze sobą problemy i nie chcą tego
okazać, zachowując się agresywnie. Są
słabi psychicznie i maskują to siłą fizyczną, agresją.
Działania podjęte w ramach Szkolnego
Dnia bez Agresji pokazały, że nasi uczniowie chcą uczyć się w szkole bez przemocy, w takiej, w której będą czuli się bezpiecznie. Zaproponowali, aby obowiązywały w niej zasady: szkoła jest wspólnotą,
wszyscy się szanujemy, zawsze reagujemy na zło, niczego nie ukrywamy, wspólnie działamy przeciw przemocy.
Myślę, że warto przytoczyć fragmenty
listów uczniowskich:
„Jeśli z kimś się nie zgadzamy, to
nie znaczy, że ktoś jest naszym wrogiem. Zaś umiejętne rozwiązywanie
sporów świadczy o naszej kulturze, BO
AGRESJA JEST OZNAKĄ SŁABOŚCI
CZŁOWIEKA”. (Ania Grygiel, Va)
„Uważam, że trzeba przeciwstawiać
się agresji. Nie wolno tolerować złych
zachowań, przechodzić obojętnie obok

osób krzywdzonych. Należy zgłaszać
osobom dorosłym, gdy się coś złego dzieje, ponieważ cierpią przeważnie osoby niewinne, spokojne, czasami mało zaradne”. (Martyna Dechnik,
IVa)
„Myślę, że za często stoimy obojętni patrząc, jak komuś dzieje się krzywda. Nie mamy w sobie tyle siły, aby się
temu przeciwstawić. Niekiedy boimy
się ośmieszenia w oczach kolegów lub
pokazania, że tak naprawdę jesteśmy
wrażliwi”. (Marcin Zagaja, IVb)
„Moim największym marzeniem
jest to, aby uczniowie dokuczający innym wreszcie zrozumieli podstawową zasadę; W SZKOLE NIE MA MIEJSCA NA PRZEMOC I NIE BĘDZIE ONA
TOLEROWANA POD ŻADNĄ POSTACIĄ. Wszyscy powinniśmy natychmiast reagować na wszelkie obserwowane przejawy przemocy: zwracać uwagę, wyrażać swój sprzeciw.
Nie możemy zapominać, że nie jesteśmy sami. Wokół nas są dorośli: nauczyciele, rodzice, pedagodzy, którzy
na pewno nam pomogą. Musimy tylko zwrócić się do nich z prośbą o pomoc, opowiedzieć o problemach, które nas nurtują”. Często byłam świadkiem różnych przejawów aktów przemocy w mojej szkole, bo to chłopcy
np. bili się albo przezywali…Czasami
myślałam, że tak ma być, że to nie przemoc. Wielu uczniów uważa, że takie sytuacje są „normalne”, bo zdarzają się
codziennie, a „prawdziwa” przemoc
to broń, krew i brutalna walka. Teraz
już wiem to nie jest prawda!” (Ola Federkiewicz, VIa)
„Aby zapobiec agresji trzeba zacząć
od siebie. Trzeba być dobrym dla swoich bliskich, przyjaciół, kolegów. Trzeba nawzajem sobie pomagać, wspierać się w różnych trudnych sytuacjach.
Trzeba też umieć powiedzieć „nie”, kiedy ktoś proponuje nam coś złego. Należy zawsze postępować tak, aby drugiemu człowiekowi nie robić krzywdy
ani przykrości”. (Jacek Zygmunt, VIb)
„Moi koledzy ćwiczą potem takie
walki na podwórku, a nawet w szkole (np. z obejrzanych gier komputerowych). Małe dzieci patrzą na to z przerażeniem, ale są też tacy, którym to się
podoba. Nikt jednak nie chciałby zostać
przegranym i wrócić do domu z rozbitym nosem albo wybitymi zębami. Wygrani nie myślą o tym, że zawsze znajdzie się ktoś silniejszy od nich i terroryzują młodszych i słabszych. DLA
MNIE NIE JEST TO PRZEJAW SIŁY,
ALE SŁABOŚCI. TYLKO TEN, KTO SIĘ
BOI, ATAKUJE SŁABSZYCH”. (Olek
Furmański, Vb).

Ewa Rejman

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Naszą troską
– zdrowie
i wychowanie dzieci

W roku bieżącym Leżajsk ponownie
został zgłoszony do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” 2007. Organizatorzy – Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych – zamierzają zaangażować
w tę akcję dzieci, młodzież i ich rodziców. Mają również zamiar zainteresować akcją nauczycieli i sprzedawców
napojów alkoholowych.
W ramach kampanii przewidziana
jest organizacja dwóch przedsięwzięć:
sportowego pt. „Uciekaj przed nałogiem”
i skierowanego do kierowców pod nazwą
„Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”.
Do uczniów gimnazjów i ich rodziców
skierowane zostaną profesjonalne ulotki
edukacyjno-informacyjne o przeciwdziałaniu narkomanii.
Kampania zakłada zmniejszenie czynników ryzyka i wzmocnienie indywidualnych zasobów świadomości dziecka
przez połączone oddziaływania:
 w procesie podejmowania pro zdrowotnej zmiany zachowania,
 w procesie rozwojowym.
Ze strony otoczenia dzieci i młodzieży
oczekuje się właściwych relacji z rodziną
dziecka lub nastolatka. Duże znaczenie
dla eliminowania zjawisk patologicznych
będzie miał wpływ, jaki wywierają na siebie rówieśnicy, oddziaływanie szkoły oraz
specyfika środowiska lokalnego.
Kampania w roku 2007 będzie posługiwać się łatwo rozpoznawalnymi hasłami. Działaniom kierowanym do szkół podstawowych przyświecały będą dwa hasła:
„Tam i z powrotem” oraz „Latawiec”.
W świetle najnowszych odkryć psychologii dzieci w tym wieku uważnie badają
otoczenie, wychodzą ku niemu, sprawdzając jednocześnie własne możliwości
wpływania na nie (tam). Po rozpoznaniu
„wracają” do własnego wnętrza i wbudowują zdobyte doświadczenia w swój styl
życia (z powrotem). Ponadto dzieciom
w szkole podstawowej szczególną satysfakcję daje przekształcanie otaczającego świata oraz podnoszenie sprawności własnego działania – stąd pomysł latawca, którego zbudowanie i puszczanie wymaga różnych umiejętności i zaangażowania.
Kampania przewiduje zorganizowanie
w szkołach podstawowych i gimnazjach,
trzech konkursów indywidualnych i grupowych (konkurs fotograficzny, plastyczno-literacki i sportowy).
Głównym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na: • ćwiczenie pozytywnych nawyków zdrowotnych, które są podstawą późniejszych
korzystnych dla zdrowia działań podejmowanych z rozmysłem oraz sprzyjają formułowaniu zdrowego stylu życia,
• zmniejszenie ryzyka, że dziecko sięgnie po środki uzależniające, posłuży się
agresją i przemocą, • dawanie dzieciom
szansy, by poczuły, czym jest sukces
i satysfakcja z własnych umiejętności, •
promowanie aktywności sportowej jako
recepty na zdrowie.
Organizatorzy przewidują dostarczenie
uczestnikom kampanii pakietu materiałów
niezbędnych do jej przeprowadzenia.

(w. w.)
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rocznice

To już 5 lat
Jubileusz 5-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku rozpoczął się
od uroczystej Mszy Świętej w Bazylice OO. Bernardynów pod przewodnictwem
o. kustosza Jarosława Kani. Piękną oprawę mszy, w której brali udział uczniowie,
rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście przygotował
o. Herbert i Paweł Paluch.
Po zakończeniu mszy, w rytm marsza
granego przez muzyków z Dziecięcego
Zespołu „Mała Ziemia Leżajska” pod batutą Władysława Staronia wszyscy zaproszeni na uroczystość udali się do szkoły.
Uroczystość jubileuszową otworzyła
dyrektor Elżbieta Dmitrowska-Kaduk witając zebranych: burmistrza Miasta Tadeusza Trębacza, przewodniczącego Rady
Miejskiej Mieczysława Srokę, o. kustosza Jarosława Kanię, starszego wizytatora Andrzeja Fleszara, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Leżajsku Janusza Orłowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców Wojciecha Surmę, wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli oraz całą społeczność szkolną.
Goście powiedzieli o szkole wiele ciepłych słów, wręczyli na ręce pani dyrektor upominki i kwiaty. Uczniowie pod opieką J. Saneckiej przedstawili krótką część
artystyczną poświęconą jubilatce – Szkole oraz naszemu Patronowi. Dzieci z ze-

społu „Mała Ziemia Leżajska” zaprezentowały swój nowy repertuar przygotowany pod kierunkiem Jana Brzuzana i Władysława Staronia.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
prezentacja multimedialna ukazująca 5-letni dorobek szkoły. Zgromadzeni, oglądając
zdjęcia z otwarcia szkoły przypomnieli sobie, iż z inicjatywą budowy tejże placówki
wystąpili mieszkańcy dzielnicy Podklasztor
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Inwestycja została rozpoczęta w 1997 roku, po wmurowaniu kamienia węgielnego przez marszałka sejmu
RP Józefa Zycha. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wytrwałości wielu osób, w tym
władz naszego miasta i burmistrzów Tadeusza Trębacza, a następnie Janusza Wylazia, dnia 3 września 2001 roku uroczyście otwarła swoje podwoje, piękna i nowoczesna szkoła, której uchwałą Rady Miejskiej nadano imię ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz biskup Stefan Moskwa w towarzystwie zaproszonych gości
i społeczności szkolnej poświęcił budynek,
sztandar i tablicę pamiątkową.
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Szkoła posiada 13 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, 2 sale gimnastyczne w tym
salę z balkonem dla widzów, szatnie z natryskami, salę do terapii pedagogicznej,
gabinet higieny szkolnej, boiska sportowe, estradę artystyczną i mały amfiteatr.
W 13 oddziałach naszej szkoły zdobywa
wiedzę ponad 300 uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna placówki liczy 35 nauczycieli.
Oglądający prezentację widzowie mogli zauważyć, iż dzięki zaangażowaniu
dyrektora i nauczycieli szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie: • konkursów przedmiotowych
– 2006 r. laureat konkursu humanistycznego, 2005 r. finalista konkursu humanistycznego, 2005 r. finalista konkursu matematyczno- przyrodniczego, 2004 r. finalista konkursu humanistycznego; • osiągnięć sportowych – mistrzowie województwa w mini piłce siatkowej 2003, 2004,
2005, 2006, wielokrotni medaliści turniejów ogólnopolskich, rejonowych i powiatowych w mini piłce siatkowej chłopców w latach 2001–2006; • konkursach
artystycznych – I i III nagroda w wojewódzkim konkursie plastycznym „W trosce o serce” 2006 r., wyróżnienia w ogól-

nopolskim konkursie plastycznym „Ciszej
i bezpieczniej” 2005 r., nagroda w ogólnopolskim konkursie na „List do ulubionego pisarza” 2004 r., I miejsce w II powiatowym przeglądzie Małych Form Teatralnych „Drama profilaktyczna” 2003 r.,
III miejsce w wojewódzkim konkursie „Pisarze i poeci dzieciom” 2003 r., I miejsce
w wojewódzkim III Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” 2002 r.; • akcjach
i programach – nagroda główna w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne dzieci na polskich drogach” 2006, nagroda
w wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych 2004 r., II m. w wojewódzkim konkursie „Ekologia w prozie i poezji” 2004 r.,
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ferie na sportowo, bezpiecznie, kulturalnie
i zdrowo” 2003 r.

W czasie prezentacji przedstawione zostały zdjęcia zawierające informacje o tym, co nas wyróżnia: certyfikat
„Szkoła z klasą”, informatyka w klasach
I–III, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
innowacje pedagogiczne, szkolny ogródek przyrodniczy, współpraca ze szkołami
z innych krajów, Dziecięcy Zespół „Mała
Ziemia Leżajska”, chór szkolny, estrada
artystyczna, mały amfiteatr, teatr nauczycielski, UKS „Trójka”, bezpłatne zajęcia
na basenie dla klas I–VI, rajdy, biwaki,
wycieczki.
Ciekawą częścią prezentacji było ukazanie zdjęć z uroczystości budujących
tradycje szkoły: Pasowanie na ucznia,
Dzień patrona szkoły, Spotkania wigilijne, Jasełka, Powitanie wiosny, Dni Leżajska, Piknik rodzinny, pożegnanie uczniów klas VI oraz przedsięwzięć i programów grantowych: „Pod skrzydłami
anioła”, „Motyle drewniane, koniki bujane,
z papieru kwiaty…”, „ Moja babcia pamięta aniołki w papierowych sukienkach”, „A
to ci ziółko”,, „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”, wystawy twórczości dziecięcej, gazetki szkolne „Guzik” i „Pętelka”,
miejski konkurs ortograficzny „Corrida”,
organizacja Miejskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, działalność
charytatywna.
Po części oficjalnej wszyscy Uczniowie
i Rodzice zostali zaproszeni do sal lekcyjnych, gdzie dzieci przygotowały gry,
zabawy, prezentacje osiągnięć i poczęstunek. Wszyscy mogli obejrzeć wystawę
kronik i gazetek szkolnych, a także zaopatrzyć się w foldery, długopisy z logo szkoły i okolicznościowe znaczki.
Miło powspominać 5 lat, dobrze spotkać się ze znajomymi, wspólnie pośmiać
się i zabawić, ale nowe wyzwania czekają za progiem szkoły. I może 5 lat to niewiele, ale dla naszej społeczności szkolnej znaczył bardzo dużo, bowiem przez
ten czas kształtowaliśmy wizerunek nowopowstałej szkoły, a było to wielkie zadanie.

Już od początku roku szkolnego nasi
uczniowie pod opieką nauczycieli biorą
udział w programie „Starszy uczy młodszego zasad ruchu drogowego”, w konkursach recytatorskich, plastycznych
i sportowych.
Rodzice i nauczyciele deklarowali,
że częściej będą spotykać się i podejmować wspólne działania w celu wypełnienia
misji naszej szkoły: „Miłość Boga i Ojczyzny, dobro i szacunek dla człowieka”.

(sp)

dzień za dniem

Wybory
w Gimnazjum
30 października ub. roku w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły
w Leżajsku już po raz ósmy odbyły się
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z ordynacją były one:
powszechne, tajne i bezpośrednie.

Wcześniej, przez 2 tygodnie, cała społeczność szkolna miała okazję zapoznać się z sylwetkami kandydatów, którzy pisemnie zadeklarowali chęć kandydowania oraz dołączyli listy poparcia
z co najmniej dwudziestoma podpisami. W tym roku szkolnym wszyscy kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego poparli wniosek, aby swoje plakaty i ulotki wyborcze ujednolicić w formie. I tak na tablicy ogłoszeń Samorządu
Uczniowskiego w centralnej części szkoły
zawisły wkrótce pomysłowo „zagospodarowane” mini-plakaty formatu A4, wszystkie oprawione w przezroczyste „koszulki”.
Ta forma prezentacji zyskała powszechną
akceptację, gdyż nie tylko wyrównywała
szanse kandydatów, ale była też najbardziej ekologiczna i łatwa do usunięcia,
gdy nadszedł czas ciszy wyborczej.
Kandydaci mieli też okazję do bezpośredniego zaprezentowania się swoim
wyborcom i kolegom jednocześnie – podczas jednej z dyskotek szkolnych.
W dniu wyborów, które odbywały się
na małej sali gimnastycznej, dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego w Leżajsku, nasi
gimnazjaliści mieli okazję podziwiać taką
samą oprawę jaka towarzyszy wyborom
dorosłych. Była więc i Komisja Wyborcza,
i karty do głosowania z nazwiskami kandydatów, i kabiny z kotarami, gdzie wisiały instrukcje jak głosować, no i oczywiście duża biało-czerwona urna. Uczniowie, pod opieką nauczycieli, schodzili

do sali w ustalonym wcześniej porządku,
ustawiali się w kolejce i podpisem potwierdzali fakt pobrania karty do głosowania.
Następnie udawali się do jednej z kabin,
gdzie dokonywali wyboru kandydatów.
Mimo bardzo wysokiej frekwencji (ponad 94 proc.) głosowanie przebiegło bardzo sprawnie i już po godzinie 12 członkowie Komisji Wyborczej (Dominika Kocój – przewodnicząca, Tomasz Rydzak,
Anna Sobota, Robert Pajączek, Małgorzata Puchalska – członkowie) oraz opiekunki
Samorządu Uczniowskiego panie: Lucyna
Dąbrowska i Teresa Gdula mogli przystąpić do liczenia głosów i sporządzenia protokołu z głosowania. O poważnym jego potraktowaniu świadczyć może fakt, że oddano tylko 11 głosów nieważnych z ogólnej
liczby 569. Po podliczeniu głosów okazało
się, że spośród 29 kandydatów do 15-osobowej Rady Samorządu Uczniowskiego
weszli uczniowie: Kamil Bucior, Artur Ostrowski, Mateusz Stachowicz, Marcin Baran, Krystian Elwart – wszyscy z klas trzecich, Daniel Kiełbowicz, Joanna Stępniowska, Edyta Stopyra, Jolanta Gdula, Magdalena Czerniecka, Ewa Paluch i Jolanta
Kuczkowska – z klas drugich oraz Klaudia
Andres, Maja Orłowska i Bartosz Żołynia
z klas pierwszych.
Następnego dnia ogłoszono wyniki wyborów, zaś 2 listopada nastąpiło I posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego,
na którym w głosowaniu jawnym większością głosów wybrany został skład
Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2006/2007. Przewodniczącą została
uczennica klasy IIG Magdalena Czerniecka, zastępcami: Klaudia Andres z IE
i Daniel Kiełbowicz z IIID, skarbnikami:
Joanna Stępniowska z IIC i Mateusz
Stachowicz z IIIA, sekretarzem: Maja Orłowska z IG. Następnie powołano składy
osobowe sekcji sportowej, dekoracyjnej,
informacyjnej oraz organizacyjnej imprez
szkolnych. Powołano również Rzecznika
Praw Ucznia. Został nim uczeń klasy IIIB
Sebastian Paliwoda. 3 listopada 2006 r.
przez radiowęzeł szkolny oraz na tablicy
ogłoszeń podano do wiadomości nowy
skład Samorządu Uczniowskiego.
Pozostaje mieć nadzieję, że trud zorganizowania i przeprowadzenia w takiej formie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego i zaangażowanie oraz pomysłowość kandydatów, przełożą się na codzienną pracę dla wspólnego dobra całej
szkolnej społeczności.

L. Dąbrowska, T. Gdula

Mikołajowe
czytanie
Pod hasłem „Mikołaj czyta dzieciom”
odbyło się 18 grudnia minionego roku
głośne czytanie bajek dla najmłodszych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Leżajsku.

Leżajska Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję czytania dzieciom i stara
się, aby przynajmniej raz w miesiącu zaprosić dorosłych i dzieci na wspólne czytanie. Tym razem czytał św. Mikołaj, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – Maria Horoszko oraz kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Leżajsku
– Jolanta Korasadowicz.
Świąteczni narratorzy przeczytali piękne historie o elfach, św. Mikołaju i Bożym
Narodzeniu. Dzieci z Przedszkola nr 2
w Leżajsku były zachwycone, bowiem
magia świąt na kilka chwil otuliła wszystkich zgromadzonych na wspólnym czytaniu. Czytanie przecież rozbudza wyobraźnię i zmusza do refleksji.
Dorośli przeczytali bajki, a dzieci zaśpiewały świąteczne kolędy. Nie zabrakło
też słodyczy od Świętego Mikołaja.

Iwona Tofilska

Mikołaj w MCK

Jak co roku, 5 grudnia Święty Mikołaj przybył do dzieci, które uczęszczają na zajęcia taneczne, muzyczne
i teatralne w MCK w Leżajsku. Przyniósł wielki worek z prezentami i rozdał
je wszystkim obecnym dzieciom.
Dzieci były zachwycone i niecierpliwie
oczekiwały niespodzianek. Bardzo chętnie uczestniczyły w wielu konkursach i zabawach przygotowanych przez pracowników MCK, zamienionych w tym dniu
na aktywnych pomocników Mikołaja.
Niespodzianką dla dzieci, rodziców i nauczycieli był spektakl teatralny pt. „O kniaziu Popielu i Piaście”, wykonany przez aktorów ze studia teatralnego Art-re z Krakowa . Spektakl oczarował publiczność,
a przede wszystkim rozbawił dzieci.
Spotkanie z Mikołajem miało także
piękną oprawę muzyczną – zespół „Meritum” z MCK wspaniale wykonał kolędy
i pastorałki.
Mikołajowy wieczór nie odbyłby się,
gdyby nie „wielkie serca” sponsorów,
którzy tak licznie przybyli nam z pomocą.
W tym miejscu Dyrekcja oraz pracownicy MCK pragną serdecznie podziękować
ciąg dalszy na stronie 22
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dzień za dniem
ciąg dalszy ze strony 21

i zachęcić do dalszej współpracy: ZPOW
„Hortino”, „Aptekę pod Kasztanami” Mieczysławy Karakuły, Biuro Ubezpieczeń
„Proker” Edwarda Łuszczaka, „Euro Okno
Plus” Doroty Otręby, Firmę „But”, sklep
„Top Secret” Macieja Przytockiego, PPHU
„Prądem” artykuły AGD i RTV Stanisława
Chmieleckiego, BMF Instal Sp. z o.o. Andreasa Wielosinskiego i Anny Defus, Firmę „Rolnik” Zenona Grabarza, Biuro Notarialne Anny Heleniak.

Iwona Tofilska

Hej, kolęda,
kolęda…

Boże Narodzenie było i jest najważniejszym świętem w polskim roku obrzędowym. W Polsce obchodzone było
zawsze bardziej uroczyście niż w jakimkolwiek innym kraju.

Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia są kolędnicy, którzy wieczorami idą od chaty do chaty i umilają
czas gospodarzom, składając życzenia
świąteczno-noworoczne. Śpiewają piękne
kolędy i pastorałki, przedstawiają szopkę
kukiełkową czy inne żywe obrazy jasełkowe. W nieskończoność można by pisać
o tym dawnym kolędowaniu, takim, jakie
pamiętają nasi dziadkowie, i tym, o którym
przekazali nam wiadomości dawni kronikarze. Dziś mało kolędników z prawdziwego zdarzenia, takich z szopką kukiełkową, żywymi jasełkami, z misternie wykonanymi szopkami czy gwiazdami.
Ci, co dziś zaglądają do naszych domów, niewiele mają wspólnego z prawdziwym kolędowaniem. Byle jaka szopka wycięta z kartonu, jedna czy dwie kolędy, żadnych życzeń, byle jak najszybciej
obejść wszystkie domy. Z przysłowiową
świecą można dziś szukać takich grup
kolędniczych. Smutek wzbiera w sercu,
że odchodzi coś, czego naprawdę żal.
Czy ma dojść do tego, że kolędników
oglądać będziemy niedługo na starych
sztychach, obrazach czy w inscenizacjach dla potrzeb telewizji?
Aby ocalić od zapomnienia piękny
obyczaj kolędowania, w ramach progra-
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mu edukacji regionalnej „Ziemia Leżajska dawniej i dziś”, w Gimnazjum Miejskim im. W. Jagiełły w Leżajsku odbywa
się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie” organizowany
przez M. Motor i B. Zygmunt. 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 11
stycznia już po raz czwarty. Zmagania
konkursowe poprzedził występ amatorskiego zespołu ludowego „Leszczynka”
z Wólki Grodziskiej. Jego członkowie
przedstawili wszystkim zebranym staropolski obyczaj kolędniczy „Szczodraki”. Gospodarze imprezy, zaproszeni goście i uczestnicy konkursu dowiedzieli
się, jak kiedyś wyglądało kolędowanie,
witanie domowników i przyjmowanie kolędujących, usłyszeli ciekawe przyśpiewki dla poszczególnych członków rodziny
oraz piękne kolędy i pastorałki. Wspaniałe
przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami i tradycyjną kolędą.
Po krótkim przedstawieniu polskich
tradycji Świąt Bożego Narodzenia przez
uczniów gimnazjum, do zmagań konkursowych przystąpiły zespoły i soliści
z gimnazjów całego powiatu: z Giedlarowej, Grodziska Dolnego, Grodziska
Górnego, Majdanu Łętowskiego, Sarzyny, Starego Miasta 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: Elżbieta Majcher – muzyk instrumentalista, Maria Horoszko –
dyrektor MCK w Leżajsku, Halina Szeliga – kierownik Biblioteki Pedagogicznej
w Leżajsku i Władysława Mazur – wice-

dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku nagrodziło kolędników z Sarzyny
(opiekun – E. Zygmunt), Kuryłówki (opiekun – A. Horoszko), Majdanu Łętowskiego, (opiekun – A. Hajder), Grodziska Dolnego (opiekun – A. Dubiel) i Leżajska. Wyróżnienie otrzymali wykonawcy z Grodziska Górnego (opiekun – A. Dubiel), Giedlarowej (opiekun – K. Oniszczuk), Starego Miasta (opiekun – B. Leśko) i solistka
z Majdanu Łętowskiego.
Za podzielenie się ze wszystkimi radością płynącą z kolędowania wszyscy
uczestnicy konkursu, tradycyjnie już,
otrzymali słodycze i „śpiewające” aniołki,
a nagrodzeni – ciekawe książki.
Wierzymy, że coroczne spotkania przyczynią się do kultywowania zwyczajów
kolędniczych wśród młodzieży. Mamy
nadzieję, że chłopcy i dziewczęta ze wsi
i miast wrócą zimową porą na kolędowe
szlaki i pokażą piękno dawnego obyczaju.
Są przecież jeszcze ich dziadkowie i rodzice, którzy może pamiętają dawne kolędowanie. Może dowiedzą się o nim, zapiszą słowa powinszowań, wykonają rekwizyty i nie będą się wstydzić kolędowania, bo przecież to nie powinno zaginąć,
to może dać im satysfakcję i radość.
Co roku konkurs odbywa się dzięki finansowemu wsparciu sponsorów. Serdeczne podziękowania składamy Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie, Zakładom
Piwowarskim w Leżajsku i Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku za przekazanie funduszy na zakup nagród i posiłek
wszystkich uczestników.

Kolęda
u Bernardynów

bmz

W niedzielę, 14 stycznia br. w Bazylice
OO. Bernardynów w Leżajsku odbył się
koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, którego kierownictwo artystyczne sprawuje prof.
Jadwiga Gałęska-Tritt. W wykonaniu poznańskich artystów usłyszeliśmy kolędy
polskie autorstwa Feliksa Nowowiejskiego,
Józefa Świdra i Mirosława Gałęskiego.
Miłośnicy muzyki, licznie przybyli
na wspólne kolędowanie, mogli poczuć
jeszcze raz ciepłą świąteczną atmosferę. Ta miła impreza mogła odbyć się dzięki hojności sponsora – Browaru Leżajsk.
Organizatorami koncertu było Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku oraz Bazylika OO. Bernardynów.

Iwona Tofilska

szachy
Anioły
w leżajskim MCK

Działający przy MCK w Leżajsku klub
plastyków „Słoneczni” po wielomiesięcznej przerwie reaktywował swoją
działalność.

15 grudnia 2006 roku mogliśmy uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy
ph. „Aniołom swoim każę Cię pilnować”.
Na wernisaż przybyło wielu znamienitych gości oraz miłośników sztuki, wystąpił zespół „Meritum” z MCK, poezję
o tradycjach w Boże Narodzenie recytował Marian Szklanny, a zespół śpiewaczy z Pereczyna z Ukrainy zakolędował
po polsku i ukraińsku.
Ekspozycję stanowiły prace malarskie
oraz rzeźba związana nie tylko ze świętami Bożego Narodzenia lecz także z pejzażem zimowym. Artyści, którzy wystawili swoje prace to: Anna Krysa – pastel,
Maria Sołek – akwarela, pastel, olej, Alicja Wróbel – olej, akwarela, Janina Kozaczenko – akryl, Małgorzata Wójcik –

olej, jedwab malowany, Lucyna Grochmalicka-Kopeć – anioły z jesiennych liści,
Janina Kupras – pastel, akryl, Eugeniusz
Dzidek – haft krzyżykowy, gobelin, Eugeniusz Gwiazdowski – rzeźba oraz opiekunka klubu „Słonecznych” Marta Zdeb
– rzeźba w glinie, kredka.
Wystawę można było oglądać do 30
grudnia 2006 r.

Witam wszystkich sympatyków królewskiej gry w kolejnym wydaniu BM.
W 2007 roku czeka nas wiele ciekawych
szachowych rozgrywek i z nimi związanych imprez. Już niedługo rozpoczną się
zmagania V ligi szachowej, a w czerwcu i grudniu zaplanowaliśmy kolejne turnieje szachowe o Puchar Burmistrza naszego miasta, które na stałe wpisały się
w wojewódzki kalendarz imprez sportowych. Przed tymi występami proponuję
mini rozgrzewkę i polecam rozwiązanie
kolejnych zadań.
Życzę powodzenia i samych wspaniałych wspomnień z ferii zimowych.
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe):
Zadanie 1.

Iwona Tofilska

Zadanie 2.

Zagadka w kadrze

Gdzie to jest? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to miejsce w Leżajsku!
Wśród osób, które przyślą do „Biuletynu Miejskiego” prawidłową odpowiedź,
rozlosowane zostaną nagrody.
Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1: Hf8, W:f8, Se7 – mat, zad. 2
H:h7, K:h7, Wh1 – mat, zad. 3 Wa5, K:
a5, Wa2 – mat zad. 4 W:f8, K:f8, We8
– mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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zdrowie i uroda

Bądź piękna
na balu
Ostatki 2007

Karnawał dobiega końca, kto nie zdążył posmakować zabawy, to może choć
w ostatki poucztuje.

Koktajl szampański

Składniki: kostki lodu, kostki cukru 6–8
sztuk, cytryny 1–2 sztuki (dokładnie umyte w ciepłej wodzie), szampan wytrawny
(sec) lub półwytrawny (demi sec), wermut wytrawny. Wykonanie: Kostki cukru
aromatyzujemy cytryną poprzez otarcie
ich o skórkę, nasączamy łyżeczką wytrawnego wermutu i wrzucamy do kieliszka. Szampanówkę dopełniamy silnie
schłodzonym szampanem, wrzucamy
kostkę lodu i natychmiast podajemy.

Roladki z łososia nadziewane
tuńczykiem

Składniki: 10 dużych plastrów łososia
wędzonego, kilka gałązek koperku, farsz:
2 puszki tuńczyka w sosie własnym, 2 łyżki
gęstej śmietany, 1 łyżka majonezu, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 1łyżeczka
musztardy miodowej, sok z małej cytryny, mielony czarny pieprz, sól. Wykonanie: Tuńczyka osączyć, rozgnieść widelcem, połączyć z resztą składników, starannie wymieszać, doprawić solą i pieprzem.
Na rozłożone plastry łososia nakładać przy
brzegu po łyżce farszu i zwijać roladki. Ułożyć na półmisku, udekorować gałązkami
kopru. Podawać schłodzone.

Kruszon Trynidad

Składniki: na około 10 szklaneczek, 3
grejpfruty, 2 cytryny, 0,7 l dobrego winiaku, 1,5 l coca coli lub pepsi. Wykonanie:
Grejpfruty dokładnie obrać, usuwając białe skórki. Miąższ podzielić na kawałeczki i powkładać je do naczynia przeznaczonego na kruszon np. szklaną wazę.
Dolać sok z cytryny oraz winiak i odstawić na 3–4 godziny. Po tym czasie uzupełnić dobrze schłodzona colą, którą dla
bardziej wytrawnego smaku w połowie
można zastąpić wodą mineralną. Podawać w szklanych filiżankach lub szklaneczkach z kostkami lodu.

Irish coffee

Składniki: 6 porcji: 0,25 l śmietanki kremowej, 2 łyżki stołowe cukru, 6 łyżek stołowych nierafinowanego, brązowego cukru, 6 filiżanek świeżo parzonej
palonej, kawy, 180 ml whisky najlepiej irlandzkiej. Przygotowanie: Ubić schłodzoną śmietankę na sztywno z cukrem.
Szklanki do whisky podgrzać, wlać po 30
ml alkoholu, wsypać po 1 łyżce brązowego cukru i dodać filiżankę gorącej kawy.
Na wierzch delikatnie nałożyć bitą śmietankę – nie mieszać. Podawać natychmiast.
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Karnawał w toku – przed nami bale,
wielkie i małe wyjścia.
Każda z nas chce wyglądać pięknie,
umiejętnie podkreślić to, co w nas najlepsze.
Atrakcyjność kobiety nie zależy jednak od klasycznej urody i idealnych
wymiarów.
Można olśnić otoczenie i czuć się doskonale we własnej skórze bez wyrzeczeń i drogich zabiegów u kosmetyczki. Ale to wymaga trochę wysiłku. Przygotowanie zacznij wcześniej, zabiegi
zaś powtarzaj regularnie.

Na cerę – jabłko i cytryna
Szarą, zmęczoną skórę poratuje błyskawiczna maseczka – zetrzyj jabłko, dodaj łyżeczkę oliwy i białko ubite na sztywną pianę. Rozmasuj na twarzy. Po 20 minutach zmyj wodą oligoceńską.
By podtrzymać efekt odświeżenia tuż
przed nałożeniem makijażu wklep w skórę krem odżywczy i rozłóż na twarzy plasterek obranej cytryny. Przykryj gazą
na 5 min., potem umyj twarz tonikiem lub
wodą.

Na oczy – ziołowy lód
Na podpuchnięte oczy pomoże kompres zamrożonych ziół. Przygotuj napar
świetlika lub bratka (1 saszetka na szklankę wrzątku). Napar zamroź w woreczkach. Kostki lodu owiń gazą i obłóż nimi
powieki oraz miejsce nad i pod oczami.
Trzymaj 10 min.

Odmłódź szyję i dekolt
Skóra w tych miejscach jest bardzo delikatna, bo niemal pozbawiona podściółki
tłuszczowej. Dlatego najszybciej na niej
widać mijające lata. Wymaga szczególnej pielęgnacji.
Warto stosować 2–3 razy w tygodniu
kompres z majeranku – 6 łyżek ziela zalej niewielką ilością ciepłej wody. Po 5 minutach odciśnij, rozpulchnione listki rozsmaruj na gazie i połóż na dekolt i szyję.
Przykryj folią i ogrzanym na kaloryferze
ręcznikiem.
Po 15 minutach zmyj letnią, przegotowaną wodą.
Codziennie rób kompresy – mocz ręcznik raz w bardzo zimnej, raz w bardzo ciepłej wodzie i przykładaj go do skóry na 30
sekund, zawsze zaczynając od ciepłego,
kończąc na zimnym. Potem nałóż krem,
wykonaj krótki masaż.
Pamiętaj, że udana zabawa zależy
przede wszystkim od radosnego nastawienia, a dobrze przespana noc to dla
kobiety najlepszy kosmetyk.

Zadbaj o sylwetkę

Czy można mieć zgrabną sylwetkę bez
odrobiny wysiłku? Co robić, by na wiosnę i w lecie, kiedy założymy lżejszą odzież,
stać się obiektem zazdrosnych westchnień
otoczenia? Tajniki pięknej sylwetki i zdrowego ciała leżą w zasięgu naszych możliwości.
O czym musimy pamiętać? Przede
wszystkim o celu, jaki sobie wyznaczyliśmy. Dla jednych będzie to zrzucenie paru
kilogramów, dla innych – rzeźbienie sylwetki, a dla jeszcze innych po prostu poprawienie kondycji i ogólne rozruszanie
wszystkich partii mięśni. Wysiłek, który towarzyszy nam przy wykonywaniu jakichkolwiek ćwiczeń siłowych, spaceru, pływania
itp., powoduje spalanie tkanki tłuszczowej,
ujędrnia mięśnie i poprawia sylwetkę.
Zachęcam wszystkich do odwiedzenia
siłowni w pływalni „Oceanik”, a osobom, lubiącym ruch na świeżym powietrzu, polecam modny ostatnio coraz bardziej w Polsce tzw. Nordic Walking czyli Skandynawska wędrówka. Nordic Walking został wymyślony przez Finów. Jest to marsz
ze specjalnymi kijkami, które wzbogacają
chód o ruch głównego odcinak ciała (tułowia). Dzięki temu Nordic Walking angażuje około 90 procent mięśni i stanowi fizjologiczną formę ruchu. Oprócz korzyści
zdrowotnych można, dzięki takiemu wysiłkowi osiągnąć zgrabną i ładną sylwetkę oraz poprawić kondycję. Podczas spaceru z kijkami (o każdej porze roku) przez
mniej więcej godzinę spalamy aż 350 kcal.
I co najważniejsze jest to sport dla wszystkich. Uprawiać go mogą osoby starsze, jak
i z nadwagą oraz osoby, które do tej pory
nie podejmowały żadnego wysiłku fizycznego. Dzięki kijkom odciążamy stawy kolanowe i stawy biodrowe, jest to ważne dla
osób z nadwagą. Miejsce do uprawiania
takiego sportu może być dowolne, można spacerować samemu lub w kilka osób.
By móc się cieszyć tą formą wysiłku potrzebujesz: • specjalnych kijków (kosztują
ok. 150–400 zł) z regulowaną długością, •
odpowiednio wygodnego obuwia, • wygodnego ubioru dostosowanego do pogody,
z elementami odblaskowymi. Tak dobrany
i dopasowany sprzęt pozwoli bezpiecznie
wyruszyć w trasę. Do głównych korzyści
takiego marszu należą: poprawa kondycji fizycznej, dotlenienie całego organizmu,
poprawienie przemiany materii, wzmocnienie mięśni, obniżenie „złego” cholesterolu,
poprawa wydolności pompy sercowo-mięśniowej, poprawa postawy ciała. Nordic Walking może świetnie wpływać na zwalczanie
depresji, zmęczenia i stanu znużenia. Pamiętajmy jednak o rozgrzewce od 5 do 10
minut. Tyle bowiem wystarczy, by nie narazić się na niepotrzebną kontuzję. Nie szarżujmy na początku na dalekich odcinkach
do przebycia, starajmy się dopasować odległość do ewentualnych dotychczasowych
tradycyjnych spacerów. Jestem przekonany, że ta nowa forma ruchu przypadnie wielu z Państwa do gustu.

Wojciech Surma

sport
Sukces Feniksa

Siatkarze Leżajskiego Towarzystwa
Sportowego „Feniks” odnieśli ogromny sukces na II Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej w Kędzierzynie
Koźlu.
W dniach 19–21 stycznia br. Kędzierzynie Koźlu rozgrywany był największy turniej siatkarski kadetów i kadetek w Polsce z udziałem najlepszych zespołów
chłopców w odpowiedniej kategorii wiekowej. W turnieju chłopców występowało 20 zespołów. W eliminacjach w grupie
nasi siatkarze wygrali wszystkie spotkania rozkręcając się z meczu na mecz. Wygrali w kolejnych meczach: z Wikingiem
– Tomaszów Mazowiecki 2:1, z UKS Jastarnia 2:1, z Beskidem Bielsko-Biała 2:0,
z Azymkiem Zdzieszowice 2:0.
Po zwycięstwie w grupie eliminacyjnej
nasi chłopcy znaleźli się wśród 8 najlepszych zespołów.
O wejście do czwórki spotkali się z zespołem Olimpijczyk Drawsko Pomorskie.
Zespół zagrał bardzo dobry mecz i nie dał
szans przeciwnikowi wygrywając 2:0.
Mając zapewnione miejsce w pierwszej czwórce, chłopcy rozluźnieni przegrali mecz o wejście do finału z najlepszym zespołem w Polsce – gospodarzem
turnieju Mostostalem Kędzierzyn Koźle
0:2. W meczu o medal brązowy ponowne spotkanie z zespołem UKS Jastarnia
(6 miejsce Mistrzostw Polski) zespół za-

grał najlepszy mecz w turnieju i po doskonałej grze wygrał 2:0, grając w składzie: rozegranie: Jakub Zygmunt, atak:
Szymon Tuptowski, przyjęcie z atakiem:
Marcin Baran, Arkadiusz Bosak, środkowi: Paweł Zygmunt, Ernest Kulpa, libero: Maciej Sobejko. Na zmiany wchodzili: Mateusz Kuras, Mateusz Kamiński, Dawid Sierżęga, Kazimierz Maruszak, Piotr Wojtyna.
Oprócz brązowych medali, nagród
i pięknego pucharu dla drużyny nagrodę indywidualną dla najlepszego atakującego turnieju otrzymał Marcin Baran. Dodatkową atrakcją dla zawodników
była ceremonia dekoracji medalami przez
siatkarzy reprezentacji Polski.
Ostatecznie w końcowej klasyfikacji turnieju LTS ,,Feniks” Leżajsk w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej
znalazł się na trzecim miejscu. Przed
nim były zespoły: Mostostal Kędzierzyn
Koźle i Resovia Rzeszów. Na kolejnych
miejscach uplasowały się drużyny: UKS
Jastarnia, UKS Stoczek Białystok, Orkan
Nisko, Gwardia Zielona Góra, Olimpijczyk
Drawsko Pomorskie, Junior Stolarka Wołomin, Dobry wynik Kraków.
Wyjazd na turniej był możliwy dzięki pomocy finansowej Burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza i dyrektora Gimnazjum
Władysława Pyża, za co zawodnicy i Klub
„Feniks” bardzo dziękują.

(fen)

Pływackie
sztafety

Już w 6 stycznia w pływalni krytej
„Oceanik” odbyły sie pierwsze w tym
roku zawody pływackie – „Noworoczny Meeting Sztafet” – zorganizowane
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku.
W zawodach wzięli udział zawodnicy
z Leżajska, Nowej Sarzyny, Giedlarowej,
Smolarzyn, Tarnogrodu i Żołyni. Bezspornym liderem w klasyfikacji szkół okazała się Szkoła Podstawowa nr 2 z Leżajska, która zdobyła 51 punktów przed
Szkołą Podstawową z Tarnogrodu (26
pkt) i Szkołą Podstawową nr 1 z Leżajska (11 pkt). W konkurencjach indywidualnych tryumfowali: na dystansie 50 metrów
stylem dowolnym Aleksandra Kołodziej
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku
i Adam Sulikowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku, na dystansie 50
metrów stylem klasycznym Aleksandra Wyszyńska ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Leżajsku i Łukasz Foryt ze Szkoły Podstawowej w Żołyni.
Były to pierwsze, ale nie ostatnie zawody w tym roku.
Już 3 lutego br. zostaną zorganizowane po raz trzeci „Otwarte Zawody
w Pływaniu o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska”. Zwycięzcy otrzymają Puchary i medale a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zapraszamy do udziału w zawodach.
Na rok 2007 zaplanowano jeszcze wiele
podobnych imprez sportowych, informacje na ten temat są dostępne są na stronie
internetowej www.mosir.lezajsk.pl.
Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku przypomina,
że na obiekcie krytej pływalni, prowadzona jest szkoła pływania, w której najmłodsi w grupach do 15 osób, mogą podnieść
swoje umiejętności pływackie . Miesięczny koszt wynosi 30 zł. W przypadku dużej
ilości zgłoszeń istnieje możliwość zwiększenia ilości grup.
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MOSiR w Leżajsku pragnie zaprosić wszystkich do korzystania z pływalni. W okresie ferii tradycyjnie będą obowiązywać ceny promocyjne
2,70 zł w godzinach od 8.00 do 15.00 dla
dzieci i młodzieży uczącej się (po okazaniu legitymacji szkolnej).

(U)

Przygotowania do rundy rewanżowej

Leżajska „Pogoń” 9 stycznia br. rozpoczęła przygotowania do sezonu wiosennego rozgrywek piłkarskich IV ligi.
Drużynę prowadzi Henryk Rożek,
a jej skład nie uległ znaczącym zmianom.
W rundzie jesiennej na 17 spotkań „Pogoń” odniosła 7 zwycięstw, 8 remisów i doznała tylko dwóch porażek. Dało jej to 4
miejsce w końcowej tabeli rozgrywek i dobry start do rundy rewanżowej.
Zawodnicy przygotowują się do niej
się w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych, na obiektach stadionu MOSiR-u oraz korzystają z dobrodziejstw krytej pływalni „Oceanik”.
Od 12 lutego trwa obóz dochodzeniowy. Początek rozgrywek przewidziany

jest na 17 marca i nasza drużyna gościć będzie Crasnovię Krasne. W trakcie przygotowań ustalono mecze kontrolne.

(em)

Terminarz rozgrywek kontrolnych
27 stycznia
3 lutego
7 lutego
10 lutego
14 lutego
17 lutego
21 lutego
3 marca
7 marca
10 marca

POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
IZOLATOR Boguchwała
POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
UNIA Szrzyna
STAL Rzeszów
WISŁOKA Dębica
SOKÓŁ Nisko

ISKRA Sobów
EC Rzeszów
POLONIA Przemyśl
POGOŃ Leżajsk
KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa
KORONA Załęże
POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk
POGOŃ Leżajsk

2:1
5:2
0:1
4:2

Uwaga: miejsca spotkań i godziny do uzgodnienia
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na ryby
Wodom Cześć
w nowym 2007 roku!

W tym numerze „Biuletynu Miejskiego” zamieszczam informacje dotyczące PZW. Okręg PZW w Rzeszowie,
w którego skład wchodzi Koło Leżajsk
uzyskał w ubiegłym roku status organizacji pożytku publicznego. Z ponad
40 okręgów PZW w Polsce na taki krok
nie zdecydował się żaden inny.
Okręg PZW w Rzeszowie
Organizacją Pożytku Publicznego!
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 (pod numerem 0000071222). W bazie
NGO umieszczony pod numerem 27189.
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 min. 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.

Jak przekazać pieniądze?

Oblicz należny podatek. Wylicz 1
proc. z tej kwoty (pamiętaj, żeby pominąć
grosze i zaokrąglić do pełnych dziesiątek
groszy w dół). Wpłać wyliczoną kwotę (do
30 kwietnia) na rzecz Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg w Rzeszowie. Wypełnij odpowiedni dla Ciebie PIT, wpisując wyliczoną kwotę w rubrykę: „kwota
zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Wypełnione zeznanie podatkowe prześlij do właściwego sobie Urzędu Skarbowego.
Numer konta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Rzeszowie:
Bank: PEKAO SA II O/Rzeszów
Nr konta:
46 1240 2614 1111 0000 3958 6139
tytułem: 1% na rzecz OPP
Aby dokonać wpłaty w banku, wystarczy wypełnić druk wpłaty z 1 kopią. Przekazując 1 procent podatku na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg
w Rzeszowie, nic nie tracisz. Zyskujesz
jednak prawo do samodzielnej decyzji
o sposobie wykorzystania Twoich pieniędzy. Przypominamy, że w roku podatkowym można też przekazywać darowizny,
które podlegają odliczeniom i ograniczeniom zgodnym z przepisami podatkowymi. Pod tym adresem można wydrukować
gotowy blankiet wpłaty: http://bazy.ngo.pl/
przelew/?id=27189
Przy Okręgu PZW w Rzeszowie działa też „PODKARPACKI” Wędkarski
Klub Sportowy.
Kolejny rok nie ma jasnych przepisów,
które umożliwiałyby odliczenia od dochodu osobom fizycznym sponsorującym
sport wędkarski. Jedynie w przypadku
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umów sponsorskich są takie możliwości.
Nie znaczy to jednak, że nie można przekazać pieniędzy na rzecz naszego Klubu!
Wszystkim, którzy zechcieliby wesprzeć
nasze zmagania o pozyskanie dodatkowych funduszy serdecznie z góry dziękujemy! Oto numer nasze dane i numer
naszego konta: „Podkarpacki” Wędkarski Klub Sportowy PZW przy Okręgu PZW Rzeszowie; 35-113 Rzeszów;
ul. Akacjowa 36, Podkarpacki Bank
Spółdzielczy o/Rzeszów 09 8642 1126
2012 1116 7033 0001.
Informacja dla osób zainteresowanych
członkowstwem w Klubie:
Członkiem Klubu może zostać każdy
wędkarz, który opłaca składki członkowskie i za wędkowanie w Kołach Okręgu
PZW Rzeszów. O przynależności do Klubu decyduje opłacenie składki członkowskiej. Podstawowa wynosi 30 zł, składka
członkowska uczestnika – 10 złotych. Startowe w zawodach Klubu w 2007 roku wynosić będzie 20 zł, z czego 10 zł na puchary i dyplomy w zawodach, a 10 zł na cele
Klubowe. Startowe dla wędkarzy spoza
Klubu na tych samych zasadach – z tym,
że ich wynik nie będzie liczony do punktacji Grand Prix. Oprócz wpisowego i składek członkowskich klubu, finanse klubu
składać się będą z: • darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy, • dotacji i subwencji
przyznanych przez zarządy kół i okręgów
prawomocnymi uchwałami, • innych dochodów z działalności klubu, stanowiących
w całości przychody statutowe.
Zadania i cele Klubu:
• doskonalenia umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,
• nawiązywania i utrzymywanie kontaktów
z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW, • czynnego udziału zawodników klubu w zawodach na terenie kraju
i za granicą, • tworzenia warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej,
• pozyskiwania sponsorów, • inspirowanie
i podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska wodnego.
Więcej informacji na stronie Okręgu:
http://www.pzw.org.pl/45/szablon.
php?ids=863
Aby móc w pełni uczestniczyć we wszystkich imprezach 2007 roku (oficjalny kalendarz imprez ogólnopolskich PZW), potrzebowalibyśmy 60 tys. zł. Nasze możliwości
finansowe to około 25 tys. zł (składki klubowe, wsparcie z Okręgu). Dla pełnego
uczestnictwa w całym cyklu imprez ogólnopolskich brakuje nam sporo pieniędzy,
które albo pozyskamy jako Klub, albo dokładać będą musieli sami zawodnicy. Dla
nas liczy się każda złotówka!

legają wymianie. W przypadku ryb nieobjętych wymiarem ochronnym dokonujemy wpisu pierwszych zabieranych ryb,
wymieniając gatunek ryby a po zakończeniu połowu ostateczną liczbę zabieranych ryb np. ukleja ..., leszcz ..., karaś
..., okoń ...”.
Najwięcej kontrowersji wzbudzało
i wzbudza zapisywanie ryby objętych wymiarem ochronnym i oczywiście limitem
ilościowym w sztukach a nie tych które
podlegają ograniczeniu wagowym. Jeśli
ktoś złowi 3 karpie, włoży je do sadza i zapisze po kolei w rejestrze, robienie problemu z tego, że nie może sobie wymienić jednego z nich na większego to dla
mnie trochę dziwne. Nawet gdyby to była
bardzo rekordowa ryba, zawsze można
zrobić jej zdjęcie, zmierzyć ją poprosić
świadków o potwierdzenie jej złowienia,
zgłosić do czasopism wędkarskich (które przyjmują zgłoszenia wypuszczanych
ryb i bardzo to chwalą).

Roztocze 2007

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na dość
wczesne rozpoczęcie sezonu pstrągowego na Wieprzu w okolicach (poniżej) Krasnobrodu. Nie złowiliśmy wielkich pstrągów, ale też nie wróciliśmy z pustymi rękami – wstąpiliśmy do Bondyża i w tamtejszej hodowli kupiliśmy świeże i wędzone
pstrągi – pyszne. Przy okazji tego wędkowania zwróciłem uwagę na coś niepokojącego. Oczywiście: śmieci! W domu
szybko ustaliłem adres właściwej gminy,
e-mail i poszło. Informacja ze zdjęciami
i mapką dotarła do gminy Adamów, bo dostałem potwierdzenie.

Do tej pory nie spotykałem zbyt wielu śmieci nad roztoczańskimi rzekami,
a tu nagle w kilku miejscach regularne
dzikie wysypiska. Wędkarzy wybierających się na ryby na Roztocze informuję, że Okręg Zamość wprowadził bardzo
dużo ograniczeń i trzeba wcześniej sobie to sprawdzić, żeby nie zapłacić kary.
Np. w Wieprzu można złowić dwa potokowce o wymiarze powyżej 35 cm.

Takiej ryby w 2007 roku!

Rozpoczęliśmy nowy sezon wędkarski.
Wędkarzom opłacającym składki przypominam o tym, że zmienione trochę zasady rejestracji połowu ryb. A dokładnie
uściślono zapisy, które w ubiegłym roku
było różnie interpretowane. Cytuję punkt
6: „Złowione ryby przeznaczone do zabrania (przechowywane żywe i zabite),
bez względu na gatunek należy natychmiast wpisać do rejestru, wypełniając
przeznaczone do tego rubryki. W przypadku ryb objętych wymiarem ochronnym należy natychmiast dokonać wpisu
dla każdej ryby w oddzielnej rubryce podając długość ryby w centymetrach i jeżeli jest taka możliwość to również wagę.
Ryby przetrzymywane w siatce nie pod-

Na koniec z okazji imienin życzę swojej małżonce złowienia rekordowej ryby!
Np. pstrągowego „szećdziesiątaka”, albo
szczupakowego metrowca... Temu pstrągowi trochę brakowało do 60 cm, ale też
cieszył.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

tajemnice kolekcjonera
Działalność Koła
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
w Leżajsku
Na wstępie winien jestem Państwu małe wyjaśnienie. Otóż
ze względów organizacyjno technicznych nastąpiła przerwa
w publikowaniu moich artykułów. Ponieważ zakończyłem
już opisywanie historii odznaczeń polskich sądzę, że dla relaksu dobrze byłoby napisać o czasach współczesnych.
Zbliża się dla mnie i moich kolegów kolekcjonerów ważna
data 8 marca 2007.
8 marca 1987 roku założone zostało Koło Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Leżajsku. Obchodzić będziemy zatem jubileusz 20-lecia działalności Koła. Każdy
jubileusz, rocznica czy święto stanowi doskonałą okazję do refleksji i wspomnień. Otóż założenie Koła poprzedziły moje intensywne starania, by Leżajsk mógł się poszczycić działalnością Koła zrzeszającego osoby pasjonujące się numizmatyką,
a więc kolekcjonowaniem monet obiegowych kolekcjonerskich
i próbnych, banknotów, odznaczeń i medali okolicznościowych
oraz odznak miejskich. Olbrzymią pomoc w moich staraniach
uzyskałem od gen. Kazimierza Madeja, który poza wieloma
obowiązkami zawodowymi pełnił w tym czasie funkcję sekretarza generalnego ówczesnego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Dzięki jego życzliwej pomocy
miałem możliwość spotkać się z prezesem Zarządu Głównego
PTAiN Panem Lechem Kokocińskim. Podczas spotkania poinformowałem go, że w Leżajsku jest co najmniej kilku nie zrzeszonych kolekcjonerów. Była więc realna szansa na utworzenie Koła PTAiN, które da impuls do zwiększenia aktywności innych osób zainteresowanych numizmatyką. Pan prezes poparł
inicjatywę utworzenia Koła w Leżajsku i przyrzekł przydzielenie
mu określonego limitu srebrnych monet kolekcjonerskich. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 15 osób. Zostałem wybrany Prezesem Koła i pełnię tę funkcję do dnia dzisiejszego. Koło
bardzo sprawnie realizuje postanowienia Statutu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Głównymi celami Towarzystwa
są: • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu
numizmatyki, • pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród
członków Towarzystwa, • popieranie, opieka i ukierunkowanie
naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego. Towarzystwo
realizuje swoje cele poprzez: • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
Towarzystwa, • urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów
z zakresu numizmatyki, • emitowanie i rozprowadzanie medali
historycznych i okolicznościowych, • przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie

numizmatyki, • organizowanie aukcji numizmatycznych i innych
form wymiany kolekcjonerskiej. Koło PTN w Leżajsku było organizatorem wielu wystaw kolekcjonerskich, które cieszyły się
dużą popularnością. Duża aktywność Koła sprawiła, że w roku
1988 gościliśmy w Leżajsku prezesa Zarządu Głównego PTAiN
Pana Lecha Kokocińskiego i dyrektora biura Zarządu Głównego
Pana Krzysztofa Pikulskiego. Podczas pobytu w Leżajsku prezes uczestniczył w otwarciu wystawy numizmatycznej w Galerii MDK i spotkał się z członkami naszego Koła.
Wyrazem wysokiej oceny działalności Koła PTAiN w Leżajsku było powierzenie nam organizacji XXVII Krajowego Zjazdu
Delegatów PTAiN, który odbył się w Leżajsku w 1991 roku. Było
to zjawisko bez precedensu, ponieważ regułą było, że krajowe
zjazdy delegatów organizowały oddziały wojewódzkie PTAiN.
Zjazd delegatów w Leżajsku, w którym uczestniczyło ponad
180 osób na trwałe wpisał się do kroniki Towarzystwa, ponieważ na nim nastąpił podział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne i Polskie Towarzystwo Archeologiczne.
Koło nasze poza organizowaniem wystaw, prelekcji i spotkań wymiennych wykazywało duża aktywność wydawniczą.
W roku 1991 na zlecenie naszego Koła Mennica Polska wybiła
cztery rodzaje medali pamiątkowych z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie. Medal wybity w srebrze wraz
z dedykacją wręczony był papieżowi jako pamiątka od członków od Koła PTN. Nasze Koło było również inicjatorem wybicia przez mennicę medalu z okazji obchodów 600-lecia nadania Leżajskowi praw miejskich, a w roku 2001 medalu z okazji
10-lecia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku. Koło było również inspiratorem wydania
przez Telekomunikację Polską z okazji jubileuszu Festiwalu karty telefonicznej na której znajduje się wizerunek Bazyliki O.O.
Bernardynów w Leżajsku.
Leżajskie Koło liczy obecnie 20 członków, którzy regularnie
spotykają się na zebraniach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11 w MCK w Leżajsku. W swoich planach mamy
zorganizowanie w kwietniu 2007 r. w sali
kameralnej MCK w Leżajsku okolicznościowej wystawy pt. Jan Paweł II na monetach, banknotach i medalach polskich
i zagranicznych.
Zapraszamy zainteresowane osoby
do udziału w naszych zebraniach i organizowanych imprezach.

Wojciech Wirski
Wzór plakietki XXVII Krajowego Zjazdu
Delegatów PTAiN w Leżajsku w 1991 r.

Ciekawostki kolekcjonerskie
6 lutego 2007 Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety „Ignacy Domejko” (1802–1899) z serii Polscy
Podróżnicy i Badacze o nominałach:

10 zł wykonane stemplem lustrzanym w srebrze

2 zł wykonane stemplem zwykłym
w stopie tzw. Nordic Gold

Oto jeden
z najnowszych
walorów filatelistycznych związanych z Janem
Pawłem II (arkusik wydany pośmiertnie przez
Erytreę).

Biuletyn Miejski nr 1-2 (162-163) styczeń-luty 2007. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku. Kolegium redakcyjne: Piotr Urban, Eugeniusz Mazur, Wojciech Wirski, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Alicja Wnuk, Celina Turosz, Janusz Berestka, Grzegorz
Korasadowicz. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 6 grudnia 2006. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Święty Wojciech
Pośród eksponatów zdobiących wnętrze Galerii
Rzeźby Statuarycznej i Przyściennej warto wyróżnić
monumentalny drewniany posąg ukazujący mężczyznę w stroju pontyfikalnym. Uderzający wydaje się
być młody wiek biskupa, kontrastujący z twarzą pokrytą długim i obfitym zarostem.
Dostojnik ukazany jest w pozycji stojącej. Ciężar ciała spoczywa na lewej wyprostowanej nodze, prawa, zgięta w kolanie
i znacznie wysunięta do przodu, sugeruje spoczynek. Postać
przemawia monumentalnością podkreśloną zarysem wysokich
barczystych ramion, których kontury zdaje się uwydatniać gładka, subtelnie pofałdowana powierzchnia „gotyckiego” ornatu,
a także kształt wysokiej złotej infuły wieńczącej dumnie wyprostowaną głowę zwróconą ku prawemu ramieniu.
Prawa noga wysunięta, zgięta w kolanie
sugeruje ruch. Wnikliwie, szeroko otwarte
oczy, ujęte wydatnymi powiekami, skierowane
są także w prawą stronę. Z oblicza mężczyzny wieje ukryta groza, dająca się odczytać
w wysoko uniesionych rzęsach i lekko zmarszczonym, wysokim czole, a także w kształcie
zgrabnego, długiego nosa i lekko rozwartych
ust, ledwie widocznych spod obficie skręconych, długich wąsów. Obszerna broda, długimi kędzierzawymi splotami upadająca na piersi, stanowi integralną część obfitego, zróżnicowanego plastycznie zarostu. Dająca się
uchwycić groza przypomina równie ekspresyjną mimikę Mojżesza ukazaną przez Michała
Anioła w dziele z 1516 roku włączonym w wystrój figuralny nagrobka Juliuszów w rzymskiej
Bazylice św. Piotra w Okowach (San Pietro
in Vincoli). W lewej dłoni, znacznie oddalonej
od tułowia, mężczyzna dzierży rękojeść wiosła zwróconego ku górze łopatką, w prawej,
przywartej do piersi, trzyma księgę. Ujęty ramieniem pastorał z dwuramiennym krzyżem
stanowi atrybut pochodzący z innej rzeźby.
Inskrypcja widoczna na krawędzi postumentu informuje, że posąg przedstawia św. Wojciecha, w świecie
chrześcijańskim czczonego jako Adalbert, szczególną cześć odbierającego w Czechach, w Polsce i na Węgrzech.
Św. Wojciech urodził się około 956 r. w czeskich Libicach w zamożnym rodzie Sławników, spokrewnionym z panującą wówczas
w Niemczech dynastią saską i dynastią Przemyślidów. W 972 r.
został oddany pod opiekę św. Adalberta, arcybiskupa Magdeburga. Kształcił się w tamtejszej szkole katedralnej. W 981 r. powrócił do Pragi, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a w styczniu 982 r., po śmierci Dytmara, pierwszego łacińskiego biskupa
Pragi, wybrany został na jego następcę.
Nowy biskup prowadził życie skromne i święte. Swoje dobra
przeznaczał na potrzeby kościelne, ubogich i więźniów. Trudnił
się nawet wykupem niewolników. Pasterzowanie, które podjął,
nie było łatwe, gdyż złe obyczaje zdominowały życie wśród możnych. Po pięciu latach rządów opuścił stolicę i udał się do Moguncji, by z poparciem swego zwierzchnika, św. Willigisa, starać się o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków. Za zgodą
papieża Jana XV znalazł się w Rzymie i wstąpił do benedyktynów. W 990 r., ze swoim przyrodnim bratem bł. Radzimem, złożył
profesję zakonną. Po dwóch latach został zmuszony do powrotu na stolicę biskupią. Zamieszki wstrząsające krajem, w trakcie których doszło do rażącego samosądu przed jednym z kościołów stolicy, stały się powodem kolejnego wyjazdu Wojcie-
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cha do benedyktyńskiego klasztoru na rzymskim Awentynie.
Wkrótce potem Werszowcy, za obłożenie ich klątwą kościelną,
doszczętnie spalili Libice i zamordowali czterech braci Świętego wraz z ich rodzinami.
Ciągłe konflikty w Pradze spowodowały, za zgodą cesarza
Otton III i lokalnego metropolity, jesienią 996 r. Wojciech udał
się do Polski. Bolesław Chrobry przyjął Go życzliwie pragnąc
powierzyć Mu rolę pośrednika w licznych misjach dyplomatycznych. Gdy zamysł ten nie spotkał się z aprobatą Świętego, zaproponowano mu ewangelizację słowiańskich Wieletów (Lutyków). Ostatecznie wiosną 997 r. Wojciech udał się do Prus w towarzystwie trzydziestu wojów, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Bogusza znającego język pruski. Wisłą dotarł do Gdańska, gdzie głosił Ewangelię Pomorzanom. Stamtąd, zapewne
morzem, bez rycerzy, wyruszył do ujścia dzisiejszej Pregoły.
Doświadczywszy oziębłości Prusaków, postanowił zakończyć
swą misję. W okolicach Elbląga, 23 kwietnia 997 r. o świcie,
uzbrojony tłum rzucił się na misjonarzy. Pogański kapłan zadał
związanemu Wojciechowi śmiertelny cios. Potem osiem włóczni przeszyło jego ciało.
Prusacy wypuścili bł. Radzima i Benedykta. Mieli oni zanieść
propozycję do króla polskiego, któremu chciano oddać doszczętne szczątki Wojciecha za okupem. Bolesław Chrobry przystał
na propozycję. Ciało Męczennika sprowadził do Trzemeszna,
a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otton III na wiadomość o chwalebnej śmierci
przyjaciela poprosił papieża o jego kanonizację. Na podstawie zeznania naocznych świadków spisano protokół-żywot, który w 999 r.
dał podstawę do uroczystego wpisania Wojciecha przez papieża Sylwestera II do katalogu świętych. Dzień męczeństwa wyznaczono
na coroczną pamiątkę jego święta. Wtedy też
dzięki staraniom Bolesława Chrobrego i protekcji cesarza utworzona została metropolia
w Gnieźnie, której patronem został św. Wojciech. W 1113 r. Bolesław Krzywousty urządził pielgrzymkę pokutną do grobu, by wynagrodzić Bogu za okrutne morderstwo dokonane na bracie, Zbigniewie. Z tej okazji sprawił
dla relikwii złotą trumienkę, wykładaną perłami i drogimi kamieniami.
Św. Wojciech jest obok Matki Bożej Królowej Polski oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika głównym patronem Polski, a także
diecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Jego imię należy do często spotykanych. W Polsce istnieje około sto
siedemdziesiąt kościołów i kaplic wzniesionych ku jego czci.
W związku z rozwojem kultu powstało także wiele żywotów św.
Wojciecha. Żywot pierwszy około 999 r. napisał prawdopodobnie
Jan Kanapariusz, benedyktyn rzymskiego opactwa na Awentynie. Żywot drugi, datowany na około 1002 r., znany w dwóch wersjach, wyszedł spod pióra św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono opis męczeńskiej śmierci Świętego
napisany w Polsce, zapewne w XI w. O św. Wojciechu obszerne wzmianki zamieścił w swej kronice także Thietmara oraz autorzy Roczników kwedlinburskich i hildesheimskich.
Około 1127 r. powstały słynne „drzwi gnieźnieńskie”, na których w spiżu utrwalono osiemnaście scen z życia św. Wojciecha. Jego Wizerunek występuje w herbie Radzionkowa, Serocka
i Trzemeszna. Późniejsze przedstawienia św. Wojciecha można
rozpoznać po takich atrybutach jak paliusz, pastorał i strój biskupi. Niektóre wizerunki dopełniają motywy orła i włóczni. Przypominają one, jaką śmiercią zginął Święty. Szczególnym symbolem jest jednak wiosło stanowiące plastyczną aluzję do pamiętnej podróży misyjnej, odbytej łodzią do Prus.
Do tej właśnie tradycji ikonograficznej nawiązał nieznany autor interesującego nas posągu, będącego elementem wystroju figuralnego nastawy ołtarzowej z kościoła Ojców Bernardynów w Krystynopolu.

o. Efrem Obruśnik

