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Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
pachnących choinką, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, dających radość
i nadzieję na Nowy Rok, że będzie lepszy
od tego, który przemija
życzą
Mieszkańcom Leżajska
Burmistrz i Rada Miejska
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dzień za dniem
Drogie paliwo

Na stacjach benzynowych w Leżajsku paliwa są droższe niż w sąsiednich
miejscowościach. Taniej można je kupić
w Łańcucie, Rzeszowie, Nisku, Jarosławiu, Mielcu. Sprawdziliśmy ceny – w Leżajsku za każdy litr etyliny a także oleju
napędowego trzeba zapłacić o kilka groszy więcej niż gdzie indziej.
Naszych czytelników interesuje najbardziej powód, dla którego właściciele stacji benzynowych tak różnicują ceny na te
same produkty, że w Leżajsku są najwyższe.

Kontakty
zagraniczne

Trzecia dekada października br. upłynęła pod znakiem rozwoju kontaktów międzynarodowych. W dniach 19–20 października br. delegacja przedstawicieli samorządu miasta Leżajska przebywała w rumuńskim mieście Huedin, gdzie nastąpiło podpisanie umowy o współpracy. W pierwszej
kolejności dotyczyć ona będzie wymiany
kulturalnej i młodzieżowej.
Inicjatorem tego wydarzenia był am-basador Rumunii w Polsce Gabriel Bartas,
który wielokrotnie gościł w Leżajsku i darzy nasze miasto szczególną sympatią.

cych prowadzić w przyszłości do zawarcia umowy o współpracy.

(bwl)

Pokłon poległym

W 89. rocznicę odzyskania wolności
Rzeczypospolitej Polskiej, po 146 latach niewoli, przy pomniku wzniesionym
w Leżajsku ku czci poległych w obronie
Ojczyzny w pobliżu klasztoru oo. Bernardynów 11 listopada br. w dniu święta Niepodległości wartę pełnili harcerze Hufca
Leżajsk. Płonęły znicze.
Wczesnym wieczorem w Bazylice odprawiona została koncelebrowana msza
św. w intencji Ojczyzny. Obecni byli na niej
przedstawiciele władz samorządowych
miasta i powiatu, weterani wojenni, więźniowie polityczni, członkowie Armii Krajowej, poczty sztandarowe organizacji i instytucji, społeczność Leżajska.

Po mszy św. w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry OSP i patriotycznej części
artystycznej przygotowanej przez Zespół
Szkół Technicznych w Leżajsku, zebrani
w świątyni udali się pod pomnik, by złożyć hołd tym, których nadzieja, gdy walczyli i ginęli za Ojczyznę wolną i niepodległą, stała się rzeczywistością.

(bwl)

Na zdjęciu delegacja z Niemiec z włodarzami Leżajska w sali posiedzeń leżajskiego
ratusza.

Kilka dni później burmistrzowi Leżajska
Tadeuszowi Trębaczowi złożył wizytę burmistrz niemieckiego miasta Büren – Wolfgang Runge. Przybył on do ratusza w towarzystwie Heinricha Steinbrechera właściciela przedsiębiorstwa „Bürener Maschinefabrik” w Niemczech i zakładu „BMF Instal” w Leżajsku. Towarzyszył mu dyrektor
tego zakładu Andreas Wielosinski.
Burmistrz Büren zaproponował burmistrzowi Leżajska nawiązanie ściślejszych
kontaktów pomiędzy tymi miastami, mają-

Ogłoszenia

Burmistrz

Miasta Leżajska
informuje, że w dniach

24 grudnia 2007 r.
i

31 grudnia 2007 r.
Referat Spraw Obywatelskich
prowadzący sprawy związane
z uzyskaniem nowych
dowodów osobistych
czynny będzie do godz. 15.

Wszystkim Czytelnikom
,,Biuletynu Miejskiego''
i Sympatykom Browaru
z okazji

Świat Bożego Narodzenia
życzę wszystkiego najlepszego,
a w nadchodzącym
Nowym 2008 Roku
dużo zdrowia i sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym
Mattheus Dietvorst
Dyrektor Browaru w Leżajsku

Naczelnik

Urzędu Skarbowego
w Leżajsku
i n f o r m u j e,
że w dniach:
24 grudnia 2007 r.
i
31 grudnia 2007 r.
Urząd czynny będzie
w godzinach:
715–1515.

Dwór Starościński
odrestaurowany
3 grudnia br. oficjalnie otwarty został
w Leżajsku Dwór Starościński z trzema
oficynami mozolnie i pieczołowicie odnawiany pod okiem konserwatora zabytków przez dwa lata.

Na tę uroczystość przybyli nie tylko
przedstawiciele samorządów powiatu leżajskiego i samorządu województwa podkarpackiego, ale też konserwatorzy zabytków, przedstawiciele leżajskich zakładów
pracy, duchowieństwa, a także głównego
wykonawcy remontu – firmy Skanska. Byli
też liczni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.
Wszyscy zabierający głos wyrażali nadzieję, że ten piękny, zabytkowy obiekt
będzie nie tylko zdobił miasto, ale przede
wszystkim tętnił kulturalnym życiem.
Ma w nim powstać Muzeum Ziemi Leżajskiej. Na poddaszu już zaprezentowano pierwszą wystawę – 50 fotogramów
obrazujących poszczególne etapy rewaloryzacji Dworu. Tam też mają być w przyszłości stałe i czasowe ekspozycje. W salach na parterze odbywać się będą, konferencje, sympozja, wykłady, koncerty.
W oficynach planowane są ekspozycje
z dziedziny archeologii, etnografii, sztuki,
ma też być część poświęcona browarnictwu. Muzeum służyć ma ocaleniu od zapomnienia pamiątek o kulturze, tradycji, życiu
codziennym i świątecznym mieszkańców
Ziemi Leżajskiej, ich losach i historii.
Obecny na uroczystości i jako pierwszy
przecinający wstęgę do wrót Dworu, wicemarszałek województwa podkarpackiego
Jan Burek, prawdziwe otwarcie podwoi nastąpi pod koniec maja 2008 roku podczas
wielkiej plenerowej imprezy dla mieszkańców Leżajska przygotowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
Nie pozostaje nic innego, jak czekać
na ten dzień, a póki co, trzeba gromadzić
eksponaty. Pierwsze zbiory Towarzystwo
Miłośników Ziemi Leżajskiej już w Dworze złożyło.

(bwl)

Szukasz pracy?!
Pilnie zatrudnię młode, operatywne kobiety do pracy w pensjonacie koło Zakopanego. Pensja 1800 złotych miesięcznie
+ ubezpieczenie. Wyżywienie
i pokój gratis! Dobre warunki, miła
atmosfera.
Tel. 018 207 16 67
Fax 018 200 16 05



wywiad sponsorowany

Pracodawcy
i niepełnosprawni
Firma „Pilawa” s.j. w Leżajsku zatrudnia około 100 osób, z czego niepełnosprawni stanowią prawie 9 procent.
W roku 2006 – w ramach projektu pn.
„Aktywność szansą na zatrudnienie”
– został ogłoszony konkurs na pracodawcę przyjaznego niepełnosprawnym. Powiatowa Kapituła nagrodziła
pracodawców szczególnie wyróżniających się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i jednym z laureatów została firma „Pilawa” s.j. w Leżajsku.
Rozmówcami Mariusza Kozyry, pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, są współwłaściciele „Pilawy” – pani Maria Skarba
oraz pan Henryk Szydełko.
– Zdecydowali się Państwo na zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
czy była to trudna decyzja?
Henryk Szydełko: – Myślę, że nie.
Mnie zapewne było łatwiej ją podjąć ponieważ od urodzenia miałem do czynienia z osobą niepełnosprawną we własnym domu. Poza tym wszyscy jesteśmy
ludźmi i w miarę możliwości powinniśmy pomagać osobom, którym na płaszczyźnie zawodowej jest dużo trudniej.
Nie ukrywam, że równie mocnym bodźcem w tym względzie był czynnik ekonomiczny, zwłaszcza na początku – mam
tu na myśli składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ciągu trwającej już 17 lat naszej
działalności tylko raz zapłaciliśmy wspomnianą wyżej składkę. Biorąc pod uwagę
jej wysokość, korzystniejszym jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
– Z perspektywy kilkunastu lat działalności, jakie są Państwa doświadczenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych?
H.S.: – Przede wszystkim dobre. Na początku musieliśmy się od siebie wzajemnie uczyć. Jednakże z upływem lat wypracowaliśmy model współpracy, dzięki
czemu obecnie zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest dla nas czymś normalnym. Zawsze staraliśmy się dobierać pracowników do obowiązków, które będą pełnili. Jednakże w przypadku pracowników
niepełnosprawnych konieczne było odpowiednie przystosowywanie stanowisk pracy, np. kasjerki czy obsługi na stanowisku
mięsnym. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z PFRON.

Maria Skarba: – Swego czasu mieliśmy także osobę na wózku inwalidzkim,
która pracowała przy komputerze i bardzo
dobrze sprawdzała się na swoim stanowisku. Do jego wymogów przystosowaliśmy
sanitariaty i zlikwidowaliśmy progi. Myślę, że efektywna współpraca w tym przypadku wynikała ze świadomego podejścia
zatrudnianego i zatrudniającego. Z jednej strony była osoba z dużym ograniczeniem sprawności, ogromnie zdeterminowana by pracować i mieć środki do życia, z drugiej – my pracodawcy oferujący możliwość realizowania się w pracy
zawodowej.
– Jako firma stanowią Państwo
swego rodzaju mikrospołeczeństwo,
czy są w nim obecne stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych?
H.S.: – Wśród naszej załogi nie ma
z tym problemów. Przeszliśmy przez swego rodzaju proces asymilacji z osobami
niepełnosprawnymi. Jest on długotrwały
i tak naprawdę, wśród nas jako Polaków
dopiero się rozpoczyna. Mieliśmy przypadek osoby, która nie była akceptowana przez niektórych klientów. I z tym się
trzeba liczyć, gdy jest bezpośredni kontakt personel – klient. Reakcje ludzi –
co prawda zdarzało się to sporadycznie
– były czasem bardzo niemiłe zarówno
dla samej osoby jak i dla nas. Po prostu
niektórzy nie życzyli sobie, by ta osoba
ich obsługiwała. Z zazdrością patrzyłem
na tą sytuację w Stanach Zjednoczonych,
gdzie te osoby są obecne w każdym miejscu i na każdym kroku, a wszystkie placówki użyteczności publicznej są z urzędu przystosowane do osób niepełnosprawnych. My mamy przed sobą w tym
względzie jeszcze długą drogę i dopóki
nie będzie powszechnej akceptacji niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne będą czuły się lepiej w samotności,
we własny domu.
M.S.: – Musimy sobie zdawać sprawę,
że niepełnosprawni – zwłaszcza w znacznym stopniu – wymagają więcej czasu
żeby się przystosować do pracy, do obcowania z innymi ludźmi. Wymagają również czasu do pokonania samego siebie,
do nabrania wiary, że „ja nie jestem gorszy, że potrafię to zrobić”. Jednak, żeby
do tego doszło, czasem trzeba więcej
cierpliwości i należy dać szansę na przebrnięcie przez bariery, które dla większości

z nas nie istnieją. Otwarcie i wyjście na zewnątrz do sprawnych ludzi to na pewno
największa bariera, tym trudniejsza, gdy
trzeba zmierzyć się z pierwszą pracą.
– Jak Państwo uważają, z czego wynikają obawy przed zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych?
M.S.: – Pracodawcy może obawiają się,
że osoby niepełnosprawne nie sprostają wymaganiom, może również nie mają
wypracowanych metod jeśli chodzi o akceptację osoby niepełnosprawnej przez
resztę załogi. Trzeba również pamiętać
o podwyższonych kosztach wynikających z przywilejów bycia pracownikiem
niepełnosprawnym, tj. prawa do dłuższego urlopu, czy też krótszego dnia
pracy. Są to obciążenia, które nie każdy pracodawca chce ponosić i po prostu
nie chce zatrudniać osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że partycypowanie
państwa w kosztach zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, to nie tylko
profit, ale także rekompensata poniesionych nakładów – na przystosowanie stanowiska pracy, na przystosowanie się samej osoby niepełnosprawnej do nowych
warunków. Wiadomo, że sprawna osoba
od razu wykonuje powierzone obowiązki,
natomiast niepełnosprawna niejednokrotnie potrzebuje na to więcej czasu. Dlatego pracodawcy mają obawy i wciąż jeszcze z niepewnością podchodzą do zatrudniania niepełnosprawnych.
– Co mogłoby tę sytuację poprawić?
H.S.: – Trudno mi odpowiedzieć
na to pytanie, ponieważ nigdy nie stawaliśmy przed takim problemem. Prowadząc
działalność gospodarczą trzeba patrzeć
przede wszystkim na efekt ekonomiczny, więc na pewno bardzo istotne są korzyści finansowe możliwe do uzyskania.
Niestety, często wiąże się to z masą papierkowej roboty i przechodzeniem biurokratycznych procedur. A przepisy tak często się zmieniają, że nawet wypracowane
przez nas w ciągu kilkunastu lat metody
pracy z biurokratyczną machiną, nie zawsze się sprawdzają. Mimo tych niedogodności mamy pewność, że podejmowaliśmy słuszne decyzje. Obserwujemy,
iż zatrudnione osoby niepełnosprawne
po pewnym okresie adaptacyjnym przystosowują się, pracują dobrze i są lojalni
względem firmy.
– Dziękuję za rozmowę.

Projekt „Rynek pracy – równe szanse”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
tel. (017) 242 40 62, fax (017) 242 72 08
www.lsr.pl/rynekpracy



warto wiedzieć
„Ulga rodzinna” w podatku
dochodowym od osób fizycznych
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku uprzejmie informuje, iż na mocy
noweli ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z 5 września 2007
r., z dniem 1 stycznia 2007 r. weszły
w życie zmiany w ustawie o podatku
dochodowym osób fizycznych.
Mianowicie został zmodyfikowany
art. 27f ust.2 tej ustawy. W przepisie
tym zmieniona została kwota ulgi podatkowej, związana z prawem rodziców do skorzystania z „ulgi rodzinnej”
w podatku dochodowym od osób fizycznych.
I tak od podatku dochodowego
za 2007 r., pomniejszonego o kwotę
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
podatnik może odliczyć kwotę w wysokości 1145,08 zł, jeżeli w roku podatkowym wychowywał dzieci własne lub
przysposobione. Rodzice muszą zarabiać nieco ponad 2500 zł. brutto miesięcznie, aby mogli wykorzystać pełny odpis na 1 dziecko. Przy czym zaznaczyć należy, iż „ulga rodzinna”
przysługuje rodzicom bez względu
na liczbę wychowywanych dzieci,
o których mowa w art. 6 ust. 4 wyżej
wymienionej ustawy. Ponieważ ustawa nie wprowadza obowiązku wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy, w zeznaniu rocznym za 2007 r.
ulgę mogą odpisać również podatnicy, którzy zostali rodzicami w trakcie
roku.
Prawo do ulgi rodzinnej przysługuje rodzicom z tytułu wychowywania
w roku podatkowym: ● dzieci małoletnich, ● dzieci bez względu na wiek,
które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
● dzieci do ukończenia 25 lat uczących
się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub
w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym
nie uzyskały one dochodów, z wyjąt-

kiem dochodów wolnych od podatku
dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie powodujących obowiązku
zapłaty podatku tj. do wysokości 3015
zł w roku 2007. Powyższe oznacza, iż
dochód dziecka do tej wysokości będzie zwolniony z podatku. A oblicza się
go poprzez pomniejszenie przychodu
o koszty jego uzyskania oraz składki
na ubezpieczenie społeczne oraz inne
odliczenia wymienione w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast katalog dochodów zwolnionych od podatku, które nie wyłączają prawa do skorzystania z powyższej
ulgi, zawiera art. 21 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Zaznaczyć ponadto należy, iż odliczenie kwoty 1145,08 zł. dotyczy łącznie obojga rodziców, a kwotę tę odlicza
się od podatku jednego z rodziców lub
od podatku obojga. W przypadku natomiast rodziców w stosunku, co do których sąd orzekł rozwód albo separację,
odliczenie przysługuje jednemu z nich,
u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców odliczenie przysługuje
każdemu z nich w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy
pobytu dziecka u danego rodzica.
Ważne:
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy
uzyskujący dochody opodatkowane
podatkiem dochodowym wg skali podatkowej, pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38
wraz z załącznikiem PIT-0. Ulga przysługuje również, jeżeli podatnik przed
10 stycznia roku następującego po roku
podatkowym złoży płatnikowi (odrębnie od PIT-12) oświadczenie, w którym
stwierdzi, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi, wskaże liczbę dzieci,
na które przysługuje odliczenie oraz
poda kwotę odliczenia.

Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej
ciepłych i pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2008

życzy
Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Strategia rozwoju
miasta Leżajska
do roku 2015

Wyniki ankiety
W sierpniowo-wrześniowym numerze
„Biuletynu Miejskiego” opublikowany został wydruk ankiety, o którego wypełnienie
prosiliśmy mieszkańców Leżajska.
Rzecz w tym, że aktualna Strategia dla rozwoju Miasta Leżajska opracowana została w 1999
roku, a od tego czasu większość zawartych
w niej założeń i projektów zostało już zrealizowanych.
Wiele się też zmieniło w naszej rzeczywistości. Polska stała się państwem członkowskim
Unii Europejskiej, otrzymała szansę uczestniczenia w zintegrowanej gospodarce i finansach
zjednoczonej Europy. Społeczeństwo naszego
miasta stało się częścią europejskiego rynku
pracy, możemy korzystać z wolnego przepływu osób, usług i kapitału, korzystać z funduszy
pomocowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
Dlatego też Rada Miejska w Leżajsku 29
czerwca br. podjęła uchwałę o przystąpieniu
do aktualizacji wieloletniej strategii rozwoju naszego miasta. Burmistrz Leżajska powołał zespoły, które pracują nad jej przygotowaniem.
Pierwszym etapem była ankieta, na której
podstawie poznajemy, czego oczekują mieszkańcy Leżajska. Wypełniło ją 70 osób. Do Urzędu Miejskiego arkusze dotarły drogą pocztową,
elektroniczną, dostarczane były też osobiście.
Najwięcej zainteresowania problemem wykazali ludzie w wieku do 30 lat – 62,9 proc., do 40
lat – 15,7 proc., do 50 lat – 14,3 proc., powyżej 50 lat – 7,1 proc. Bardziej aktywne okazały
się kobiety – 54,3 proc, mężczyźni – 45,7 proc.
Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, najchętniej wypowiadały się osoby z podstawowym – 58,5 proc., kolejno: z wyższym –
31,5 proc., średnim – 8,6 proc. i zawodowym –
1,4 proc. Zdecydowanie najbardziej przyszłość
Leżajska interesuje ludzi, którzy nie mają pracy
– 62,9 proc. (pracujący – 37,1 proc.) oraz tych,
którzy w tym mieście mieszkają – 91,4 proc.
Głos na ten temat zabrało 8,6 proc. osób mieszciąg dalszy na stronie 17

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym
Roku składają wszystkim Leżajszczanom oraz swoim sponsorom i współpracownikom
Dyrekcja
oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku



gospodarka

Inwestycje w mieście

Zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban, w którego gestii
leży realizacja inwestycji w mieście, mówi o tym, gdzie i co nowego w naszym grodzie powstało w końcówce roku 2007.
Zbliża się do końca sezon budowlany roku 2007 i w zasadzie kończymy już wszystkie zadania inwestycyjne oraz remontowe.

Ulice

Finalizujemy remont ulicy Reymonta
i Sportowej. Wybudowana została tam
kanalizacja deszczowa, ułożone krawężniki, wykonana nawierzchnia asfaltowa. Pozostały jeszcze drobne prace
kosmetyczne, z którymi – jeśli tylko aura
na to pozwoli – uporamy się przed końcem grudnia.
Zakończyliśmy wszystkie roboty przy ulicy Leśnej – chodnik i sięgacze na osiedlu
służby zdrowia. Pozostaje do wykonania
w przyszłości parking przed szpitalem.
Sądzę, że przy współpracy ze szpitalem,
przy wzajemnym zaangażowaniu finansowym uda się ten problem rozwiązać.
Kończymy przebudowę ulicy Górnej.
Nastąpiła wymiana krawężników, poprawiony został układ odwadniający, założono nowe lampy oświetleniowe. Chcemy jeszcze w tym roku położyć na tej ulicy nową nawierzchnię asfaltową, choć
jest to trudne, bo aura nie sprzyja teraz
pracom budowlanym.
Zakończyliśmy też roboty przy drogach
dojazdowych na osiedlu Chałupki oraz
prace remontowe dróg przy ulicy Mickiewicza 62 i 64, gdzie wymieniliśmy krawężniki, poprawiliśmy odwodnienie, została wykonana nawierzchnia asfaltowa
i w porozumieniu z zarządcą tych dwóch
bloków czyli MZK oraz wspólnotami ułożona została kostka brukowa.
Na ulicy Popiełuszki położona została
nawierzchnia z kostki brukowej. Pozostał
nam jeszcze pewien fragment przy tej ulicy, ale to już kwestia przyszłego roku.
Praktycznie zaplanowane na ten rok
zadania inwestycyjne wykonaliśmy w 100
procentach.

Opracowania dokumentacyjne

Jednocześnie wraz z realizacją zadań
inwestycyjnych, przygotowywane były
opracowania projektowe i dokumentacyjne na modernizację i budowy innych
ulic w mieście.
Dokumentacje drogowe dotyczą ulic:
boczna Moniuszki, przedłużenie ulicy
Jagiełły, budowa Słonecznej, Łąkowej,
przebudowa Polnej, Jana Brzozy, połączenie ulic Podolszyny i Siedlanka. Opracowania te będą gotowe na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Część
z tych dokumentacji zostanie wdrożona
do realizacji w 2008 roku.
Liczymy, że uda nam się duże inwestycyjne zadania drogowe połączyć w całość
i wystąpić z wnioskiem o dotację unijną,
bo sami, opierając się wyłącznie na środkach z kasy miejskiej, tego nie udźwigniemy. Koszty są bardzo duże. Myślę tu przede wszystkim o łączniku ulic Podolszyny
i Siedlanka, ulicach Łąkowa i Słoneczna.
Gdyby udało się je wszystkie wykonać
w tym samym czasie, powstałby piękny
kompleks w tej części miasta.

Idzie zima

Rozpoczęliśmy już zimowe utrzymanie
dróg w mieście – odśnieżanie, posypywanie ulic i chodników, zwalczanie gołoledzi. Zima w tym roku przyszła wcześnie. W chwili obecnej trochę się wycofała,
ale znów się zbliża dużymi krokami i wyciąga pieniądze z kieszeni.

Oświetlenie ulic

Została wykonana przez Zakład Energetyczny modernizacja oświetlenia
wzdłuż ulicy Mickiewicza. Zamieniono
stare oprawy na nowe, zmniejszono moc

W sprawie obwodnicy

5 grudnia br. w leżajskim ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone
problemom związanym z budową obwodnicy Leżajska.
Przygotowania do rozpoczęcia tej inwestycji są w stadium finalnym. Omawiano
szczegóły, które należy jeszcze wziąć pod

uwagę. W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek województwa podkarpackiego
prof. Jan Burek, dyrektor rzeszowskiego

Od lewej: Piotr Urban, Daniel Zając, Tadeusz Trębacz, Andrzej Zygmunt, Jerzy Lechwacki,
Wiesław Kaczor, Jan Burek.



żarówek, a zwiększono liczbę świecących
lamp. Zakład Energetyczny dokonał również zmiany oświetlenia przy ulicy Sandomierskiej.

Światła na skrzyżowaniach

Zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu koło klasztoru. Wymieniono sygnalizatory świetlne - są teraz widoczne z daleka. To pierwszy etap
modernizacji tego skrzyżowania. Drugi
będzie polegał na przemalowaniu wiosną oznakowań na jezdni. Wyznaczone
zostaną bardziej czytelne pasy ruchu
oraz skrętów. Zostanie też zmodernizowana automatyka istniejącej sygnalizacji świetlnej.
Na skrzyżowaniu ulic: Skłodowskiej,
Mickiewicza i Kolejowej też zmienione
zostały sygnalizatory świetlne. Są mocniejsze i lepiej widoczne, co dla kierowców jest sprawą bardzo ważną, choć piesi może tego nie zauważyli. Takie światła poprawiają stan bezpieczeństwa użytkowników tego chyba najbardziej ruchliwego skrzyżowania w mieście. Kolejne
ulepszenia nastąpią w przyszłym roku.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wykonała część wspólnych
ustaleń dotyczących przejść dla pieszych.
Pojawiło się nowe przejście z oznakowaniem na wysokości Pizzerii Jacmar. Inne
działania przewidziane są do realizacji
na następny rok, będzie to proces postępujący.

Boisko wielofunkcyjne

Zgodnie z harmonogramem, podpisanymi umowami prace przy budowie pierwszego w powiecie leżajskim wspaniałego
boiska wielofunkcyjnego w naszym mieście zostały zakończone terminowo.
8 listopada br. na ciemnoczerwonej
nawierzchni ze specjalnego sztucznego
tworzywa, na której białe, żółte i zielone
linie wyznaczają boiska do różnych gier,
spotkali się przedstawiciele inwestora
czyli Urzędu Miejskiego w Leżajsku i wykonawców. Odbyło się oficjalne przekazanie tego obiektu sportowego do użytkoOddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wiesław Kaczor, dyrektor Rejonu Utrzymania Dróg GDDKiA
z Przemyśla Jerzy Lechwacki, dyrektor
Biura Projektowego „Klotoida” z Krakowa Andrzej Zygmunt, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban, pełnomocnik burmistrza ds. pozyskiwania środków
unijnych Daniel Zając.
Korzystając z okazji „BM” zwrócił się
do wicemarszałka województwa podkarpackiego prof. Jana Burka z pytaniem:
– czy samorząd województwa podkarpackiego pomoże samorządowi Leżajska w budowie drogi, która połączy miasto z przyszłą obwodnicą? Jan Burek:
– Samorząd województwa podkarpackiego otacza – w miarę swych możliwości –
troszczy się o wszystkie gminy, które znajdują się pod jego opieką. Także Leżajsk.
Stworzenie obwodnicy, która uwolni to zabytkowe miasto od uciążliwości, jaką powoduje przepływający przez jego centrum
ciężki transport samochodowy jest sprawą niezwykłej wagi. Myślę, że pieniądze
na tę drogę łącznikową się znajdą. Uważam, iż jest to zadanie strategiczne.
Dyrektora rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Wiesława Kaczora zapyta-

podróże

wania. Opiekunem prawnym boiska, które sąsiaduje ze szkołą i krytą pływalnią,
jest Gimnazjum Miejskie.
Na tym jednym boisku tak naprawdę
jest sześć boisk – dwa do koszykówki,
dwa do siatkówki, jedno do piłki ręcznej
i jedno do tenisa ziemnego. Otrzymało
ono kompletne wyposażenie w piłki i siatki. Boisko powstało w rekordowym tempie. Kosztowało ponad 400 tysięcy złotych, z czego prawie połowę kosztów
w formie dotacji pokryło Ministerstwo
Sportu. Wielka w tym zasługa posła Zbigniewa Rynasiewicza, do którego kieruję
słowa podziękowania, który popierał nasz
wniosek na tyle skutecznie, że został on
uwzględniony w programie Ministerstwa
Sportu. Takich boisk powstało ostatnio
na Podkarpaciu tylko sześć.
Pozostaje jeszcze kwestia oświetlenia
tego boiska i zamontowania kamer monitorujących obiekt, co pewnie w przyszłym
roku uda się zrobić.
Wykonawcą naszego wielofunkcyjnego boiska było Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów w Leżajsku. Podwykonawcą była specjalistyczna firma z Warszawy,
która zajmuje się układaniem nawierzchni
ze sztucznego tworzywa. Również rodzimy Zespół Szkół Technicznych przyszedł
nam z pomocą.

List do Czytelnika

Mont Blanc nasz!

W ostatnich dniach sierpnia br. kilkuosobowa grupa śmiałków pod
wodzą Tadeusza Janasa z Leżajska wspięła się na Mont Blanc. Zdobyła
„dach Europy” – najwyższy szczyt tego kontynentu.
Decyzja o wyprawie zapadła na początku roku. Tadeusz Janas wraz z przyjaciółmi ze studiów z Lublina i znajomymi z Dynowa, Rzeszowa i Jarosławia, którzy od lat
uprawiają turystykę wysokogórską, zaczęli
ostre przygotowania od szlifowania kondycji w wysokich Tatrach. Potem nie pozostawało już nic innego, jak sprawdzić i uzupełnić sprzęt, zgromadzić zapasy żywności,
spakować plecaki i... w drogę.
Wyruszyli z Rzeszowa 24 sierpnia wieczorem. Przejechali busem przez Polskę,
Niemcy, Szwajcarię, Francję. Do Chamonix dotarli o zmierzchu następnego dnia.
Zakotwiczyli się na campingu. Wczesnym rankiem 26 sierpnia, gdy obudzili się
u stóp lodowca i mieli wyruszyć na wspinaczkę aklimatyzacyjną, co wprawni turyści wysokogórscy zawsze czynią (chodzi o wykonanie wysiłku, dzięki któremu
w organizmie podnosi się poziom hemoglobiny), okazało się, że zbliża się zała-

Drogi Czytelniku
Biuletynu!

Dziękuję za kolejny sygnał dotyczący
skandalicznego wyglądu i stanu wjazdu
do Poczty Polskiej i TP SA od ulicy Mickiewicza. Pracuję nad tym tematem – ostatnio zwróciłem się o pomoc do central tych
firm w Warszawie, interwencje w Lublinie
w Oddziale TP SA są bezskuteczne.

Piotr Urban
Zastępca Burmistrza Leżajska

liśmy o czas, jaki nas dzieli od momentu rozpoczęcia tej inwestycji. Powiedział:
– Żeby określić ten czas, musimy mieć
najpierw zakończone wszystkie przygotowania do rozpoczęcia jej realizacji. Musimy mieć pozwolenie na budowę. W 80 procentach jest już to za nami,
natomiast przez te 20 proc. trzeba jeszcze przebrnąć. W tej chwili przed nami
są trzy ważne sprawy: pierwsza to decyzja lokalizacyjna, myślę, że otrzymamy ją w przyszłym roku, druga to projekt
budowlany, który jest już opracowywany,
i ma być gotowy pod koniec przyszłego
roku, trzecia to pozwolenie na budowę,
co jest absolutnie możliwe do uzyskania w 2009 roku. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpoczynać budowę obwodnicy. Ja bym chciał się w tej chwili skupić na tym, co jest związane z przygotowaniami. To bardzo trudny okres i wielka praca do wykonania, wiele problemów, które musimy wspólnie pokonać.
Stąd to spotkanie u pana burmistrza przy
współudziale pana marszałka. Pokonanie tych problemów jest możliwe do 2009
roku, a jak się spotkamy w 2009 roku
albo pod koniec 2008 roku, to będziemy
rozmawiać już wtedy konkretniej o kwestii rozpoczęcia budowy.

manie pogody i cały ten zamysł zaatakowania najwyższego szczytu Europy może
spalić na panewce. Już podczas przygotowań spotkał ich pech – doświadczony
taternik z Rzeszowa, który miał z nimi iść,
skręcił nogę i musiał zostać w domu. A jeden z członków tej wyprawy rok wcześniej przesiedział tydzień u podnóża „dachu Europy” czekając na poprawę pogody
jak na Godota i wrócił z niczym.
Postanowili nie dać za wygraną, przyspieszyć tempo, zmienić plany aklimatyzacyjne, oszukać organizm. Spakowali cały
dobytek i wszelkimi dostępnymi środkami
lokomocji dojechać jak najwyżej – busem,
kolejką linową i wysokogórskim tramwajem, by dalej iść pieszo i jeszcze tego samego dnia rozbić namioty. Rozstawili je
wśród skał w pobliżu schroniska Glacier
Tette Rousse na wysokości 3200 m n.p.m.
Jeszcze „tylko” 1610 metrów w górę i spełni się ich marzenie.

Plecaki są niemiłosiernie ciężkie – wypchane konserwami, ubraniem na kilka
dni, śpiworami, namiotami, sprzętem wysokogórskim – raki, czekany, kaski, liny.
Postanawiają w dalszą drogę zabrać tylko
to, co niezbędne, resztę zostawić w namiotach pośród skał.
Wstają bardzo wczesnym rankiem,
jest 27 sierpnia. Czeka ich pokonanie
najtrudniejszego odcinka - kilkaset metrów trudnego podejścia i drugie kilkaset
metrów prawie pionowej ściany. I „rolling
stones” czyli kuluar spadających kamieni. – To żleb szeroki na trzydzieści, może
pięćdziesiąt metrów – mówi Tadeusz Janas. – Niewiadomo kiedy zrywa się lawina kamieni i głazów. Człowiek, który znajdzie się w promieniu ich rażenia, nie ma
szans. Nie ma gdzie uciekać. Bezpieczniej jest przebyć ten odcinek wtedy, gdy
cała warstwa po nocy jest zmrożona, gdy
nie słońce nie podtapia lodu.
Wciągają na siebie uprząż, wkładają raki, kaski, zabierają liny. Wyruszają na wspinaczkę ku lśniącej w słońcu
na błękitnym niebie białej czapie. Spięci linami czołgają się po zmarzniętym śniegu,
pną się po stromiznach, przypięci do stalowych poręczy wbitych w skały, tzw. poręczówkach. Mijają mrożący krew w żyłach drzemiący kamienny kuluar. I nagle,
tuż po ich przejściu, kamienie z ogromną
prędkością spadają w dół.
Po kilku godzinach wspinaczki docierają do ostatniego już schroniska na wysokości 3800 m n.p.m. Tu rezerwują sobie
miejsce do spania na podłodze w jadalni, chwilę odpoczywają i znów wyruszają. Trzeba się wspiąć na 4100 m n.p.m. –
choć to niewiele dla organizmu, żeby zechciał potraktować to jako aklimatyzację
– zejść do schroniska, zjeść kolację i rzucić się szybko spać, bo pobudka nastąpi
około drugiej w nocy – o tej porze wydawane jest śniadanie.
28 sierpnia o trzeciej rano wyruszyli
w ostatnią drogę ku szczytowi.
Nie była to już zwykła wspinaczka. Prognozy meteorologów nie sprawdziły się
ciąg dalszy na stronie 18



mała ojczyzna

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

Lata 80. XX w. – okres największych dokonań
Zapewne większość Czytelników
„Biuletynu Miejskiego” pamięta, że lata
osiemdziesiąte dwudziestego wieku
zapisały się w historii naszego kraju
i Europy jako bardzo ważne wydarzenia społeczno-polityczne, które miały
także ogromny wpływ na funkcjonowanie stowarzyszeń regionalnych.
W okresie tym ruch regionalny na Rzeszowszczyźnie odnotował wiele osiągnięć
będących efektem rozpoczętych działań w latach poprzednich. Trudno pisać
o wszystkim, ale warto wspomnieć chociaż te najważniejsze dokonania.
Na początku lat 80. XX w. w województwie działało ponad 20 towarzystw
regionalnych z których połowa powstała w ostatnich latach. Ciekawsze osiągnięcia notowały towarzystwa „starsze”,
a wśród nich: otwarcie izb pamięci, muzeów czy skansenów (np. Kolbuszowa,
Mielec, Głogów, Markowa, Sędziszów,
Strzyżów, Tyczyn czy Leżajsk); opracowanie monografii (np. Dobrzechów, Strzyżów, Kolbuszowa, Sędziszów, Mielec,
Łańcut, Rakszawa, Rzeszów, Ropczyce, Leżajsk); organizowanie sesji popularno-naukowych poświęconych ważnym
rocznicom (np. Powstanie Listopadowe)
lub ważnym postaciom (np. gen. W. Sikorski, I. Łukaszewicz, W. Mach i inne).
Z inicjatywy ks. dr. J. Zwierza – prezesa z Ropczyc rozpoczęto cykl wieloletnich „Sąsiedzkich odwiedzin”, z których
trzy odbyły się w Leżajsku, poświęcone
ochronie środowiska i popularyzacji swojej ziemi. Wiele towarzystw uczestniczyło
w ogólnokrajowym konkursie „Bliżej kraju
– bliżej regionu”.
Towarzystwa nowopowstałe korzystały z doświadczeń starszych oraz z pomocy Rzeszowskiego Towarzystwa Kultury, Wydziału Kultury UW, Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, bibliotek, muzeów, etnografów, naukowców, dziennikarzy i innych.
Wspomnienia o sukcesach nie oznaczały braku problemów. Często brakowało lokali na muzea, środków finansowych
na wydawnictwa, brakowało systematyczności w działaniu itp.
A jak było w Leżajsku?
Sytuacja była podobna jak wszędzie,
ale zaangażowana postawa władz Towarzystwa i konsekwencja w działaniu powodowały, że Towarzystwo nasze często



wymieniano w różnych ocenach jako dobrze pracujące, o czym też świadczy około 20 artykułów prasowych.
Źródłem sukcesów byli ludzie – bezinteresowni społecznicy oraz wsparcie władz
miejscowych.
Towarzystwo rozwijało się.
5 lutego 1981 roku rozpoczęła się kolejna, czwarta już kadencja. Dotychczasowe doświadczenia były bardzo przydatne
zarówno przy budowie nowego programu
działania jak i w rozdziale zadań pomiędzy członków.
Do Zarządu wybrano: E. Dziubka (prezes), J. Serafina (wiceprezes), H. Grzywnę (sekretarz), A. Janikowskiego (skarbnik) i na członków: R. Górnisiewicza,
J. Depowskiego i J. Słupka. Komisję Rewizyjną utworzyli: A. Wilk, K. Wysocki i M.
Długosz.
Rok później (6 marca 1982 r.) rozszerzono Zarząd. Obok E. Dziubka jako
prezesa, zastępcami zostali K. Kuźniar
i J. Słupek, sekretarzem i skarbnikiem
pozostali H. Grzywna i A. Janikowski,
a członkami zarządu zostali: R. Górnisiewicz, Cz. Płaza, Z. Dąbrowski i J. Depowski. W późniejszym okresie czasu
na członków zarządu wybrano dodatkowo: T. Dudę, A. Parobka, W. Dudę, A. Bereziewicza, M. Gdulę, J. Marcinka i innych.
Nowo wybrany zarząd, skupiający coraz większą liczbę członków i sympatyków, podejmował nowe zadania. Między innymi utworzono trzy sekcje: muzealną – kierowaną przez R. Górnisiewicza, do spraw wydawnictw – prowadzoną
przez K. Kuźniara i gromadzącą materiały dotyczące historii miasta – pod przewodnictwem J. Słupka. Wszystkie zespoły działały opierając się na swoich programach i harmonogramach.
Lata 80. były okresem dobrego współdziałania z RTK, władzami miasta, z placówkami kulturalno-oświatowymi, dyrekcjami szkół i większości zakładów pracy.
Stąd też wspólnych dokonań było wiele, a niektóre z nich jak np. otwarcie muzeum, wydawanie „Almanachu Leżajskiego”, rozpoczęcie prac nad monografią miasta i inne dokonania – zasługują
na szersze omówienie. Uczynię to na łamach kolejnych numerów „Biuletynu Miejskiego”.

Kazimierz Kuźniar

Towarzystwo
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej przez podjętą działalność poszukiwawczą pragnie przyczynić się
do stworzenia w Muzeum Ziemi Leżajskiej (w Dworku starościńskim) stałej
ekspozycji mówiącej o rozwoju i osiągnięciach rzemiosła na naszym terenie.
Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać.
Niedawno Państwo Kędziorkowie przekazali na ręce prezesa Towarzystwa Leszka Sarzyńskiego i wiceprezesa Antoniego Bereziewicza unikalne i doskonale zachowane gipsowe formy do produkcji kafli pieców i kominków, które były używane w Fabryce Pieców Kaflowych i Wyrobów Glinianych prowadzonej przez jego
dziadka Stanisława Romańskiego i wujka Michała Romańskiego. Formy pochodzą z 2. połowy XIX i z początku XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują też
oryginalne dokumenty, takie jak: tabela
do obliczania kafli, listy wypłat dla pracowników czy korespondencja handlowa
z kontrahentami z lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Kolejnym przykładem odpowiedzi
na apel Towarzystwa o utrwalanie pamięci o pracowitych i utalentowanych
rzemieślnikach z Leżajska jest darowizna Pani Gizeli Kisielewicz, która zdecydowała się przekazać oryginalny warsztat
oraz komplet narzędzi do produkcji zabawek z drewna – piszczałek, pukawek i innych. Są to pamiątki po Jej ojcu Janie,
który był znanym i cenionym w środowisku zabawkarzem. Podobną darowiznę
w postaci bardzo starego warsztatu tokarskiego (w całości wykonanego z drewna) zadeklarował Pan Stanisław Opaliński, którego ojciec i dziadek są historią zabawkarstwa w dzielnicy Chałupki.
Do Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej zgłaszają się kolejni potomkowie
leżajskich rzemieślników i wytwórców
z okolicznych miejscowości, którzy chcą
przekazać rodzinne pamiątki do tworzonego Muzeum. Deklarują darowizny lub
wypożyczenie narzędzi rzemieślniczych,
dokumentów i fotografii.
Leżajsk przez wieki swego istnienia zawsze odgrywał dużą rolę ekonomiczną,
społeczną i kulturotwórczą w tej części
kraju. Do II wojny światowej istotnym elementem w historii miasta Leżajska wpływającym na jego dobrobyt był rozwój rzemiosła. Dzierżawcy starostwa jak i mieszczanie zabiegali u władców Rzeczypospolitej o przywileje dla mieszczan zajmujących się rzemiosłem. Leżajscy rzemieślnicy zajmujący się produkcja sukna
dostali przywileje na początku XV wieku.
W lustracji starostwa leżajskiego z roku
1565 wymienia się następujące cechy:
piekarzy 25, rzeźników 5, szewców 10.
Zapewne istniały cechy sukienników,
garncarzy, bednarzy, kołodziejów, stolarzy. Na początku XVI wieku pojawili się
browarnicy produkujący piwo.
Rozpoczęcie na początku XVII wieku
budowy Kościoła Farnego oraz Bazyliki
i Klasztoru O.O. Bernardynów wpłynęły
na okres kolejnego rozkwitu miasta. Wte-

Miłośników Ziemi Leżajskiej

Ocalmy pamięć

o leżajskim rzemiośle
dy przybywają do Leżajska architekci, murarze, cieśle, blacharze, sztukatorzy, malarze. Osiedlają się w pobliżu budowy, tworząc dzielnicę Chałupki (dzisiaj Opalińskiego). Rozwinął się Kult Maryjny i powstało
Sanktuarium po koronacji Obrazu Matki
Bożej w 1752 roku. To przyciągnęło pątników i stawiało przed mieszkańcami nowe
wyzwania. Mieszczanie ten fakt wykorzystali i zaczęli wytwarzać zabawki drewniane (fujarki, pukawki, ptaszki i inne), które
sprzedawali w czasie odpustów w Leżajsku jak i w okolicznych parafiach. Ożywił
się handel dewocjonaliami, które częściowo wykonywane były na miejscu, a niektóre sprowadzano nawet z odległej Częstochowy. Rozwinęła się produkcja chałupnicza wyrobów gipsowych (figurek świętych
oraz baranków wielkanocnych, zajęcy, kotów i innych). Istniały też zakłady rzemieślnicze zajmujące się produkcją garnków.
Ostatni garncarz produkował do lat pięćdziesiątych XX wieku. Wytwórnia Rodziny Romańskich w połowie XIX wieku zaczęła na szeroką skalę wytwarzać kafle
piecowe i kominkowe. Słynęły one z dobrej jakości i chętnie były kupowane przez
mieszkańców Małopolski, a nawet Lwowa.
Spotykamy rozwój zakładów rzemieślniczych np. rzeźników. Wyroby wędliniarskie sprzedawane były w sklepach firmowych oraz w czasie odpustów.
W wieku XIX i w I połowie XX Leżajsk był
znany z doskonałych murarzy, sztukatorów
i konserwatorów. W okresie międzywojennym pracowali oni na budowach od Tarnopola przez Lwów, Leżajsk, Radom, Lublin
po Warszawę. Prowadzili prace budowlane i projektowe. Zawód murarza, sztukatora stał się zawodem dziedzicznym. Leżajscy budowniczowie wyjeżdżali też do pracy przy odbudowie wielu miast zniszczonych w pożodze wojennej.
Przedstawiony krótki rys rozwoju rzemiosła w Leżajsku niech będzie dla
wszystkich czytelników inspiracją do poszukiwania w rodzinnych skrytkach i al-

bumach: dokumentów, fotografii i innych
pamiątek świadczących o rozwoju rzemiosła leżajskiego. Liczymy na współpracę i ofiarność społeczeństwa w dokumentowaniu dorobku materialnego naszych przodków. Mamy się czym pochwalić, ale istotą muzealnictwa jest to, żeby
eksponaty „żyły” i służyły wszystkim.

Tekst i zdjęcia:
Antoni Bereziewicz,
Leszek Sarzyński



rocznice
Narodowej, a pierwszymi powojennymi
bibliotekarzami byli Danuta Kisielewicz
i Antoni Wojnar.
Działająca w strukturach Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku Biblioteka Publiczna jest spadkobierczynią tych
pięknych tradycji. Od 1956 r. jej siedziba
mieści się w budynku byłego Towarzystwa
„Proświta” przy ulicy Jarosławskiej. W latach 1957–1974 powstały nowe filie oraz
punkty biblioteczne. Obecnie biblioteka
posiada 2 filie: w Szpitalu Powiatowym
i budynku Poczty Polskiej (przy ul. Mickie-

honorowym spotkania była Dorota Wyspiańska-Zapędowska – wnuczka wielkiego poety, z którą na scenie rozmowę
przeprowadziła Dyrektor Teatru – Krystyna Szaraniec. Spektakl wystawiono
w związku z obchodami Roku Wyspiańskiego oraz 60-lecia Biblioteki Publicznej
w Leżajsku.
Cykl imprez związanych z jubileuszem
leżajskiej Biblioteki rozpoczął się w poniedziałek 26 listopada prezentacją konkursową „Wyspiański w oczach współczesnych – próba nowego spojrzenia”

Jubileusz leżajskiej biblioteki
Tradycje czytelnictwa w Leżajsku
sięgają okresu zaborów. W 1868 r.
ksiądz Jan Kanty Skoczylas założył
pierwszą Czytelnię Ludową z siedzibą
na Podklasztorzu w budynku specjalnie w tym celu wzniesionym. Pierwszy zbiór biblioteczny powstał z darów leżajskich mieszczan, urzędników
i duchownych oraz ofiarodawców z innych miast.
Księgozbiór systematycznie powiększano, głównie za sprawą księgarzy i wydawców lwowskich. Zwiększała się także
liczba wypożyczających książki, co zwyczajowo odbywało się w niedziele i święta po wyjściu wiernych z kościoła. Zmienne losy leżajskiej Czytelni Ludowej wyznaczają daty ważnych wydarzeń z życia kulturalnego miasta: nadanie czytelni imienia Adama Mickiewicza połączone z rozdawnictwem „Pana Tadeusza”,
czy też nadanie czytelni w 1912 r. imienia T. Kościuszki.
W 1905 r. w Leżajsku zostało założone Towarzystwo „Proświta” z siedzibą
w mieszczącej się przy miejscowej cerkwi diakówce. Obok organizowanych zajęć chóru, wykładów, kursów języka ukraińskiego czy okolicznościowych wystaw
ważnym przedsięwzięciem było założenie czytelni. W 1913 r. oddano do użytku
Dom Ludowy (Narodnyj Dim) wzniesiony
naprzeciw cerkwi za drogą prowadzącą
w kierunku Jarosławia. Znalazły się w nim
również pomieszczenia dla biblioteki, która od lat dwudziestych minionego wieku
posiadała swoją „wędrowną” filię oraz oddział dla dzieci.
Swoją bibliotekę, połączoną ze świetlicą, miała także lokalna społeczność żydowska. Aktywnie działało Stowarzyszenie Żydowskie „Turbut”, które zaopatrzyło swoją placówkę w około 1500 woluminów.
W latach 90. XIX wieku rozpoczęła
działalność Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, a jej siedzibą był wybudowany staraniem mieszkańców miasta Dom
Narodowy. Liczący ok. 900 tomów księgozbiór w okresie II wojny światowej przechowywany był wśród czytelników – Leżajszczan. Pod koniec 1945 r. powstał
Komitet Organizacyjny Biblioteki Miejskiej, który rozpoczął zbiórkę książek.
Miejską Bibliotekę Publiczną uroczyście otwarto dnia 3 maja 1947 roku, a akt
jej założenia podpisali: Antoni Wojnar, Kazimierz Gdula, Roman Szczupak, Marcin
Pełka, ks. Józef Gorczyca i Aleksander
Szmid. Bibliotekę umieszczono w jednoizbowym lokalu w budynku Miejskiej Rady
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wicza) oraz punkt biblioteczny w Przedszkolu nr 4.
Aktualnie oprócz działań i prac typowo
bibliotecznych kierownictwo oraz pracownicy placówki podejmują wyzwania, jakie stawia przed nami cywilizacja. Biblioteka wyposażona została w stanowiska
z dostępem do Internetu, powstał dział
książek anglojęzycznych na różnych poziomach zaawansowania liczący ok. 500
tytułów, aktywnie działa Dyskusyjny Klub
Książki, organizowane są wieczory autorskie i spotkania z twórcami kultury. Szczególnie intensywne działania skierowane są w stronę młodego czytelnika: stale wzbogacany jest księgozbiór oddziału
dla dzieci, w miesiącach letnich organizowane są warsztaty pod hasłem „Sposób na wakacyjną nudę”, w trakcie roku
szkolnego – spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. We współpracy z leżajskimi szkołami i władzami samorządowymi biblioteka organizuje też cykliczne i okolicznościowe konkursy.
Rok 2007 jest rokiem szczególnym dla
leżajskiej biblioteki z racji 60-lecia jej działalności. 30 października br. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się spektakl pt. „Taki mi się
snuje dramat…” w reżyserii Krzysztofa
Babickiego w wykonaniu artystów Teatru Śląskiego z Katowic. Przedstawienie
oparte było na scenach z dramatów Stanisława Wyspiańskiego: „Wesele”, „Wyzwolenie” i „Noc listopadowa”. Gościem

(recytacja wybranych fragmentów twórczości literackiej pisarza). We wtorek, 27
listopada, wręczono nagrody laureatom
konkursów oraz uroczyście otwarto trzy
wystawy: ● „Artysta musi umieć rysować
– wówczas, mu wszystko wolno” – prace przygotowane przez klub plastyczny „Słoneczni”, ● „...widzę i dostrzegam,
co to za świat olbrzymi i jak mało się z niego wie...” – ekspozycja prac wykonanych
w ramach programu edukacyjnego „Zielnik”, ● 60 lat Biblioteki Publicznej w dokumentach i fotografii.
Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców konkursów był udział w tematycznej wycieczce do Krakowa pod hasłem „Krakowskim szlakiem Stanisława
Wyspiańskiego” (30 listopada).
Również we wtorek w sali widowiskowej MCK odbyło się przedstawienie teatralno-lalkowe ”Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu teatru amatorskiego Towarzystwa Kultury Chrześcijańskiej „Logos” działającego przy Niżańskim
Centrum Kultury „Sokół”.
Głównym dniem obchodów jubileuszu
była środa – 28 listopada, w którym nadano bibliotece imię Stanisława Wyspiańskiego.
Imprezę zorganizowano w ramach Programu Operacyjnego „Wyspiański” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Janina Kiełboń, Iwona Tofilska

Fot. Ryszard Węglarz

Pod patronatem
Stanisława
Wyspiańskiego

28 listopada br. przypada setna rocznica śmierci niezwykłego artysty okresu Młodej Polski, jakim był Stanisław
Wyspiański. W tym dniu, w Roku Wyspiańskiego, Biblioteka Publiczna
w Leżajsku, obchodząca swe 60-lecie
istnienia, otrzymała oficjalnie imię Stanisława Wyspiańskiego.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele
samorządu lokalnego z burmistrzem Leżajska Tadeuszem Trębaczem, bibliotekarze z powiatu, ludzi związani na co dzień
z kulturą i czytelnictwem.
Jubileuszowe obchody w tym wyjątkowym dla Biblioteki dniu rozpoczęła koncelebrowana msza św. w leżajskim kościele
farnym odprawiona w intencji ludzi, którzy
w codziennym życiu obcują z książką.
Uroczystość w Bibliotece rozpoczął zespół „Meritum” (w nowym składzie) sparafrazowaną piosenką „60 lat minęło”.
Sylwetkę Wyspiańskiego przybliżyła Agnieszka Margas, starosta Robert Żołynia
przypomniał o patriotycznych wątkach
w twórczości autora „Wesela”, Stanisław
Chmura opowiedział o związkach przyjaciela Wyspiańskiego, dra filozofii Ludwika Zengtellera, który przez pewien czas
uczył w leżajskim gimnazjum i jest pochowany na miejscowym cmentarzu.
Kierownik Biblioteki Jolanta Korasadowicz przedstawiła zarys historyczny i aktualną działalność placówki. Swymi wspomnieniami podzielił się z zebranymi długoletni dyrektor tej wszechnicy wiedzy
Stanisław Socha.
Następnie wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Leżajsku Wojciech Tokarz odczytał uchwałę, jaką podjęli radni na jednej z ostatnich sesji o nadaniu Bibliotece Publicznej w Lezajsku im. Stanisława
Wyspiańskiego.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
przekazał instytucji list gratulacyjny z okazji jubileuszu tej placówki oraz indywidualne listy pracownikom: Jolancie Korasadowicz, Janinie Kiełboń, Marii Płoszaj oraz
Stanisławowi Sosze.
Z listem gratulacyjnym przybył tez
na tę uroczystość dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie Stanisław Turek.
To popołudniowe jubileuszowe spotkanie dopełnił występ Piotra Szpary (tenor)
i Ryszarda Marchewki (fotrtepian). Zebrani wysłuchali pieśni polskich, rosyjskich
i włoskich oraz utworów Chopina.
Sponsorami uroczystości byłi: Skanska
S.A. w Leżajsku, Zakłady Mięsne w Górnie, MZK w Leżajsku, Browar w Leżajsku, Zakłady Przetwórstwa OwocowoWarzywnego Hortino w Leżajsku, PSS
„Społem” w Leżajsku, Maciej Kucharski
– Usługowy Zakład Optyki Okularowej,
NZOZ „Medika” w Leżajsku, Janusz Lorfing – Apteka ,,Pod gwiazdą”, Janusz i Jerzy Zygmuntowie Hotel i Restauracja „U
Braci Zygmuntów”.

(bwl)

Spotkanie z Martą Fox
W ramach wieloletniego programu promocji czytelnictwa i wsparcia
sektora książki z inicjatywy Instytutu
Książki powstał projekt Dyskusyjne
Kluby Książki, adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Jednym z elementów działalności klubów są spotkania autorskie.
Gościem jednego z nich, 11 października br. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku była Marta Fox. W trakcie spotkania
z czytelnikami pisarka w ciekawy sposób
opowiadała o swojej twórczości. Miłą atmosferę stworzyła sama pisarka, która
okazała się osobą niezwykle kontaktową.
Jej ciepło udzieliło się wszystkim uczestnikom. Przed spotkaniem pani Marta Fox
w towarzystwie kierownika Biblioteki Publicznej pani Jolanty Korasadowicz w Leżajsku oraz instruktorów z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zwiedziła Klasztor OO. Bernardynów i klasztorną bibliotekę.
Pisarka, która wydała 21 książek (powieści, opowiadania, poezja, eseje).
W poezji oswaja z najbardziej jaskrawymi i mrocznymi stanami duszy. Erotyzm
jej wierszy koresponduje z konwencją
współczesnej amerykańskiej liryki konfesyjnej. W wierszach namiętnie romantyczna i zmysłowa. Przez krytykę została nazwana objawieniem polskiej powieści młodzieżowej. Z ogromną odwagą po-

rusza sprawy płci, dojrzewania młodzieży. Jej pisarstwo skupione jest wokół zagadnień, które wymagają rewizji postawy życiowej, podjęcia odpowiedzialności
za własne decyzje. Marta Fox nie moralizuje, ale widać w jej powieściach wyraźny krąg wartości. Jej powieści charakteryzują się głębią psychologiczną i świetnie przedstawiają obyczajowość polskiej
szkoły oraz mentalność młodzieży. Młodzieżowe powieści Marty Fox od kilku lat
określane są mianem bestsellerów i znajdują się na pierwszym miejscu w rankingach czytelniczych.

(jk)
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krok do przodu
bo byłoby to tylko pomnożeniem kosztów. Samo złożenie wniosku o odwołanie kosztowałoby nas około 130 tysięcy
złotych. Summa summarum cała sprawa
z Horteksem kosztowała nas w granicach
6 milionów złotych.

Wyniki gospodarcze

Przez prawie rok nie zaglądaliśmy
do jednego z największych i prestiżowych zakładów produkcyjnych Leżajska, jakim jest ZPOW „Hortino” Leżajsk Sp. z o.o. Biuletyn Miejski chciał
rozmawiać z prezesem Zarządu, którym od 27 grudnia ubiegłego roku
jest Zbigniew Żebrowski. Niestety, prezes był w ciągłych rozjazdach, wciąż
zajęty. Czekaliśmy więc. W końcu, kiedy już nam się zdawało, że ta stosowna
chwila nadeszła, okazało się, że prezes
znów musiał pilnie wyjechać. Daliśmy
za wygraną. Ostatecznie fizis prezesa możemy sobie darować, skoro dla
mieszkańców Leżajska najważniejsze
jest to, co teraz – po odwołaniu przed
rokiem przez Radę Nadzorczą całego
zarządu spółki i prezesa Stanisława
Cholewiaka – dzieje się w zakładzie
i jaka kroi się mu przyszłość.
O tym rozmawialiśmy z członkiem Zarządu i zarazem główną księgową „Hortino” Ludwiką Halesiak oraz specjalistą
ds. marketingu Damianem Szklannym.
– Zarząd zmienił się od 1 stycznia
2007 r. – mówi Ludwika Halesiak. – Ustanowiony został jako jednoosobowy, prezesem został Zbigniew Żebrowski. W maju
odbyło się Walne Zgromadzenie. Została
wyłoniona nowa Rada Nadzorcza spółki,
która powołała nowy Zarząd. Prezesem
został nadal Zbigniew Żebrowski, wiceprezesem jest Stanisław Nowak, a mnie
powierzono funkcję członka Zarządu.
Była pełnia sezonu. „Hortino” skupiło
się na skupie surowca i produkcji swych
wyrobów pod nazwą „POLTINO”, której
używa po przegranym procesie z „Horteksem” o logo produktu.

Spór z Horteksem

Ta sprawa ciągnęła się od 2001 roku.
„Hortex” pozywał „Hortino” do coraz
to innego sądu, w końcu sprawę wygrał.
Urząd Patentowy wycofał się ze swej decyzji w sprawie zatwierdzenia i zarejestrowania znaku towarowego „Hortino”
na produktach firmy „Hortino” i leżajski
zakład – młody, samodzielny, dobrze sobie radzący mimo kłód pod nogami – musiał przegrać z potentatem. 13 lipca wyrok
się uprawomocniał. Hortex mógł zablokować konta leżajskiego zakładu. „Hortino”
musiało zapłacić prawie 4 miliony złotych
z tytułu roszczenia.
– Uregulowaliśmy sprawę z Horteksem
– mówi L. Halesiak. – Według opinii prawników dalsza apelacja nie miała sensu,
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– Skupiliśmy surowiec, produkujemy,
sprzedajemy, zatrudniamy ludzi. Wyniki
ekonomiczne w porównaniu z ubiegłym
rokiem są dwa razy lepsze niż były do tej
pory – mówi L. Halesiak. – Na przykład
wynik za 9 miesięcy tego roku to jest 363
procent w stosunku do roku ubiegłego.
Po tych zmianach było wokół zakładu wiele niepotrzebnych emocji, które wpłynęły negatywnie na skup dostawy surowca
do zakładu, ale przekonaliśmy dostawców

W „Hortino”
do siebie. Jesteśmy wiarygodni, płacimy
w terminach. Nie mamy żadnych przeterminowanych zobowiązań, kupujemy, produkujemy, sprzedajemy. Jest dobrze.

Inwestycje

Na koniec września tego roku „Hortino”
z własnych środków, bez kredytów bankowych wydało 2749 tysięcy złotych na inwestowanie w park maszynowy. Wciąż
trwają inwestycje usprawniające proces
produkcji – na koniec roku zamkną się
one kwotą w granicach 3,5 milionów złotych. W tym samym okresie roku ubiegłego na ten cel przeznaczono zaledwie 640
tysięcy złotych.

Plany

– W tej chwili jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – mówi Damian Szklanny.
– Planujemy inwestycje w granicach 30
milionów złotych rozdzielając to na 2 etapy w ciągu 2 lat. Będą to inwestycje poprawiające możliwości produkcyjne zakładu – modernizacja maszyn na wydziale
produkcyjnym, m.in. tunele zamrażalnicze, linie do blanszowania, to są drogie
urządzenia, sądownik optyczny, krajalnice do warzyw, nowe wózki widłowe, zakup przesuwnych regałów do magazynów składowych, co zapewni lepsze wykorzystanie powierzchni w magazynach.
Dla wydziału koncentratów chcemy kupić urządzenie do filtracji soków i prasę
tłoczącą. Planujemy też zakup nowych
linii produkcyjnych dla nowych naszych
produktów.

Nowe produkty

„Hortino” każdego roku zdobywało
na targach prestiżowe nagrody za swoje
produkty. Warzywa na patelnię, kurczak
z kaszą gryczaną i warzywami cieszą się
wciąż dużym wzięciem wśród konsumentów. Najnowsze propozycje pod marką
POLTINO to zupa – rosół z kluseczkami i mrożone dania dla dzieci – ryż z różnymi owocami. W tej dziedzinie „Hortino” jest pionierem, bo takich dań nie ma
na naszym rynku. – Staramy się wykorzystywać istniejące nisze na rynku mrożonkowym – mówi Damian Szklanny. –
Mrożenie to najlepsza forma konserwowania żywności. Dlatego też proponowane produkty są bezpieczne pod wzglę-

dem zdrowotnym, nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników czy aromatów.
Dział technologii cały czas pracuje nad
nowymi produktami. „Hortino” będzie rozwijać linię mrożonych dań gotowych, poszerzać asortyment zup.

Nagrody

Złoty medal – Najlepszy produkt IFE
Poland 2007 za produkt z 2006 roku
„Warzywa z tortelini w sosie pieczarkowym”. Kolejna nagroda za ten sam produkt od Stowarzyszenia
im. E. Kwiatkowskiego jako
Polski Producent Żywności 2007. I jeszcze jedna –
nagroda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w konkursie kwartalnika „Polish Food” na najciekawszą promocję artykułów
rolno-spożywczytch na targach „Polagra Food 2007

Zatrudnienie

Jest na poziomie ubiegłorocznego –
550 osób na stałe, w sezonie w granicach
625, a bywa że i 770 pracowników.

Plantatorzy

Mniej więcej tyle samo, co przed rokiem. Umowy kontraktacyjne „Hortino”
ma podpisane z 720 osobami. Zakład
chce rozwijać produkcję wysokotowarową, rozmawia na ten temat z plantatorami. Od roku 2004 zakład w Leżajsku
posiada Certyfikat Produkcji Ekologicznej umożliwiający przerób surowca ekologicznego.

Poza SSE

Pierwszy budynek dawnego zakładu
„Horteksu”, należący dziś do „Hortino”,
znajdujący się przy ulicy Fabrycznej, znalazł się w 2003 roku w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. Ostatnio dyrekcja SSE w Mielcu odebrała spółce „Hortino” prawo do korzystania z przywilejów strefy. Dlaczego? Ponieważ „Hortino” w ciągu pięciu lat nie wykorzystało
tej szansy.

Barbara Woś-Lisiecka

informator urzędowy

Sprawozdanie
z XI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
30 października 2007 r. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej.
Uczestniczyło w niej 14 radnych.
Na początku Burmistrz złożył sprawozdanie z prac w okresie między sesjami,
potem przystąpiono do omawiania sprawy
wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku o zbycie przez Miasto na jej rzecz
w trybie bezprzetargowym pozostałej części budynku po spalonym przedszkolu
wraz z częścią działki nr 4162/24 o pow.
ok. 9 arów. Po dyskusji Rada wyraziła zgodę na zamianę gruntów o równoważnej
powierzchni z dopłatą na rzecz Miasta wynikającą z różnicy wartości zamienianych
nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
Następnie Rada przystąpiła do rozpatrywania projektów uchwał. W pierwszej
kolejności podjęła uchwałę o nadaniu Bibliotece Publicznej w Leżajsku imienia
Stanisława Wyspiańskiego oraz zmianie w tym zakresie Statutu Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku, którego
jednostką organizacyjną jest Biblioteka.
Zbiega się to z 60-leciem Biblioteki Miejskiej, które obchodzone będzie w listopadzie br.
Potem, spełniając wymóg ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada
Miejska dokonała wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2008–
–2011, zgodnie z zapotrzebowaniem
zgłoszonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W głosowaniu tajnym ze zgłoszonych prawidłowo 2 kandydatów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rada wybrała 1 ławnika do orzekania w sprawach cywilnych – została
nim Teresa Bucior. Do Sądu Rejonowego
w Leżajsku z 11 kandydatów Rada wybrała 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych – zostali nimi: Urszula Pietrzyk, Izabela Piziak, Maria Sołek
i Józef Wlaź.
Również wykonując obowiązek ustawowy Rada przyjęła Program Opieki
Nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata
2007–2010 przedstawiający główne cele
i działania związane z opieką nad zabytkami i ochroną dziedzictwa kulturowego miasta. Zadania przyjęte do realizacji
w tych latach podzielone są na zadania
planowane przy zabytkach stanowiących
własność Miasta oraz zgłoszone przez
innych właścicieli i użytkowników zabytków, głównie Klasztor OO. Bernardynów
i Parafię Farną.
W związku z tym, że straciły już ważność zapisy uchwały z 1995 r. dotyczącej określenia dni i godzin otwierania
i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta, Rada przyjęła nową uchwa-

łę w tej sprawie (uchwałę publikujemy
na str. 15).
Dalej Rada podjęła uchwałę o zaliczeniu dróg na terenie miasta Leżajsk do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu są to: ul. Akacjowa, ul. Baczyńskiego, ul. Boronia, ul. Chrobrego, ul. Jagiełły,
ul. Klonowa, ul. Kołłątaja, Plac Dworcowy, ul. Nowińskiego, ul. Przemysłowa, ul.
Siedlanka – boczna, ul. Ppłk. Więcława
– „Śląskiego”, ul. Wierzbowa, ul. Witosa
oraz łącznik ul. Mickiewicza i ul. Kopernika. Drogi te w większości są już wykonane, posiadają jezdnię, a znaczna część
też chodniki. Nadanie tym drogom kategorii pozwoli na większą ich ochronę m.in.
trzeba będzie uzyskać decyzję administracyjną od zarządcy drogi na ustalenie
zjazdów do prywatnych posesji, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń,
w zakresie planowania przestrzennego
(dostęp do drogi publicznej), w zakresie
gospodarki nieruchomościami (wycinanie działek).
Kolejna uchwała podjęta przez Radę
dotyczyła zmiany limitu wydatków na Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006–
–2008 zmiana polegała na odstąpieniu
od realizacji zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Leżajsku: Budowa boiska wielofunkcyjnego i rolkowiska”
ujętego na lata 2006–2008 w Programie
„Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej źródłem wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Miasta Leżajsk”. Powodem był brak dofinansowania
z Unii Europejskiej. W zamian za to wybudowano boisko wielofunkcyjne (bez rolkowiska), które w 50 procentach – tj. 200
tys. zł – zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury.
Następnie Rada dokonała zmian w budżecie miasta na 2007 r. zwiększając plan
dochodów budżetowych o kwotę 30 000
zł otrzymaną od Firmy Filip Morris na remont stadionu i jego wyposażenie oraz
zwiększając plan wydatków o kwotę
146 733 zł. Wydatki uległy też zmniejszeniu w zakresie obsługi długu publicznego o 111 500 zł, są to wolne środki zaplanowane po stronie wydatków w budżecie na 2007 na spłatę odsetek od kredytu
bankowego, których płacenia uniknięto,
ponieważ planowany na początek roku
kredyt bankowy w części został zaciągnięty dopiero w październiku.
Cztery kolejne uchwały dotyczyły określenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
● uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści – średnio stawki zostały podwyższone wskaźnikiem 1,3% (uchwałę publikujemy na str. 14)
● uchwała w sprawie opłaty za posiadanie psów – od nowego roku nie będzie
się to już podatek od posiadania psa lecz
opłata, którą Minister Finansów w skali
roku określił w wysokości 100 zł od jednego psa. Natomiast Rada przyjęła uchwałę, gdzie stawki określone są w zależności od tego gdzie psy się znajdują (gospodarstwa rolne, budynki wielorodzinne i pozostałe gospodarstwa domowe) (uchwałę
publikujemy na str. 15).
● uchwała w sprawie opłaty targowej –
w obowiązującej uchwale zmienił się jedynie zapis dotyczący określenia inkasenta.
Obecnie prowadzeniem targowisk zajmuje się Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, a od nowego roku z powrotem przejmie je Urząd Miejski. Stawki opłaty targowej pozostają bez zmian.
● uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – zmiana w dotychczasowej
uchwale polega na tym, że od nowego
roku nie będą już podlegać opodatkowaniu samochody, które mają dopuszczalną masę całkowitą równą 3,5 tony. Stawki podatku pozostają na dotychczasowym
poziomie.
Po uchwaleniu podatków i opłat Rada
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
stawki procentowej opłat adiacenckich.
W wyniku nowelizacji ustawy zmniejszyła się stawka maksymalna opłat adiacenckich z 50 proc. na 30 proc., Rada podejmując nową uchwałę w tej sprawie postanowiła ustalić stawkę procentową opłaty
adiacenckiej w wysokości 25 proc. różnicy pomiędzy wartością nieruchomości
przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonaniu podziału na wniosek
właściciela albo użytkownika wieczystego, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego w przypadku, gdy z nieruchomości
wydzielone zostały działki gruntu pod drogi publiczne, w tym poszerzenie istniejących dróg publicznych. (uchwałę publikujemy na str. 14)
W związku z tym, że do Burmistrza Miasta wpłynęła lista osób zwracających się
z prośbą o przyłączenie do miasta Leżajska ich nieruchomości położonych we wsi
Wierzawice (teren do lasu), Rada wszczęła dyskusję w temacie zmiany granic miasta. Po dyskusji Rada przyjęła stanowisko upoważniające Burmistrza i Prezydium Rady do prowadzenia rozmów i negocjacji w sprawie rozszerzenia granic
Leżajska.
Na koniec Rada podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą wspólnej z Powiatem Leżajskim realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej (od
ul. Jarosławskiej poprzez Wierzawice, Piskorowice, aż do granic Powiatu w kierunku Sieniawy) po to, aby Burmistrz mógł
podpisać ze Starostwem stosowne porozumienie. Być może na bazie sporządzonej wspólnie dokumentacji będzie można wystąpić o środki unijne na modernizację tej drogi.

C. Turosz
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informator urzędowy
UCHWAŁA Nr XI/68/2007
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.
40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,68 zł od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,71 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1
m² powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,85
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętej na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,83 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,81 zł do 1 m²
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-

UCHWAŁA Nr XI/72/07

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.
40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 98a ust. 1 i art. 146
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późń.
zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Ustala stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 25 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed
podziałem, a wartością nieruchomości
po dokonaniu podziału na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego,
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zgodnie z ustaleniami planu miejscowego w przypadku, gdy z nieruchomości wydzielone zostały działki gruntu pod drogi
publiczne, w tym poszerzenie istniejących
dróg publicznych.
§2
Ustala stawkę procentową opłaty
adiacenckiej w wysokości 50 % różnicy
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości
do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej
drogi.
§3
Upoważnia Burmistrza Leżajska
do odstąpienia od naliczenia opłaty adia-

ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,47 zł od 1 m²
powierzchni,
3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Leżajsku.
§4
Traci moc Uchwała Nr II/5/06 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 grudnia
2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2008 roku.
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

cenckiej w przypadku, kiedy ponoszone przez Gminę koszty przeprowadzenia dowodu na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, związanego z ustaleniem opłaty, przewyższałyby wysokość opłaty adiacenckiej bądź
były jej równe.
§4
Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Leżajska.
§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Leżajsku.
§6
Traci moc uchwała nr XVI/160/04 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 września
2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr XI/69/2007
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Leżajsku:
1) wprowadza na terenie gminy Miasto
Leżajsk opłatę od posiadania psów,
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz
terminy płatności opłaty od posiadania
psów.

§2
Wprowadza się na terenie gminy Miasto Leżajsk opłatę od posiadania psów.
§3
Ustala się roczne stawki opłaty od posiadania psów według niżej określonych
zasad:
1) od posiadania trzeciego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 30,00 zł,
2) od posiadania każdego następnego
psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 35,00 zł,
3) od posiadania każdego psa w gospodarstwie domowym w budynkach wielorodzinnych – 50,00 zł,
4) od posiadania pierwszego psa w pozostałych gospodarstwach domowych
– 30,00 zł,
5) od posiadania każdego następnego
psa w pozostałych gospodarstwach
domowych – 35,00 zł.
§4
1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 31 marca roku
podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie,
w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. W przypadku powstania lub
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty

UCHWAŁA Nr XI/64/07

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie miasta Leżajska
Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 142
z późn. zm.) i art 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
1. Określa się następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Leżajska:
1) Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni
tygodnia pomiędzy godz. 6.00, a godz.
22.00.
2) Zakłady gastronomiczne we wszystkie
dni tygodnia mogą być otwierane i zamykane pomiędzy godz. 6.00, a godz.
1.00 dnia następnego.

3) Zakłady gastronomiczne mogą być
czynne po godz. 1.00, jeżeli organizują wewnątrz lokalu zamknięte imprezy okolicznościowe takie jak: bal sylwestrowy, karnawałowy, przyjęcia weselne, urodzinowe i inne.
4) Zorganizowane na wolnym powietrzu
tzw. „ogródki gastronomiczne” we
wszystkie dni tygodnia mogą być otwierane i zamykane pomiędzy godz.
8.00, a godz. 22.00.
5) Dopuszcza się całodobowe funkcjonowanie stacji benzynowych, aptek oraz
sklepów spożywczych.
2. Otwieranie i zamykanie placówek handlu
detalicznego nie dotyczy zakazu handlu
określonego w ustawie Kodeks Pracy.
§2
Zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących placówki handlu detalicznego,
zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności do:
1) Ustalenia czasu pracy dla prowadzonej
placówki, kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale,

w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§5
Pobór opłaty od posiadania psów następuje w kasie lub na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
§6
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§7
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Leżajsku.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat należnych
od 1 stycznia 2008 roku.
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) Umieszczenia na drzwiach wejściowych wywieszki zawierającej informacje o dniach i godzinach pracy danej
placówki lub zakładu,
3) W przypadku czasowego wyłączenia placówki lub zakładu z działalności do umieszczenia na drzwiach
wejściowych informacji dla klientów
o przyczynach i czasie tego wyłączenia,
4) Bezwzględnego przestrzegania ustalonego czasu pracy.
§3
Jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy prowadzący placówki określone w § 1
dostosują się do wymogów w niej określonych w terminie 14 dni od jej wejścia
w życie.
§4
Winni naruszenia powyższych przepisów uchwały, podlegają karze grzywny
orzekanej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§6
Traci moc uchwała Nr XIII/105/96 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 września
1996 r.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia.
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XII sesji Rady
Miejskiej w Leżajsku
12 grudnia 2007 r. odbyła się XII sesja Rady
Miejskiej w Leżajsku. Najważniejszym tematem było uchwalenie budżetu miasta na 2008
r. W obradach uczestniczyli w wszyscy radni,
burmistrz wraz z pracownikami oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Zanim przystąpiono do uchwalenia budżetu, Rada – na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego – przyjęła nowe górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Zmiana górnych stawek opłat wynika z dużego wzrostu cen
za składowanie odpadów, spowodowanego głównie zwiększeniem opłat za korzystanie ze środowiska (uchwałę publikujemy na str. 17). Jednocześnie Rada dokonała zmian w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska zwiększając częstotliwość wywozu
odpadów dla budynków jednorodzinnych z 3 razy
w miesiącu na 1 raz w tygodniu, co wynika z faktycznego sposobu wywozu i żądań usługobiorców
(uchwałę publikujemy na str. 17). Następnie Rada
podjęła uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta stosowanej do celów wymiaru podatku rolnego, która
zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Głównego
Urzędu Statystycznego od stycznia 2008 r. powinna wynosić 58,29 zł. Rada postanowiła obniżyć cenę do stawki ustawowej obowiązującej
w 2007 r. tj. 35,52 zł.
Kolejną uchwałą Rada wprowadziła zmiany
w budżecie miasta na 2007 r., przede wszystkim
zabezpieczając środki na podwyżki płac dla nauczycieli w kwocie 430 tys. zł, które nie znalazły
pokrycia w subwencji oświatowej. Ponadto Rada
dokonała zwiększenia planu w wysokości 86 tys.
zł na inwestycję pn. Budowa ul. Leśnej i chodnika,

Wybory
parlamentarne
2007
W niedzielę, 21 października br. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Okręgi wyborcze (do Sejmu nr 23, do Senatu –
22) obejmowały ten sam obszar stanowiący część
województwa podkarpackiego. W skład każdego
z tych okręgów wyborczych weszły powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta
na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.
W okręgu wyborczym nr 23 do Sejmu wybierano 15 posłów, w okręgu wyborczym nr 22 do Senatu – 3 senatorów.
W Leżajsku wyborcy głosowali w ośmiu stałych
obwodach głosowania i dziewiątym odrębnym,
obejmującym Szpital Powiatowy. Lokale wyborcze otwarte były w godzinach od 6–20.

Wybory do Sejmu

Uprawnionych do głosowania było 11 921 osób.
Kart do głosowania wydano 6366. Oddano 6362
głosy. Głosów ważnych było 6269.
Frekwencja wyniosła 53,40 procent.
Poszczególne Komitety Wyborcze uzyskały następującą liczbę głosów: ● Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 51, ● Komitet Wyborczy Liga
Polskich Rodzin – 117, ● Komitet Wyborczy Pra-
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przyznała dodatkową dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 9919 zł na realizację zadań z zakresu Biblioteki Miejskiej oraz wprowadziła do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29.336 zł z tytułu opłaty produktowej, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska (zakup koszy i worków na śmieci). Środki
na realizację tych zadań pochodzić będą z ponadplanowych dochodów, jak również z oszczędności
wydatków. Dalej Rada podjęła uchwałę ściśle związaną z budżetem, dotyczącą zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 2008 r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 118 000
zł, pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Na tę samą
kwotę zostały zaplanowane wydatki, w tym m.in.
● edukacja ekologiczna 8000 zł, ● wspomaganie
systemów kontrolnych i pomiarowych związanych
z ochroną środowiska 8000 zł, ● zagospodarowanie terenów zielonych (zakup i konserwacja ławek
i urządzeń zabawowych) 10 000 zł, ● zakup koszy
ulicznych na odpady i donic na kwiaty 10 000 zł, ●
budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa 18 500
zł, ● budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Jarosławskiej 24 000 zł, ● konserwacja
rowu S1-1 22 000 zł, ● operaty wodno-prawne dla
kolektorów deszczowych 7000 zł.
Po uchwaleniu MFOŚiGW przystąpiono
do uchwalenia budżetu na 2008 rok. Rada zapoznała się z planowanymi na 2008 r. 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. Po zapoznaniu się z projektem budżetu i wprowadzeniu autopoprawek, wynikających
ze wskazań RIO i wniosków Komisji, po szerokiej
dyskusji, odbyło się głosowanie, w którego wyniku Rada jednogłośnie przyjęła budżet na 2008
rok. Dochody budżetu miasta na 2008 r. ustalo-

no w wysokości 28 722 076 zł a wydatki w wysokości 28 222 067 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono ogółem kwotę 2.660.000 w ramach tej kwoty przewidziano do realizacji 19 zadań
za kwotę 2 095 000 zł. W większości są to zadania związane z budową, przebudową i modernizacją dróg miejskich a także budowa oświetlenia ul.
Studzienna Spokojna i nadbudowa oficyny Ratusza. Wśród zadań drogowych planowane są m.in.:
● Przebudowa ul. Sandomierskiej, ● Budowa ul.
Studziennej, ● Remont ul. Jana Brzozy (część),
● Przebudowa ul. Górnej, ● Budowa chodnika
ul. Paderewskiego, ● Budowa ul. Ks. Brody, ●
Budowa parkingu za Domem Książki, ● Budowa
miejsc parkingowych na Pl. Jaszowskiego, ● Remont chodników przy ul. Mickiewicza, ● Budowa
kanalizacji burzowej ul. Podzwierzyniec, ● Budowa łącznika ul. Kochanowskiego i T. Michałka, ●
budowa chodnika ul. Opalińskiego. Na wykup terenów pod przyszłe inwestycje drogowe w mieście
przeznaczono 470 000 zł.
Po raz pierwszy budżet został uchwalony z nadwyżką w kwocie 500 000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane jest też zaciągnięcie
kredytu w wysokości 1 700 000 zł. Łącznie na spłatę zaciągniętych zobowiązań przewidziano w budżecie kwotę 2 200 000 zł.
Realizując Plan Gospodarki Odpadami, obowiązujący w Województwie Podkarpackim, Rada podjęła uchwałę intencyjną wyrażającą wolę wspólnej
realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami z okolicznymi powiatami i gminami.
Wspólne działanie polegać będzie na realizacji projektu pn. „Budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk-Przeworsk-Łańcut”. Powstanie Zakład, który we własnym zakresie będzie rozwiązywał problemy dotyczące zbierania, segregacji i utylizacji odpadów. Koordynatorem działań objętych tą uchwałą jest Gmina Miasto Leżajsk.

wo i Sprawiedliwość – 2656, ● Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP – 2511, ● Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego – 409, ●
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej
Polskiej 45, ● Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP – 480.
Indywidualnie zdecydowane zwycięstwo odniósł Zbigniew Rynasiewicz z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, który otrzymał
2208 głosów. Żaden z pozostałych kandydatów
nie uzyskał czterocyfrowego wyniku.
Na kolejnych miejscach z racji liczby głosów
uplasowali się: Grażyna Gęsicka – 674, Stanisław Ożóg – 455, Marek Kogut – 399 (Prawo
i Sprawiedliwość); Tomasz Kamiński – 253 (Lewica i Demokraci); Jan Bury – 234 (Polskie Stronnictwo Ludowe); Kazimierz Gołojuch – 199, Jan
Kida – 180, Andrzej Szlachta – 158, Marian Bartnik – 134 (Prawo i Sprawiedliwość); Krystyna Skowrońska – 100 (Platforma Obywatelska). Pozostali kandydaci na posłów otrzymali najwyżej dwucyfrowe wyniki.

Rozporządzenie
Porządkowe nr 50/07

Wybory do Senatu
Uprawnionych do głosowania było 11 921 osób.
Kart do głosowania wydano 6366. Oddano 6364
głosy. Głosów ważnych było 6230.
Na kolejnych miejscach z racji liczby głosów
uplasowali się: Kazimierz Jaworski – 2439, Władysław Ortyl – 2322, Andrzej Dec – 1918, Witold Bochyński – 1886, Zdzisław Pupa – 1799, Grzegorz
Lato – 1448, Jerzy Wiśniewski – 1105, Mieczysław
Maziarz – 503, Andrzej Rylski – 218.

C. Turosz

Wojewody
Podkarpackiego

z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn.
zm. 1) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania
wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2007 r. oraz w dniu 1 stycznia
2008 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez
i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy – organizując
takie imprezy i przedsięwzięcia – zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.
§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy
używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz
pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem
24.61.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90,
poz. 760, z 2007 r. Nr 245, poz. 1780).

UCHWAŁA Nr XII/75/07

UCHWAŁA Nr XII/74/07

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska
przyjętego uchwałą Nr XXXI/275/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.
40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska przyjętym uchwałą
Nr XXXI/275/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
26 stycznia 2006r. wprowadza się następującą zmianę:
w § 15 pkt 1 w wierszu drugim w miejsce słów
„trzy razy w miesiącu” wpisuje się „jeden raz w tygodniu”.
§2
Pozostała treść regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega
karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie
określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. Nr 106, poz. 1148, z 2003 r. Nr 132, poz.
1103, z 2007 r. Nr 226, poz. 1648, Nr 99, poz. 664,
Nr 89, poz. 589) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971
r. Kodeks wykroczeń tekst jednolity; (Dz.U. z 2007
r. Nr 109, poz. 756,Nr 82, poz. 558).
§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10
stycznia 2008 r.
§ 6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości w środkach
masowego przekazu.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpac-kiego.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 128, poz. 1407.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Ne
137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.
287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, z 2006 r.
Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 175, poz. 1462.

Wojewoda Podkarpacki
Ewa Draus

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 12 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Ustala górne stawki ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w następujących wysokościach:
1) za odbiór odpadów komunalnych – 70,20 zł
netto za m³.
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – 24,00 zł
netto za m³.
§2
1. Górna stawka opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych określona w § 1 pkt 1 wynosi
60,20 zł netto za m³, jeżeli właściciel nieruchomości gromadzi odpady w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów
w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach:
1) odpadów papierowych i makulatury,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów metalowych,
4) pozostałych odpadów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się
Komisji Porządku Publicznego Ochrony Środowiska.
§5
Traci moc uchwała Nr XXXI/276/06 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Strategia rozwoju
miasta Leżajska
do roku 2015
ciąg dalszy ze strony 5

kających poza Leżajskiem.
Najważniejsze problemy (przytaczamy najwyżej punktowane): Główne problemy miasta:
● brak obwodnicy miasta (26), ● brak nowych
miejsc pracy (23), ● brak rozrywki i zajęcia dla
młodzieży (17), ● zaniedbany budynek MCK
i sali widowiskowo-kinowej (14); Najważniejsze cele dla społeczności Leżajska: ● powiększyć rynek pracy (25), ● rozwój turystyki,
rekreacji, wypoczynku i rozrywki (11), ● budowa obwodnicy miasta (10), ● poprawić bezpieczeństwo mieszkańców (9), ● tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu i usług (7); Najważniejsze atuty miasta Leżajska: ● walory
estetyczne, zaniedbane miasto, czyste środowisko, zieleń (31), ● Bazylika i Klasztor OO.
Bernardynów (20), ● pływalnia miejska (17), ●
dziedzictwo kulturowe związane z wieloletnią historią (16), ● rozwinięta infrastruktura techniczna w mieście (10), ● bezpieczne miasto (7), ●
funkcjonujące zakłady przemysłowe i usługowe (7); Największe słabości Leżajska: ● brak
perspektyw na znalezienie pracy i mieszkania
w mieście (10), ● brak rozrywek dla młodzieży
(8), ● niedostateczna liczba uzbrojonych terenów pod inwestycje, budownictwo (7); Największe zagrożenia dla przyszłego rozwoju miasta: ● odpływ wykształconej młodzieży do większych ośrodków miejskich lub zagranicę (34), ●
brak miejsc pracy (11); Najważniejsze szanse
rozwojowe Leżajska: ● pomoc finansowa Unii
Europejskiej (18), ● rozwój przemysłu i budowa
nowych zakładów (17), ● planowane inwestycje drogowe (11); Co chcieliby zmienić w Leżajsku: ● remont budynku MCK (20), ● wyłączyć ruch ciężkiego transportu poza miasto (9),
● obniżyć bezrobocie (8), ● oczyścić zbiornik
Floryda (7), ● wybudować ścieżkę rowerową
(7), ● założyć więcej terenów zielonych – park,
plac zabaw (7).
Przedstawiliśmy problemy najczęściej poruszane, ale ich spektrum było bardzo szerokie. Na ogół pojedyncze głosy dotyczyły takich spraw, jak: zbudować rondo koło klasztoru, amfiteatr przy Dworze Starościńskim, przenieść targowisko z okolicach MCK, wybudować
skate-park, uruchomić darmowy internet, dopilnować właścicieli psów, by po nich sprzątali,
wyremontować dworzec PKP, mało parkingów,
mało mieszkań socjalnych, brak dobrego połączenia drogowego w kierunku Sokołowa, bierność mieszkańców, poszerzyć granice miasta,
zlikwidować nielegalne wysypiska śmieci, przenieść Dni Leżajska na stadion, rozbudować
stadion piłkarski, wpływać na właścicieli zrujnowanych budynków, żeby je uporządkowali,
wprowadzić w szkołach stypendium za wyniki
w nauce za średnią ocen powyżej 4,75, wprowadzić zakaz palenia papierosów w miejscach
publicznych.

17

podróże

rocznice

Mont Blanc nasz!
ciąg dalszy ze strony 7

i załamanie pogody przyszło wcześniej.
To była walka ze śniegiem, wichurą, mrozem, szukaniem właściwej ścieżki w lodowcu. Wszystko zasypane śniegiem.
Nie wiadomo, gdzie pod nim jest szczelina, gdzie twardy grunt. Sunęli w ślimaczym tempie, dziobiąc czekanami ośnieżony lód. Wokół chmury i śnieg. Spotkali Francuza: – Jest zbyt niebezpiecznie,
wracam.
Walczyli z siłami natury i ze swymi
słabościami. Po krótkim odpoczynku
w schronie Vallot poszli dalej.
O dziewiątej rano stanęli na szczycie
Mont Blanc.
Jaki jest ten szczyt?
– Jak Połoniny, jeden wielki lodowiec,
kilkadziesiąt hektarów białej czapy – mówi
Tadeusz Janas. – Nie ma tam nic, ani obelisku, ani krzyża jak u nas, jak na Giewoncie. Ale ja zatknąłem proporczyk z herbem Leżajska. Niestety, szybko przysypał go śnieg.
Potwierdziła się stara prawda: łatwiej
wejść niż zejść.
Załamanie pogody postępowało. Były
nie tylko śnieżyca i wichura, grad i deszcz,
ale nadeszła też burza z piorunami. Uciekać nie było gdzie. Naszpikowani żelastwem, z czekanami w plecakach sterczącymi jak piorunochrony, szukali po omacku drogi w dół, posuwali się kilka metrów
na minutę. Wszędzie biało, nie wiadomo,
gdzie przepaść, gdzie grań... Kiedy znaleźli się na pionowej ścianie, w rakach,
przypięci do stalowej liny (tej poręczówki) jeden z uczestników wyprawy – ostatni
schodzący – krzyknął, że czuje się jakby
włożył palce do gniazdka z prądem.
Mieli wielkie szczęście, że w tych warunkach udało im się zejść w dół.
Gdy w końcu dotarli do miejsca, gdzie
pośród skał pozostawili swe namioty, zapasowe ubrani i zapasy żywności, zastali
jedynie kamienie. Gdzieś w oddali majaczyły rozpostarte na skałach resztki kolorowych płacht. Wichura zdmuchnęła
ich dobytek.
Mimo to wracali szczęśliwi. Zdobyli
przecież „dach Europy”!
– Dla człowieka, uprawiającego turystykę wysokogórską, Mont Blanc
nie jest szczytem kto wie jak trudnym
do zdobycia – mówi Tadeusz Janas. –
Ale istotne są warunki – potrzebna jest odporność na zmiany ciśnienia, na chorobę
wysokościową. A najniebezpieczniejsze
jest załamanie pogody. Wtedy jest najwięcej śmiertelnych ofiar. My mieliśmy dwa
takie momenty. I w górę i w dół. Ale udało się i mogę powiedzieć, że Mont Blanc
jest nasze! Trzeba jednak pamiętać zawsze o tym, że przyroda ma wielką przewagę nad istotą ludzką!
Co dalej?
– Jest jeszcze wiele szczytów do zdobycia – mówi Tadeusz Janas.

Barbara Woś-Lisiecka
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Święto w leżajskiej Straży Pożarnej
11 listopada br. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
odbyło się spotkanie związane z 40.
rocznicą reaktywowania naszej wspaniałej leżajskiej Orkiestry Dętej. Było
ono tez okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom.
Zebranych przywitał komendant Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku Józef Golec, który przedstawił historię Orkiestry.

Ochotnicza Straż Ogniowa w Leżajsku powołana została 31 grudnia 1868 r.
Przy niej powstała w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku orkiestra, która grała
do 1918 roku. Po wyzwoleniu w 44 roku
w mieście działała orkiestra przy tartaku
prowadzona przez Władysława Pieniążka, która zaprzestała działalność w 1950
roku. W listopadzie 1967 roku powstała
grupa inicjatywna, która dążyła do reaktywowania orkiestry OSP. Ognisko Muzyczne zaczęło kształcić instrumentalistów, zakupu instrumentów dokonała Miejska Rada Narodowa. Pierwszym
dyrygentem został Stanisław Czerwonka. Kolejni to: Władysław Wogel, Ludwik
Kornafel, Edward Horoszko, Edward Sarzyński, a od 1996 roku ponownie Stanisław Czerwonka. Od września 2000 roku

kapelmistrzem Orkiestry jest ponownie
Edward Sarzyński.
Orkiestra jest znana nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, koncertuje też w kraju i zagranicą. Uczestniczy w wielu uroczystościach kościelnych,
imprezach strażackich, obchodach świąt
państwowych, uroczystościach lokalnych
i regionalnych, a także przeglądach artystycznych i konkursach. Zdobywa nagrody i wyróżnienia.
Kapelmistrzowi Edwardowi Sarzyńskiemu z okazji 40. rocznicy reaktywowania Orkiestry złożono gratulacje i wyrazy uznania.
Tego dnia też odznaczeniami uhonorowani przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej zostali: ● Złoty Medal
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Edward Sarzyński, Wiktor Stachurski, Jan
Wyszyński, Henryk Bazan, Jan Osip i Bolesław Bąk; ● Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – Czesław Bujniak,
Czesław Kycia, Stanisław Żuraw, Wojciech Długosz, Robert Krajewski, Tadeusz Stachnio i Leszek Borkowski; Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” –
Krzysztof Baran, Wojciech Hospod, Tomasz Leja, Damian Kurek i Piotr Paul.
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:
Marcin Banaś, Grzegorz Kostek, Dariusz
Figiela, Piotr Szantula, Mateuysz Duda,
Łukasz Daź, Andrzej Kostek, Erwin Konior, Mieczysław Majkut i Dariusz Burek.
19 i 20 listopada br. w Rzeszowie nominacje na wyższe stopnie służbowe odebrali: Józef Golec – brygadier, Bogdan
Kołcz – mł. Brygadier, Mirosław Siast –
asp. Sztabowy. W korpusie oficerów –
na starszego ogniomistrza – Zdzisław
Czerwonka, na ogniomistrza – Paweł
Kuraś.

(wm)

dzień za dniem

Odrodzenie
„Strzelca”

11 listopada 2007 roku
Komenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Warszawie powołała Jednostkę Strzelecką 2035 Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Leżajsku.
Związek jest patriotyczną organizacją młodzieży polskiej – kontynuatorem
istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Nawiązuje
do spuścizny historycznej strzelców Józefa Piłsudskiego, walczących o wolność
w latach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku oraz dorobku wychowawczo-ideowego Związku Strzeleckiego, działającego pod auspicjami Ministerstwa Spaw Wojskowych
w latach 1919–1939. Swój program ideowy współczesny związek opiera na haśle Bóg – Honor – Ojczyzna. W swej
działalności członkowie Związku prowadzą aktywną pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia w duchu wartości
patriotycznych oraz podejmują działania
w sferze wychowania sportowego i proobronnego. Związek współpracuje ściśle
z MON, MEN a także wieloma organizacjami społecznymi, w tym przede wszystkim ze Związkiem Piłsudczyków. Jest także w stałym kontakcie z Orynariatem Polowym Wojska Polskiego. Dowódcą JS

2035 w Leżajsku jest sierżant ZS Waldemar Tłuczek.
Celem Związku jest: ● działanie
na rzecz niepodległości i umacniania kraju, ● wychowanie obywatelskie członków,
● przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz w formach Obrony Cywilnej,
Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej itp., ● wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym, ● podnoszenie
poziomu sprawności fizycznej, ● uczenie
zdyscyplinowanego życia w zespole.
Od momentu powołania samodzielnej Jednostki przez Komendę Główną
istnieje możliwość wstąpienia w szeregi „Strzelca” – ale trzeba mieć ukończonych 14 lat.
Uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, którzy
zabiegali o powołanie w Leżajsku samodzielnej Jednostki Strzeleckiej, teraz –
gdy ta jednostka już istnieje – zapraszają chętnych do wstąpienia do niej.
Członkowie leżajskiej Jednostki
„Strzelca” apelują:
Jeśli jesteś uczniem gimnazjum lub
szkoły średniej i chcesz: ● poznać żołnierskie życie, ● włożyć mundur wojskowy, ●
strzelać z broni, ● uczestniczyć w obozach szkoleniowych, ● kultywować tradycję oręża polskiego, ● poznawać nowych, ciekawych ludzi, ● przeżyć prawdziwą przygodę, przyłącz się do nas!
Przyjdź do biura werbunkowego!
Więcej informacji na temat spotkań znajdziesz pod numerem telefonu:
509 689 772 oraz na stronie internetowej
www.strzelec-lezajsk.go.pl

Przyjaciel czy wróg?
Każdego roku kilkadziesiąt osób
zostaje dotkliwie pogryzionych przez
własne lub psy. Problem dotyczy
szczególnie dzieci, które darzą zaufaniem niemal każdego napotkanego czworonoga, a które – wobec ataku szczerzącego zęby psa – są najbardziej bezbronne.
Obraz psa, jaki został nam wpojony w dzieciństwie, przekazujemy dzieciom. Najczęściej jest to obraz pozytywny. I słusznie. Musimy jednak pamiętać, że każdy pies, nie tylko zły, chowany
jest po to, aby bronić swego pana i może
nas pogryźć.
Obecnie daje się zauważyć zjawisko
porzucania psów. Wałęsające się, opuszczone zwierzęta, często głodne, stanowią zagrożenie dla ludzi a szczególnie
dzieci.
Po czym poznać, że pies chce nas zaatakować? Agresywny pies wysyła znaki
ostrzegawcze: ma najeżoną sierść, położone uszy, sztywne nogi, uniesiony ogon.
Warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze
dookoła osoby, którą osacza.
Co robić w czasie ataku psa? ● stań,
nie uciekaj, ● nie patrz psu w oczy (na
to może sobie pozwolić tylko jego pan),

● nie okazuj strachu, mimo że to trudne,
● nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży – jeśli skoczy na plecy, może przewrócić nawet dorosłego
a dziecko bez trudu, ● ustaw się bokiem
do psa, na lekko rozstawionych nogach –
to pozwala utrzymać równowagę, ● przyjmij postawę żółwia – ochronisz wystające części ciała, za które zwykle chwyta pies.
Pozycja żółwia: ● spleć dłonie do wewnątrz, ● schowaj kciuki do środka, ● załóż ręce na kark, ● osłoń nimi także uszy,
● kucnij, ● przyciągnij głowę do kolan.
Pies zniechęcony taką postawą i brakiem reakcji ze strony ofiary na ogół odchodzi.
Nieumiejętne zachowanie w takiej sytuacji grozi pogryzieniem.

Aby uniknąć takiej sytuacji, Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku zorganizowało 25 października br. spotkanie z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji w Leżajsku sierżantem Grzegorzem
Bajem. Policjant przybył do przedszkola
ze swoim podopiecznym – Rockim, który jest psem policyjnym w czynnej służbie. Rocki popisał się swoimi umiejętnościami, a policjant w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o swojej pracy
z psem. Przekazał również informacje,
jak należy zachować się w sytuacji spotkania z psem nieznajomym i agresywnym. Zademonstrował postawę żółwia,
którą dzieci zapamiętale ćwiczyły, aby zapamiętać i umieć się zachować z sytuacji zagrożenia.
Na podsumowanie spotkania przedszkolaki obejrzały film „Czy pies musi
gryźć?”

Halina Stępień
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Przemoc w rodzinie
W świecie współczesnym – w obliczu rosnącego bezrobocia i ubożenia
społeczeństwa – zasięg i różnorodność
form przemocy domowej stanowi bardzo częste i niepokojące zjawisko.
Problem ten wynika bardzo często
z frustracji, braku możliwości realizowania się w pracy zawodowej, niezaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
ale bardzo często jest metodą na rozładowanie złości i niezadowolenia z życia
rodzinnego.
KAŻDY MA PRAWO DO OBRONY!
A tak często obserwujemy brak reakcji
ofiary na zadawaną przemoc.
Walka z tym zjawiskiem to nie tylko prywatna sprawa ofiary i jej prześladowcy.
To obowiązek odpowiednich służb. Przemoc domowa jest przestępstwem!
Art. 207 paragraf 1 Kodeksu Karnego: ”Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe
lub powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie działania naruszające
prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ust.
2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie).
Przemoc w rodzinie może przybierać
formę:
● przemocy fizycznej: popychanie,
odpychanie, obezwładnianie, policzkowanie, kopanie, bicie otwartą dłonią lub
pięściami, bicie przedmiotami, parzenie,
duszenie, używanie broni.

● przemocy psychicznej: naśmiewanie się, narzucanie własnych poglądów,
stała krytyka, ograniczanie kontaktów
z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie,
szantażowanie, stosowanie gróźb.
● przemocy seksualnej: wymuszanie stosunków seksualnych, wymuszanie seksu zbiorowego, krytyka zachowań
seksualnych.
● przemocy ekonomicznej: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspakajanie potrzeb materialnych, zaciąganie pożyczek bez zgody partnera,
okradanie.
Jeśli doświadczyłeś lub doświadczyłaś
którejś z tych form przemocy – broń się,
pomogą i wesprą cię wyspecjalizowane
lokalne służby.
Na terenie miasta Leżajska:
● Policja – w godzinach pracy, czyli całodobowo, telefon: 997 lub 017 2406305,
● Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (siedziba
w MCK) z dyżurującymi specjalistami
w każdy poniedziałek od godz. 17–19; *
w pierwszy poniedziałek miesiąca – psycholog, prawnik, terapeuta, * w pozostałe
poniedziałki – członkowie Komisji – (telefon: 017 2426255),
● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3 – w godzinach pracy Ośrodka, tel. 017 2420497,
● Prokurator czy Sąd Rejonowy (telefon: 017 2427075).
Pomoc uzyskać też możesz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, mieszczącym się
w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 3, telefon: 017 2413813. Tam otrzymasz niezwłocznie pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną.
I co najważniejsze, możesz tam schronić
się przed sprawcą przemocy i mieszkać
przez okres 6 miesięcy.
(ciąg dalszy nastąpi)

Pasowanie na ucznia

I. P.

Stop
Meningokokom
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że rozpoczęła się Ogólnopolska Społeczna
Kampania „Stop Meningokokom”,
mająca na celu zapobieganie wystepowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy – ogólnej odpowiedzi
organizmu na zakażenie bakteriami –
muningokokami.
Najczęściej chorują dzieci i młodzież
oraz osoby, mające bliski kontakt z chorym i nosicielem, ponieważ meningokoki znajdują się w wydzielinie dróg oddechowych i są przenoszone drogą kropelkową.
Zakażeniu sprzyja: ● przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach (dyskoteka,
koncert), ● przebywanie w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, internat, akademik), ● przygodne pocałunki,
● picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców, ● palenie tego samego
papierosa, ● bardziej podatni na zakażenie są ludzie osłabieni wcześniejszymi
infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem,
odchudzaniem itp.

Zapobieganie to unikanie ryzykownych zachowań i szczepienia
ochronne.

Objawy zakażenia

W początkowej fazie podobne do przeziębienia (gorączka, bóle stawów, mięśni,
ogólne złe samopoczucie). Mogą również
wystąpić bóle głowy, nudności, wymioty,
sztywność karku, drgawki. Charakterystycznym późnym objawem jest wysypka
– plamki na skórze całego ciała.
U dzieci poniżej 2 roku życia – brak
apetytu, wymioty, spowolnienie, senność,
rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko, wybroczyny na skórze.
Choroba rozwija się bardzo szybko!!!
Aby skutecznie leczyć zakażenie meningokokowe, należy po wystąpieniu pierwszych objawów zgłosić się do lekarza.
17 października br. Szkoły Podstawowej
nr 2 sześćdziesięciu pierwszoklasistów
uroczyście przyjętych zostało do szkolnej społeczności. Na ceremonii obecni
byli: burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz,
starszy wizytator z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Krystyna Czubara, uczniowie ze starszych klas, rodzice.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i okolicznościowych przemówieniach gości i części artystycznej,
w której – według scenariusza i scenografii Jolanty Żołyniak – wystąpili uczniowie z klasy IV „a”, dyrektor szkoły Józef
Rzeszutko odebrał przysięgę uczniowską i dokonał aktu pasowania na ucznia.
Następnie pierwszoklasiści włożyli róże
do trzech wazonów, które dyrektor obwiązał razem jedną szarfą na znak symbolicznego związania uczniów ze swoją szkołą. Wychowawcami klas są: I „a”
– Grażyna Miłogób, I „b” – Jolanta Żołyniak, I „c” – Ewa Janas.
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dzień za dniem
dego, lecz jakże utalentowanego organisty Michała Gduli.
W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Leżajska
i okolic za liczne przybycie i za modlitewne uczczenie pamięci Sługi Bożego Jana
Pawła II.

Ks. Grzegorz Jakubik

Harcerski festiwal

VII Dzień Papieski
VII Dzień Papieski 2007 pod hasłem:
Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. „Człowiek jest drogą Kościoła”
– te słowa wypowiedział Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki obrońca godności człowieka. Jemu poświęcony został program słowno-muzyczny przedstawiony w leżajskiej Farze
wieczorem 14 października br.
Wieczornica rozpoczęła się o godz.
20.00 w kościele farnym w Leżajsku, a zakończyła ok. godziny 21.37 – w momencie przejścia Sługi Bożego Jana Pawła
do domu Ojca.
Program prowadziła licealistka LO im.
B. Chrobrego w Leżajsku Małgosia Mędrek, a rozpoczęła od słów: Mija kolejny
rok od chwili, kiedy Sługa Boży Jan Paweł
II powrócił do Domu Ojca. Gdy przypominamy sobie jego głos, który tak kochamy,
gesty, którymi potwierdzał głoszone prawdy, postawę, w której wyrażała się wielka
miłość do Boga i człowieka odczuwamy
tęsknotę i wzruszenie...
Przedstawienie powstało przede
wszystkim dzięki bezinteresownej pomocy
wspaniałych ludzi pracujących w Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku, a szczególnie dzięki: dyrektor tej instytucji – Marii
Horoszko; Adamowi Kuźmie (okazał on
fachową pomoc w przygotowaniu audiowizualnej strony spotkania), a także dzięki: Bartłomiejowi Urbańskiemu i Damianowi Wyszyńskiemu z MCK w Leżajsku
(zatroszczyli się oni o dostarczenie, rozłożenie i podłączenie specjalistycznego
sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, który obsługiwali przez cały czas
trwania wieczornicy).
Wielkie zaangażowaniem w cały projekt
wykazała się oaza działająca przy leżajskiej Farze. To przedstawiciele oazy odczytywali teksty (fragmenty pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redemtor hominis”),
prowadzili modlitwę różańcową, wykonywali piękne piosenki dedykowane Słudze
Bożemu. Bardzo im za to dziękuję.
Ten wyjątkowy wieczór uświetnił występ
Chóru Gimnazjum Miejskiego oraz Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku „Cantiamo” pod kierownictwem Barbary Kuczek. Atrakcją wieczoru była także muzyka organowa w wykonaniu naszego mło-

W dniach 16–18 listopada br. odbył
się w leżajskim Miejskim Domu Kultury
IV Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HIT 2007. Organizatorem konkursu była Komenda Hufca ZHP – Leżajsk oraz Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku. Celem konkursu było rozpowszechnianie piosenki harcerskiej
i turystycznej oraz integracja środowiska harcerskiego.
Tę sympatyczną trzydniową imprezę rozpoczęło tak zwane „świeczkowisko”, w czasie którego wszyscy wspólnie śpiewali harcerskie piosenki. Sobota
była dniem zmagań zespołów uczestniczących w konkursie, w którego szranki stanęło kilkanaście zespołów oraz soliści. Jury w składzie: Urszula Wyszyńska – nauczyciel Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, Stanisław Jaworski – dyrektor Szkoły Muzycznej w Leżajsku, Andrzej Wyszyński – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku, Ewa
Wielińska – nauczycielka ze Szkoły Muzycznej i Bożena Zygmunt – nauczycielka z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku
przyznało następujące nagrody: ● w kategorii zespołowej: I miejsce – Zamszowa
Pufa z Leżajska za piosenkę „Z Tatr”, II
miejsce – 34 Rzeszowska Drużyna Harcerska im. Floriana Marciniaka za „Piosenkę Naszych Druhen”, III miejsce – Bałamutki z Próbnej Drużyny Harcerskiej
„Echo” z Czarnej za piosenkę „Krajka”;
● w kategorii solowej: I miejsce – Weronika Król z 6 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Wataha” z Łańcuta za piosenkę „Jak okiem sięgnąć”, II miejsce – Edyta Korzystka z 4 Drużyny Wędrowniczej
im. Leopolda Lisa Kuli z Białobrzegów
za piosenkę „Cygańska Ballada”, III miejsce – Patrycja Porębna z 4 Drużyny Wędrowniczej im. Leopolda Lisa Kuli z Białobrzegów za piosenkę „Chodź pomaluj
mój świat”; ● w kategorii Drużyna Nieprzetartego Szlaku Jury przyznało wyróżnienie za udział 1 Drużynie Harcerskiej
NS z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Leżajsku za piosenkę „Lato”. GRAND
PRIX otrzymali członkowie 307 KGDH
„Wilki” im. A. Małkowskiego z Kołaczyc,
a wyróżnienia: Filip Sołek z Gromady Zuchowej z Leżajska oraz 2 Środowiskowa Drużyna Harcerska JUSSY z Leżajska, 17 Stalowowolska Drużyna Harce-

rzy Starszych, 4 Drużyna Wędrownicza
im. Leopolda Lisa Kuli.
Koncert galowy, na którym wystąpili wszyscy tegoroczni laureaci odbył się
17 listopada. Zgromadził wielu sympatyków harcerskiej piosenki – ludzi w różnym wieku, którzy dobrze się bawili cicho
podśpiewując znane nam wszystkim harcerskie piosenki.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania sponsorom, dzięki którym impreza mogła mieć tak wspaniałą
oprawę: Urzędowi Miejskiemu w Leżajsku, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku, Gminie Leżajsk, Zakładowi kowal-

stwa artystycznego „Kłak”, firmie „Termoinstal-Łańcut SA”, Studiu Reklamy „Decoro”, Pizzerii „Delfinek”, MZK Leżajsk, Kawiarni „Kameleon”, LSR, firmie złotniczej
„Karat”, Bankowi Spółdzielczemu, Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku, Piekarni
„Nasza” w Leżajsku, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Leżajsku oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej w Leżajsku.
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The Globetrotters
w Leżajsku

We wtorek 30 października br. w sali
widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury odbył się koncert jazzowego
zespołu „Globetrotters”. Jego bogaty
repertuar oraz doborowa obsada przyciągają na koncerty rzesze miłośników
tego gatunku muzyki.
Zorganizowane w tym roku po raz
trzeci „Spotkania z jazzem” pokazały,
że taka muzyka ma także w naszym mieście i regionie wielu odbiorców. Jak zwykle na koncertach tej formacji panowała
wspaniała atmosfera, a pełny profesjonalizm występujących muzyków dostarczyły
widzom wielu artystycznych przeżyć.
Leżajski występ, który zgromadził pokaźną publiczność był jednym z kilkunastu na jesiennej trasie koncertowej zespołu po całym kraju. „The Globetrotters”
w swojej dziesięcioletniej historii współpracowali z wieloma uznanymi muzykami
nieustannie eksperymentując z brzmieniem.
Oryginalność muzyczna zespołu polega na nietypowym połączeniu trzech różnych indywidualności muzycznych, gdzie
Kuba Badach – autor całego przedsięwzięcia reprezentuje soul i funk, Jerzy
Główczewski – jazz a Bernard Maseli –
fusion. To połączenie plus elementy folkloru całego świata obecne w każdej kompozycji zespołu stanowią o bardzo oryginalnym obliczu „The Globetrotters”.

(it)

21

sport
Zakończyły się rozgrywki rundy jesienniej IV ligi podkarpackiej.
Leżajska „Pogoń” wypadała w niej
bardzo marnie, zajmując 14 miejsce w końcowej tabeli rozgrywek.
Na rozegranych 17 spotkań odniosła 3
zwycięstwa, 7 razy zremisowała i 7 razy
przegrała. Jest to wynik poniżej oczekiwań, który przyniósł wielkie rozczarowanie dla sympatyków piłki nożnej z Leżajska i okolicy.
Po zakończeniu rozgrywek odbyło się
w Ratuszu spotkanie Burmistrza Leżajska z Zarządem Klubu oraz jego głównymi sponsorami, tj. kierownictwem Browaru Leżajsk oraz BMF Polska. Podczas
tego spotkania padło wiele krytycznych
uwag pod adresem Zarządu Klubu i wyników uzyskanych przez pierwszą drużynę. Efektem spotkania było zwołanie Walnego Zebrania Członków MZKS
„Pogoń”, które odbyło się 11 grudnia br.
Na zebraniu tym nastąpiło małe „trzęsienie ziemi” – powołano nowy 7-osobowy
Zarząd Klubu, na którego czele stanął
Andreas Wielosinski, prezes BMF Polska – były zawodnik Bundesligi, znający
piłkarskie rzemiosło od podszewki a równocześnie wspaniały menedżer niemieckiej firmy BMF „Bürener Maschinefabrik”. Ponadto w skład Zarządu weszli:
Alicja Wołek – przedstawiciel głównego
sponsora Browar Leżajsk, Henryk Stawarski – adwokat, Piotr Kozłowicz – dyrektor ds. Kontraktów „Skajska”, Janusz
Dąbek – przedsiębiorca, Janusz Berestka – pracownik Urzędu Miejskiego oraz
Tomasz Szmuc – MOSiR Leżajsk.
Walne zebranie powołało też Komisję
Rewizyjną w następującym składzie: Wojciech Surma (przewodniczący) – dyr. MOSiR Leżajsk, Władysław Bryniarski – rad-

Mistrzowie
w karate

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna MZKS „Pogoń” Leżajsk
Stoją od lewej: E. Mazur, J. Dąbek, A. Wielosinski (prezes Klubu), W. Bryniarski, A. Wołek,
W. Surma, P. Kozłowicz, J. Berestka, H. Stawarski.

ny Rady Miejskiej, Eugeniusz Mazur – Sekretarz Miasta.
Zarząd Klubu do opracowania i wprowadzenia w życie od rundy wiosennej systemu wynagradzania zawodników uzależnionego od wyników rozgrywanych
meczy. Miejmy nadzieję, że to „małe
trzęsienie ziemi”, powodujące odnowienie składu Zarządu oraz decyzje nowego

Prezesa Klubu spowodują, iż piłka nożna w Leżajsku stanie na wyższym poziomie, a pierwszy zespół powalczy jeszcze
o wejście do III Ligi, co deklarują sami zawodnicy.
Życzymy tego w nadchodzącym 2008
roku.
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KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK
Rundy jesiennej sezonu 2007/08

Leżajski klub „Kyokusin karate”,
działający od 15 lat, zrzesza około 80
sympatyków Walk Wschodu. Głównie
jest to młodzież, ale także rodzice dzieci i młodzieży, trenujących różne formy karate.
Jak nas poinformował wiceprezes klubu Dariusz Burda, leżajska 9-osobowa
reprezentacja, 28 października br., zajęła
trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate o puchar burmistrza Sandomierza. Ogółem startowało 199 zawodników
z dwudziestu ośrodków w kraju.
Indywidualnie w kategorii najmłodszych
(rocznik 2000 i młodsi) pierwsze miejsce
zajęła Maryla Leszczak, drugie - Kajetan Walawski, na czwartym miejscu uplasowała się Olga Zatońska. W kategorii
„kata” dzieci (rocznik 98 – 96) I miejsce
zajęła Katarzyna Burda. W kolejnej konkurencji „kata” (rocznik 90-91) I miejsce
zajął Józef Murdzia, w kategorii „kumite” na trzecim miejscu uplasował się Krystian Stępień.
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Rozczarowanie i nadzieja
po jesiennej rundzie

1. Izolator

17

39

35–11

2. Siarka

17

38

28–9

3. Orzeł

17

35

23–12

4. Stal Mielec

17

31

29–22

5. Unia

17

31

32–17

6. Stal Sanok

17

30

36–19

7. Galicja
8. Rzemieślnik

17
17

29
24

23–11
22–21

9. Igloopol

17

23

17–18

10. Krośnianka-Karpaty

17

22

27–25

11. Kolbuszowianka

17

21

26–21

12. Polonia

17

18

19–25

13. Zryw

17

16

20–33

14. Pogoń

17

16

14–21

15. JKS Jarosław

17

16

14–31

16. Lechia

17

14

17–49

17. Żurawianka

17

14

16–27

18. Korona

17

7

14–46

Debiut na nowym boisku

Od Młodzika
do Juniora

W dniach 9–11 listopada br. w Leżajsku odbył się III Ogólnopolski Turniej
Piłki Siatkowej Chłopców „Od Młodzika do Juniora”.
W turnieju udział wzięły najlepsze zespoły w Polsce: „Mostostal” Kędzierzyn
Koźle, „Jadar” Radom, „Wifama” Łódź,
UKS w Jastarni, „Resovia” Rzeszów, UKS
Stalowa Wola, „Błękitni” Ropczyce, „Siódemka” Resovia Rzeszów, UMKS Łańcut
i gospodarz LTS „Feniks” Leżajsk. Turniej
stał na bardzo wysokim poziomie. Większość spotkań kończyła się wynikami 2:1;
począwszy od meczu otwarcia „Jadar”
Radom – „Feniks” Leżajsk 2:1 do finału,
w którym „Jadar” Radom wygrał z „Mostostalem” Kędzierzyn Koźle 2:1.

10 listopada br. – zaledwie dwa
dni po oficjalnym odbiorze i oddaniu do użytku wielofunkcyjne boisko
sportowe w Leżajsku (jedyny tego typu
obiekt w powiecie) gościło pierwszych
zawodników.
Byli nimi ministranci z klasztoru OO. Bernardynów z Leżajska oraz parafii w Maleniskach i Hucisku. Opiekunami zawodników byli o. Klaudiusz i o. Erwin. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach: ministranci młodsi i ministranci starsi. W pierwszych rozgrywkach piłki nożnej ministrantów zwycięstwo i puchary przypadły ministrantom młodszym z Huciska oraz ministrantom starszym z Malenisk. Na miejscach drugich uplasowali się w obu kategoriach ministranci z Leżajska.
Młodzież, która brała udział w turnieju bardzo sobie chwaliła nowe boisko
ze sztuczną nawierzchnią; nigdy wcześniej
nie miała okazji grać na takim boisku.
Nawierzchnia boiska pokryta jest specjalnym tworzywem, które dzięki swojej
elastyczności sprawia, że poruszanie się
po nim jest czystą przyjemnością a upadki nie są tak bolesne i groźne w skutkach
jak na – dość powszechnych – nawierzchniach asfaltowych.
Na nowo otwartym boisku już na wiosnę zaczną rozgrywać mecze również miłośnicy tenisa ziemnego, siatkówki oraz
kosza. Dzięki temu obiektowi młodzież
w ramach lekcji wychowania fizycznego
oraz zajęć pozalekcyjnych może świetnie
spędzać wolny czas. Także dorośli, ponieważ to wielofunkcyjne boisko jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Leżajska
– także dorosłych, którzy – rozumiejąc
wagę i sens czynnego wypoczynku – zechcą spróbować swych sił w takich dyscyplinach sportu jak: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, tenis, koszykówka.
To wszystko może się dziać na tym jednym boisku. Oczywiście nie jednocześ-

nie, ale to już kwestia ustalenia szczegółów spotkań. Opiekunem tego pierwszego w powiecie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Leżajsku jest Gimnazjum Miejskie – sąsiaduje ono z nim i krytą pływalnią.
Słowa uznania i podziękowania należą
się władzom naszego miasta oraz radnym, że mimo krótkiego czasu, jaki był
na złożenie wniosku o dofinansowanie
tej inwestycji przez Ministerstwo Sportu, udało się tego dokonać. Podziękowania również należą się posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który postarał się,
by ten wniosek zyskał akceptację resortu
i poważną kwotę na sfinansowanie tego
przedsięwzięcia.

(ws)

Ostateczna kolejność w Turnieju: 1.
„Jadar” Radom, 2. „Mostotstal” Kędzierzyn Koźle, 3. „Resovia” Rzeszów, 4. UKS
w Jastarni, 5. UKS Dwójka Stalowa Wola,
6. „Feniks” Leżajsk, 7. „Wifama” Łódź, 8.
„Siódemka” Resovia Rzeszów, 9. „Błękitni” Ropczyce, 10. UMKS Łańcut. Nagrody indywidualne zdobyli: MVP Turnieju –
Wojciech Ferens (Jadar Radom), Najlepszy Rozgrywający – Damian Sąpór (Jadar Radom), Najlepszy Atakujący – Jakub Peszko (Resovia Rzeszów), Najlepszy Środkowy – Szymon Ostrowski (Jastarnia), Najlepszy Libero – Michał Cymereman (Mostostal).
Sponsorami Turnieju byli: Urząd Miejski
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, PWZS w Rzeszowie, Browar Leżajsk.

Zawodnicy LTS „Feniks” Leżajsk:

(jz)

Od lewej w górnym rzędzie: Paweł Zygmunt, Michał Cymerman, Marcin Baran, Adrian Zych,
Ernest Kulpa, Szymon Tuptoński. Klęczą od lewej: Mateusz Kuras, Aleksander Franus, Jakub Zygmunt, Arkadiusz Bosak, Dawid Sierżęga, Mateusz Kamiński.
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zdrowie i uroda

Gwiazdka
po staropolsku
Niedługo Wigilia. Czas rozpocząć przygotowania. Wymagające są te najpiękniejsze w naszej tradycji Święta. Dodatkowe nakrycie przy
stole, pierwsza gwiazdka na niebie, nieparzysta
liczba potraw i najlepiej żeby ich było kilkanaście. Jak tu nie nadwerężyć zdrowia!
Potrawy wigilijne są postne, przy umiarkowanym ich spożyciu nie powinny być przyczyną niestrawności. Doprawione są kminkiem, majerankiem, tymiankiem i pieprzem. Przyprawy te pomagają w wydzielaniu soków trawiennych i ułatwiają trawienie. Gorzej jest ze świątecznym ucztowaniem. Słodkie ciasta, tłuste makowce, wędliny
i mięsa a do tego sałatki z majonezem.

Najczęściej wigilię rozpoczynamy od zupy:
barszczu czerwonego z uszkami, zupy grzybowej, rybnej albo polewki migdałowej. Jako następne tradycyjnie podajemy kluski, groch, kapustę i kaszę. Nie może obyć się bez ryb choćby śledzi. Niektórzy nie wyobrażają sobie wigilii
bez smażonego karpia. Ryby doskonale zastępują mięso, mają pełnowartościowe białko, witaminy, sole mineralne, tłuszcz zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe, którego ciągle brakuje w naszej codziennej diecie. Może spróbować
wprowadzić zmiany w świątecznym menu, zachowując tradycyjne surowce i przygotować tym
razem coś innego.
Do wypróbowania staropolskie potrawy wigilijne.

Zupa migdałowa

Składniki: 250 g migdałów, kilka gorzkich migdałów, 1 litr mleka, kawałek kory cynamonu, 2 łyżki
cukru, 2 łyżki rodzynek, 1/2 szklanki ryżu.
Wykonanie: Ryż ugotować na sypko, migdały
sparzyć, obrać ze skórki, posiekać na drobno. Zagotować mleko, dodać migdały, cukier, cynamon
i rodzynki. Podgrzewać przez kilka minut na małym ogniu. Podawać z ryżem.

Karp marynowany

Składniki: około 2 kg filetów z karpia, 2–3 łyżki mąki, sok z połowy cytryny, olej do smażenia,
2–3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki, 2–3 łyżki
oliwy z oliwek, sól.

Królewska woda węgierska

Elżbieta Łokietkówna nie grzeszyła urodą. Szpeciła ją brzydka, szara i krostowata
cera. Dlatego, gdy król węgierski poprosił
ją o rękę, nikt nie miał wątpliwości, że robi
to wyłącznie z powodów politycznych. I trudno się dziwić, że brzydula nie była szczęśliwa... aż do czasu, gdy – już jako dojrzała kobieta – nagle wypiękniała! I to tak, że zaczęło za nią szaleć wielu węgierskich panów –
młodych i starych!

Weź 2 łyżki suszonego rozmarynu, 1/2 łyżki listków mięty pieprzowej, 100 g czystego spirytusu 90procentowego, 100 g wody różanej, 5 kropli olejku
rozmarynowego, 3 krople olejku lawendowego.
Rozmaryn włóż do słoika, zalej alkoholem
i szczelnie zakręć. Przez 4 tygodnie przechowuj
go w ciepłym miejscu, od czasu do czasu potrząsaj. Potem odcedź nalewkę i przepuść przez
filtr do kawy. Dodaj olejek i wodę różaną, wymieszaj. Gotowy tonik przelej do butelki z ciemnego
szkła. Przed użyciem rozcieńczaj go przegotowaną wodą w proporcji: 1 część toniku, 2 części wody.
Płyn ma naturalne właściwości antybiotyczne,
działa więc odtruwająco i antybakteryjne na zanieczyszczoną cerę twarzy, ramion i pleców. Ma
właściwości ściągające, więc znakomicie wpływa
na rozszerzone pory, a ponieważ poprawia ukrwienie – również na skórę zmęczoną i zwiotczałą. Pomaga też przy leczeniu grzybicy paznokci u rąk
i stóp.

Tonik
królowej Elżbiety

Kosmetyki
w kuchni

Piękna
na święta

Tajemnica owego powodzenia tkwiła w niezwykłym kosmetyku, stworzonym specjalnie dla
królowej przez pewnego alchemika. Ów kosmetyk przeszedł do historii jako „królewska woda
węgierska”. Elżbieta używała go jako toniku –
dzięki niemu znikły z jej twarzy wypryski, cera
się wygładziła i nabrała ciepłych, pięknych tonów. Dodatkową zaletą, niejako „skutkiem
ubocznym”, okazał się erotyczny, przyciągający mężczyzn zapach płynu.
Jego receptura długo stanowiła tajemnicę
królewskiej rodziny, aż w końcu została wykradziona przez sprytną dwórkę i pojawiła się
w kilku zielnikach.
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Przed świętami wyjątkowo dużo czasu spędzamy w kuchni. Warto choć raz w ciągu dnia
znaleźć chwilkę dla siebie i oderwać się od zajęć. Tym bardziej, że masz akurat w zasięgu
ręki mnóstwo doskonałych naturalnych kosmetyków za darmo – w kuchni właśnie. Przejrzyj przepisy – na pewno znajdziesz dla siebie
coś interesującego.

Toniki

Cytryna. Wyciśnij z niej sok i 1 łyżeczkę dolej
do szklanki ciepłej, przegotowanej wody. Dodaj łyżeczkę gliceryny, wymieszaj. Nadaje się dla każdej
cery – rozjaśnia ją delikatnie i wygładza.

Marynata: szklanka octu winnego, 1/2 szklanki
czerwonego wytrawnego wina, 1–2 ząbki czosnku,
łyżeczka suszonej mięty i pieprzu.
Wykonanie: Filety skrapiamy sokiem z cytryny,
nacieramy solą zostawiamy na 1–2 godzin. Filety
osuszamy, kroimy na niewielkie kawałki, obtaczamy w mące, smażymy na złoty kolor. Usmażone
filety układamy w głębokiej salaterce. Zagotowujemy ocet z winem, miętą, pieprzem i czosnkiem.
Gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Gorącym octem zalewamy karpia, przykrywamy folią
i zostawiamy na 2–3 dni. Przed podaniem układamy na półmisku, skrapiamy oliwą i posypujemy
zieloną pietruszką.

Jabłka po królewsku

Składniki: 4 duże winne jabłka, 2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, łyżka miodu, 1 i 1/2
szklanki słodkiej śmietanki, łyżka cukru, łyżeczka
mielonego cynamonu, łyżka płatków migdałowych,
2 łyżki małych rodzynek, łyżka wytrawnego wina.
Wykonanie: Z umytych i osuszonych jabłek
wydrążamy gniazda nasienne, orzechy mieszamy z rozpuszczonym miodem i napełniamy jabłka.
Po nadzieniu układamy je w żaroodpornym półmisku i wstawiamy do nagrzanego piekarnika (180oC)
i pieczemy około 30–40 minut. Umyte rodzynki zalewamy winem i zostawiamy na kilka minut. W naczyniu zagotowujemy śmietankę z cukrem, ciągle
mieszając dodajemy cynamon, rodzynki i płatki
migdałowe. Upieczone jabłka polewamy gorącą
polewą i natychmiast podajemy.
Ogórek. Pół szklanki soku ogórkowego wymieszaj z łyżeczką soku z cytryny. Nadaje się dla każdej cery – przyjemnie odświeża i nawilża.
Pietruszka. Opłucz pęczek natki pietruszki,
drobno ją posiekaj, zalej szklanką przegotowanej
wody. Po 10–12 godzinach przecedź przez gazę,
dodaj 2 łyżeczki soku z cytryny i łyżeczkę spirytusu.
Przechowuj w lodówce, stosuj 2 razy dziennie.
Kapusta. Kilka starannie opłukanych liści kapusty włóż do sokowirówki. Sokiem przemywaj podrażnioną, zmęczoną skórę.

Maseczki
Z drożdży. Łyżkę drożdży rozmieszaj na gładką pastę z odrobiną przegotowanej wody i łyżką
soku cytrynowego. Rozprowadź na twarzy. Gdy
całkowicie zaschnie, zwilżonymi wodą opuszkami palców masuj twarz przez kilka minut. Spłucz
chłodną wodą i przetrzyj skórę tonikiem np. z pietruszki. Ta maseczka przeznaczona jest dla cery
tłustej, zanieczyszczonej.
Z mąki. Do szklanki mleka dodaj 2 łyżki mąki
ziemniaczanej, ugotuj budyń. Ciepłym pokryj
twarz. Po 20 minutach zmyj najpierw letnim mlekiem, a potem zimną wodą. Odżywi i wygładzi każdą cerę.
Z miodu i migdałów. Ubij na sztywno białko
delikatnie wymieszaj z łyżeczką płynnego miodu
i taką samą ilością soku z cytryny. Dodaj 5 zmiksowanych migdałów. Rozprowadź maseczkę na twarzy, po 20 minutach zmyj np. tonikiem kapuścianym. Jest doskonała dla podrażnionej, wysuszonej cery.
Z ziemniaka. Świeżo ugotowaną, ciepłą bulwę
rozgnieć i wymieszaj z łyżką śmietanki. Nałóż papkę na twarz, przykryj gazą oraz ręcznikiem zwilżonym ciepłą wodą. Po 10 minutach spłucz najpierw
ciepłą, potem zimną wodą. Ten zabieg ożywi i doda
blasku szarej, zmęczonej skórze.

szachy

Narty
z drugiej ręki
Najczęściej ludzie oglądają
sprzęt w sklepach, tam też zasięgają cennych rad, a kupują
na giełdzie lub w komisie.
Największy ruch panuje tradycyjnie
przed świętami Bożego Narodzenia i feriami, ale zdecydowanych na konkretny
zakup jest więcej teraz, ponieważ chcą
nabyć upatrzone narty po dodatkowo obniżonej cenie, którą oferują sprzedawcy
na wyprzedażach sprzętu z poprzedniego sezonu.
W ostatnich latach popularne jest sprowadzanie sprzętu z tak zwanych „testów
firmowych” jednak należy przy tym zaznaczyć, że jest on dość mocno przeciążany na testach i doprowadzany do maximum wytrzymałości. Czy jest on po takich
testach na tyle pewny, że możemy bezpiecznie szusować na stokach?

Narty
Kupując używane narty na giełdzie lub
w komisie, obejrzyjmy je sobie dokładnie
nie tylko z wierzchu, ale przede wszystkim
od strony ślizgów. Wygląd narty od spodu powie nam więcej o jej użytkowaniu. Sprawdźmy, czy ślizg nie ma ubytków, nie jest nadto zarysowany, czy kanty są naostrzone i czy nie są w niektórych miejscach nienaturalnie cienkie. Krawędzie i boki nart należy
sprawdzić, czy nie mają

rozwarstwień struktury
od rdzenia narty.
Używane narty przeważnie są sprowadzane z Austrii, Włoch lub
Francji, a tam nawet intensywne użytkowanie

nie pozostawia takich ubytków w narcie
jak jazda po polskich nartostradach.
Klienci często kierują się też zaufaniem
do sprzedającego, wracają po dwóch sezonach wymienić narty na nowsze modele, bardzo często używane narty kupują rodzice dla swoich pociech. Wiadomo, że dzieci szybko rosną i tak bardzo
nie niszczą sprzętu, dlatego na giełdzie
największy jest właśnie obrót używanym
sprzętem narciarskim dla dzieci.

Snowboard

Na giełdzie sprzętu zimowego używanych „desek” jest jak na lekarstwo.
Najczęściej są to modele wyższej klasy sprzed kilku sezonów. Identyczna sytuacja występuje w komisach. Niestety,
ich ceny są porównywalne z nowymi snowboardami, więc poważnie trzeba
zastanowić się nad kupnem deski o nowszej konstrukcji.
Nowe snowboardy dostępne na giełdzie, to sprzęt
niższej lub średniej klasy.
Najczęściej mają drewniany rdzeń a ich wykonanie
jest zupełnie wystarczające dla początkujących lub
średnio zaawansowanych.
Dobrzy snowboardziści muszą jednak zaopatrywać się
w sprzęt w specjalistycznych sklepach. Ważniejszy
od modnego wyglądu deski jest jej wymiar. Kupując snowboard dla dziecka sprawdźmy,
czy zamontowane wiązania są również
w małym rozmiarze i czy nie wystają poza
krawędzie deski.

Witam wszystkich szachistów w kolejnym wydaniu BM i gorąco zapraszam
do udziału w V Mikołajkowym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza
Miasta Leżajska dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, który odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Leżajsku w dniu 15 grudnia 2007 r. o godz.
10. Polecam także rozwiązanie kolejnych
szachowych zadań. Powodzenia!
Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Buty
Mają ogromny wpływ na jazdę. Niezależnie od tego, że łączą narciarza z nartami i pomagają mu
utrzymać odpowiednio niską sylwetkę,
muszą być przede
wszystkim wygodne.
Źle dopasowane buty
zniechęcają większość początkujących
narciarzy niż cokolwiek innego.
Kupując je, nie śpiesz się. Poradź się
fachowca lub sprzedawcy, a na pewno
należy przymierzyć kilka par. Butów nowego typu z wkładkami termo-dopasowującymi nie polecam kupować używanych
– działanie wkładki pod wpływem temperatury dopasowuje się do stopy w ciągu kilkunastu godzin. But z taką wkładką nie będzie dobrze usztywniał stopy
innej osoby ze względu na inną budowę. Dobrze dobrane buty to nasze bezpieczeństwo przed doznaniem bolesnej
kontuzji.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM.
Zad. 1 Kf6, Kh6, Wh4 – mat. Zad. 2
Ge5, g:f, G:f6 – mat. Zad. 3 Gf5, Kh7, W:
h5 – mat. Zad. 4 Gh5, Kd1, Wf1 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Podsumowanie Spinningowego GP
Klubu i Okręgu
No i zakończyliśmy sezon 2007. Nikt
nie spodziewał się takiego rozwiązania.
28 października br. na Sanie w Rzuchowie z 17 zawodników tylko jeden złowił
miarową rybę pieczętując swoje zwycięstwo. Jedyny plus tej sytuacji był taki,
że nie było zbyt wielu liczenia punktów.
Szybko ogłosiliśmy wyniki podsumowujące sezon: 1. Mariusz Ruszała Strzyżów
166 pkt., 2. Leszek Flak Leżajsk 151 pkt.,
3. Stanisław Mączka Leżajsk 129 pkt., 4.
Henryk Płoszaj Nowa Sarzyna 120 pkt.,
5. Tomasz Nowak Rzeszów 113 pkt., 6.
Jacek Ruszała Strzyżów 112 pkt., 6. Arkadiusz Kierepka Nowa Sarzyna 112 pkt.

Oprócz pucharów, dyplomów, jak zwykle Browar Leżajsk przekazał nagrody
i upominki (w 2007 roku to około 3.000
złotych). Dodatkowe upominki otrzymali
zawodnicy zajmujący w klasyfikacji rocznej miejsca od 1-10. Fundatorem nagród
był kolega Norbert Maczuga z Nowej Sarzyny. Wartość tych nagród to około 1.000
złotych.
Podsumowując sezon, warto zaznaczyć, że kolega Leszek Flak, pracujący
w Hortino Leżajsk, uzyskał ze swojej Firmy dużą pomoc, która pozwoliła mu również na starty w Polskiej Lidze Spinningowej Region Wschodni, gdzie zajął 3 miej-

sce. Starty w zawodach tego typu są bardzo kosztowne, nasze (PZW) możliwości
finansowania są z kolei bardzo ograniczone. Zawodnicy muszą znajdować sobie
sponsorów. Jeśli jeszcze jest to w firmie,
w której pracują, nie ma lepiej. Jak inaczej
przywiązać pracownika do swojej firmy,
jeśli nie m.in. poprzez takie działania?
W mojej firmie mamy nowe hasło „jestem z Żywca i jestem z tego dumny” –
i ja jestem. Od lat próbuję pozyskiwać nowych sponsorów dla PZW, udaje mi się
to lepiej lub gorzej. Zawsze jednak mogę
liczyć na swoją firmę. Tu mnie znają, wiedzą, co potrafię i to doceniają. Swoją osobą gwarantuję dobre wykorzystanie środków, które wspierają działania PZW, Społecznej Straży Rybackiej, Klubu. Teraz
kol. Leszek zaczął mówić: „jestem z Hortino i jestem z tego dumny”.

Duże ryby

Ponieważ w poprzednim numerze BM
nie zmieściło się zdjęcie kol. Henryka
Ryczki z jego największym tegorocznym karpiem (to również największy karp
w jego całej wędkarskiej karierze) – poniżej je prezentuję.
Przypominam, że karp ten został złowiony 4 lipca w zbiorniku Brzóza Królewska, ważył 14 kg. Przynętą była kulka proteinowa o smaku truskawki, branie nastąpiło około godziny 18., a hol trwał pół
godziny. Ponieważ 4 lipca to środek lata,
nad wodą było wielu odpoczywających
turystów. Taaaka ryba wzbudziła nie lada
sensację. Każdy chciał zrobić sobie zdjęcie! Nasz bohater zdjęcie dla siebie mógł
zrobić dopiero w domu. Rekord został zarejestrowany na naszej stronie w galerii

Kiedy za to zapłacimy?

Natura do później jesieni skrywa łaskawie niechciane widoki. Na zdjęciach ujście Błotni. Odechciewa się wędkowania,
gdy co krok widzi się takie obrazki. Najgorsze jest to, że zaledwie tydzień wcześniej byłem w tym miejscu i nic nie było.
Rok temu pisałem też o śmieciach. Segregujemy, segregujemy, gospodarka komunalna odbiera od nas śmieci lub sami
je odwozimy – co z tego, jest coraz gorzej. Strach myśleć, co będzie po nowym
roku, gdy ceny śmieci oddawanych na wysypiska wzrosną?
A tu z kolei niedziela 4 listopada 2007
rano. Różnica między każdym krajem
zachodnim a naszym jest taka, że nikt
nie dałby rady tak zdemolować kilku ulic,

jak to się stało wtedy – bo zaraz by ktoś zadzwonił na Policję. U nas wszyscy na Policję narzekają – ale nikt nie dzwoni.
Rozmawiałem z kilkoma osobami
mieszkającymi przy tej ulicy: „ nie dzwonię, bo się będą pytać o nazwisko, potem
tamci mi przyjdą i mnie spalą”, „będę musiał chodzić na Policję, zeznawać”, „zemszczą się na mnie”, „a może to ktoś znajomy i będzie mi głupio” itd. Jak się jeszcze
dołoży do tego niską szkodliwość czynu
i faktyczną niemal bezkarność młodocianych, to sami sobie kręcimy bat. I będziemy nim lani coraz boleśniej. Będziemy się
bali dzwonić, Policja się będzie bała interweniować, Sąd będzie się bał karać, tylko
ONI się niczego (i nikogo) nie będą bali.

nasze wędkarskie sukcesy: http://www.
pzw.org.pl/1295/. Koledze Henrykowi,
a także wszystkim członkom naszego
Kola życzę, by w przyszłym roku pobijali
kolejne rekordy życiowe!
W imieniu Zarządu Koła życzę taaakiej ryby w 2008 roku!
Rozpoczynając nowy sezon wędkarski
pamiętajcie o tym, żeby sobie pomagać,
o tym że Okręg PZW Rzeszów jest organizacją pożytku publicznego – jeśli możecie, przekażcie swój 1 procent od dochodów przy rocznym rozliczaniu PIT.
Uczącym się angielskiego polecam stronę: http://www.freerice.com/index.php,
ucząc się języka, pomagacie głodnym
ludziom.

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
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Apostoł z mieczem
Czytelnym akcentem wśród eksponatów Galerii
Rzeźby Statuarycznej i Przyściennej jest drewniana,
polichromowana figura, ukazująca postać św. Pawła
z Tarsu.

Apostoł prawa rękę wspiera na mieczu z ostrzem, a lewą
dłoń unosi ku górze, zaś wyprostowanym palcem wskazującym kieruje uwag ę widza w stronę nieba. Głowę Świętego pokrywają ciemne, niedługie, kręcone włosy. Oddana realistycznie twarz przemawia grozą. O ekspresji oblicza w dużym stopniu decyduje wysokie, gładkie czoło, wydatne łuki brwiowe, prosty, zgrabny nos, lekko
uchylone usta wydobyte czerwienią, wyraziste, szeroko otwarte oczy z dużymi źrenicami
oraz długie wąsy i broda opadająca na piersi, rozdzielona pośrodku. Realizm postaci
pogłębia kolorystyka twarzy oraz struktura
polichromowanych dłoni i obnażonych stóp.
Wierzchnia szatę Apostoła tworzy czerwona
toga z niebiesko-perłowym podbiciem przewieszona przez prawe ramię, pod lewym ramieniem opadająca obfitymi kaskadami fałd
ku dołowi, okrywająca prawą rękę, tułów i kolana. Spod togi wyłania się ciemnozielona tunika. Pozycja ramion, uzmysławiająca pewną hieratyczność postaci, pozostaje w pewnej opozycji względem bioder i nóg, sugerujących nieznaczny ruch.
Św. Paweł, zwany po hebrajsku Szawłem,
był Żydem pochodzącym z Tarsu. Jego rodzice zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji
Mniejszej, gdzie po pewnym czasie odzyskali
wolność. Syn, odziedziczywszy po ojcu obywatelstwo rzymskie, uczył się wyrobu namiotów. Później przebywał w Jerozolimie, gdzie
– jako faryzeusz – został nauczycielem Prawa. Wkrótce stał się prześladowcą chrześcijan
i jako świadek uczestniczył w ukamienowaniu
św. Szczepana. W drodze do Damaszku miał
widzenie, w którego trakcie porażony został ślepotą. Usłyszał
wówczas głos Chrystusa: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). W mieście zamieszkał u pewnego Żyda,
gdzie został odnaleziony przez chrześcijanina Ananiasza, który na specjalne polecenie, otrzymane w widzeniu, uzdrowił go.
Paweł przyjął chrzest i począł głosić w synagogach Damaszku, że Jezus jest Synem Bożym. Działalnością tą wzbudził niezadowolenie u Żydów, którzy postanowili go zabić. Od śmierci
uratował się jednak ucieczką.
Przez trzy lata przebywał w okolicy Damaszku, potem w Jerozolimie, gdzie poznał Piotra. Opuszczając stolicę, udał się
do Tarsu, następnie do gminy antiocheńskiej. Wraz z Barnabą
i jego kuzynem Janem Markiem podjął pierwszą podróż misyjną.
Z Antiochii Pizydyjskiej podążył do Ikonium i Listry, stąd – wypędzony przez Żydów – w drodze powrotnej do Antiochii Syryjskiej podejmował misję nauczycielską. Po soborze jerozolimskim
(ok. 49/50) wraz z Barnabą odesłano go do Antiochii. Z Sylasem
wyruszył w drugą podróż misyjną – do Azji Mniejszej. W Listrze
spotkał Tymoteusza, syna chrześcijanki pochodzenia żydowskiego i przyjął go za swego współpracownika. Potem udał się
do Filippi. Przez Tesalonikę wędrował do Aten i Koryntu. Po powrocie do Antiochii, wyruszył w trzecią podróż misyjną. W Efezie poznał Apollosa. Stamtąd odjechał do Filippi i Troady. Dalsza trasa prowadziła do Miletu, Tyru, Cezarei i Jerozolimy, gdzie
Apostoł został pojmany przez Żydów i oskarżony o głoszenie nauki, która – wbrew Prawu – wprowadziła do Świątyni Jerozolimskiej Greków. Ponieważ groziła mu śmierć, rzymski trybun wysłał go do rezydującego w Cezarei namiestnika Feliksa. Paweł
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przebywał tam dwa lata, wreszcie – korzystając z praw obywatela rzymskiego – odwołał się do sądu cesarza w Rzymie. Przez
Myrę dotarł w pobliże Krety, tam przez dwa lata mieszkał i głosił
Ewangelię. Napisał trzynaście listów do gmin chrześcijańskich
i indywidualnych osób. Gdy został zwolniony z rzymskiego więzienia, prowadził działalność misyjną na zachodnich terenach
cesarstwa aż po Hiszpanię. Pojmany w 67 roku w Rzymie, został stracony przez ścięcie mieczem. Szczątki Apostoła pochowano w katakumbach św. Sebastiana, a pod koniec IV wieku
złożono w oddzielnym grobowcu, nad którym zbudowano bazylikę S. Paolo fuori la Mura (Św. Paweł za murami).
W sztukach plastycznych dość wcześnie ukazywano św. Pawła z wyraźnie zindywidualizowanymi rysami. Do najbardziej
charakterystycznych atrybutów Apostoła należała łysina (w sztuce bizantyjskiej od X wieku – czołowa), „kozia bródka” oraz profil
z długim lub zagiętym nosem. Średniowieczne przedstawienia
znamionował również krótka broda. Paweł o wyrazistym profilu
i masywnej postaci, przedstawiony na jednym z dwóch monachijskich obrazów Albrechta Dürera z 1526 roku, stał się źródłem inspiracji dla wielu pokoleń twórców. W baroku nie brakowało ujęć ukazujących Apostoła z owłosieniem
na głowie. Rolę istotnego atrybutu od czasów
średniowiecznych zyskał miecz, niekiedy zbyt
dużych rozmiarów, który Apostoł trzyma na ramieniu. Jako autor listów, ukazywany był z motywem księgi lub zwoju. Od średniowiecza
przedstawiano go w typie ewangelisty, przeważnie siedzącego przy pulpicie lub wygłaszającego mowę, z kaznodziejskim gestem wskazującym na niebo, zwłaszcza w baroku szczególnie patetycznym i pełnym dramatycznego
wyrazu. Na koncepcje XIX-wiecze św. Pawła
znaczny wpływ miała klasycystyczna rzeźba
Bertela Thorvaldsena. W XX wieku przeważał
typ ascetyczny, wizjonerski.
Oprócz pojedynczych ujęć powstawały także cyklepowstawały także cykle, ujmujące postać Apostoła w kontekście scen z Dziejów
Apostolskich. Najczęściej ukazywana była
scena nawrócenia św. Pawła przedstawiająca
mieszkańców Listry, oddających boską cześć
Pawłowi i Barnabie, rozbicie się statku u brzegów Malty w czasie podróży do Rzymu, a także ilustrująca pożegnanie Apostołów Pawła
i Piotra przed męczeńską śmiercią i męczeństwo św. Pawła. Interesujący temat stanowiło
przedstawienie w typie Traditio Legis, znane
z wczesnochrześcijańskich płaskorzeźb sarkofagowych. Liczne przykłady wspomnianych
ujęć zachowały się w sztuce polskiej już z XIII wieku.
Rzeźba, znajdująca się w Muzeum, nawiązuje do wielowiekowej tradycji ikonograficznej, zwłaszcza barokowej. Szczególnie
znamienne jest w niej ujecie samej postaci z uniesioną do góry
lewą ręką oraz gest dłoni z wyprostowanym palcem wskazującym, skierowanym ku niebu. Wyraziste odzwierciedlenie dorobku minionych epok stanowi motyw obnażonego miecza, twarz
okolona zarostem oraz uniesiona głowa, wyraźnie sugerująca
pozę nauczania. W rzeźbie odczytujemy obecność tego, który
w Liście do Filipian zachęcał do obleczenia się w pełną zbroję
Bożą dla ocalenia przed podstępnymi zakusami diabła „przeciw
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”, do przepasania bioder prawdą i obleczenia pancerza, „którym jest sprawiedliwość”, do obucia nóg „w gotowość głoszenia dobrej nowiny
o pokoju”, do wzięcia wiary jak tarczy dla zgaszenia rozżarzonych pocisków „Złego”. On także nawoływał do wzięcia hełmu
zbawienia oraz „ miecza Ducha” to jest słowa Bożego – „wśród
wszelakiej modlitwy i błagania” (Flp 6, 10–18).
Wspomniane treści i motywy musiały być znane nieznanemu
rzeźbiarzowi czynnemu pod koniec XIX wieku, autorowi wystroju figuralnego ołtarza, będącego elementem wyposażenia kościoła Ojców Bernardynów w Krystynopolu. Do Muzeum figura
przywędrowała wraz z wieloma pamiątkami ocalonymi w trakcie powojennej repatriacji. Należy ją rozpatrywać w kontekście
prezentowanego ostatnio posągu św. Piotra.

o. Efrem Obruśnik OFM
Fot. brat Walter

