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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku
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dzień za dniem

Awanse
dla kombatantów
3 lutego br. w siedzibie leżajskiego
oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych żołnierze, którzy bronili Ojczyzny głównie w czasie II wojny
światowej odebrali awanse na wyższy
stopień wojskowy.
Na stopień porucznika Minister Obrony
Narodowej mianował 10 członków Związku, w tym jednego pośmiertnie. Nominacje
podpisał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk. dypl. Zbigniew
Smok. Wręczali je: mjr Andrzej Nykiel zastępca komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Nisku i burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz.
– Nasz związek liczy 148 członków,
w tym zwyczajnych 61, podopiecznych 87
– powiedział nam prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Leżajsku Antoni Stankiewicz. – W zeszłym roku 33 naszych kombatantów
otrzymało stopień podporucznika a dzisiaj 10 z nich awans na porucznika. Rok
temu odbierali w ratuszu u pana burmistrza, a w tym roku ta uroczystość odbywa się w naszej siedzibie.

Julian Jaśkowski odbiera nominację
na stopień porucznika.

Wigilia
dla samotnych
Prawie na zakończenie roku, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażował się w organizację „Wigilii dla samotnych”, która od wielu już lat odbywa się w Miejskim Centrum Kultury.

Dla osób samotnych, bezdomnych, starszych i opuszczonych odbywa się spotkanie wigilijne. W uroczystości biorą także
udział władze miasta z burmistrzem Tadeuszem Trębaczem i zaproszeni goście.
Jak zwykle, również i tegoroczna Wigilia
rozpoczęta została odczytaniem Ewangelii
przewidzianej na ten szczególny dzień. Potem zgromadzeni podzielili się opłatkiem
i zasiedli do wigilijnego stołu. Przygotowano tradycyjne dania: śledzik, barszcz
z uszkami, kapustę, rybę i gołąbki. Na stole nie brakowało też ciast. Wydaje się, że
nikt nie wstał od stołu głodny. Czas spędzony w tym gronie umilały dzieci, śpiewając kolędy.

Dzięki osobom pracującym w Miejskim
Centrum Kultury, zawsze można liczyć na
jakieś atrakcje. Specjalne słowa uznania
należą się Bartkowi Urbańskiemu, który
od kilku lat wraz z dziećmi przygotowuje
programy artystyczne na tę okoliczność.

K. Rutowicz
Zdjęcia D. Wyszyński

Opłatek
u Kresowiaków
11 stycznia br. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku odbyło się tradycyjne
spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Leżajskiego Klubu Towarzystwa
Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo
Wschodnich.
Swą obecnością zaszczycili: ks. Ryszard
Królicki – proboszcz Parafii Farnej w Leżajsku, O. Wiktoryn Krysa – bernardyn,
przebywający od kilku lat na Ukrainie oraz
przedstawiciele samorządu Miasta Leżajska i Powiatu Leżajskiego: Tadeusz Trębacz i Jan Tryka. Uczestnikami spotkania
byli ponadto mile oczekiwani goście: Alicja Romaniuk – poetka ze Lwowa, Elżbieta
Szuty – prezes Klubu Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Pustkowie, Zbigniew Wawszczak –
redaktor rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, zajmujący się problematyką Kresów, Józef Gliński i Janusz Telichowski
– przedstawiciele Oddziału w Rzeszowie
Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów
Południowo Wschodnich, Henryk Szydełko – przedstawiciel Spółki „Pilawa” oraz
inni sponsorzy pomagający w funkcjonowaniu Klubu.
Podczas spotkania prezentowana była
wystawa poświęcona pamięci zamordowanych profesorów Lwowskich uczelni.
Uroczystość ta była kolejną okazją do
wymiany doświadczeń a przede wszystkim
do spotkania mieszkańców Leżajska i jego
okolic, których korzenie rodzinne obejmują dawne Ziemie Kresowe Rzeczypospolitej,
a jej przebieg uświetniła oprawa muzyczna
przygotowana i prowadzona już tradycyjnie przez Zdzisława Zawilskiego.
Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom,
które wspomagają jego bieżącą działalność, i dzięki którym spotkanie opłatkowe mogło się odbyć.

(is)

Choinka
z Mikołajem
Każdego roku w styczniu na zaproszenie
Urzędu Miejskiego w Leżajsku do Domu
Kultury przychodzi Mikołaj, który przynosi prezenty, a także radość i uśmiech dzieciom szczególnej troski. Urząd Miejski dba
o to, aby te prezenty były bogate i żeby dostały je wszystkie dzieci.
W zabawie choinkowej, która odbyła
się 22 stycznia br. uczestniczyło około
100 dzieci. Instruktorzy MCK przygotowali dla nich wiele zabaw i konkursów,
a niezmordowany Mikołaj nagradzał nie
tylko zwycięzców cukierkami, lizakami
i batonikami.

Fot. W. Padowski
Organizatorzy przygotowali również soki
i ciastka, aby w przerwach między konkursami dzieci mogły przejść na poczęstunek. Na zakończenie kilkugodzinnej zabawy Mikołaj roześmianym i szczęśliwym
dzieciom rozdał upragnione paczki.

Elżbieta Kuźma

Rewitalizacja
Leżajska
Władze miasta Leżajska pod koniec
ubiegłego roku podjęły decyzję o przystąpieniu do opracowania programu rewitalizacji obszarów miejskich, a Rada
Miejska w Leżajsku na ostatnim posiedzeniu w dniu 26 stycznia bieżącego
roku przyjęła uchwałę w tej sprawie.
Programem rewitalizacji zamierza się objąć tereny zlokalizowane w centrum miasta – zabytkową zabudowę rynku z przyległymi ulicami, ulicę Mickiewicza z sąsiadującymi terenami w rejonie dworca PKS
i PKP wraz z rampą kolejową oraz osiedle budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Rewitalizacja to kompleksowy program
działań inwestycyjnych w zakresie remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni
publicznych (place miejskie, drogi), rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Celem tego programu jest ożywienie gospodarcze i działanie
na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach,
takich jak: bezrobocie, przestępczość, alkoholizm itp.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację
projektów zawartych w programie rewitalizacji. Przy sporządzaniu programu Miasto uzyska bezpłatną pomoc techniczną
ze strony ekspertów firmy konsultingowej
„KANTOR Polska” Sp. z o.o. z Warszawy
w ramach unijnego źródła finansowania
projektów, jakim jest „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”
(ZPORR), koordynowany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Władze miasta zapraszają całą społeczność lokalną, instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do włączenia się
w prace nad tworzeniem tego programu.
Więcej informacji o programie przedstawimy Państwu w kolejnych wydaniach
Biuletynu Miejskiego.

E.J.
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Od sąsiedztwa
do przyjaźni

Dyrektorzy leżajskich szkół podstawowych i gimnazjum: Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Ryszard Pysz, Władysław Pyż i Józef Rzeszutko przed świętami Bożego Narodzenia czytali bajki
uczniom pierwszych klas SP 1 i SP 2.
Zaproszeni zostali przez naszą Bibliotekę Publiczną, która pod hasłem „Znani, ważni i poważni czytają dzieciom”
włączyła się do ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Było to
kolejne spotkanie dzieci, którym dorośli czytali bajki. A robili to znakomicie.
Dzieci były zachwycone.

(jk)

Odeszła na zawsze

W poniedziałek, 23 stycznia br. zmarła nagle Krystyna Kiersnowska, opiekunka i strażniczka grobu cadyka Elimelecha, która przez wiele lat dzierżyła klucz
do ohelu i bramy cmentarza żydowskiego
w Leżajsku. Otwierała ohel niemal o każdej porze dnia i nocy, gdy do jej domu pukali chasydzi, przybywający do Leżajska
i pragnący modlić się przy grobie cadyka.
Na co dzień dbała o to miejsce. Rokrocznie od wielu lat w rocznicę śmierci Elimelecha na leżajski kirkut ściągają z różnych
stron świata tysiące ortodoksyjnych żydów. Bywa, że świętują w Leżajsku szabas. W tym roku też przyjadą. Kto otworzy im ohel? Krystyny Kiersnowskiej już
tu nie spotkają.

Pani Lidii Pyż
i Panu Markowi Początkowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składają
Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Pani Zdzisławie Wańczyk
składają
Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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W dniach 20–21 stycznia br. w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Leżajsku odbyła się sesja popularno-naukowa. Jest to kontynuacja projektu „Od sąsiedztwa do przyjaźni: Leżajsk
– Nowojaworowsk” realizowanego przez
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.
Podczas dwudniowego spotkania, odbyły się wykłady prowadzone przez prelegentów z Polski i Ukrainy, w których
uczestniczyli przedstawiciele bibliotek,
ośrodków kultury, nauczyciele historii
oraz przedstawiciele oświaty i animatorzy kultury z Nowojaworowska.
W pierwszym dniu w tematykę sesji
wprowadziła uczestników Jolanta Dragan
z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, wykładem o zwyczajach, obyczajach
i świętach panujących na terenach Puszczy Sandomierskiej zatrzymując się dłużej przy kulturze lasowiackiej. Leżajsk był
wtedy jednym z większych ośrodków oddziaływujących na kształtowanie się kultury Lasowiaków. Duża część wykładu poświęcona była strojom i zwyczajom. Wśród
Lasowiaków panowało mnóstwo wierzeń
i zabobonów, m.in.: o wpływie księżyca,
strachu przed ciemnością, a nawet zbieraniu pieluch przed zachodem słońca. Większość tej magii, wierzeń zachowało się do
dzisiejszych czasów.
Kolejny wykład na temat historii pogranicza poprowadził Piotr Słaby. Podczas
prelekcji uczestnicy sesji wymieniali swoje poglądy na temat wspólnej historii i stosunków między Polską a Ukrainą.
Piątkowy dzień zakończył się widowiskiem „Kolędeczka – Draby Noworoczne” grupy kolędniczej z Ośrodka Kultury
w Biedaczowie, prowadzonej przez Agnieszkę Niemiec. O miłej atmosferze panującej
podczas sesji świadczyło wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim.
Drugi dzień sesji to ciąg dalszy poznawania kultury obu narodów. Pierwszy wykład pt. „Leżajsk Miasto Trzech Kultur –
Polacy, Ukraińcy, Żydzi” poprowadził historyk – Bogumił Pempuś. Była to krótka
lekcja historii, przypominająca jak Polacy,
Ukraińcy i Żydzi żyli na wspólnym terenie,
czym się zajmowali, jakie były ich zwyczaje. Został także poruszany temat kuchni
oraz terminologii, przede wszystkim żydowskiej. Tadeusz Bazan, pasjonat historii regionu stwierdził, że nasza kultura jest bardzo bogata, ale nieupowszechniona, dlatego trzeba ocalić ją od zapomnienia docierając przede wszystkim do młodego pokolenia. Ostatni wykład, którego tematem
były święta, zwyczaje i obyczaje ukraińskie
wygłosiła Olga Fediuk, etnograf z Nowojaworowska (Ukraina). Całość uatrakcyjnił występ gości z Ukrainy przedstawiający
ich zwyczaje i obyczaje. Dodatkowo można
było posmakować ich narodowych wypieków. Co ciekawe, w jednym z nich ukryty
był pieniążek, który według tradycji miał
przynieść szczęście jego znalazcy.
Sesję zakończyła projekcja widowiska
przedstawiającego wesele ziemi leżajskiej
z przełomu XIX i XX wieku pt. „Oj bedzie,
bedzie wesele”. Dwudniowe spotkanie
pokazało jak wiele wspólnego ma nasza
tradycja, święta oraz obyczaje z kulturą
ukraińską. Wymiana spostrzeżeń, poglądów i opinii pomiędzy uczestnikami z obu
stron granicy pozwoliła na wzbogacanie
wiedzy na temat obu narodów i umocnienie więzi przyjaźni.
Projekt „Od sąsiedztwa do przyjaźni:
Leżajsk – Nowojaworowsk”, współfinansowany ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, realizowany jest w ramach
Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
w Rzeszowie na zlecenie Władzy Wdraża-

jącej Program Współpracy Przygranicznej
PHARE w Warszawie.

„Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za
treść niniejszego dokumentu ponosi Miejskie Centrum
Kultury i w żadnym razie nie może ona być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej”.

Marek Smycz

Konkurs
dla każdego
Co wniósł w moje życie pontyfikat
Jana Pawła II? Konkurs pod takich hasłem ogłasza MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
W pierwszą rocznicę odejścia Ojca Świętego pochylenie się nad Jego słowem nabiera pełniejszego wymiaru i głębi. Konkurs daje możliwość wypowiedzenia się
w formie literackiej o własnych przeżyciach związanych z pontyfikatem Jana
Pawła II oraz możliwość pogłębienia wiedzy na temat naszego rodaka papieża Jana
Pawła II. Uczestniczyć w nim mogą uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół średnich
oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub związane z terenem powiatu leżajskiego.
Jury będzie oceniało prace literackie
(dowolna forma literacka) i plastyczne
(portret). Uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych: ● uczniowie gimnazjum, ● uczniowie szkół średnich, ● osoby dorosłe. Termin składania prac w Bibliotece Publicznej w Leżajsku upływa 10
marca br. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na szczeblu powiatowym nastąpi w leżajskiej Bibliotece Publicznej 4
kwietnia br.
Informacji o konkursie udziela Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1, tel. 242-12-68; 242-03-67.

Kolędy świata
Kolędy z całego świata można było
wysłuchać podczas koncertu Tercji Pikardyjskiej, który odbył się w Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku 15 stycznia br. Ten najpopularniejszy i najlepszy zespół na Ukrainie to sześciu absolwentów wydziału Dyrygentury Konserwatorium we Lwowie.
Podczas koncertu w ich wykonaniu znalazły się m.in. kolędy polskie, ukraińskie,
amerykańskie, angielskie, i hiszpańskie.
Z zaprezentowanym na leżajskiej scenie
programem zespół występował wielokrotnie min. w Teatrze STU, filharmoniach
i teatrach polskich, włoskich oraz niemieckich. Tercja Pikardyjska śpiewa absolutnie
wszystko, od muzyki sakralno – oratoryjnej, którą zespół już ukazał w Bazylice OO.
Bernardynów podczas ostatniego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej, po ostrego rock’n’rolla.
Z pewnością ten sympatyczny i jedyny
w swoim rodzaju sekstet wystąpi jeszcze
w tym roku na leżajskiej scenie i będziemy mogli wysłuchać ich jeszcze raz w innym repertuarze.

(ms)

Mikołaj na basenie
6 grudnia ub.r. Pływalnia Miejska „Oceanik” zorganizowała mikołajkowe zawody
pływackie, w których wzięło udział około
stu dzieci i młodzieży. Kibicowali im rodzice i dziadkowie. Najlepsi otrzymali medale, puchary i dyplomy. A Mikołaj rozdawał słodycze. Sponsorami byli: Multikino Helios w Rzeszowie, PSS Społem Leżajsk, Grupa Żywiec Trade, Maante, Rolnik, Sklep komputerowy Infopros i Apteka p. Lorfinga. Wkrótce, bo 26 lutego odbędą się II Otwarte Zawody Pływackie
o Puchar Burmistrza Leżajska. Udział
w nich może wziąć każdy bez względu na
wiek i płeć. Atrakcją będą pokazy ratownictwa wodnego i medycznego.

(ws)
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Rozmowa ze Zbigniewem
Rynasiewiczem
posłem Ziemi Leżajskiej
do Sejmu RP
● Jak to jest, gdy wraca się po przerwie w to samo miejsce?
● Cisną się refleksje. Byłem posłem
w kadencji, kiedy przyjęte zostały cztery
ważne ustawy, które wprowadziły ogromne zmiany w naszej rzeczywistości. To
był czas bardzo zdecydowanych propozycji rządowych, w którym parlamentarzyści w większości opowiedzieli się za nimi.
Przez cały okres tamtej kadencji byliśmy
współodpowiedzialni za to, w jaki sposób
te cztery reformy są realizowane i oceniane przez społeczeństwo. Trzeba przyznać,
że ponieśliśmy też z tego powodu pewne
konsekwencje.
● Niezbyt popularne decyzje zawsze
najwięcej kosztują. Potem życie je weryfikuje.
● Czas pokazał, że te reformy nie były
złe. Uwagi dotyczyły raczej jakości ich
wprowadzania. A podejmowanie decyzji
na tym polega, że człowiek nie ma do wyboru: czarne, białe. Czasami trzeba godzić
się na rozwiązania, które nie wszystkich
zadowalają, ale dla większości są korzystne. Często też krytyka, czy przyjmowanie
pewnych opinii przez społeczeństwo bywa
nieadekwatne do wielkości problemu, nie
zawsze idzie we właściwym kierunku. Tak
to wygląda w praktyce.
● Każdy z parlamentarzystów współtworzy rzeczywistość…
● … ale też w dużym stopniu wpisuje się
we wszystkie działania obozu, w którym
funkcjonuje. Więc jeżeli funkcjonuje się
w obozie rządzącym, jak ja wtedy funkcjonowałem, odpowiada się za wszystko, i ja
odpowiedziałem za to, co się później działo
w każdej dziedzinie życia. To się przekłada również na działania parlamentarzysty,
który chce być reprezentantem określonego regionu i powiatu.
● Jest Pan posłem Ziemi Leżajskiej.
Tu zdobył Pan najwięcej głosów. Wyborcy na Pana liczą.
● Urodziłem się i mieszkam w Grodzisku. Jestem bardzo ściśle związany z Leżajskiem, zwłaszcza w ostatnim okresie,
gdy przez trzy lata piastowałem urząd
starosty. Nie ukrywam, że bardzo mocno
czuję się też zakorzeniony w województwie
podkarpackim. I nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Chciałbym tutaj funkcjonować i dla tego terenu pracować. Stąd wynikają moje wcześniejsze i obecne działania lokalne czy regionalne, starania o inwestycje na terenie Leżajska, czy powiatu
leżajskiego, wspieranie wszelakich inicjatyw samorządów, stąd bardzo duże z mojej
strony zainteresowanie tym, co się dzieje
w zakładach i firmach leżajskich. Dużym
sukcesem tamtego okresu było uratowanie zakładu, który został skazany na likwidację. Hortino jest wyjątkowym przykła-

Wyzwanie

Zbigniew Rynasiewicz
dem w skali kraju. To, co zrobiliśmy wtedy, było potem odwzorowywane przez innych. Dlatego osiągnęliśmy wszyscy taki
sukces, ponieważ była współpraca wszystkich ze wszystkimi. Leżajsk stał się przykładem, że wspólnie można coś dobrego
zrobić.
● Czy wracając do Sejmu, wrócił Pan
też do tych samych komisji, w których
pracował Pan poprzednio?
● W tamtym okresie pracowałem w 3 komisjach: finansów, rolnictwa oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Zabierało mi to
mnóstwo czasu, którego nie mogłem już
poświęcić na sprawy, jakie mnie najbardziej interesowały. Mając tamte doświadczenia za sobą, chcę teraz czas mojego pobytu w parlamencie wykorzystać na sprawy, które będą ściśle związane z regionem
i dlatego pracuję w komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Gros ludzi Ziemi Leżajskiej mieszka na obszarze wiejskim. Z punktu widzenia możliwości pozyskiwania dotacji z budżetu Unii Europejskiej, to nawet dobrze.
● Wciąż jesteśmy tą Polską B…
● To się musi zmienić. Sprawą najistotniejszą dla mnie jest praca w grupie osób,
zajmujących się programem dla Polski
Wschodniej czyli tzw. Ściany Wschodniej,
która wyraźnie odstaje od Polski z drugiej
strony Wisły. Największym zaniedbaniem
wszystkich rządów do tej pory był brak
umiejętności stworzeniu takich warunków
rozwoju dla tych terenów, które by pozwoliły zmniejszyć to zapóźnienie. Stąd następuje drenaż siły roboczej, ludzie szukają
pracy, gdzie tylko mogą, wyjeżdżają. Sądzę, że najważniejsze jest teraz stworzenie merytorycznego i finansowego programu dla Polski wschodniej i zdecydowana
jego realizacja.
● Objąłby on swym zasięgiem Podkarpacie?

Wspomnienie
Bóg kocha ludzi, więc ich chce mieć blisko siebie. Ale nie zabiera nam ich całkiem.
Pozostają z nami ich dzieła, które im są wspanialsze, tym trudniejsze do zniweczenia.
No i pozostaje pamięć – refleksyjna i smutna, ale jakże silna… (autor Jakub Lisiecki)
Rok temu, 12 lutego 2005r, w Komorowie koło Warszawy pożegnaliśmy naszego Kolegę,
dziennikarza i współpracownika, współtwórcę Kuriera Powiatowego – Redaktora Jakuba Lisieckiego.
Jakub Lisiecki – dziennikarz Nowin, Echa Dnia, Super Nowości, pierwszy Redaktor Naczelny
Kuriera Powiatowego, współtwórca Biuletynu Miejskiego – zmarł w warszawskiej klinice. Miał
53 lata. Odszedł nagle, na wieczną dziennikarską służbę.
Upodobał sobie Ziemię Leżajską. Na łamach lokalnej prasy w atmosferze szacunku, z respektem dla zasad kulturalnego dialogu, a nade wszystko w mocnym poczuciu więzi z wszystkimi
mieszkańcami naszego skrawka Polski, rozmawiał o najtrudniejszych problemach. Konfrontował problemy, różnice zdań i interesów, wskazywał na zagrożenia i odkrywał szanse. Z uporem
powtarzał, „że trzeba przekazywać pełny zasób informacji o tym, co dzieje się wokół, że trzeba
pytać i szukać odpowiedzi”.
Jakub odszedł, lecz pozostał w naszej pamięci. W rok po tym wydarzeniu, wszyscy go wspominamy.

Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz

● Tak. To się wiąże nie tylko ze sprawami nam najbliższymi, z problemami naszej Ziemi Leżajskiej, ale przede wszystkim Rzeszowa jako metropolii, rozbudowy lotniska w Jasionce, Doliny Lotniczej,
infrastruktury, dróg, komunikacji, przyciągania inwestorów i stworzenia im odpowiednich warunków na terenie całego
województwa. Siłą Podkarpacia jest to, że
nawet jeśli ludzie stąd wyjeżdżają, to jednak bardzo chcą tu wrócić, bo tu są ich
korzenie. I gdyby się na to nałożyła odpowiednia polityka Państwa, które wspierałoby tworzenie miejsc pracy tutaj… To trzeba wymuszać i to jest zadanie dla parlamentarzystów, dla samorządów.
● Znów trzeba będzie podjąć wiele
odważnych, niekonwencjonalnych decyzji.
● Niewątpliwie, ale taka jest rola parlamentarzystów. Spójrzmy z punktu widzenia Rzeszowa – ten cały spór o poszerzenie granic, który pośrednio dotyczy i Leżajska. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć,
że nam zależy na tym, by mieszkać tu,
w województwie podkarpackim, więc i na
tym, żeby Rzeszów się rozwijał, żeby przybywali inwestorzy, trochę żeby to miasto
ze 150-tysięcznego (większe miasta mają
status powiatu) stało się bardzo szybko
300-tysięczną metropolią. Jest to korzystne z wielu względów, choćby i z tego, żeby
mogło skorzystać ze wszystkich możliwości, które płyną z ostatnio przyjętego budżetu unijnego. I nad tym nawet trudno
dyskutować. Dlatego tu musi być podjęta
odważna, zdecydowana decyzja włączenia
części obszaru wokół Rzeszowa w granice
tego miasta. To musi nastąpić i z naszej
strony takie działania będą.
● Co zamierza Pan uczynić dla Ziemi Leżajskiej?
● Jednym z najważniejszych tematów,
o którym wielokrotnie z panem burmistrzem Leżajska rozmawiałem, jest obwodnica. Rzecz w tym, żeby jak najszybciej
mogła nastąpić jej realizacja. Będę się o to
starał. Przy obwodnicach powstają centra
handlowe, stacje paliwowe, motele, tworzy
się nowa aglomeracja, miasto się powiększa. To jest warunek rozwoju Leżajska,
dlatego nie ulega wątpliwości, że trzeba się
w to zaangażować. Myślę, że Leżajsk sobie
na to zasłużył, żeby się dalej rozwijał, bo
to jest miasto, które ma szanse.
● Co jeszcze – Pana zdaniem – będzie
służyć rozwojowi miasta?
● Nowy budżet unijny będzie wymagał
współpracy między gminami, która w naszym powiecie różnie się układała w ostatnim okresie. Będzie wymagał pisania szerszych, wspólnych wniosków, potrzebny
będzie współudział. Ważna jest specjalna strefa ekonomiczna, ważny jest park
technologiczny, wszystko, co sprzyja nowym inwestycjom, nowym zakładom pracy, nowym miejscom pracy. Z inicjatywy
starostwa powołany został związek międzygminny Ziemia Leżajska. Dzięki niemu wiele spraw, których nie jest w stanie
udźwignąć jedna gmina, można rozwiązać
wspólnie, z korzyścią dla całego powiatu,
a nawet szerszego terenu. Gmina w pojedynkę może być pozbawiona wsparcia
z funduszu Unii Europejskiej, ale taki obszar jak powiat jest w stanie to osiągnąć.
Tylko musi być współpraca, przełamanie barier. Bo jeżeli się okopiemy w swoich granicach, nie będziemy mogli w przyszłości sięgnąć po środki, które w tym budżecie są zapisane.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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radny ma głos

Mieczysław Sroka
– przewodniczący Rady Miejskiej w Leżajsku
o minionym roku i planach na przyszłość.
Szanowni Państwo! Pozwólcie, że
w pierwszym numerze Biuletynu Miejskiego wydawanym w 2006 roku, w imieniu
Rady Miejskiej Leżajska i w imieniu własnym złożę najlepsze życzenia wszystkim
członkom naszej miejskiej społeczności.
Życzę Państwu wielu satysfakcji w życiu
osobistym i rodzinnym, spełnienia wszystkich pragnień, marzeń, a w władzom miasta życzę realizacji bardzo ambitnych planów, mających na celu uczynienie z Leżajska miasta, w którym będzie się żyło ludziom wygodniej i lepiej.
W moim artykule chciałbym się ustosunkować do kilku spraw związanych
z działalnością Rady Miejskiej w roku
2006.
Otóż będzie to rok realizacji wielu inwestycji, których przygotowanie trwało przez
cały rok 2005. Myślę przede wszystkim
o takich inwestycjach, jak droga łącząca
Leżajsk z Łańcutem (wraz z jej kompleksowym remontem nastąpi przebudowa mostu na tzw. Gielarshofie w okolicy ulicy
Moniuszki, zostaną położone nowe chodniki) i o kolejnym przedsięwzięciu, które na
pewno podniesie walory turystyczne Leżajska, czyli o kompleksowym remoncie pałacu starościńskiego, a także o budowie ronda przy ulicach Mickiewicza i Słowackiego,
które będzie lepszym i bezpieczniejszym
rozwiązaniem komunikacyjnym.
W wyniku pozyskanych środków ulegnie
zakończeniu inwestycja towarzysząca rozwojowi strefy gospodarczej – na Podolszynach zostanie zakończona budowa infrastruktury związanej z dozbrojeniem terenu, by mogły tam powstać nowe zakłady
pracy. Szczególną troską zarówno Rady
Miejskiej jak i burmistrza jest tworzenie
warunków dla nowych miejsc pracy. Czynione są poważne starania o pozyskanie
nowych inwestorów i zagospodarowanie
istniejących zakładów o niewykorzystanych mocach przerobowych. Mam tu na
uwadze obiekt Hortino 1, jak również nowy
zakład, który powstanie w okolicy Oczyszczalni Ścieków. Obydwa zakłady mają zająć się produkcją urządzeń elektronicznych na licencji Siemensa. Jest to o tyle
istotne, że możliwości podjęcia w nich pracy znajdzie bardzo wielu techników elektroników kształconych w Leżajsku, w Zespole Szkół Technicznych.

O szpitalu
za miesiąc
W grudniu ub.r. w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku otwarty został nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej. W lutym br. dyrektor tej placówki Marian Furmanek otrzymał
w kategorii: Menadżer Ochrony Zdrowia w województwie podkarpackim
– statuetkę „Eskulap 2005”. O osiągnięciach naszego Szpitala Powiatowego w Leżajsku obszerna publikacja ukaże się w następnym wydaniu
„BM”.
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Władze miasta czynią również starania o pozyskanie inwestorów mieszkaniowych. Aktualnie prowadzone są prace, które mają doprowadzić do powstania
miejskiego planu przestrzennego zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu bądź pod kątem ośrodka rekreacyjnego dla mieszkańców istniejącego osiedla,
bądź pod kątem budownictwa wysokiego z pawilonami usługowymi i parkinga-

Mieczysław Sroka

Podsumowując rok poprzedni, za największy sukces wspólny sukces zarówno powiatu jak i miasta Leżajska, uznajemy uzyskanie kwoty blisko 10 milionów
złotych na remont pałacu starościńskiego i murów klasztornych. Mimo bardzo
dobrego wniosku złożonego przez ówczesnego starostę leżajskiego pana Zbigniewa Rynasiewicza, projekt leżajski został
z różnych względów wyeliminowany. I rzeczą niesłychanie godną pochwały stało się
współdziałanie wszystkich grup społecznych, wszystkich grup radnych, które poprzez wywieranie różnego typu nacisków
na Urząd Marszałkowski, spowodowało,
że te pieniądze – należące się Leżajskowi
– do nas trafiły.
W ogóle Leżajsk jest w o tyle szczęśliwej
sytuacji, że dzięki bardzo dobrej współpracy miasta i starostwa udało się zrealizować wiele inwestycji o charakterze powiatowym, które w zasadzie największą korzyść przynoszą właśnie miastu.
Myślę nie tylko o poważnej inwestycji
drogowej, dzięki której ulica Rzeszowska
od ronda do granic miasta zostanie całkowicie odnowiona, ale też o szpitalu, który nie tylko nie tonie już w długach, ale
może sobie pozwolić na remonty a nawet
nowe inwestycje dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz. Przykładem jest zmodernizowany od podstaw Ośrodek Radiologii wyposażony w nowoczesna aparaturę
najnowszej generacji. Dodam, że w tym
wyjściu szpitala na prostą Rada Miejska

Przed finiszem
mi dla mieszkańców głównie okolicy ulicy Kopernika.
Miasto czyni też olbrzymie starania
o pozyskanie środków unijnych. Aktualnie złożonych jest kilka projektów.
W przypadku pozytywnej ich weryfikacji
spodziewamy się otrzymać pieniądze na
zagospodarowanie terenu wokół Pływalni
Miejskiej i utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz rolkowiska dla młodzieży,
a także na remont i modernizację Miejskiego Domu Kultury, co kosztować ma
ponad 3180 tys. złotych. Kwotę ponad
2,21 mln złotych miasto spodziewa się
otrzymać z dotacji unijnych.
Równocześnie prowadzone będą dalsze
prace nad upiększeniem naszego miasta
poprzez kontynuowanie inicjatywy burmistrza, zmierzającej do odnawiania budynków wzdłuż węzłowych ulic miasta: Rzeszowskiej i Mickiewicza. Podejmowane są
rozmowy z prywatnymi inwestorami.
Miasto również bardzo dużą uwagę
przykłada do remontów obiektów zabytkowych. W porozumieniu z kustoszem
Sanktuarium MBP i ks. dziekanem, proboszczem parafii farnej miasto przeznacza
kwoty po 25 tysięcy złotych na najpotrzebniejsze prace remontowe.
Bardzo dużym sukcesem Rady Miejskiej
było – jak sądzę – uchwalenie na początku grudnia budżetu miasta na rok 2006.
Pozwoliło to nam na przygotowanie wniosków zmierzających do pozyskania środków z funduszu Unii Europejskiej.

ma również swoją cegiełkę, przychylając
się do prośby dyrekcji ZOZ-u o umorzenie
pewnych podatków. Ponadto Rada Miejska przekazała nieodpłatnie szpitalowi ponad 20 arów ziemi na zbudowanie parkingu. To taka nasza cegiełka w poprawę
kondycji instytucji, która przecież służy
nie tylko interesom mieszkańców Leżajska ale też całego powiatu jak i powiatów
ościennych.
Niesłychanie ważnym wydarzeniem
w dziejach naszego miasta było otrzymanie przez Leżajsk tytułu Gminy Fair Play.
To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane gminom określanym jako przyjazne dla
inwestorów, za sposób rozwiązywania problemów mieszkańców, za skuteczne podejmowanie problemów gospodarczych. To
zaszczytne wyróżnienie burmistrz naszego miasta odebrał osobiście w Warszawie
podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki.
Rzeczywiście staramy się być miastem
przyciągającym inwestorów. Poprzez utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej inwestorzy na terenie miasta Leżajska mają
bardzo duże ulgi podatkowe, co zachęca
ich do tworzenia nowych miejsc pracy.
Udało nam się w pewien sposób wpłynąć
na zmniejszenie się bezrobocia w Leżajsku. Utrzymuje się ono teraz na poziomie
około 16 procent i należy do stosunkowo
najniższych na terenie województwa podkarpackiego.
Kolejnym tematem naszej szczególnej
troski są mieszkania socjalne. Ludzi, któ-
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rych nie stać na opłacanie zbyt wysokich
w porównaniu z ich dochodami czynszów
przybywa. Chętnie przenieśliby się do
mieszkań o niższym nieco standardzie.
Władze miasta czynią starania, by przyjść
im z pomocą. Chcemy pozyskać budynek
po byłej szkole Przedsiębiorczości i Agrobiznesu na Podolszynach. Zakładamy, że
udałoby się wygospodarować tam około12–14 mieszkań socjalnych. Myślimy też
o remoncie na ten cel jednego z budynków
przy ulicy Mickiewicza.
Zdajemy sobie sprawę również z tego, że
zainteresowanie części społeczności jest
ukierunkowane na budownictwo indywidualne. Stąd miasto wystąpiło z inicjatywą pozyskania nowych terenów i zagospodarowania ich pod budownictwo indywidualne. Myślę o osiedlu przy ulicach: Kochanowskiego, Chałupki, o zagospodarowaniu terenów przy ulicach: Ogrodowa,
Studzienna i Moniuszki. Gdyby te problemy udało się pozytywnie rozwiązać, miasto
mogłoby uzyskać nawet ponad 100 działek budowlanych.
Aktualnie w mieście prowadzone są prace nad znalezieniem terenu pod budownictwo wysokie pod kątem budownictwa spółdzielczego bądź miejskiego. Na dziś wiemy,
że jest około 20 rodzin interesujących się
tym problemem. Zastanawiamy się więc
nad możliwością zbudowania dwuklatkowego, kilkupiętrowego bloku.
Na koniec chcę wrócić do rozwiązań komunikacyjnych i tego, co najważniejsze
dla Leżajska, choć nie tylko. Chodzi oczywiście o budowę obwodnicy. W wyniku intensywnych starań popieranych zarówno
przez sejmik województwa podkarpackiego jak i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest szansa pozyskania
w roku 2006 środków na wykup ziemi pod
tę inwestycję, a co za tym idzie na realizację pierwszych dwóch odcinków w następnych latach. Warto wziąć pod uwagę to, że ta obwodnica nie tylko odciążyłaby miasto. Z pewnością przyczyniłaby
się również do powstania na jej obrzeżach atrakcyjnych terenów budowlanych,
co w tym dość dynamicznie rozwijającym
się Leżajsku byłoby kolejnym czynnikiem
przyciągającym ludzi i inwestorów.
Zamierzenia mamy bardzo ambitne.
Czy mają one szanse zostać zrealizowane? Na pewno nie wszystkie z tej prostej
przyczyny, że rok 2006 jest ostatnim rokiem kadencji obecnej Rady Miejskiej
i kadencji Burmistrza. Wybory do samorządów, jakie czekają nas w tym roku,
spowodują ukonstytuowanie się nowych
władz. Żywię nadzieję, że – bez względu
na skład nowej Rady – zadania i cele, jakie sobie teraz stawiamy, są na tyle ważne i korzystne dla społeczności Leżajska,
iż będą przez nowe władze kontynuowane. Mieliśmy dowód tego w poprzednich
kadencjach. Zadania rozpoczęte w kadencji Rady 94–98 były realizowane przez następców w latach 1999–2002, a zaczęte
w latach 1999–2002, kontynuowane w tej
kadencji, co świadczy o pewnej długofalowej koncepcji rozwoju naszego miasta
i jednocześnie o priorytecie interesów
gospodarczych nad interesami politycznymi. I mam nadzieję, że tak będzie też
w przyszłości.

inicjatywy

19 stycznia 2006 br. w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku
odbyła się prezentacja nagrodzonych prac, zgłoszonych do konkursu na „Najlepszy Biznes Plan”.

Pierwszy
krok w biznesie
Do konkursu zgłoszone zostały 44 prace przygotowane przez młodzież szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu leżajskiego. Spośród nich komisja wytypowała 9 najlepszych, które zostały nagrodzone. Właściciele wyimaginowanych na
potrzeby konkursu firm zaprezentowali je
koleżankom i kolegom licznie zgromadzonym w auli ZSL. Były to sklepy z odzieżą
sportową i sprzętem turystycznym, gabinet kosmetyczny i fryzjerski, cukiernia, firma usługowa opiekująca się dziećmi, ludźmi w podeszłym wieku i osamotnionymi
zwierzętami, firma konsultingowa, zakład
produkujący ekologiczne paliwo czyli brykiety z drewna, firma urządzająca obejście
jak marzenie. Dobre pomysły, precyzyjnie
opracowane plany działań. Sądząc po prezentacji żadna z tych konkursowych firm
nie miałaby „szansy” ogłoszenia upadłości.
Widać, że ci młodzi ludzie, jeszcze uczniowie, dobrze opanowali arkana wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej. Mogliby ją zacząć już dziś i z
pewnością odnieśliby sukcesy.
Pierwsze miejsce zajęli Mariusz Klin
i Adrian Marki (ZSL w Leżajsku), drugie
- Jolanta Kurowska, Natalia Raszewska
i Krzysztof Szklany (ZSL w Leżajsku), trzecie – Justyna Hozer, Lucyna Śliwa, Paulina Przybysz i Kinga Płochocka (ZSL w Leżajsku), czwarte – Grzegorz Nykiel i Marek Miś (ZSL w Leżajsku), którzy prezentację swego sklepu sportowego podparli występem break-dance, piąte – Sylwia
Półtorak, Edyta Pęcak, Marzena Łopuch
i Dorota Palikij (ZSL w Leżajsku, szóste –
Agnieszka Kurylak i Jolanta Klimek, siódme – Barbara Mucha, Anna Hapel i Paulina Pasiak, ósme – Magdalena Król, Barbara Lach i Katarzyna Majkut, dziewiąte –
Małgorzata Ślizga, Aleksandra Krzemińska
i Barbara Lipert. Miejsca od pierwszego
do piątego zajeli uczniowie Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku, a od szóstego do
dziewiątego uczniowie Technikum Ekonomicznego w Nowej Sarzynie.
Nagrody w ramach konkursu zostały
ufundowane przez: Narodowy Bank Polski, Starostwo Powiatowe w Leżajsku
oraz firmy Arcus-Soft i Euro Okna-Plus.

Wręczała je Wioletta Gruszecka-Kolek,
przedstawicielka NBP oddział Rzeszów.
Konkurs był ostatnim etapem projektu
pt. „Przedsiębiorczość – Pierwsze Kroki” realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Projekt skierowany był głównie do młodzieży, studentów oraz osób bezrobotnych,
zainteresowanych zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości.
W realizację projektu zaangażowane
były szkoły ponad gimnazjalne z powiatu
leżajskiego: Zespół Szkół Licealnych im.
B. Chrobrego w Leżajsku, Zespół Szkól
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie.
W ramach tego projektu przeprowadzonych zostało 15 edycji 2-godzinnych
warsztatów z zakresu „Promocji Przedsiębiorczości”, w których udział wzięło
łącznie 368 uczniów szkół ponad gimnazjalnych z powiatu leżajskiego. Ponadto
zrealizowano 6 edycji szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”, które ukończyło 102 słuchaczy, głównie osoby bezrobotne.
Dodatkowo wydana została zarówno
w wersji elektronicznej, jak i papierowej
publikacja „Pierwsze kroki w biznesie”,
która obejmuje tematykę rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (wersja elektroniczna dostępna jest na portalu internetowym www.lsr.pl).
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach Konkursu Grantowego 2005.

(dk)
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O dokonaniach w minionym roku i planach inwestycyjnych w naszym
mieście w roku bieżącym mówi LESZEK GDULA, kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego Miasta w Urzędzie Miejskim w Leżajsku.

Projekty i unijne pieniądze
W roku 2005 realizowany był jeden projekt, który otrzymał dofinansowanie jeszcze z naboru lipcowego z roku 2004. Procedury są tak wydłużone, że umowa została podpisana dopiero na początku czerwca 2005 roku. Ale zadania, ujęte w projekcie, były już realizowane. Dzięki temu odzyskaliśmy pieniądze, jakie wydatkowano
za roboty wcześniej wykonane. Z UE i budżetu Państwa do kasy miejskiej wpłynęło
ponad 1 395 000 zł. W ramach tego projektu realizowana była droga, która dzisiaj nosi nazwę ulicy Boronia, przebudowa
ulicy Podolszyny, budowa ulic ppłk. Więcława-Śląskiego i Baczyńskiego, a w roku
2006 będą jeszcze realizowane ulice Klonowa, Akacjowa i Wierzbowa.
W 2005 roku przygotowaliśmy drugi
projekt pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
wschodniej części miasta”, który obejmował kilka zadań: wodociągi, kanalizacje
sanitarne i kanalizacje burzowe. Projekt
ten w grudniu 2005 został przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego wybrany do
dofinansowania. Są w nim zadania, które były realizowane od 2004 roku, a na
2006 rok pozostała tylko budowa kolektora burzowego przy ulicy Burmistrzów Zawilskich. Ten projekt, z którego 4 zadania
już są zakończone, ma wartość 1 058 000
zł. Z tego do budżetu miasta wróci prawie
635 tys. złotych. Wykonano wodociągi na
ulicach Burmistrzów Zawilskich, Zmuliska, Jarosławska, kpt. Kuczka, Św. Jadwigi – Krolowej, 28 Maja, Podzwierzynie i Lipy oraz kanalizacja sanitarna na
ul. Słoneczna, Zielona, Siedklanka i fragment kanalizacji na ulicy Spółdzielczej.
W ramach tych zadań zostało wybudowanych 11 kilometrów sieci wodociągowych,
powstało 2,5 km kanalizacji sanitarnych,
a w roku 2006 zostanie jeszcze wykonane
około 1 km kanalizacji deszczowej. Można powiedzieć, że w zasadzie – z drobnymi wyjątkami – całe miasto ma dostęp do
wodociągów i kanalizacji.
W tym roku zakończył się już nabór
styczniowy wniosków – ostatni z większych z pierwszego okresu programowania
środków unijnych tj. na lata 2004–2006.
Przygotowaliśmy projekt pn. „Rozbudowa
infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej
źródłem wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta Leżajsk”, składający się z dwóch zadań inwestycyjnych:
Modernizacji i rozbudowy budynku
Miejskiego Centrum Kultury oraz budowy boiska wielofunkcyjnego i skat parku
zlokalizowanego za Pływalnią, w sąsiedztwie Gimnazjum Miejskiego. Wartość tego
projektu 3 960 000 zł. Jeśli ten wniosek
zostanie zaakceptowany, to możliwe jest
pozyskanie 75 proc. jego wartości ze środków Unii Europejskiej i 10 proc. z budżetu Państwa, czyli samorząd dopłacałby tylko 15 proc, co stanowi około 600 tys. zł.
Reszta pochodziłaby ze środków zewnętrznych.
Oczywiście szukamy pomysłów i przygotowujemy projekty pod następny okres programowania, czyli na lata 2007–2013.

Drogi i ulice
Obwodnica. Prace nad projektem obwodnicy miasta trwają. Zmieniły się prze-
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pisy dotyczące ochrony środowiska, co
spowodowało wydłużenie procedury. Niemniej na koniec tego roku planuje się zakończenie prac projektowych zarówno ze
strony miasta jak i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Droga Leżajsk – Łańcut. Lada dzień,
gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, rozpoczną się prace przy modernizacji i przebudowie drogi łączącej Łańcut
z Leżajskiem. W roku 2005 zakończone zostały procedury przetargowe i wyłoniony
został wykonawca – firma Skanska. Jest
to droga wojewódzka, więc jej inwestorem
jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Miasto od dawna zainteresowane było realizacją tego zadania
i czyniło starania, by zostało ono jak najszybciej wykonane. Część tej drogi – ulica
Rzeszowska (straszliwie już zniszczona) to
odcinek od ronda w Rynku do granic miasta Leżajska. Zakończenie prac nad mo-

Drugą istotną drogą był łącznik ulicy
Wyspiańskiego z ulicą Klasztorną. Wprawdzie jest to odcinek tylko 220 metrów, ale
on pozwala na lepsze funkcjonowanie komunikacji, zwłaszcza ruchu ciężkiego poruszającego się od rampy kolejowej. Położono ponad 1200 m nawierzchni asfaltowej.
Bardzo ważną sprawą, choć nie do końca sfinalizowaną, jest wybudowanie części
ulicy Studziennej. Z uwagi na brak wystarczającej ilości gruntu nie można było
tej drogi zaprojektować, o co miasto starało się od wielu lat. W zeszłym roku została
podjęta decyzja, że projektujemy i wykonujemy tę część ulicy, której grunt należy do miasta. Zrobiono 350 metrów drogi
o nawierzchni asfaltowej czyli około 1760
m kw. wyposażonej w kanalizację deszczową. Trwają rozmowy z właścicielami na temat nabycia pozostałej części gruntów. Został do wykonania około 350-metrowy odcinek drogi.
Wykonano też przedłużenie ulicy Sandomierskiej i przedłużenie ulicy Opalińskiego. Przy ulicy Sandomierskiej niezbęd-

Inwestycje w mieście
dernizacją i przebudową tej drogi przewidziane jest na połowę października 2006
roku. Prace będą prowadzone etapami na
różnych odcinkach jednocześnie. Na początek, aby umożliwić w miarę przyzwoity ruch na ulicy Rzeszowskiej, podjęta została decyzja, aby sfrezować odcinek od
ronda do ulicy Cmentarnej, to znaczy zerwać cienką warstwę nawierzchni, która
jest bardzo mocno zniszczona. Przez cały
czas trwania prac przejazd ulicą Rzeszowską będzie utrzymany, nie planuje się wyłączenia jej z ruchu.
Rondo. Wykonawca został wyłoniony
pod koniec 2005 roku. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Firma przejęła już plac budowy
i gdy tylko pozwoli na to aura, ma przystąpić do rozpoczęcia robót. W połowie czerwca rondo powinno być – zgodnie z umową
– oddane do użytku. Inwestorami są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Drogi „unijne” budowane przez miasto. To przede wszystkim ulice: ppłk Więcława-Śląskiego i Baczyńskiego wykonane
w całości, tzn. wyposażone w kanalizację
deszczową, oświetlenie i chodniki. Wcześniej drogi te miały nawierzchnię gruntową
utwardzoną kamieniem. W sumie jest to
630 metrów dróg, 2740 m kw. nawierzchni
asfaltowej i 1263 m kw. nawierzchni jezdni z kostki o grubości 8 cm (na ulicy Baczyńskiego), a także ponad 2100 m kw.
chodników.
Z dofinansowania Unii w ramach ZPORR
skorzystaliśmy też przy przebudowie ulicy
Podolszyny, gdzie wykonany został odcinek nawierzchni – 1800 m kw. jezdni od
przejazdu kolejowego do bazy Miejskiego
Zakładu Komunalnego. Tam też została
wykonana kanalizacja deszczowa i położono 1200 m kw. chodników.
Drogi realizowane przez miasto z własnych środków. To ulica Kraszewskiego
boczna czyli łącząca ulicę Kraszewskiego
z ulicą Opalińskiego. Została ona wyposażona w kanalizację deszczową i oświetlenie. Położona została nawierzchnia z kostki o grubości 8 cm – 1580 m kw.

na była także budowa kanalizacji deszczowej, powstał kolektor o długości ponad
210 metrów, drogi wykonano z kostki –
łącznie jest to powierzchnia 1644 m kw.
Przy ulicy Opalińskiego zamontowano też
4 lampy oświetlenia ulicznego.
Nawierzchnię asfaltową otrzymała również ulica boczna Podolszyny, a ciąg pieszojezdny łączący ulicę Borki z ulicą Żeromskiego nową nawierzchnię z kostki.
Chodniki. Ze względu na możliwości finansowe realizowane były przede wszystkim chodniki przy ulicy Mickiewicza, ponieważ było to zadanie wykonywane wspólnie z GDDKiA, która przekazała podstawowe materiały. Ułożono 1500 m kw. nowej nawierzchni chodników.
Z funduszy miejskich zrealizowane zostały chodniki w miejscach najczęściej
uczęszczanych – przy ulicy Opalińskiego
i przy budynku Mickiewicza 60 – łącznie
o powierzchni 610 m kw.
Parkingi. Ten rok był pod tym względem uboższy od poprzedniego. Wykonano 10 miejsc postojowych przy placu Jaszowskiego. Został przygotowany pod parking teren przy ulicy Skłodowskiej, który w zamyśle miał być realizowany w połowie przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
w połowie przez miasto. Jest gotowy projekt, jest pozwolenie na budowę. Jest
też przygotowany projekt porozumienia
w sprawie wspólnej realizacji tej inwestycji w roku bieżącym. Środki na budowę
tego parkingu w budżecie miejskim są zarezerwowane.
Oświetlenie. W roku 2005 wykonaliśmy też dużo prac związanych z rozbudową oświetlenia. Jedną z ważniejszych
była wspólna realizacja budowy oświetlenia przy ulicy kpt. Kuczka, która jest drogą leżącą w połowie na ternie miasta w połowie na terenie gminy Leżajsk. Wykonano też oświetlenie kilku innych ulic. Przy
ulicy Sikorskiego bocznej zamontowano 3
lampy, przy ulicy Podolszyny boczna – 2
lampy, na ulicach ppłk Więcława-Śląskiego i Baczyńskiego – 11 lamp, przy przedłużeniu ulicy Opalińskiego – 4 lampy. Łącznie 26 nowych punktów świetlnych w mieście zostało dobudowanych.

Projekty
Przygotowywaliśmy również projekty na
nowe realizacje drogowe. Część z nich zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na
brak zgody mieszkańców na odstąpienie
gruntu. Wykonany został projekt ulicy Leśnej i zadanie to jest przygotowane do realizacji. Zostały też wykonane prace projektowe dotyczące ulic: Podolszyny boczna
oraz części łącznika ulicy Kochanowskiego z ulicą Tomasza Michała, tylko do potoku Jagoda. W wielu wypadkach mamy
kłopoty z nabyciem gruntu i niektóre drogi
nie mogą być realizowane w całości. Były
problemy przy próbie zaprojektowania ulicy Słonecznej, Zielonej, Łąkowej. Została zrobiona tylko koncepcja i nie wszystkie drogi zostały nią objęte ze względu na
brak zgody mieszkańców, żeby przeznaczyć grunt pod drogi.
W końcowym etapie znajduje się projekt
rozbudowy Miejskiego Domu Kultury, żeby
dostosować go do aktualnych potrzeb tej
placówki i wymaganych przepisów m. in.
przeciwpożarowych. Spodziewamy się na
ten cel dotacji unijnych.

Plany inwestycyjne
na 2006 rok
W porównaniu z rokiem 2005 są znacznie mniejsze z uwagi na ograniczające się
możliwości finansowe miasta. W ramach
projektu unijnego prowadzona będzie budowa ulic: Klonowej, Akacjowej, Wierzbowej.a. Od 1 marca planujemy rozpoczęcie
robót. Zakończona zostanie przebudowa
ulicy Podolszyny – pozostała nawierzchnia,
przebudowa przepustu, reszta chodników.
Przedłużenie ulicy Leśnej zaprojektowane w ubiegłym roku - w tym roku będzie
wykonana jezdnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie, a być może także część
chodników. Przewidywany jest jeszcze remont nawierzchni na ulicy Braci Śniadeckich, wymiana reszty krawężników, lekkie
poszerzenie zatoki postojowej i nowa nawierzchnia oraz drobna przebudowa ulicy
Reymonta. Ona łączy się z ulicami Klonową i Wierzbową, chodzi o to, żeby ten teren był już lepiej uporządkowany. Kolejna
rzecz - kolektor deszczowy na ulicy Burmistrzów Zawilskich. Nie rozpoczęliśmy robót w 2005 roku mimo że wykonawca był
już wyłoniony, bo przyszła zima. Przenieśliśmy te roboty na rok 2006. W dalszym
ciągu wspólnie z GDDKiA planujemy położyć jeszcze 1500 metrów kw. chodników
wzdłuż ulicy Mickiewicza. W ten sposób
przy drogach krajowych w całym Leżajsku
będziemy już mieli nowe chodniki.
Będziemy chcieli sfinalizować projektowanie łącznika do obwodnicy. Przeszkodą
jest brak gruntu na pewnej części. Zależy
nam na tym, by zamknąć sprawę do końca
tego roku, by zadanie to było przygotowane
do realizacji. Dobrze wpisywałoby się ono
w dalsze programy pomocowe – moglibyśmy sięgać po pieniądze unijne.
Jednym z odmiennych rodzajowo zadań, które realizujemy w roku 2006, będzie kontynuacja przebudowy budynku
przy ulicy 114 na mieszkania socjalne.
To budynek po byłej szkole. W 2005 roku
wykonaliśmy projekt, zostały wymienione
okna na parterze.

Kto zbuduje rondo?
W przedostatnim numerze „Biuletynu Miejskiego” zapytaliśmy
Ryszarda Hadałę, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów w Leżajsku, czy firma,
nad którą sprawuje pieczę, przymierza się do budowy drugiego ronda w naszym mieście.

Ryszard Hadała
Powiedział wtedy: – Zostaliśmy zaproszeni do złożenia oferty przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Rzeszów i będziemy się starali wygrać
przetarg. Jesteśmy wykonawca poprzedniego ronda w Rynku, które wkomponowało się w układ komunikacyjny miasta.
To chyba oczywiste, ze chcielibyśmy, aby
i to kolejne stało się naszym dziełem. Poza
tym jesteśmy firmą rodzimą, a rondo ma
powstać w naszym mieście. Postaramy się
tak skalkulować ceny, żeby to właśnie nam
powierzono realizację tej inwestycji.
I tak się stało.
Ogłoszony został przetarg ograniczony.
Do udziału w nim zaproszonych zostało
kilka firm. Złożyły one oferty cenowe i w
ostatecznej rozgrywce wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Budowę ronda u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego wyliczyło na kwotę
1 078 089 zł netto.
Procedura przetargowa na wyłonienie
wykonawcy ronda trwała jesienią ubiegłe-

go roku. Pod koniec listopada wiadomo już
było, kto będzie wykonawca inwestycji.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów rozpoczęło przygotowania do wejścia
na plac budowy – przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników i wstępne oczyszczenie terenu z krzewów i gruzu.
Był 2 grudnia 2005. Zaczął sypać pierwszy śnieg, który w niczym nie zrażał drogowców. Ale trzeba było zachować kolejne
procedury. A to wymagało czasu. Zaczęła
się zima i to nawet ostra, wróg takich robót drogowych. Trzeba było czekać – raz
na załatwienie ostatnich formalności, dwa
– aż zelżeje mróz.
Inwestorów jest dwóch: – główny to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów (bo ulica Mickiewicza jest drogą krajową) i Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich (bo ulica Słowackiego jest drogą wojewódzką). PBDiM
umowę z GDDKiA podpisało wkrótce po
zakończeniu procedury przetargowej, ale
umowę z PZDW – dopiero 5 stycznia br.
– po posiedzeniu Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, na którym zatwierdzono
przewidziane w budżecie województwa na
ten cel pieniądze, została podpisana umowa trójstronna.
W tym czasie PBDiM złożyło projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia, bo warunkiem wejścia w teren jest przekazanie
placu budowy i na czas realizacji inwestycji uzgodnienie rozwiązań komunikacyjnych.
19 stycznia br. formalnie przekazany został plac budowy.
Na razie pogoda nie sprzyja podjęciu prac. – Zgromadziliśmy już materiały, mamy krawężniki granitowe, łukowe
z odpowiednimi profilami i jak tylko warunki atmosferyczne się zmienią, natychmiast przystępujemy do pracy. Mamy termin do 5 czerwca – od momentu podpisania umowy pięciomiesięczny cykl
i tego terminu dotrzymamy – powiedział
nam prezes Ryszard Hadała. – Jesteśmy
do tego przygotowani i osobowo, i technicznie. Organizacja ruchu będzie dostosowana do potrzeb wykonawstwa i tak, żeby
nie utrudniać przejezdności, czyli zostanie
zachowana bezkolizyjna przejezdność we
wszystkich kierunkach. Nie planuje się, by
któraś z tych ulic była wyłączona z ruchu.
Roboty będą prowadzone „pod ruchem”.
W ten sam sposób budowane było rondo
w Rynku. Jest to uciążliwość dla wykonawcy, ale poradzimy sobie z tym.

Prokurator Rejonowy w Leżajsku
zawiadamia
W związku z obchodami Tygodnia Ofiar Przestępstw – w dniach 22 lutego
do 1 marca 2006 r. Prokuratura Rejonowa w Leżajsku organizuje bezpłatne
udzielanie porad osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw.
Udzielane one będą w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30 w siedzibie Prokuratury przy ul. Mickiewicza 47 (budynek Sądu).
Informuję jednocześnie, że na terenie rejonu działają następujące instytucje i organizacje pomocowe:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3,
gdzie w dni robocze od 7.30 do 15.30 można zwrócić się o udzielenie pomocy materialnej, tel. 017 242 04 97;
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczący się w Leżajsku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, gdzie przyjmowani są interesanci w godzinach od 7.30 do 15.30
a w poniedziałek od 8 do 16. W instytucji tej ponadto działa Powiatowy Telefon
Zaufania 017 242 13 00, zaś pod numerem telefonu 017 242 82 58 w godzinach od 15.30 do 17.30 można skorzystać z porad psychologa (poniedziałek,
środa, piątek), natomiast w pozostałe dni z porad terapeuty od uzależnień.

Prokurator Rejonowy
Jerzy Danilewicz
Prokurator Prokuratury Okręgowej
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• • • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Leżajsk zebrał 47 000 złotych!
8 stycznia br. zagrała po raz czternasty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
tym razem po to, aby pomóc dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Zagrała także
w Leżajsku. W tym roku rezultat Finału przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
Uzyskaliśmy kwotę 47 291 zł! Przeskoczyliśmy ubiegły rok aż o 11 tysięcy! Czy
można się dziwić, że mamy poczucie ogromnego sukcesu, dumy i zadowolenia?
Nie stałoby się
tak, gdyby nie
ofiarność mieszkańców Leżajska i okolic, którzy niezwykle
hojnie obdarzali
kwestującą młodzież, gdyby nie
wielkie zaangażowanie 150 wolontariuszy ze szkół leżajskach i Brzózy Królewskiej, gdyby nie hojność sponsorów, którzy
przyczynili się do zorganizowania koncertu finałowego i wreszcie gdyby nie pomoc
wielu ludzi dobrej woli, wielkiego serca,
którzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza się odbyła.
Wolontariusze kwestowali od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora nie tylko na ulicach Leżajska, ale
w okolicznych miejscowościach. Zdecydowana większość spotykała się z życzliwością i ciepłym przyjęciem przez mieszkańców. Tak było np. w Żołyni, gdzie o naszych wolontariuszy zadbał nauczyciel wychowania fizycznego z miejscowej szkoły,
rozgrzewając ich gorącą herbatą. Tam też
ludzie oprócz pieniążka wrzucanego do
puszki, obdarzali kwestujących serdecznym słowem. Z Żołyni młodzież wracała
zadowolona, z wypełnionymi puszkami,
wśród nich rekordzista – Michał Rejman,
który uzbierał 748 zł.
O godzinie 14 na Sali widowiskowej
MCK zabrzmiał hymn orkiestrowy i konferansjer – Michał Kurdziel rozpoczął koncert. Wystąpili w nim uczniowie ze szkół
leżajskach: „Mała Ziemia Leżajska” z SP
nr3, grupa muzyczna „Pod schodami”
z SP nr2, zespół wokalny „Pierniczki”
z SP nr1 oraz uczniowie z Gimnazjum
Miejskiego i Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. Po pierwszej części koncertu nastąpiło otwarcie wystawy fotografii panoramicznej Joanny Kulis i rozpoczął się koncert na scenie przed MCK – wiązanką melodii tanecznych w wykonaniu Miejskiej
Orkiestry Dętej OSP z Leżajska. Wystąpili również: zespół „The Family Power”,
„Stacja P”, „Outsider Blues” i „Meritum”. Występom towarzyszyły pokazy ratownictwa drogowego w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej z Leżajska. Jedną z atrakcji był pokaz brygady antyterrorystycznej z Komendy Wojewódzkiej Policji z Rzeszowa z udziałem robota pirotechnicznego.
Na scenie mogliśmy również obejrzeć
slajdy pani Joanny Kulis z karnawału w Wenecji. O godzinie 20.00, zgodnie
z tradycją, wystrzeliło w górę przy dźwiękach muzyki „światełko do nieba”. Po nim
czekało nas trochę emocji – rozpoczęła się
licytacja złotego serduszka. Podobnie, jak
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w poprzednich latach, wykonał je i ufundował pan Wiesław Rusiecki – właściciel
firmy „Karat”. Do licytacji stanęło dwóch
mieszkańców Leżajska. Gdy cena doszła
do 2500 zł, jeden z nich się wycofał się
i oddał pałeczkę przeciwnikowi, ale dołożył
do wylicytowanej kwoty swoje 2500 zł i w
ten sposób serduszko osiągnęło cenę 5000
zł. Licytacje – to jeden z ważnych punktów
programu finałowego. Dzięki nim znacznie zasila się konto orkiestry. W tym roku
wśród licytowanych przedmiotów znalazły
się: koszulki i gadżety WOŚP, koszulka I-ligowego zespołu siatkarzy Resovii z autografami zawodników, fotografie Joanny
Kulis i Marii Żak, obrazy klubu „Słoneczni” i Warsztatów Terapii Zajęciowej i Pawła
Kuprasa, płaskorzeźba w drewnie p. Mieczysława Forysia, zabytkowy zegar oraz
oczywiście… torty. Jak zwykle nie zawiodły
nas dwie znane cukiernie leżajskie: pana
Zenona Wasiuty i „Rafael”. Jak dużą popularnością cieszą się wśród mieszkańców
ich wypieki, świadczą o tym coroczne licytacje – zawsze torty są rozchwytywane.
Na uwagę zasługuje również piękny gest
dyrektora Pływalni Miejskiej w Leżajsku –
Wojciecha Surmy, który ufundował „złoty karnet VIP” na całoroczne wstęp na basen. Nie udało się go co prawda wylicytować w dniu Finału, ale w rezultacie trafił
on w dobre ręce. Został przekazany osobie,
która od lat wspiera Orkiestrę w Leżajsku
– fundatorowi „złotego serduszka”.
Pragnę podziękować tym wszystkim, bez
których nie udałoby się zorganizować XIV
Finału w naszym mieście: naszym sponsorom i ludziom pracującym z sercem na
rzecz Orkiestry.
A sponsorami Koncertu byli: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Grupa Żywiec – Browar w Leżajsku, Hortino,
Miejski Zakład Komunalny, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Firma
Złotnicza „Karat”, Pływalnia Miejska,
GS w Leżajsku, Starostwo Powiatowe,
Urząd Miejski, PSS „Społem”, Anna Heleniak, Cukiernia Z. Wasiuty, Cukiernia
„Rafael”, „Smak – Eko” z Górna, Krystyna i Kazimierz Kieleccy, Restauracja „U Braci Zygmuntów”, Jamfot”, pizzerie „Delfinek”, „Zodiak” i „Kameleon”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Jan
Ćwikła, Daniel Drąg oraz leżajskie firmy handlowe sponsorujące loterię fantową: „BOGDA”, „STYL”, Helena Niemczyk, „Pilawa”, „Top Secret”, „Esperanze”, AGD TV Ośka, Agnieszka i Robert
Nicpoń, Elżbieta Sołecka, „ALECO”,
„AMA”, p.Joanna Hałas, p.Danuta Brzeska, kwiaciarnie „Krokus” i „Fiołek”,
Agnieszka Tkacz, Myjnia Samochodociąg dalszy na stronie 16

Zdjęcia: Ryszard Węglarz,
Wacław Padowski

•••

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

28 grudnia odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej kończąca rok 2005.
Tradycyjne, po zakończeniu formalnej części obrad nastąpiła część uroczysta – przełamanie opłatkiem z udziałem zaproszonych gości.
Na spotkanie z radnymi przybyli: Jan
Burek – członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Władysław Kozikowski
– Starosta Leżajski, ks. Ryszard Królicki
– proboszcz parafii Farnej, o. Alojzy Kania
– kustosz Klasztoru OO. Bernardynów, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Leżajska oraz kierownicy
referatów Urzędu Miejskiego. W świątecznej atmosferze, łamiąc się opłatkiem, radni i zaproszeni goście składali sobie życzenia noworoczne. Goście dzielili się wspomnieniami mijającego roku. Prof. J. Burek przedstawił osiągnięcia Ziemi Leżajskiej w zakresie inwestycji (pozyskanie 58
mln zł z Unii Europejskiej). Przewodniczący Rady Mieczysław Sroka w imieniu społeczności miasta Leżajska i Rady Miejskiej,
dziękując za pomoc i wsparcie, wyraził nadzieję na dalszą współpracę w 2006 r. Na
koniec Burmistrz Tadeusz Trębacz, krótko
podsumowując mijający rok, podziękował
wszystkim zgromadzonym za dotychczasową dobrą współpracę.
W części uchwałodawczej Rada, spełniając wymóg ustawowy, uchwaliła na kolejny
rok Regulamin wynagradzania nauczycieli, określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno wychowawcze. Istotna zmiana w stosunku do Regulaminu obowiązującego w 2005 r., to zmniejszenie o 1%
wysokości dodatków motywacyjnych nauczycieli (z 7% na 6% planowanych wynagrodzeń zasadniczych). Po wprowadzeniu zmian i założeniu, że Minister w drodze rozporządzenia ustali minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego większe
o 1,5% od obowiązujących w roku 2005
– wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
będzie spełniać zapisy art. 30 Karty Nauczyciela.
Podejmując kolejną uchwałę Rada wyraziła zgodę na zbycie 200 udziałów posiadanych w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku, które
Gmina Miasto Leżajsk wykupiła na mocy
uchwały Rady Miejskiej w 2000 r. za cenę
500 zł za jeden udział. Obecnie PKS w Leżajsku określa wartość jednego udziału na
kwotę 842 zł, czyli na dochody budżetu
miasta wpłynęłaby kwota 168 400 zł.
W związku z tym, że 6 zadań nie mogło być zrealizowanych w roku 2005 Rada
podjęła uchwałę o ustaleniu wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2005 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego tylko przechodzą
do realizacji w roku 2006. Oznacza to, że
środki w łącznej kwocie 172 984 zł, ujęte
w budżecie na 2005 r. zostaną przekazane na odrębny rachunek bankowy i tam
będą czekać do czasu realizacji tych zadań. Rada ustaliła ostateczny termin ich
wykorzystania.
Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej Rada dokonała zmiany
uchwały dotyczącej przychodów i wydatków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

podjętej przez Radę 29 listopada 2005.
Według interpretacji RIO środki pochodzące z opłaty produktowej i wydatki na
odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, jak też wydatki na realizację zadań
dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami powinny być ujmowane w budżecie miasta a nie w Funduszu Ochrony Środowiska. Konsekwencją tej zmiany była
również zmiana uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2005 r. podjętej w listopadzie 2005 roku.
Trzy kolejne uchwały dotyczyły spraw
związanych z mieniem komunalnym i gospodarką gruntami. Rada podjęła uchwałę
o udzieleniu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w przypadku nie rozkładania należnej opłaty na raty. Zgodnie ze znowelizo-

Prof. Jan Burek, członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego na uroczystej XXX sesji Rady Miejskiej w Leżajsku złożył gratulacje burmistrzowi
i radnym za wyraźnie dostrzegalne wyniki ich działań na rzecz miasta i jego
mieszkańców. Szczególną uwagę poświęcił poczynaniom inwestycyjnym. Podsumował osiągnięcia roku 2005 w tym zakresie.
Powiedział, że rok ten był dla Ziemi
Leżajskiej wyjątkowo dobrym okresem.
Dzięki aktywności, ale też wiedzy i umiejętnościom samorządowców Ziemia Leżajska pozyskała w 2005 roku z funduszu Unii Europejskiej 58 milionów złotych!
– Może jeszcze tego nie widać, bo są
to na razie środki na papierze (podpisane umowy, ostateczne decyzje o kwalifikacji środków). Zobaczymy je na wiosnę
2006 roku, jak się rozpoczną pierwsze
inwestycje. Będzie to jeden wielki plac
inwestycyjny – droga wojewódzka, począwszy od ronda, cała ulica Rzeszowska (z przebudową mostka) aż do Łańcuta otrzyma nową nawierzchnię plus
chodniki. Wszystko to jest wykonywane w ramach projektu strukturalnego
na kwotę 31 milionów złotych, w którym
są też trzy drogi powiatowe na kwotę ponad 3 milionów złotych.
Druga inwestycja, którą będzie widać,
to Dworek Starościński i mury Klasztoru Ojców Bernardynów. Droga do tego
była długa, ale znalazła szczęśliwy koniec i po długich perypetiach projekt został zakwalifikowany, starania poparła
Komisja Kultury i Sejmik Województwa
Podkarpackiego. Jest to kwota niebaga-

waną ustawą wszyscy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy byli już użytkownikami wieczystymi, mogą do 2012 r. ubiegać
się o przekształcenie.
Następnie Rada wprowadziła zmiany
w uchwale Rady Miejskiej w Leżajsku Nr
VII/63/03 z 18 czerwca 2003 r. dot. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania na okres dłuższy niż 3 lata. Rada
wprowadziła nowy zapis pozwalający na
sprzedaż lokali na rzecz najemców, którzy
zamieszkiwali i byli na stałe zameldowani
w danym lokalu przez okres przynajmniej
5 lat przed zawarciem umowy najmu na
czas nieokreślony. Dotyczy to najemców,
którzy z jakichś powodów mają nowe umowy najmu, pomimo, że są najemcami od
wielu lat, jak również tych, którzy pierwszy
raz dostali w najem mieszkanie np. mieszkanie otrzymane w spadku lub tych, którzy mieli najem na czas oznaczony i zmieniają umowy na czas nieoznaczony.
Podejmując ostatnią uchwałę Rada
wyraziła zgodę na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Leżajsku bonifikaty w wysokości 99% opłat
rocznych za nieruchomości oddane mu
w trwały zarząd na działalność sportową
i wychowawczą. Rada podjęła taką decyzję
mając na uwadze, że dużym utrudnieniem
dla nowo utworzonego Ośrodka były opłaty
roczne z tytułu trwałego zarządu tak dużym majątkiem.

C. Turosz
telna – prawie 10 milionów złotych (3 miliony – mury, 7 milionów – dworek). Jeśli chodzi o dworek, to – według projektu
– będzie piękne miejsce, jakiego Leżajsk
potrzebuje, może być ono centrum kulturalnym dla całej Ziemi Leżajskiej.
W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór
całkowicie zmodernizowanej części szpitala – oddziału diagnostyki radiologicznej w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku.
Druga część modernizacji – zakup tomografu nastąpi w kwietniu 2006 roku.
Środki są zagwarantowane na wszystkie prace remontowe (wartość projektu oscyluje w granicach 4 milionów złotych).
Miasto Leżajsk przygotowało dwa projekty – jeden został już zakończony na
ponad 2 miliony złotych, a wczoraj zapadła decyzja Zarządu w sprawie drugiego
projektu dotyczącego uzbrojenia terenu
wschodniej części miasta na około 700
tysięcy złotych. Ponadto w Leżajsku rozbudowuje się Zespół Szkół Licealnych –
inwestycja ponad 2 miliony złotych.
Leżajsk jest jedynym powiatem, który ma zapisane inwestycje w zabytkach
sakralnych.
Prof. Burek stwierdził, że wymienił tylko większe inwestycje zapisane w przyznanej kwocie owych 58 milinów złotych.
– Jest też drugie rondo, boląca sprawa dla miasta, zadanie, które weszło do
realizacji i układ komunikacyjny w mieście poprawi się. A na przyszły rok trzeba pomyśleć o dwóch sprawach strategicznych dla miasta: obwodnicy i trzeba
wszystko zrobić, żeby znalazła się w planach inwestycyjnych, oraz przygotowaniu przez Miasto pełnej dokumentacji na
brakujące uzbrojenia miasta, bo nabory
nowych środków unijnych na inwestycje w latach 2007–2013 rozpoczną się
w przyszłym roku.
Jan Burek zapewnił, że Leżajsk i cała
Ziemia Leżajska może zawsze liczyć na
jego przychylność i determinację w popieraniu wszelkich cennych inicjatyw
sprzyjających rozwojowi miasta i powiatu.
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XXXI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

26 stycznia 2006 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbyła się
XXXI sesja Rady. Na początku Przewodniczący Rady zapoznał Radę z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006
r., w Okręgu Wyborczym nr 2. Nowym radnym w tym okręgu został wybrany Władysław Bryniarski. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny złożył
ślubowanie.
Po wprowadzeniu zmian w porządku
obrad i wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym, przystąpiono do realizacji kolejnych
punktów.
Rada uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska dostosowując go do zapisów
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości oraz ustawy o odpadach. Oprócz dotychczasowych obowiązków mieszkańców w tym zakresie zostały wprowadzone m.in. zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz obowiązek zawierania umów przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów stałych i płynnych. (tekst regulaminu wewnątrz B.M.)
Zgodnie z ustawą, w konsekwencji wyżej uchwalonego regulaminu Rada ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, nakładane z urzędu na osoby nie
posiadające umów w tym zakresie.
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Znowelizowana ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązała
Radę do wprowadzenia zmian w dotychczas
obowiązującym regulaminie uchwalonym
w 2002 r. Nowy regulamin m.in. zezwala
na podpisywanie umów z osobami korzystającymi z lokalu nie tylko z właścicielami
mieszkań, określa minimalny poziom usług
prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz
warunki przyłączania do sieci.
Następnie Rada wprowadziła zmiany
w uchwale z grudnia ub. roku dotyczącej ustalenia wydatków zamieszczonych
w budżecie miasta na 2005 r., które nie
wygasają z upływem roku budżetowego, skracając ostateczny termin dokonania jednego z wydatków określonych w tej
uchwale.
Z uwagi na zmiany w ustawie o finansach publicznych, które weszły z dniem 1
stycznia 2006 r. konieczne było wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2006 r.
uchwalonej w grudniu ub. roku. Wprowadzone przez Radę zmiany nie wpływają na
wysokość kwot ujętych w budżecie.
Zgodnie z przyjętą zasadą, Rada w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
przekazała na majątek Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku dwie
kanalizacje sanitarne i dwie sieci wodociągowe wykonane przez Miasto, na łączną wartość 623 tys. zł.
Cztery kolejne uchwały podjęte przez
Radę były ściśle związane ze staraniami
o pozyskanie środków unijnych.
W związku z tym, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił kolejny nabór
wniosków na dofinansowanie projektów
m.in. łączących kulturę z turystyką postanowiono złożyć projekt łączący rozbudowę budynku Miejskiego Centrum Kultury z wykonaniem boisk przy Gimnazjum.
Po uzyskaniu dofinansowania Miasto ponosiłoby tylko 15 procent kosztów tej inwestycji.
Spełniając warunki niezbędne do złożenia wniosku Rada podjęła uchwałę o zmia-
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nie uchwały dotyczącej przyjęcia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Leżajsk
na lata 2004-2006, wprowadzając do tego
Planu ww. zadanie oraz uchwaliła wieloletni program inwestycyjny pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej
źródłem wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Miasta Leżajsk”
Konsekwencją wcześniej podjętych
uchwał było wprowadzenie przez Radę
zmian w budżecie miasta na 2006 r. polegających na zawróceniu środków z wydatków nie wygasających w kwocie 24 tys.
zł i wprowadzeniu ich po stronie dochodów
na realizację zadania „remont budynku
MCK” oraz ustalenie limitu wydatków na
lata 2006–2008.
Kolejna uchwała w kierunku pozyskania środków unijnych dotyczyła przystąpienia do realizacji programu rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych
(otoczenie Rynku, cmentarza żydowskiego
i placu targowego). Rada wyraziła wolę,
aby Miasto podjęło się opracowania takiego programu, który podobnie jak Plan
Rozwoju Lokalnego będzie stanowił podstawę do uzyskania wsparcia ze środków
zewnętrznych.
Na wniosek właścicieli 63 procent gruntów położonych w rejonie ulic Marii Konopnickiej i Jana Kochanowskiego w Leżajsku Rada podjęła decyzję o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości
na tym terenie, mając na uwadze duże zapotrzebowanie na działki budowlane w tej
części miasta.
Ostatnia uchwała wprowadzona dodatkowo przez Burmistrza dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ul. Kopernika (teren po spalonym przedszkolu) nie została
podjęta. Po dyskusji postanowiono przenieść tę sprawę na następną sesję, po to,
aby najpierw mogła być rozpatrzona i zaopiniowania przez Komisje stałe Rady.
Na koniec Rada przyjęła plan pracy Rady
Miejskiej na 2006 r. oraz plany pracy Komisji stałych Rady na rok 2006 i sprawozdania z działalności za 2005 r.

C. Turosz

Wybory radnego do Rady
Miejskiej w Leżajsku
W niedzielę, 22 stycznia br. w okręgu
wyborczym nr 2 w Leżajsku odbyły się
wybory uzupełniające skład Rady Miejskiej. Od lipca ubiegłego roku (zmarł
radny Henryk Świta) w składzie Rady
brakowało jednego radnego.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 2277. Wydano wyborcom 50 kart do głosowania. Głosów ważnych Miejska Komisja Wyborcza w Leżajsku odnotowała 50. Zdecydowaną większością głosów wybory na
radnego do Rady Miejskiej w Leżajsku
wygrał Władysław Bryniarski z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólne
Miasto”, który uzyskał ich 42. Paweł
Burek z Ziemi Podkarpackiej otrzymał
8 głosów.

UCHWAŁA
Nr XXXI/275/06
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 stycznia 2006
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 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 2005 r. Nr 236 poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co
następuje:
§1
Przyjmuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska.
§4
Tracą moc Uchwały Rady Miasta w Leżajska Nr XXVIII/154/97 z dnia 12 listopada 1997 oraz Uchwała Nr XXVI/224/01
z dnia 10 lutego 2001r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Leżajska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Załącznik
do uchwały Nr XXXI/275/06
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 stycznia 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA LEŻAJSKA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości (selektywne zbieranie i odbieranie
odpadów, uprzątanie zanieczyszczeń, mycie i naprawa pojazdów);
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagania odnośnie utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania.
§2
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby prze-

bywające czasowo na terenie miasta Leżajska.
§3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, posiadaczy, użytkowników, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty i osoby władające nieruchomościami mające obowiązek utrzymania porządku i czystości;
2) odpadach komunalnych – rozumie
się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
3) odpadach wielkogabarytowych – należy rozumieć odpady komunalne, które
nie mogą być umieszczone ze względu na
swoje rozmiary w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych;
4) odpadach ulegających biodegradacji –
należy przez to rozumieć odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach);
6) zbiornikach bezodpływowych – należy
przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości
ciekłych w miejscu ich powstawania;
7) przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo będące gminną jednostką organizacyjną lub
podmiotem posiadającym wydane przez
burmistrza zezwolenie na prowadzenie
działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§4
Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia i zabezpieczania odpadów w następujący sposób:
a) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady należy
poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych i odpadów
z remontów oraz należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku;
b) wyselekcjonowane odpady nadające
się do odzysku i dalszego wykorzystania
takie jak: makulatura, odpady plastikowe, szkło, drobny złom należy umieszczać
odrębnie w przeznaczonych do tego celu
oznakowanych pojemnikach lub workach
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
c) na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej poddać procesowi
kompostowania odpady ulegające biodegradacji;
d) odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości, w przypadku braku
możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają wywozowi po dokonaniu indywidualnego zgłoszenia przedsiębiorstwu wywozowemu;
e) odpady niebezpieczne znajdujące się
w odpadach komunalnych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki, oleje

przepracowane) należy wydzielić i wrzucać
do oznakowanych pojemników rozmieszczonych na terenie miasta bądź też dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
f) odpady wielkogabarytowe (meble,
okna itp.) należy gromadzić odrębnie od
pozostałych odpadów komunalnych, odbierane na indywidualne zgłoszenie lub
w trakcie prowadzonej zbiórki na terenie
miasta zgodnie z ustalonym harmonogramem;
g) odpady z remontów nieruchomości
i odpady budowlane należy gromadzić oddzielnie wyłącznie w kontenerach udostępnionych do tego celu przez przedsiębiorstwo wywozowe, odbierane na indywidualne zgłoszenie; bądź dostarczyć do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Leżajsk (baza
MZK sp. z o.o. w Leżajsku);
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona:
a) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
b) wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) gromadzenie nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych;
4) usuwanie z terenu nieruchomości
wraków pojazdów mechanicznych;
5) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
6) koszenie wyrosłych na nieruchomości traw i chwastów;
7) uprzątanie przez właścicieli, nieruchomości położonych wzdłuż ulicy ze
śniegu, lodu i błota – niezwłocznie po opadach;
8) usuwanie nawisów (sopli) z okapów,
rynien i innych części nieruchomości;
9) odśnieżanie i likwidowanie śliskości na chodnikach i placach położonych
wzdłuż nieruchomości w okresie mrozów
i opadów atmosferycznych;
§5
Dopuszcza się wykonywanie niektórych
czynności mogących zagrażać środowisku
pod warunkiem:
1) mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami można przeprowadzać wyłącznie
w miejscach dozwolonych tj:
a) na terenie nieruchomości nie służącej
do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu lub do zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba), ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; miejsce mycia powinno być utwardzone;
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
2) drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości mogą
być wykonywane tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy gdy nie
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) gromadzenie obornika i płynnych
odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego powinno odbywać się na
podłożu utwardzonym i uszczelnionym,
w zbiornikach na odchody o pojemności
umożliwiającej przechowywanie ich przez
wymagany przepisami okres;
§6
Mając na uwadze zasady utrzymania
czystości i porządku zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni
ziemi – dopuszcza się możliwość spalania
na powierzchni ziemi pozostałości roślin-

nych pod warunkiem nienaruszania innych przepisów;
2) niszczenia roślinności i uszkadzania
pojemników do zbierania odpadów, tablic
ogłoszeniowych, urządzeń stanowiących
elementy infrastruktury komunalnej;
3) stosowania środków chemicznych
szkodliwych dla środowiska do sunięcia śniegu i lodu innych niż określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27.10.2005 r. (Dz.U. Nr 230 poz.
1960);
4) zakopywania odpadów i padłych zwierząt gospodarskich;
5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca niedozwolone;
6) wylewania nieczystości ciekłych do
ziemi i do wód;
7) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci;
8) mycia pojazdów mechanicznych przy
zbiornikach wodnych i na terenach rekreacyjnych.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność
urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania
tych urządzeń i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§7
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów z nieruchomości.
§8
Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez dostosowanie zbiornika bezodpływowego do
ilości osób stale przebywającym na jej terenie, tak aby opróżnianie było konieczne
nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
§9
Do gromadzenia odpadów komunalnych
na terenie miasta Leżajska przewidziane
są następujące urządzenia:
1) kosze uliczne o pojemności do 100
litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności:
60, 110, 120, 240 litrów;
3) kontenery na odpady typu KP-4,
KP-7; KP-10, KP-11, KP-15;
4) worki do selektywnej zbiórki odpadów
w następujących kolorach:
• biały – na szkło białe
• zielony z napisem – na szkło kolorowe
• żółty – na opakowania z tworzyw
sztucznych
• czerwony – na drobny złom i baterie
• niebieski – na makulaturę
• brązowy lub zielony z napisem odpady organiczne;
5) pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, makulatury o pojemności od 1500 do
3500 litrów (typu dzwon) w następujących
kolorach:
• zielony na szkło kolorowe
• biały na szkło bezbarwne
• niebieski na makulaturę
• żółty na opakowania z tworzyw sztucznych
• czerwony na drobny złom;
6) pojemniki 1100 litrów – do selektywnej zbiórki odpadów;
7) pojemniki o pojemności 240 litrów
w kolorze brązowym przeznaczone do gromadzenia bioodpadów;
8) kontenery do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności 9000
ciąg dalszy na stronie 14
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ciąg salszy ze strony 13
litrów – KP-9 podzielonego na sektory
w kolorach:
• zielony na szkło kolorowe
• biały na szkło bezbarwne
• niebieski na makulaturę
• żółty na opakowania z tworzyw sztucznych
• czerwony na drobny złom
9) kontenery na odpady budowlane
o pojemności 3,5–7 m3
10) pojemniki na odpady niebezpieczne takie jak baterie, przeterminowane leki
o pojemności 5l do 60 litrów;
11) miejsce do wywożenia i gromadzenia
czystego gruzu budowlanego.
§ 10
Ustala się minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, przy obowiązku wyposażenia nieruchomości w minimum jeden pojemnik na
odpady, uwzględniając zalecany cykl wywozu oraz przyjmując, że jeden mieszkaniec miasta generuje tygodniowo ok. 30
litrów odpadów:
1) nieruchomość zamieszkała przez jedną osobę zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenie o łącznej
pojemności 60 litrów;
2) dwu, trzy i czteroosobowa rodzina zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenia o łącznej pojemności
110–120 litrów;
3) rodziny liczniejsze mają obowiązek
wyposażenia nieruchomości w urządzenia
o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według zapisanych norm.
4) pojemniki ww. będą spełniały wymogi obsługi przez samochody specjalistyczne;
5) w przypadku okresowego zwiększenia
ilości odpadów, mogą być one gromadzone
w workach oznakowanych, czarnych o pojemności 120 litrów.
§ 11
Właściciele lub zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod
uwagę normy określone w § 10.
§ 12
Przedsiębiorcy, jednostki kultury, oświaty, samorządu terytorialnego zobowiązani
są dopasować pojemność pojemników do
swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl odbioru odpadów.
§ 13
Odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny należy gromadzić w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej składane do worków do selektywnej zbiórki
odpadów dostarczanych przez przedsiębiorstwo wywozowe zgodnie z obowiązujących harmonogramem (pierwsza sobota miesiąca);
2) w zabudowie wielorodzinnej wrzucane
do kontenera typu KP-9 przeznaczonego
do selektywnej zbiórki odpadów bądź też
do pojemników (typu dzwon) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów;
3) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki mogą je zwrócić do aptek posiadających odpowiednie pojemniki do ich
gromadzenia;
4) mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą je zwracać do sklepów zaopatrzonych w odpowiednie pojemniki lub wrzucać do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w kolorze czerwonym z napisem puszki i baterie;
5) inne odpady niebezpieczne gromadzone w wydzielonych miejscach na posesji i odbierane przez przedsiębiorstwo
wywozowe nie rzadziej niż raz na pół roku
bądź też dostarczane do Gminnego Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
6) odpady budowlane składane do kontenera dostarczonego przez przedsiębior-
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stwo wywozowe na indywidualne zamówienie i w nim odbierane;
7) odpady zielone składane do worków
w kolorze zielonym lub brązowym z napisem odpady organiczne dostarczonych na
indywidualne zamówienie i w nich odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe;
8) odpady wielkogabarytowe gromadzone w wydzielonych miejsca na posesji i odbierane przez przedsiębiorstwo wywozowe
nie rzadziej niż raz na pół roku bądź też
na indywidualne zamówienie.
§ 14
Zasady rozmieszczenia pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów
i urządzeń gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z segregowanymi
odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
przedsiębiorstwa wywozowego;
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz dokonywać okresowej dezynfekcji;
3) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być
zgromadzone w terminie przewidzianym
w harmonogramie w miejscu zapewniającym łatwy dostęp pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego;
4) wyselekcjonowane odpady budowlane
muszą być złożone w kontenerze ustawionym w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorstwa wywozowego;
5) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, parki, tereny rekreacyjne muszą być obowiązkowo
wyposażone przez właścicieli nieruchomości w kosze uliczne rozstawione w następujący sposób: odległość między koszami
na drogach i w parkach nie może przekraczać ok. 150 metrów;
6) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są wyposażenia miejsca, na
którym one się odbywają w pojemniki na
odpady w ilości jeden pojemnik 120 litrów na 20 osób biorących udział w imprezie oraz przenośne szalety w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących
w imprezie.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz
terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15
Ustala się następującą częstotliwość
usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:
1) z pojemników na odpady komunalne i worków na odpady oznakowanych,
czarnych:
• dla budynków jednorodzinnych – trzy
razy w miesiącu
• dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – w miarę ich napełnienia na
bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu;
2) z pojemników do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie,
3) z worków do selektywnej zbiórki odpadów – raz w miesiącu (pierwsza sobota miesiąca);
4) opróżnianie koszy ulicznych odbywa
się zgodnie z ustalonym harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych a właściciele nieruchomością mają obowiązek nie
dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych
i wysypywania odpadów na ziemię;

5) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać
przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po ich zakończeniu;
6) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi.
§ 16
Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) odpady komunalne selekcjonowane
i nieselekcjonowane odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych
na terenie miasta Leżajska;
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie indywidualnego zamówienia złożonego u przedsiębiorstwa wywozowego szczegółowo określone w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym;
3) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione
odpadami w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego;
4) przedsiębiorstwo wywozowe ma zorganizować odbiór i transport odpadów
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych tak, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
zgodnie z ustalonym harmonogramem;
§ 17
Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego za nieczystości ciekłe muszą
być dostosowane przez właściciela nieruchomości a ich eksploatacja i opróżnianie
musi być prowadzona w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny
zgromadzonych odpadów komunalnych,
przepełnienie pojemników lub wypływ
ścieków ze zbiornika odpływowego.
§ 18
Właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umów z przedsiębiorstwem wywozowym na świadczenie usług
w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
§ 19
Burmistrz dokonuje kontroli wykonania
obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i korzystania z usług opróżniania
zbiorników bezodpływowych oraz uiszczenie z tego tytułu opłat.
§ 20
W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w § 19 burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której
ustala obowiązek uiszczenia opłat, ich wysokość, terminy uiszczenia oraz sposób
udostępnienia urządzeń w celu ich opróżnienia. W takim przypadku gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
§ 21
Dowody uiszczania opłaty za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres
dwóch lat i okazywać w czasie kontroli.
ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty
uprawnione
§ 22
Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegra-

dacji dopuszczonych do składowania na
składowisku odpadów:
1) w roku 2007 – skierowanie na składowisko do 90% (wagowo) całkowitej ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
2) w latach 2008–2010 – skierowanie na
składowisko nie więcej niż 75% (wagowo)
całkowitej ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji;
3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę – 20% w latach 2007–2010; – 50% w latach 2011–
–2014; – 70% w roku 2015;
4) osiągnięcie takiego poziomu selektywnej zbiórki, aby w roku 2015 deponowane
było na składowiskach nie więcej niż 50%
wszystkich odpadów komunalnych.
ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 23
Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe są zagospodarowywane
w następujący sposób:
1) odpady nieselekcjonowane: wywożone na składowisko odpadów w Giedlarowej i Sigiełkach bądź też w razie potrzeby na inne składowiska odpadów komunalnych;
2) surowce ze zbiórki selektywnej prowadzonej na terenie miasta dowożone do Sortowni Surowców Wtórnych MZK sp. z.o.o.
w Leżajsku wchodzącego w skład Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Leżajsk;
3) odpady zielone i osady ściekowe dowożona na kompostownię osadów i bioodpadów przy miejskiej oczyszczalni ścieków
wchodzącą w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk, i poddane procesowi kompostowania;
4) odpady niebezpieczne dowożone do
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdującego się terenie
bazy MZK sp. z o.o. wchodzącego w skład
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk i zagospodarowane zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 24
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność
za zachowanie tych zwierząt.
§ 25
1. Szczególne obowiązki ciążą na osobach posiadających psy i polegają one
na:
1) zgłoszeniu psa do rejestracji niezależnie od tego czy podlega on obowiązkowi opłaty podatkowej;
2) zaopatrzeniu psa w znaczek identyfikacyjny otrzymany bezpłatnie w czasie
rejestracji;
3) corocznym opłacaniu podatku z tytułu posiadania psa zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej;
4) poddaniu psa w wieku ponad 2 miesiące szczepieniu ochronnemu przeciw
wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego;
5) prowadzeniu psa na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych;

6) usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w miejscach publicznych;
7) natychmiastowym zawiadomieniu
służb weterynaryjnych o pojawieniu się
u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną;
2. Na terenie miasta Leżajska rejestrację
psów, poprzez wpis do rejestru i wydanie
bezpłatne znaczka identyfikacyjnego prowadzi Urząd Miejski.
3.Ustala się zakaz wprowadzania psów
i innych zwierząt domowych do miejsc zabaw dzieci (ogródek jordanowski, osiedlowe i przedszkolne place zabaw). Miejsca
te zarządca nieruchomości oznacza znakiem przedstawiających czarną sylwetkę
psa na białym tle.
4. Psy wałęsające się lub pozbawione
należytej opieki ze strony ich właścicieli
będą wyłapywane przez osoby lub instytucje posiadające zezwolenie Burmistrza
Miasta Leżajska.
ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 26
Na terenie miasta Leżajska dopuszcza
się hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie typu stajnia lub obora oraz gnojownik, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 27
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej
raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.
§ 28
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
§ 29
W przypadku wystąpienia populacji
gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej
przeprowadzenia.
§ 30
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 31
Nadzór nad realizacją obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie sprawuje Burmistrz Leżajska.
§ 32
Do przeprowadzania kontroli w zakresie
realizacji obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.
§ 33
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega
karze grzywny.
§ 34
Postępowanie w sprawach, o których
mowa w art. 31 toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.

Rozporządzenie
porządkowe nr 1/06
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z budynków
i obiektów budowlanych.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr
80, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz
wyeliminowania zagrożeń katastrofami budowlanymi wprowadza się na terenie województwa dla właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych
wielkopowierzchniowych tj. w szczególności szkół, supermarketów, hal sportowych, widowiskowych i przemysłowych,
basenów, lodowisk oraz centów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej – bezwzględny obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów
tych budynków i obiektów.
§2
Nakazuje się starostom, prezydentom
miast, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu
Inspektoratowi nadzoru Budowlanego, powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży
Pożarnej – prowadzenie systematycznej
kontroli wykonywania obowiązków określonych w §1 niniejszego rozporządzenia
w przypadku wystąpienia opadów śniegu
lub deszczu, stwarzających zagrożenie katastrofami budowlanymi.
§3
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w §1 niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 z późn.
zm.) oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114
z późn. zm.).
§4
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia powierz się
organom wymienionym w §2 rozporządzenia.
§5
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego tj. z dniem 30
stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu
w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Podkarpacki
Ewa Draus
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II Międzyszkolny
Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej
Komisja Języków Obcych, działająca
przy Zespole Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zorganizowała 13 stycznia br. w Miejskim
Centrum Kultury II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
Festiwal może pochwalić się swoją
krótką historią. Rok temu odbyła się jego
pierwsza edycja w ZST w Leżajsku. Impreza spotkała się z tak dużym zainteresowaniem młodzieży i grona pedagogicznego, iż
w tym roku postanowiliśmy zaprosić do
współzawodnictwa dwie sąsiadujące z nami szkoły średnie: Zespół Szkół Licealnych
im Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz
Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 28
uczestników. Każdy z nich wykonał jeden
utwór w wybranym przez siebie języku.
Przeważał angielski, ale nie zabrakło niemieckiego, francuskiego czy też rosyjskiego. Prezentacji uczestników konkursu dokonywali konferansjerzy – Łukasz Pęcak
i Paweł Wańczyk, uczniowie ZST, którzy
z powodzeniem zadebiutowali w tej roli.
Zmagania wykonawców śledziło siedmioosobowe jury w składzie: przewodniczący – Mieczysław Szarek, dyrektor Szkoły Muzycznej w Leżajsku oraz członkowie:
Maja Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku, Bartłomiej Urbański i Tomasz Kycia
– przedstawiciele branży muzycznej, Monika Wlaź – ZSL Leżajsk, Aleksander Dubiel
– ZS Nowa Sarzyna, Walentyna Honcharowa – ZST Leżajsk. Ocenie jury podlegał
poziom artystyczny prezentowanych utworów jak i językowy, stąd w jury znaleźli się
nauczyciele języków obcych.
Jury nie miało łatwego zadania, gdyż poziom prezentacji, mimo iż dość zróżnicowany, był bardzo wysoki. W wyniku obrad
przydzielono następujące nagrody:
Grand Prix brawurowo wyśpiewała –
Marzena Dudek ZSL Leżajsk, I miejsce –
Klaudia Rajzer ZS Nowa Sarzyna, II miejsce – Natalia Welc, Kornelia Stachowska
ZSL Leżajsk, III miejsce – Justyna Kotulska ZST Leżajsk.
Wyróżnienia otrzymali: Róża Kula – ZS
Nowa Sarzyna, Edyta Bednarz – ZSL Leżajsk i Marcin Krawczyk – ZSL Leżajsk.
Wszyscy zgromadzeni widzowie wybrali
zaś laureata Nagrody Publiczności. W tym
roku tytuł ten zdobył niezapomniany duet
z ZST – Mateusz Filarowski i Piotr Drążek,
który swoim show wprowadził na scenę
element humoru i rozbawił na dobre publiczność.
Nauczyciele języków obcych nieustannie pracują nad zwiększeniem motywacji
do nauki swoich uczniów. Obecnie istnieje
bardzo wiele atrakcyjnych metod i narzędzi służących opanowaniu struktur gramatyczno-leksykalnych języka obcego.
Jednak najlepszym z poznanych i sprawdzonych dotychczas sposobów przyswajania i asymilowania słownictwa jest właśnie piosenka – przez wszystkich lubiana,
nucona, śpiewana. Niejednokrotnie potrafi
się „przyczepić” i nawet po skończonej nauce nadal tkwi w głowie. A dzieje się tak
dlatego, że tekst, obraz, dźwięk, rym, rytm
i emocje występują w niej równocześnie.
Jak popularną formą uczenia się języków obcych jest piosenka – udowodnił
chyba najlepiej tegoroczny festiwal. Do
zobaczenia za rok!
KJO – składa serdeczne podziękowania
dyrekcji ZST za wsparcie i umożliwienie
realizacji tego przedsięwzięcia, Marii Horoszko, która poprzez udzielenie gościny
pozwoliła, by impreza nabrała większego rozmachu oraz wszystkim koleżankom
i kolegom z ZST za udzieloną pomoc.

Małgorzata Jakubowska
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Leżajsk zebrał
47 000 złotych
ciąg dalszy ze strony 10
wa „MERLIN”, „W&K”, Salon Fryzjerski „WELLA”, „FOTO – Kulpa”, „PIONEER”, „ALFA SAN”, „Cztery Łapy”, księgarnia „Eurydyka”, „Zelmex”, „Zajazd”,
„Arras”, „R-Sport”, „Das”, „Rum- Lux”,
„Elba”, „Kora” i inni.
Za pomoc w realizacji imprezy dziękujemy także: Bankowi PKO S.A. w Leżajsku,
Powiatowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowej Komendzie Policji, Zakładowi Usług Motoryzacyjnych Haszto, Bankowi Ochrony Środowiska w Leżajsku, firmie „Marketchem”, „Transhurt”, Rejonowi Energetycznemu w Leżajsku, Andrzejowi Murdzi i firmie „Netkom”, Stołówce Szkoły Podstawowej nr
3, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kuryłówce, Zespołowi Szkół w Wierzawicach, Zespołowi Szkół Technicznych
w Leżajsku i Zenonowi Grabarzowi.
Gorące dzięki składam leżajskim harcerzom za pomoc przy montażu i demontażu sceny oraz pracownikom Miejskiego Centrum Kultury, a szczególnie pani
dyrektor Marii Horoszko, Anecie Matei
– szefowej imprezy XIV Finału i tym, którzy zrobili wszystko, aby Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała w Leżajsku
po raz kolejny.
Nowością w tym roku podczas Finału
był udział pracowników Banku PKO S.A.
w komisji liczącej pieniądze. Panie kasjerki wyróżniały się nie tylko fachowością, ale
też szczególnym strojem: miały piękne błękitne koszulki ze świecącymi serduszkami
oraz baloniki, które rozdawane były wśród
publiczności. Oprócz pracowników banku,
w skład komisji liczącej wchodzili, jak co
roku, nauczyciele zaprzyjaźnieni z Orkiestrą: Anna Frań, Elżbieta Furmańska,
Urszula i Andrzej Wyszyńscy, Dionizy
Kyc, Barbara Koszmider, Jerzy Rejman
oraz Małgorzata Grudzień i Stanisław
Jaworski – odpowiedzialni za kuchnię.
W chwili zamknięcia imprezy już mieliśmy powód do dumy – udało się nam zebrać 44 tysiące zł. Ale wiedzieliśmy, że
kwota jeszcze wzrośnie, bo to nie był koniec naszych działań. W ciągu najbliższych dni prowadzone były zbiórki w szkołach, m.in. w Zespole Szkół Technicznych, Gimnazjum i SP w Brzózie Królewskiej, a w Gimnazjum Miejskim i SP nr 3
– imprezy towarzyszące Finałowi. W gimnazjum odbył się koncert w wykonaniu
uczniów i dyskoteka, a w SP nr 3 – dyskoteka połączona z loterią fantową i licytacją. I tu już tradycyjnie wiele losów na loterię ufundowali nauczyciele. Były to ma-

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
w Gimnazjum Miejskim
im. W. Jagiełły w Leżajsku
W poniedziałek, 9 stycznia 2006 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w naszym gimnazjum. To już
po raz siódmy. Zaangażowanie, jak co
roku, było bardzo duże.
Nasze wolontariuszki, Kasia, Malwina,
Ola, Iwona, Natalia i Iwona, od samego
rana ochoczo kwestowały na terenie szkoły. W tym roku pieniądze były zbierane na
sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy. Finałem naszej imprezy był mini
koncert na sali gimnastycznej pt. „Spotkanie z telewizją”. Udział w nim wzięli
uczniowie naszego gimnazjum. Największe

skotki, gry, poduszki, książki, srebrna biżuteria, a także bilety do kina, lekcje pływania, desery w restauracji z fundatorem.
Loteria cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, więc i efekt zbiórki w tej szkole był imponujący – uzbierano
tam aż 1100 zł.
Na koniec pozwolę sobie zacytować fragment listu, jaki otrzymałam przed tegorocznym finałem od dyrektora Szpitala
w Leżajsku – Mariana Furmanka:
„… Składam na Pani ręce serdeczne podziękowania dla organizatorów, wolontariuszy i uczestników za wielki wkład pracy
w przygotowanie i przeprowadzenie Finału
WOŚP w Leżajsku. Każdy z finałów przynosi wymierne korzyści dla naszego szpitala i pozwala doposażyć oddziały przeznaczone dla najmłodszych pacjentów w nowoczesne urządzenia medyczne. W roku 2005 za fundusze zebrane w 2004 r.
nasz szpital otrzymał od WOŚP lampę do
fototerapii o wartości 13 965 PLN oraz
kardiomonitor o wartości 50 000 PLN.
W najbliższym czasie otrzymamy inkubator o wartości 40 000 PLN zakupiony ze
środków zebranych w roku ubiegłym. Są
to niezwykle ważne urządzenia, niezbędne przy leczeniu naszych małych pacjentów…”
To chyba jednoznaczna odpowiedź na
pytanie, czy Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy jest naszemu miastu potrzebna.

Ewa Rejman – szef sztabu
WOŚP w Leżajsku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„gra” od czternastu lat. To granie jest
wielkim festynem – loterie, aukcje, pokazy, koncerty… Ale to tylko otoczka
idei. Ideą jest kwesta na rzecz ratowania zdrowia i życia noworodków, niemowląt, dzieci. Za pieniądze zebrane
podczas tej kwesty kupowana jest najnowocześniejsza aparatura medyczna
i przekazywana do szpitali dla oddziałów dziecięcych, neonatologii i noworodków w całym kraju.
Dzięki tej akcji Szpital Powiatowy
w Leżajsku od 2000 roku otrzymał już
dla noworodków, niemowląt i dzieci wysokospecjalistyczną, niezwykle precyzyjną aparaturę medyczną o wartości
ponad ćwierć miliona złotych (oddział
noworodków około 170 tysięcy zł, oddział dziecięcy – około 90 tysięcy zł).
Kardiomonitory, inkubatory, pulsoksymetry, lampy do fototerapii, aparatura
bardzo pomocna w stawianiu niemal
błyskawicznie pewnych diagnoz, a co
się z tym wiąże podejmowaniu równie
szybko właściwego leczenia.
oklaski zebrały dziewczęta z sekcji gimnastycznej: Agnieszka Jarek, Karolina Szpunar, Ewelina Wnęk, Dorota Urban i Justyna Wośko. Jednak słowa podziękowania
należą się wszystkim, którzy przyczynili się
do powiększenia ogólnej sumy zebranych
pieniędzy. Osobami prowadzącymi cały
koncert były Natalia Pytel i Patrycja Pudełkiewicz. Talent wokalny zaprezentowały: Magdalena Pietruszka, Aleksandra Rusiecka, Joanna Sztyrak i Jadwiga Zawilska. O nagłośnienie zadbali Tomasz Skoczyłas, Marcin Sobota i Damian Loryś.
Wieczorem odbyła się dyskoteka, z której dochód został przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki spontanicznej reakcji uczniów, zebraliśmy 646 złotych. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu i dyskoteki.

Urszula Wyszyńska

Ikona – okno
na tamten świat
Pod takim tytułem w sobotę, 21 stycznia br. odbył się wernisaż ikon w Miejskim Domu Kultury w Leżajsku. Można było podziwiać ponad 20 prac autorstwa Natalii Czarneckiej, rosyjskiej artystki piszącej ikony, która od niedawna mieszka w Rzeszowie.

Fot. Ryszard Węglarz
Prace budziły zachwyt nie jednego zwiedzającego. Podczas oglądania rosyjskiej
sztuki sakralnej, towarzyszyła atmosfera mistycyzmu. Świece, kadzidełka oraz
muzyka Bułata Okudżawy bardzo dobrze
wprowadzały w nastrój, odzwierciedlający
magię i tajemniczość zaprezentowanych
ikon. Od prawieków uważano, że ikona jest
pośrednikiem mistycznym pomiędzy światem ziemskim a niebieskim, symbolizującym okno na inny świat. Jednak okno to
jest otwarte tylko dla tych, którzy posiadają szczególny – duchowy wzrok.
Natalia Czarnecka rosyjską sztuką sakralną fascynowała się już od najmłodszych lat. W wieku pięciu lat wraz z rodzicami po raz pierwszy odbyła wycieczkę szlakiem „Złotego pierścienia Rosji”,
który prowadzi przez najstarsze miasta
kraju m.in.: Władimir, Suzdal, Jarosławl,
Nowgorod i inne. Naukę pobierała w słynnej podmoskiewskiej szkole pisania ikon.
Przez blisko dziesięć lat pracy pracownię
Natalii opuściło kilkaset ikon. Obejrzało je
tysiące osób podczas kilkunastu wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Prace jej
zdobią wiele kolekcji domowych w Polsce
i za granicą. Swoje dzieła wystawiała też
na licznych aukcjach charytatywnych.
Podczas wernisażu artystka opowiadała o sztuce pisania ikon. Przyznała, że jest
niezwykle pracochłonna. Jeden z pokazanych na wystawie obrazów tworzyła przez
osiem miesięcy.
Tego typu sztuka została zaprezentowana w Leżajsku po raz pierwszy, ale być
może będzie jeszcze okazja do przeniesienia się w „inny świat” za sprawą mistycznych ikon.

Marek Smycz

Obrzędy, konkurs
i kolędy
„Cicha noc”, „Silent night”, „Douce
nuit”, „Stille Nacht”, „Tichaja nocz” –
słowa tej pięknej kolędy rozbrzmiewały
w różnych językach przy wtórze szkolnego zespołu muzycznego 20 grudnia
2005 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, gdzie odbywał się wieczór kolęd połączony z II edycją konkursu na najpiękniejszą ozdobę i kartkę świąteczną.
Publiczność, wśród której wraz z uczniami zasiedli przedstawiciele rodziców, opiekunowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz
władze starostwa powiatowego – Władysław Kozikowski i Robert Żołynia, obejrzała widowisko obrzędowe przedstawiające
staropolską wieczerzę wigilijną w chłopskiej chacie. Uczniowie klas ITG, IITB,
IIITA, IIITE, IIITG i IIILA pod kierunkiem
swych polonistek: Krystyny Giży, Ewy Kos-

sak-Hospod, Katarzyny Rudzińskiej, Małgorzaty Trębacz i Małgorzaty Zwolińskiej-Sroki, dołożyli wszelkich starań, by oddać
realia i wyjątkowy klimat tego wieczoru.
Niemałe zainteresowanie widzów wzbudził widok licznej grupy kolędników, którzy
odwiedzili gospodarzy. Za kolędę i życzenia
(niekiedy przekorne, okraszone humorem
i wypowiedziane gwarą) otrzymali symboliczne datki pieniężne i poczęstunek.
Współczesnym akcentem widowiska,
mającego na celu edukację regionalną,
było zaproszenie przez gospodarza do wigilijnego stołu wędrowców – niespodziewanych gości z krajów europejskich. To
uczniowie klas ILC, IHA, IITE, IIILA, IIITA, IIITF i IVTA przygotowani przez nauczycielki języków obcych: Jolantę Goch,
Małgorzatę Jakubowską Annę Marciniak-Grabarz, Agatę Otrębę, Edytę Ulman
i Agatę Zygmunt, którzy dołączyli do biesiadników, śpiewając kolędy i opowiadając o zwyczajach świąt Bożego Narodzenia we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji.
Na zakończenie spotkania odbyło się
ogłoszenie wyników artystycznej imprezy o zasięgu powiatowym – konkursu na
najpiękniejszą ozdobę i kartkę świąteczną
zorganizowanego przez nauczycielki przedmiotów zawodowych: Ewelinę Surmę, Krystynę Zastawny, Hannę Janiszewską-Celej
i Danutę Niemczyk.
Udział w konkursie wzięli uczniowie
z następujących szkół: Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, Publiczne Gimnazjum
w Grodzisku Dolnym, Publiczne Gimnazjum w Grodzisku Górnym, Publiczne
Gimnazjum w Starym Mieście, Publiczne
Gimnazjum w Sarzynie, Publiczne Gimnazjum w Brzózie Królewskiej, Publiczne Gimnazjum w Giedlarowej, Publiczne Gimnazjum w Wierzawicach, Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy, Gimnazjum
Miejskie w Leżajsku, Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.
Uczestnicy konkursu wykonali 126 kartek świątecznych i 33 ozdoby świąteczne.
Wszyscy wykazali się niezwykłą pomysłowością i zmysłem artystycznym, toteż jury
miało niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców. Laureaci konkursu „ozdoba świąteczna”: I miejsce: Natalia Ćwikła – PG Stare
Miasto, II miejsce: Aneta Kania – ZST Leżajsk, III miejsce: Patryk Burda i Grzegorz
Kula – PG w Giedlarowej. Laureaci konkursu „kartka świąteczna”: I miejsce: Patrycja Olechowska – PG Brzóza Królewska,
II miejsce: Małgorzata Hader i Ewa Burda
– PG Grodzisko Górne, III miejsce: Ingeborg Kijowska – GM Leżajsk.
Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Radę
Rodziców przy ZST. Prace konkursowe
przekazane zostały Charytatywnej Akcji
Katolickiej działającej przy Bazylice OO.
Bernardynów w Leżajsku.
Przedświąteczny wieczór kolęd pod hasłem „Tradycje świąt Bożego Narodzenia
w różnych krajach Europy” zakończył się
wspólnym śpiewaniem kolęd i słodkim poczęstunkiem w postaci wypieków przygotowanych przez uczniów ZST.

(ekh)

Jasełka w „dwójce”
Premiera jasełek pod tytułem „Szukając Jezusa” w wykonaniu uczniów leżajskiej Szkoły Podstawowej nr 2 odbyła się 22 grudnia ub. r. w Miejskim
Domu Kultury.
Scenariusz jasełek nawiązywał do problemów i rozterek współczesnej młodzieży,
która w końcu pokonuje w sobie stereotypy – niechęć do Boga, religii, podszepty
szatana – idzie do nowonarodzonego Jezusa, odkrywa w nim prawdziwy skarb i sens
życia. Współczesna tematyka i wspaniała gra młodych, utalentowanych aktorów
zachęciła do pokazania ich już w nowym

roku, uczniom SP nr 1, SP nr 3, SOSW,
gimnazjalistom i uczestnikom Warsztatów
Terapii Zajęciowej, a także rodzicom oraz
licznym mieszkańcom Leżajska.
Po raz ósmy uczniowie „dwójki” wystąpili 10 stycznia br. podczas IX Spotkań
Teatralnych „Jasełka 2006” w Miejskim
Ośrodku Kultury w Jarosławiu. To było
ich już drugie uczestnictwo w przeglądzie teatrów jasełkowych. Tu też wykazali
się kunsztem aktorskim, za co otrzymali
ogromne brawa, podziękowania i gratulacje, podobnie jak w Leżajsku.
Dla dzieci było to ogromne wyzwanie,
przeżycie, a zarazem radość, że robią to
po to, by Jezus mógł narodzić się w sercu
drugiego człowieka. Ten sam cel przyświecał także organizatorom. Scenariuszem,
reżyserią i scenografią zajęli się: Adam Fus
(nauczyciel w ZSL w Leżajsku) i katecheci SP nr 2: Dorota Klimczak oraz ksiądz
Grzegorz Maj. Stronę muzyczną opracował
Bartłomiej Urbański, a pomoc techniczną niósł Damian Wyszyński. Za oświetlenie odpowiedzialny był Ryszard Węglarz.
Wielką pomocą służyli rodzice, a przede
wszystkim Regina Żołynia i Bożena Zygmunt (nauczycielki GM w Leżajsku). Słowa
uznania i podziękowania należą się przede
wszystkim dyrektor MCK Marii Horoszko
i dyrektorowi SP nr 2 Józefowi Rzeszutko. Dzięki ogromnej życzliwości i dobrej
współpracy dyrekcji obu placówek było to
kolejne przedsięwzięcie zakończone sukcesem i miejmy nadzieję, że nie ostatnie.

Dorota Klimczak

Mała rzecz
– wielka sprawa
To hasło od kilku lat przyświeca akcjom charytatywnym organizowanym
w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku.
Szczególnego znaczenia nabierają one
w okresie świat Bożego Narodzenia. W latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły wykonywali kartki świąteczne, które
sprzedawane były na szkolnej aukcji. Pieniądze uzyskane w ten sposób przekazywane były potrzebującym.
W tym roku 19 stycznia br. zorganizowany został „Wieczór kolęd i pastorałek”. W przygotowanie tego przedsięwzięcia
włączyły się wszystkie klasy I–III z wychowawczyniami oraz Piotr Domaradzki, który
zadbał o oprawę muzyczną. W uroczystej
scenerii, przy blasku świec, w szczelnie
wypełnionej sali rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Miła atmosfera zachęciła widownię do wspólnego śpiewania. Honorowymi gośćmi byli wychowankowie Domu Dziecka z Nowej Sarzyny wraz z opiekunkami. Na ich ręce przekazano 1100 zł uzyskanych ze sprzedaży
biletów – cegiełek.
Celem naszych akcji jest nie tylko zebranie pieniędzy, ale przede wszystkim rozwijanie w dzieciach wrażliwości, spontaniczności i chęci niesienia pomocy innym.
Organizatorki tej uroczystości szczególne
podziękowanie składają rodzicom, którzy
razem z nami spędzili ten wieczór i materialnie wspomogli tę akcję.
„Nie jest ważne kto jest moim bliźnim.
Ważne, czy ja jestem bliźnim dla niego” –
pisał ks. J.Twardowski. Organizatorkami
wieczoru były: E. Janas, A. Kubiszewska,
D. Zygmunt.

(jr)
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kartki z kalendarza

Bilans roku 2005
STYCZEŃ
● W niedzielę, 9 stycznia odbył się XIII
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Leżajsku i okolicznych miejscowościach kwestowało 150 wolontariuszy. Zebrano kwotę 36 400 złotych. Przeznaczona
została na zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.
● W ramach kampanii europejskiej „Targi Ochrony Środowiska na Kółkach” 11
stycznia na cały dzień na placu przed Miejskim Domem Kultury zaparkował autobus wyposażony w różnego rodzaju urządzenia energetyczne i materiały promujące sposoby oszczędzania źródeł energii.
Konsultanci udzielali praktycznych rad.
● 16 stycznia Urząd Miejski zorganizował w MDK choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uczestniczyła w niej setka dzieci w wieku od czterech
do jedenastu lat. ● 30 stycznia w Miejskim
Domu Kultury odbyło się tradycyjne „Wielkie i małe kolędowanie”. W koncercie wzięło udział wiele znanych i lokalnie zasłużonych solistów i zespołów muzycznych.
● 31 stycznia na scenie MDK gościli soliści, chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej.
Wystawili „Galę Straussowską” prezentując znane, popularne i lubiane przeboje
operetkowe.
LUTY
● 5 lutego odbył się wielki jubileuszowy koncert dedykowany pracownikom leżajskiego Domu Kultury, którzy w ciągu
30 lat istnienia tej placówki dbali o rozwój
kultury oraz ocalenie narodowych tradycji
i ludowych obrzędów. Najbardziej zasłużeni otrzymali odznaczenia państwowe. ● 16
lutego na XXV Wojewódzkim Konkursie
Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży chór
Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku prowadzony przez Barbarę Kuczek zdobył po
raz ósmy I miejsce. ● 28 lutego w Warszawie podsumowano II edycję ogólnopolskiej
Społecznej Kampanii „Bezpieczne dzieci
na polskich drogach”, której patronowali ministrowie: spraw wewnętrznych oraz
edukacji narodowej i sportu. Wśród 9 nagrodzonych szkół na 200 uczestniczących
w akcji znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.
MARZEC
● 1 marca kierownikiem Biblioteki Publicznej w Leżajsku została Jolanta Korasadowicz. ● 2 marca w Bibliotece Publicznej w Leżajsku w ramach akcji „Znani,
ważni i poważni czytają dzieciom” uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1 bajki czytali: zastępca burmistrza Daniel Zając, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko, policjantka Jadwiga Szkodzińska,
pielęgniarka Barbara Kuczek i siostra zakonna Barbara Piskorz. ● 6 marca na Międzynarodowych Targach Rzeszowskich tematycznie związanych z budownictwem leżajskie Silikaty otrzymały wyróżnienie za
produkt, którzy cztery miesiące wcześniej
przyniósł firmie główną nagrodę w konkursie o znak jakości GC „Nowiny” – „Nasze Dobre Podkarpackie”. ● 6 marca w kawiarni „Kameleon” o Puchar Burmistrza
odbył się turniej w rzucie do tarczy „Dart”.
Zwyciężył Aleksander Mieleszko z Leżajska. ● 7 marca w ramach rekolekcji wielkopostnych uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 wystawili w MDK spektakl „Czwarty
Król”. ● 10 marca zespół Szkół Technicznych wziął udział w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”, którego inicjatorem była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy
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z Kancelarią Prezydenta RP, Amerykańską
Izbą Handlową w Polsce, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Business
Center Club. Była to okazja do zweryfikowana przez młodzież wyobrażeń o wybranym zawodzie. ● 13 marca mieszkanka Leżajska Józefa Mieleszko na Jarmarku Wielkanocnym w Kolbuszowie zdobyła
I miejsce za kompozycje kwiatów z papieru
i bibuły. 14 marca w siedzibie Starostwa
Powiatowego zainaugurował swą działalność Związek Międzygminny „Ziemia Leżajska”, który tworzą przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych powiatu leżajskiego. Przewodniczącym zarządu
Związku wybrano Zbigniewa Rynasiewicza a jego zastępcą Tadeusza Trębacza. ●
W dniach 15–18 marca w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku zorganizowano
„Dzień Wiosny w Europie” w ramach realizacji projektu zainicjowanego przez Komisję Europejską Parlamentu Europejskiego.
Młodzież przedstawiła skarby naszej kultury narodowej i regionalnej. ● 19 marca
w Hotelu Rzeszów odbyła się finałowa gala
Plebiscytu na Człowieka Roku Polski Południowo-Wschodniej „Józef 2004”. W kategorii Menadżer Roku spośród 23 kandydatów największym poparciem mieszkańców
Podkarpacia cieszył się Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Nominację do tego
tytułu otrzymał też prezes Hortino Stanisław Cholewiak i to jemu Kapituła przyznała statuetkę „Józef 2004”.
KWIECIEŃ
● 6 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku gościł kustosz Muzeum Katyńskiego Warszawie płk Zdzisław Sawicki,
absolwent tej szkoły. Przeprowadził lekcje historii poświęconą zbrodni w Katyniu, przekazał szkolnej bibliotece cenne
księgi.
● 7 kwietnia wieczorem ulicami Leżajska mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości przeszli w Białym Marszu pod
pomnik Jana Pawła II, wyrażając w ten
sposób gleboki żal po stracie Ojca Świętego. Manifestacja była wyrazem oddania pośmiertnego hołdu Największemu
z Polaków – Karolowi Wojtyle, papieżowi.
● W dniach 9–10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się piąty Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leżajska. Reprezentacje Leżajska
tym razem nie zdobyły trofeum, ale dzielnie walczyły o zwycięstwo. ● 11 kwietnia
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 gościli w Senacie i Sejmie RP. Była to niekonwencjonalna lekcja historii zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski „Europol”. ● 13 kwietnia na basenie Pływalni Miejskiej „Oceanik” odbyły się zawody
pływackie policjantów z jednostek województwa podkarpackiego. Najlepsi okazali się przedstawiciele mieleckiej komendy policji. ● 14 kwietnia młodzież Zespołu
Szkół Licealnych w Leżajsku zorganizowała kwestę na rzecz dzieci w Ruandzie, gdzie
misjonarzem jest absolwent tej szkoły ks.
Dr Kryspin Dubiel. Zebrano ponad półtora tysiąca złotych. ● 18 kwietnia w Gdańsku ówczesny kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku o. Stanisław Komornik odebrał dwa wielkiej wagi
dokumenty: pierwszy oznajmiał o wpisie
zespołu klasztornego na Listę Pomników
Historii (jest ich w Polsce 28, a na Podkarpaciu jedyny), drugi – tytuł laureata
Podkarpacia w konkursie „Zabytek Zadbany A.D. 2005”. ● 21 kwietnia na Pływalni Miejskiej „Oceanik” odbyły się zawody pływackie „Gimnazjada” dla uczniów

gimnazjów z województwa podkarpackiego. Startowało około 200 uczniów. Reprezentacja Leżajska zajęła drugie miejsce.
● 22 kwietnia w Czortkowie na Ukrainie
zostało zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Czortkowem
i Leżajskiem. Podpisali je burmistrzowie
miast – Michał Werbicki i Tadeusz Trębacz. ● 24 kwietnia siatkarki i siatkarze
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku na
V Turnieju piłki siatkowej o Puchar Założyciela i Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli zdobyli I miejsca. ● 27 kwietnia w Rzeszowie na VII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej zespół „Pierniczki” i Dorota Kolończyk wyśpiewali trzecie miejsce w kategorii
uczniów z klas I–III.
MAJ
● 3 maja mieszkańcy Leżajska uroczyście obchodzili 214 rocznicę ogłoszenia
Konstytucji 3 Maja. Po mszy św. Odprawionej w kościele farnym pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi bohaterskie czyny przodków walczących o Ojczyznę złożono wieńce, zapalono znicze.
W MDK odbył się okolicznościowy koncert,
a na placu przed MDK uczniowie Gimnazjum Miejskiego rozegrali w formie partii
żywych szachów bitwę pod Grunwaldem.
● W dniach 16-18 maja odbył się rajd ekologiczny „Ekologią na ty” organizowany od
kilku lat przez Miejski Zakład Komunalny wespół z Powiatowym Związkiem Sportowym w Leżajsku dla najbardziej wyróżniających się uczniów szkół w powiecie
w zbiórce surowców wtórnych. ● 18 maja
w rocznicę urodzin Jana Pawła II i wigilię
dnia samorządowca w Bazylice leżajskiej
odprawiona została koncelebrowana msza
św., a po niej część artystyczna w wykonaniu uczniów szkół średnich i podstawowych, pracowników MDK i zakonników. Po Apelu Jasnogórskim porze pomnikiem zmarłego papieża zapłonęły znicze a przedstawiciele władz miasta, powiatu, gmin, instytucji Ziemi Leżajskiej złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. ● W dniach
20-22 maja zespół dziecięcy „Mała Ziemia
Leżajska” gościł i koncertował w Nowojaworowsku. ● 21 maja w MDK zakończył się
XIV Ogólnopolski Konkurs Tańca Rap, Disco Dance, Elektric Boogie i Turniej Break Dance. Uczestniczyło w nim 80 tancerzy w całej Polski. ● 29 maja po koncelebrowanej mszy św. w kościele farnym
mieszkańcy Leżajska, przedstawiciele samorządów, weterani AK, młodzież oddali
hołd pomordowanym patriotom rozstrzelanym podczas pacyfikacji miasta w 28
maja 1943 roku. Pod pomnikiem postawionym na miejscu kaźni złożyli wieńce
i zapalili znicze. ● 29 maja w Bazylice leżajskiej odbył się V Przegląd Pieśni Maryjnej „Znak Nadziei”. Przybyło około 500
uczestników. ● Przy placu Jaszowskiego oddany został niewielki parking – 10
miejsc postojowych.
CZERWIEC
● 2 czerwca podczas uroczystej XXII
sesji Rady Miejskiej honorowe obywatelstwo miasta Leżajska otrzymali: ks. Biskup świdnicki Ignacy Dec, Komendant
Główny Policji Leszek Szreder, dyrektor
rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Władysław Kowal i dyrektor Browaru w Leżajsku Franciscus Snieders. Jednocześnie
odznakę honorową „Zasłużony dla miasta Leżajska” dostali: Stanisław Bartnik,
Mariusz Błędowski, Stanisław Cholewiak,
Jan Czekierda, ks. Władysław Głowa, Helena Grzywna, Irena Fus, Piotr Kozłowicz,
Marian Kamiński, o. Stanisław Komornik,
Wiesław Pajda, Tadeusz Pytko, Jadwiga
Serafin, Mieczysław Sroka, Henryk Świta,
o. Mirosław Benedykt Więcław, Karol Więcław, Wojciech Wirski, Stanisław Żołyniak
oraz stowarzyszenia: klasztor Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Leżajsku i miejscowy oddział Caritas Archidiecezji Prze-

myskiej. ● Od 3–5 czerwca trwały Dni Leżajska, które obfitowały jak zwykle w mnóstwo atrakcji. Zainaugurowany został koncertem orkiestry i solistów Opery Lwowskiej XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. ● 3 czerwca
uczniowie klasy IIb Gimnazjum Miejskiego, którzy wygrali ogólnopolski Konkurs
„Sprawna Klasa” wyjechali w na tygodniowy pobyt do ośrodka przygotowań olimpijskich w Wałczu, który sponsorowała Polska Fundacja Olimpijska.1 ● 8 czerwca
Zarząd Województwa Podkarpackiego po
ciężkich bojach przyznał dofinansowanie
ze środków unijnych na realizację projektu rewaloryzacji Dworu starościńskiego
oraz murów i baszt klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku. Kwota dofinansowania to prawie 7,3 miliona złotych. ● 10
czerwca Zespół Szkół Technicznych otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wręczył go dyrektorowi szkoły Mieczysławowi Sroce dyrektor Jednostki Certyfikującej TÜV Rheinland InterCert Kft Grzegorz Grabek. ● 11
czerwca koncertem galowym w MDK jubileusz 10-lecia uczcił Dziecięcy Zespół Artystyczny „Mała Ziemia Leżajska” działający w Szkole Podstawowej nr 3. ● 11 czerwca finałowy turniej w Rzeszowie kończący
całoroczną rywalizację najmłodszych zespołów siatkarskich dziewcząt i chłopców
z województwa podkarpackiego wygrał zespół „UKS Trójka” z Leżajska (Szkoła Podstawowa nr 3). Uczniowie, którzy w nowym
roku szkolnym zasilili skład drużyny Gimnazjum Miejskiego, zostali mistrzami województwa podkarpackiego. ● 16 czerwca
w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdzona została ostateczna wersja ronda na styku ulic Mickiewicza i Słowackiego w Leżajsku. ● 24 czerwca w leżajskim Browarze
w niezwykle uroczystej oprawie oddano do
użytku zmodernizowaną od podstaw warzelnię na miarę XXI wieku. ● 28 czerwca odwiedził Leżajsk ambasador Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce Victor Aszhe w towarzystwie Konsula Generalnego Kennetha Fairfaxa z małżonką. Goście złożyli wizytę burmistrzowi
naszego miasta, zwiedzili ratusz i najcenniejsze zabytki naszego grodu. W Bazylice
wysłuchali koncertu organowego.
LIPIEC
● Od lipca dziekanem Dekanatu Leżajskiego i głową parafii farnej został ks. Ryszard Królicki. Gwardianem klasztoru ojców bernardynów, proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia został o. Alojzy Kania. ● 6 lipca miasto wykupiło tereny od prywatnych właścicieli pod budowę drugiego w mieście ronda u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego. ● 8 lipca rozpoczął w Leżajsku działalność nowy zakład produkcyjny – Instal
Systems. Na początek stworzył miejsca
pracy dla około 140 osób. ● Od 8–11 lipca
w Dniach Czortkowa an Ukrainie uczestniczyła delegacja Leżajska z burmistrzem
Tadeuszem Trębaczem, któremu towarzyszyły zespoły artystyczne Miejskiego Domu
Kultury. ● 12 lipca teren pod rondo u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego przekazany został przez miasto aktem notarialnym Skarbowi Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, która wraz z Podkarpackim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie jest inwestorem tego nowego rozwiązania komunikacyjnego w mieście. ● 15 lipca w leżajskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec teren i budynki dawnej firmy Uni Mode kupił od miasta
Bogdan Pawłowski, właściciel FHU „Bogi”,
główny akcjonariusz „Conresu” w Rzeszowie. Natychmiast rozpoczął się kapitalny
remont obiektu. Firma odzieżowa produkująca konfekcję damską głównie na eksport zatrudniła 52 szwaczki. ● 16 lipca odszedł na zawsze Henryk Świta, zasłużony

dla miasta, długoletni pracownik oświaty
i wychowawca kilku pokoleń młodzieży,
radny Rady Miejskiej. ● 16 lipca nowym
prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku został Antoni Sałek.
SIERPIEŃ
● 22 sierpnia zakończył się XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. W koncercie finałowym
wystąpili Krzysztof Lukas (organy) i Edyta
Geppert. ● 23 sierpnia rozstrzygnięty został „Konkurs na najpiękniejszą posesję”
w Leżajsku. Nagrody otrzymali: I miejsce
– państwo Grażyna i Władysław Żurawscy,
II miejsce ex quo państwo Janina i Antoni Hozerowie oraz Dorota i Zdzisław Klimczakowie, III miejsce państwo Halina i Tadeusz Pytkowie. Szczególne wyróżnienie
otrzymała szeregówka przy ulicy Sandomierskiej. ● Zakończył się drugi etap tworzenia monitoringu miasta. Obrotową kamerę zainstalowano na placu PKS, drugą w przejściu podziemnym PKP. Obrazy z kamer obserwowane są na monitorze
w dyżurce oficera policji KPP w Leżajsku.
WRZESIEŃ
● 17 września opuścił nas na zawsze
Eugeniusz Przeszło, wieloletni pracownik
referatu Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku. ● 29 września starosta leżajski, działający w imieniu Skarbu Państwa, przekazał aktem notarialnym w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Leżajsk działki położone przy garażach, znajdujących
się w sąsiedztwie Pływalni Miejskiej i Zespołu Szkół Licealnych.
PAŹDZIERNIK
● W dniach 1–2 października trwał w Leżajsku VII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki. Uczestniczyli w nim „ludzie borów”
z Polski, Ukrainy, Białorusi i Słowacji.
W przeglądzie konkursowym sygnalistów
i śpiewaków myśliwskich wzięło udział 9
zespołów. Grand Prix otrzymał Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego
„Sarenka” w Harcie, a nagrodę specjalną –
dziewięcioletni Radek Bojarczyk z Zespołu
Sygnalistów „Hubertus” Koła Łowieckiego
„Cyranka” w Sztumie. Festiwal obfitował
w wiele innych atrakcji. Były nimi koncerty, konkursy, pokazy, wystawy, kiermasze.
I… w drugim dniu polowanie, uroczystość
ślubowania nowych myśliwych oraz tradycyjna myśliwska biesiada. ● 5 października
po raz drugi przeprowadzono w Leżajsku
Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży – akcję
mającą na celu uświadomienie sprzedawcom ale też i młodzieży, że kupowanie papierosów przez osoby niepełnoletnie jest
niezgodne z prawem. ● 10 października
zainaugurowano kolejny rok akademicki
w Nauczycielskim Studium Języków Obcych w Leżajsku. ● 12 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz odebrał
prestiżowy przyznany Leżajskowi certyfikat „Gmina Fair Play”. Miasto zostało bowiem laureatem ogólnopolskiego konkursu „Gmina Fair Play” 2005 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. ● 13 października w MDK odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Komisji Edukacji
Narodowej. Nagrody Burmistrza Leżajska
otrzymali: Sylwia Kisielewicz, Urszula Wyszyńska, Ryszard Pysz, Józef Rzeszutko
i Jan Mach. Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty dostała Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, a Brązowym Krzyżem Zasługi
odznaczona została Barbara Kuczek. ● 17
października, w ostatni poniedziałek przed
drugą turą wyborów prezydenckich, złożył
w Leżajsku wizytę Donald Tusk, kandydat na urząd Prezydenta RP. Z mieszkańcami Leżajska, którzy zgotowali mu serdeczne przyjęcie, spotkał się w Miejskim
Domu Kultury. ● 17 października zabytkowa kapliczka przydrożna, która od połowy XIX wieku stała przy skrzyżowaniu
ulic Mickiewicza i Słowackiego w Leżajsku
– w związku z planowaną w tym miejscu

budową ronda – została przeniesiona w całości na nowe miejsce, odległe od poprzedniego o około 35 metrów, w głąb placu.
W kolejnych dniach przystąpiono do kapitalnej restauracji zabytku. ● 18 października podczas XLV sesji Rady Powiatu uroczyście pożegnano starostę Zbigniewa Rynasiewicza, który w wyborach parlamentarnych został posłem Ziemi Leżajskiej.
Jednocześnie rozpoczęła się miesięczna
batalia o urząd starosty, skład Zarządu
i Rady Powiatu. ● 18 października z rzeki Żołynianka wyłowione zostały fragmenty maceb utopionych w rzeczce i przewiezione na cmentarz żydowski w Leżajsku.
Burmistrz Leżajska podjął decyzję o przetransportowaniu ich w godne miejsce. ● 18
października na sesji Rady Powiatu wreszcie ukonstytuowały się władze. Starostą
został Władysław Kozikowski, wicestarostą Robert Żołynia), a członkiem Zarządu
Powiatu – Jan Tryka. Przewodniczącym
Rady Powiatu pozostał Andrzej Fleszar,
zastępcą został Jan Kula (Stanisław Lemiech z tej funkcji zrezygnował, za co A.
Fleszar wyraził uznanie i dodał, że był to
akt zrozumienia powagi sytuacji, przykład
godny naśladowania).
LISTOPAD
● 10 listopada, w wigilię Święta Narodowego, 87 rocznicy odzyskania niepodległości po latach zaborów, przedstawiciele samorządów lokalnych miasta i powiatu, młodzieży, kombatantów, instytucji,
mieszkańcy Leżajska i okolicznych miejscowości złożyli hołd bohaterom walk poległym za Ojczyznę poległym w powstaniach
listopadowym, styczniowym, podczas I i
II wojny światowej. Przed pomnikiem zapłonęły dziesiątki zniczów, harcerze pełnili wartę honorową, złożono wieńce. Uroczystość poprzedziła msza św. W Bazylice
w intencji Ojczyzny i patriotyczna część
artystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Licealnych. ● Od 18 – 20 listopada trwał w leżajskim MDK Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „HIT”. Udział wzięło 150 harcerek i harcerzy z kraju. ● 21 listopada
w Zespole Szkół Technicznych uroczyście
obchodzono 100-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. 24 nauczycieli otrzymało medale „100 lat ZNP”. Dzieci ze szkoły
Podstawowej nr 1 przedstawiły inscenizację mickiewiczowskiej „Pani Twardowskiej” w opracowaniu Barbary Długoń. ●
28 listopada gościliśmy w Leżajsku Zespół
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. ● 29 listopada Rada Miejska w Leżajsku powołała do
życia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Jego siedziba znajduje się w budynku Pływalni Miejskiej. Obejmuje on zasięgiem
swego działania Pływalnię Miejską „Oceanik”, obiekty stadionu miejskiego oraz
zalew „Floryda”. ● 30 listopada odbyło się
w Leżajsku spotkanie honorowych krwiodawców z powiatu leżajskiego. Uczestniczył w nim sekretarz Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK Eugeniusz Taradajko. Za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa honorową odznakę PCK
otrzymali: dyrektor Browaru Franciscus
Snieders i Bogusław Kulpa prezes klubu
HDK PCK w leżajskim Browarze.
GRUDZIEŃ
● 1 grudnia w ratuszu z rąk burmistrza
Tadeusza Trębacza laureaci ogólnopolskiego konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”
odebrali nagrody. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2: Paweł Banach, Bartosz Wójtowicz, Adrianna Bauer, Jakub
Gut i Magdalena Drożdżal. ● 2 grudnia
odbyło się w Leżajsku spotkanie z posłem
Józefem Zychem. Tym razem marszałek
Sejmu RP wystąpił nie tyle w roli polityka, co autora ksiązki o 16 trudnych latach
krystalizowania się idei demokratycznej
w naszym kraju. Książka nosi tytuł „Trudna lekcja demokracji”. ● 2 grudnia znana
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leżajska firma Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów pojawiła się na placu budowy drugiego ronda. Rozpoczęła wstępne prace inwestycyjne – uprzątnięcie terenu i przygotowanie zaplecza socjalnego
dla ekipy budowlanej. ● 6 grudnia po raz
pierwszy z leżajskiego Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortino” wyjechały w świat samochody z mrożonkami w opakowaniach z nową nazwą „Poltino”. „Hortino” zmieniło swój znak towarowy. ● 14 grudnia na XXIX sesji Rady Miejskiej w Leżajsku uchwalony został budżet
na 2006 rok. Leżajsk jest jednym z dwóch
miejscowości województwa podkarpackiego, które tak szybko przygotowały plan finansowy dla miasta na nowy rok. ● 28
grudnia w rocznicę nadania Leżajskowi
praw miejskich (był to rok 1397) odbyła
się uroczysta sesja opłatkowa. Program
działania na rok 2006 został już opracowany i zaakceptowany, nie pozostało więc
nic innego, jak życzyć wszystkim wszelkiej
pomyślności.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W ciągu roku 2005 zarejestrowano 114
nowych podmiotów gospodarczych, w tym:
handlowych 40, usługowych 64, produkcyjnych 7, gastronomicznych 3. Wyrejestrowano 99. Zmian dokonało 137 przedsiębiorców. Aktualnie ewidencja działalności gospodarczej zawiera 1302 podmioty aktywnie działające.
LUDNOŚĆ
Na koniec 2005 roku miasto Leżajsk liczyło 14 648 mieszkańców, tj. o 111 osób
więcej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego (przybyły osoby z terenu wsi
Jelna przyłączone do miasta Leżajska).
W 2005 roku przyszło na świat 131 noworodków, o 15 więcej niż w roku ubiegłym.
Zameldowało się 464 nowych mieszkańców. Zmarło 105 mieszkańców Leżajska,
o jedną osobę więcej niż e roku 2004. Poza
miasto wymeldowało się 389 osób – młodzi ludzie odeszli do dużych miast (Warszawa, Kraków, Wrocław), a ludzie w średnim wieku wraz z rodzinami przenieśli się
do domów wybudowanych w ościennych
miejscowościach, najczęściej na tzw. Ojcowiznach. Stan cywilny zmieniło 281 mieszkańców Leżajska, w tym: związek małżeński zawarło 98 kobiet i 98 mężczyzn, owdowiało 40 kobiet i 7 mężczyzn, rozwiodło się
19 kobiet i 19 mężczyzn.
Na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
zameldowanych było 398 osób, w tym 17
obcokrajowców. 102 obcokrajowców zameldowało się na okres czasowy do 2 miesięcy.
●●●
Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku zarejestrował 628 urodzeń, w tym 49 zagranicznych (339 chłopców i 303 dziewczynki). Najmłodsza matka miała 17 lat. Sporządzono 271 aktów małżeństwa, w tym
55 cywilnych, 182 konkordatowych i 34
zagraniczne. USC zarejestrował 374 zgony,
w tym 8 za granicą. Wydał 193 decyzje administracyjne, 7500 odpisów skróconych,
630 zupełnych i 23 wielojęzyczne.
Uwaga: Skąd wynikają różnice w niektórych danych liczbowych? Otóż, Urząd
Stanu Cywilnego w Leżajsku dokonuje rejestracji zdarzeń (urodzeń, ślubów, zgonów) mających miejsce na obszarze działania USC, tj. miasta Leżajsk i gminy Leżajsk (w gminie Leżajsk nie ma USC, a pozostałe gminy powiatu mają własne Urzędy Stanu Cywilnego). USC w Leżajsku rejestruje wszystkie dzieci urodzone w leżajskim szpitalu. SA to dzieci zarówno matek zamieszkałych na terenie naszego miasta jak i okolicznych gmin. Taka różnica
występuje między danymi USC a danymi
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pochodzącymi z Referatu Spraw Obywatelskich dotyczącymi zgonów. Referat SO
poza urodzeniami, ślubami i zgonami zarejestrowanymi w naszym USC, rejestruje
te zdarzenia z innych USC, a dotyczących
mieszkańców Leżajska.
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W roku 2005 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Leżajsku w dalszym ciągu
realizował trzy poważne zadania: pomoc
społeczną, dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne. Natomiast od 1 września
2005 kolejne zadanie – wypłatę zaliczki
alimentacyjnej. W zakresie pomocy społecznej wydano 865 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń. Skorzystało z nich 378 rodzin liczących ogółem
1248 osób. Na świadczenia wydano ogółem 737 333 zł. W roku 2005 wydano 695
decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych, na kwotę ogółem 497 799 zł, która w porównaniu do
roku 2004 uległa zmniejszeniu o 49 831
zł. W zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 1328 decyzji
i wydatkowano kwotę 2 114 572 zł.
Poza działalnością statutową MOPS podejmuje również inne działania w zakresie
szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Do takich działań można zaliczyć w roku 2005 współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności.
Dzięki temu do najuboższych rodzin i osób
w Leżajsku trafiła żywność w ramach realizowanego przez Polskę wspólnie z Unią
Europejską programu PEAD – Europejski
Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym – dostarczanie nadwyżek żywności
najuboższej ludności Unii Europejskiej.
Dla przypomnienia wypada wspomnieć, że
jako członek wspierający to stowarzyszenie, miasto wpłaciło w roku 2005 składkę w wysokości 2000 zł. W zamian za to
otrzymaliśmy ok. 30 ton żywności o wartości około 70 000 zł.
Kolejnym pozastatutowym działaniem
realizowanym przez MOPS była organizacja na terenie miasta akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W 8 dużych placówkach handlowych: Supersam „Pilawa”,
Sklepy PSS Społem nr 2 i nr 15 oraz „Pod
Kasztanami”, Sklep firmowy „Orzech”, Bazar „U Wojciecha”, Biedronka, Delikatesy
Centrum ustawione były kosze do zbiórki darów. Do szczodrości klientów tych
sklepów zachęcali wolontariusze z leżajskich szkół: SP 1, SP 2, SP 3 oraz Gimnazjum Miejskiego. Dzięki wymienionym
firmom i młodzieży a zwłaszcza darczyńcom, którzy oddawali do koszy część swoich zakupów, udało się zebrać ok. 2 tony
żywności, środków czystości, przyborów
szkolnych, zabawek, które zostały prawie
w całości rozdysponowane wśród najuboższych leżajskich rodzin. Około 200 kg darów trafiło do Domu Dziecka w Nowej Sarzynie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. W imieniu obdarowanych,
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli tę akcję.
STRAŻ MIEJSKA
W roku 2005 Straż Miejska podejmowała interwencje w 1.172 przypadkach związanych z naruszeniem porządku publicznego oraz niestosowaniem się mieszkańców do aktów prawa lokalnego. Mandatami karnymi zostało ukaranych 156 osób.
Pouczono i upominano 1.016 osób. Wykonano 382 konwoje wartości pieniężnych
Urzędu Miejskiego oraz przekazano Policji 102 sprawy.
POLICJA
W roku 2005 praca prewencyjna w kierunku poprawy dyscypliny społecznej
przyniosła oczekiwane rezultaty. W odniesieniu do analogicznego okresu roku
2004 zwalczanie zjawisk patologicznych
takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, należy ocenić pozytywnie.
Same liczby nie zawsze odzwierciedlają

rzeczywistość, świadczą jednak o zmianie świadomości społecznej w kierunku
wzrostu poczucia bezpieczeństwa i troski
o poprawę komfortu życia obywateli oraz
uzdrowienia rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
Interwencje. W omawianym okresie
funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Leżajsku w ramach codziennych
zadań prewencyjnych, ukierunkowanych
na utrzymanie należytego stanu porządku i bezpieczeństwa, interweniowali na terenie miasta Leżajska 2057 razy wobec
zakłóceń spokoju i porządku publicznego
i zdarzeń niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w tym: w miejscach publicznych 1137 razy, interwencji domowych zgłaszanych przez członków rodzin,
sąsiadów w przypadku nieporozumień rodzinnych wymagających interwencji policji 427 (w tym dotyczących przemocy w rodzinie 239, w innych przypadkach policjanci interweniowali 493 razy). W wyniku powyższych interwencji izolowano
z miejsc publicznych 198 osób nietrzeźwych w tym odkonwojowano lub doprowadzono do izb wytrzeźwień 32 osoby, do
pomieszczeń dla zatrzymanych w jednostkach policji 6 osób, do miejsc stałego zamieszkania 115 osób.
Alkoholizm. Zjawisko nadużywania alkoholu można zaliczyć do takiego rodzaju patologii, która stała się niemal chorobą społeczną. Alkohol jest jednym z poważniejszych czynników kryminogennych.
W 2005 roku na terenie miasta Leżajska
popełnionych zostało 122 przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu. Przestępstw tych dopuściło się 105 nietrzeźwych. Były to takie przestępstwa, jak: prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, bójki, pobicia, rozboje, kradzieże i włamania. Za wykroczenia
związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym popełnione przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu sporządzono 42 wnioski o ukaranie do Sądu
Grodzkiego w Leżajsku. Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości na terenie miasta Leżajska stwierdzono 4 przestępstwa o czyn z art. 43 ust. 1
Ustawy (sprzedaż alkoholu osobom małoletnim), do Sądu Grodzkiego skierowano
27 wniosków o ukaranie za wykroczenia
przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nałożono 60 mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym. W związku z prowadzonymi
postępowaniami przygotowawczymi zakwestionowano 330 litrów alkoholu w tym:
spirytusu 7 litrów, wódki – 323 litry. Na
sprawców wykroczeń popełnionych pod
wpływem alkoholu sporządzono łącznie
305 wniosków o ukaranie, w tym na terenie miasta Leżajska: 35 wniosków za zakłócenie porządku publicznego, 10 wniosków za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, 7 wniosków za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po
spożyciu alkoholu, 7 wniosków za kierowanie pojazdem innym jak mechaniczny
w stanie po użyciu alkoholu, 11 przypadków naruszenia obowiązku zachowania
trzeźwości zawodowej.
Przemoc i agresja. W 2005 roku zanotowano 239 przypadki występowania zjawiska przemocy w rodzinie, w tym w chwili
podejmowania czynności interwencyjnych
pod wpływem alkoholu znajdowało się 213
sprawców. We wszystkich tych przypadkach przemocy prowadzona jest procedura tzw. „Niebieskich kart”. Analiza przemocy w rodzinie przedstawia się następująco:
pokrzywdzeni – kobiety 234, mężczyźni 36,
dzieci do 13 lat 75, od 13 lat do 18 lat 43.
Wszczęto i przeprowadzono 2 postępowania przygotowawcze o czyny z art. 207 KK
(znęcanie się nad rodziną).
Narkomania. W roku 2005 stwierdzono
łącznie 249 przestępstw narkotykowych.
Wśród 83 podejrzanych było 26 osób nie-

letnich. Wobec 14 dorosłych sprawców zastosowano areszt tymczasowy. Czyny karalne dotyczyły głównie sprzedaży, udzielania i posiadania substancji narkotykowych.
Współpraca z podmiotami poza policyjnymi. W związku z działaniami zmierzającymi do ograniczenia negatywnych zjawisk patologii społecznej, jakimi są alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie
oraz agresja i przemoc w miejscach publicznych, obok represjonowania przestępstw i wykroczeń w tych kategoriach,
główny nacisk położono na realizację zadań zapobiegawczych, w tym szeroko zakrojoną działalność profilaktyczno-informacyjną przy współudziale podmiotów
współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przesłano 34 pisemne informacje, a do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4. Do
szkół przesłano 89 pisemnych wystąpień
dotyczących ujawnionych przez policjantów przejawów demoralizacji wśród małoletnich (w tym zażywania środków odurzających, spożywania alkoholu, palenia papierosów i wybryków chuligańskich). Do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Leżajsku
przekazano 11 pisemnych informacji dotyczących zdarzeń z udziałem małoletnich
– wymagających merytorycznej oceny sądu
w zakresie demoralizacji nieletnich oraz
podjęcia dalszych działań w sferze zwalczania ujawnionej patologii.
W ramach programu informacyjno-edukacyjnego „Bezpieczna szkoła” przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2004/
2005 zrealizowano wiele tematów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących
między innymi zjawisk patologii, uzależnień oraz niebezpieczeństw związanych
z narkotykami i alkoholizmem oraz przemocą i agresją wśród młodzieży. Z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich spotkania i pogadanki funkcjonariusze Policji prowadzili przy współudziale rodziców, wychowawców i pedagogów szkolnych. Program działań prewencyjnych w tym zakresie realizowany
był we wszystkich szkołach powiatu leżajskiego. Szeroko zakrojone działania kontrolno-represyjne prowadzone pod kątem
przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2005 roku na terenie całego powiatu, przyniosły wymierne efekty. Udział w Akcji „18 STOP” – ogólnopolskiej kampanii społecznej ukierunkowanej na ograniczenie dzieciom dostępu do
zakupu papierosów – pokazał, że dyscyplina społeczna w tej dziedzinie budzi poważne zastrzeżenia. Podczas działań prewencyjno-represyjnych policjanci ujawnili
naruszanie przepisów prawa w tym zakresie. Na sprawców wykroczeń nałożono 2
mandaty karne, sporządzono 6 wniosków
o ukaranie do Sądu Grodzkiego. W związku z ujawnieniem nieletnich palących papierosy skierowano 22 informacje do rodziców i 19 wystąpień do szkół.
STRAŻ POŻARNA
W 2005 roku strażacy zanotowali ponad
30-procentowy wzrost interwencji w stosunku do roku ubiegłego, czyli 847 akcji
ratowniczych. Zdarzenia te można podzielić na: 233 akcji gaszenia pożarów, 598
interwencji ratowniczych podczas wypadków, awarii chemiczno-ekologicznych, budowlanych oraz zdarzeń powstałych wskutek opadów, przyborów wód, silnych wiatrów, itp. a także 16 interwencji w wyniku
fałszywych alarmów. Szacunkowa wartość
strat wyniosła 2 225 000 zł., zaś uratowane mienie to 10 254 000 zł. Strażacy z Leżajska wyjeżdżali także poza teren powiatu do 10 akcji, niosąc pomoc i niezbędne
wsparcie specjalistyczne. Ogółem w działaniach brało udział 1360 zastępów PSP
i OSP oraz 4960 strażaków. Na obszarze
administracyjnym miasta wybuchło 57 pożarów, zaistniało 163 zagrożeń technicz-

nych, chemiczno-ekologicznych i wypadków oraz 9 alarmów fałszywych. W mieście straty oceniono na kwotę 199 tys.
zł., uratowano zaś majątek wartości ponad 1 mln. zł. W efekcie zdarzeń i pożarów śmierć poniosło 9 osób, a 116 zostało rannych, w tym 16 dzieci.
Wśród tych zdarzeń najbardziej charakterystyczne to: ● Wypadek w dniu 5 stycznia 2005 r. na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym w Chałupkach Dębniańskich.
Pod nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Przeworsk – Stalowa Wola wjechał samochód osobowy marki Skoda. W wyniku
zderzenia śmierć na miejscu poniosły dwie
osoby – kierowca oraz pasażerka samochodu. ● Pożar mieszkania w bloku przy
ul. Mickiewicza 60 w Leżajsku w dniu 6
stycznia 2005 r. Podczas prowadzenia akcji ewakuowano z palącego się mieszkania
nieprzytomnego mężczyznę, którego następnie przekazano lekarzowi Pogotowia
Ratunkowego. Straty spowodowane pożarem oszacowano na kwotę 10 tys. zł.,
zaś uratowane mienie to wartość ok. 100
tys. zł. ● Pożar budynku inwentarskiego
w Wierzawicach w dniu 10 lutego 2005 r.
Podczas działań ewakuowano łącznie 15
macior oraz 12 prosiąt. Utrudnieniem podczas prowadzonej akcji była niska temperatura oraz bardzo duże zadymienie
w pomieszczeniu. ● Działania przeciwpowodziowe w dniach 17–24.03.2005 r. na
terenie całego powiatu leżajskiego. W akcjach wzięło udział 136 zastępów PSP (348
osób), 107 samochodów OSP (626 osób),
Pogotowie Energetyczne, Policja, koparko-spycharki, ciągniki rolnicze z przyczepami oraz samochody do przewozu piasku. ●
Pożar suchych traw i altanki przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku w dniu 5 kwietnia 2005 r. Straty oszacowano na kwotę
4 tys. zł., zaś uratowane mienie to wartość
200 tys. zł. ● Pożar młodnika brzozowego
i suchych traw w dniu 7 kwietnia 2005 r.
w miejscowości Kolonia Polska. W wyniku pożaru spłonęło 30 ha suchych traw
oraz 5 ha młodnika. ● Pożar trocin w silosie magazynowym firmy As Trading w Starym Mieście w dniu 13 kwietnia 2005 r.
sprawnie przeprowadzona akcja z wykorzystaniem drabiny mechanicznej pozwoliła uratować mienie o wartości 400 tys.
zł. ● Pożar w piwnicy bloku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie w dniu 16.04.2005 r. W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych ewakuowano
wszystkich mieszkańców klatki schodowej.● Działania chemiczno-ekologiczne
podczas zanieczyszczenia potoku Jagoda
przy ul. Słonecznej w Leżajsku w dniu 22
lipca 2005 r. Działania ratownicze PSP polegały na zablokowaniu kolektora burzowego za pomocą specjalnego korka, założeniu zapór sorbcyjnych i bali ze słomy celem doczyszczenia wody. Dodatkowo ustawiono zastawkę na cieku wodnym przed
stawami rybnymi w miejscowości Stare
Miasto. Na miejscu zdarzenia współdziałano z władzami miasta Leżajska oraz grupą
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.● Wypadek drogowy
w dniu 14 sierpnia 2005 r. w miejscowości
Brzóza Królewska, w którym uczestniczył
samochód osobowy marki BMW. W wyniku wypadku 2 osoby zostały ciężko ranne. Dla ich wydobycia konieczne było rozcięcie samochodu przy pomocy narzędzi
hydraulicznych. ● Wypadek samochodu
Skoda Fabia w Łętowni w dniu 14 sierpnia 2005 r. Zginął 37-letni kierowca, zaś
trzech rannych pasażerów strażacy wydobyli dopiero po rozcięciu karoserii pojazdu.
● Działania ratownicze w dniu 17 sierpnia
2005 r. podczas wyciągania załadowanego
wartościowym towarem tira, który ugrzązł
na poboczu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Dębno, blokując całkowicie jeden pas ruchu. Istniało niebezpieczeństwo
przewrócenia samochodu do rowu. Dopiero użycie specjalistycznego ciężkiego samochodu w wyciągarką i dźwigiem tzw.

MegaCity z Rzeszowa oraz samochodów
z Leżajska, Grodziska i Biedaczowa z wyciągarkami pozwoliło wyciągnąć samochód
bez uszkodzenia na drogę. ● Pożar drewnianego budynku mieszkalnego w dniu 30
sierpnia 2005 r. w miejscowości Giedlarowa. Szybkie działania ratowniczo-gaśnicze
pozwoliły na uratowanie części budynku
wraz z wyposażeniem oraz sąsiedniego budynku znajdującego się kilka metrów od
palącego się domu. ● Pożar w dniu 6 września 2005 r. na składowisku złomu samochodowego przy ul. Błonie 4 w Leżajsku.
Pożar objął ok. 100 m kw. składu części
samochodowych i AGD. Szybka lokalizacja
pożaru pozwoliła uratować mienie znacznej wartości. ● Wypadek drogowy w dniu
12 października 2005 r. w miejscowości
Ożanna Mała, w wyniku którego śmierć
poniosła rowerzystka (dziecko). ● Wypadek w dniu 28.10.2005 r. na trasie Leżajsk – Nisko. W miejscowości Jelna doszło do czołowego zderzenia samochodu
marki Renault Laguna z ciężarówką. Kierującą samochodem osobowym uratowano dzięki rozcięciu zgniecionej karoserii
oraz szybkiej interwencji lekarzy. ● Pożar
stodoły z pomieszczeniami inwentarskimi w miejscowości Wola Zarczycka w dniu
15 listopada 2005 r. Dzięki szybkiej akcji
ratowniczo gaśniczej uratowano część inwentarską budynku wraz z wyposażeniem
i zwierzętami. ● Pożar stodoły oraz stogu
słomy w dniu 10 grudnia 2005 r. w miejscowości Wierzawice. Bezpośrednio zagrożona była również stajnia oraz sprzęt rolniczy. Uratowano stajnię wraz z inwentarzem, w tym 35 świń i 3 krowy oraz 3 ciągniki rolnicze, kombajn, dwie przyczepy
i sprzęt rolniczy.
W zakresie zapobiegania pożarom i zagrożeniom przeprowadzono czynności
kontrolno-rozpoznawcze w 157 obiektach, podczas których stwierdzono 179
nieprawidłowości. Te wyniki pokazują, że
nie odnotowano widocznej poprawy stanu
bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczą one
w szczególności braku oświetlenia awaryjnego w obiektach, stanu instalacji użytkowych, stanu dróg ewakuacyjnych, zaopatrzenia wodnego, dostępu i dojazdu z uwagi na parkowanie pojazdów, braku podręcznego sprzętu gaśniczego oraz braku
procedur i umiejętności postępowania na
wypadek zagrożenia.
Sukcesy. Wydanie książki obrazującej
138 lat służby strażackiej na Ziemi Leżajskiej, modernizacja obiektów, poprawa
wyposażenia w sprzęt. Wykonano niezbędne naprawy i remonty urządzeń i sprzętu, w tym motopompy o wydajności 4800
l/min. Na przełomie roku otrzymaliśmy od
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna S.A. nowoczesny rejestrator konieczny do nagrywania rozmów z numerów alarmowych 998,
999 i 112 oraz korespondencji radiowej,
natomiast Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna SA.” w Nowej Sarzynie przekazały nam w użytkowanie agregat prądotwórczy o mocy 24 KW do awaryjnego
zasilania w energię elektryczną budynku strażnicy PSP w Nowej Sarzynie. Wymierny efekt przyniosły również starania
o uzyskanie podnośnika hydraulicznego
z drabiną PMT-25D. Sprzęt ten trafi na
wyposażenie naszej komendy powiatowej
do końca marca 2006 r. Środki finansowe na jego zakup uzyskaliśmy z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej
PSP oraz wszystkich jednostek samorządowych naszego powiatu. Poprawiło się wyposażenie, wyszkolenie i działanie całego
powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego, unowocześnienie systemu łączności
oraz dalsze rozwijanie możliwości naszego
Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w pomieszczeniach leżajskiej Powiatowej Komendy
Państwowej Straży Pożarnej.
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radzi mgr inż. arch.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
dyrektor Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku
Kilka miesięcy temu otrzymałam
w spadku po ciotce niewielki, murowany domek. Ma dwie kondygnacje, parter i poddasze. Ciotka mieszkała na
parterze, a poddasze było strychem.
Przez lata zbierała stare, zabytkowe
meble, których jest tyle, że nie wiadomo, co z nimi zrobić. W dodatku są bardzo zniszczone i niektóre dla nas mało
użyteczne. Jednym z nich jest fortepian z 1898 r., a także pianino z 1904 r.
Chcemy urządzić dom nowocześnie, ale
też chcielibyśmy wykorzystać stare meble. Co zrobić z nadmiarem staroci i jak
się zabrać za urządzanie domu?
Jak widzę otrzymała Pani w spadku
małe muzeum i zapewne większość mebli
to małe dzieła sztuki. Urządzanie domu radzę zacząć od spisu inwentarzowego posiadanych sprzętów włącznie z dokumentacją
fotograficzną. Następnie należy skontaktować się z historykami sztuki (polecam doskonałych fachowców pracujących w Zamku w Łańcucie), aby oszacowali wartość
mebli i doradzili, w jaki sposób dokonać
rekonstrukcji uszkodzonych elementów
oraz gdzie znaleźć specjalistów, którzy się
tym zajmują. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że muzeum zainteresuje się niektórymi meblami. Wspomina Pani o fortepianie i o pianinie, których Pani nie chce
zatrzymać. Są to rzeczywiście cenne instrumenty, ale jeżeli nie ma u Pani w domu muzykujących osób, ani muzycznych
tradycji to może warto pomyśleć o przekazaniu ich do muzeum. Fortepian ma duże
gabaryty, zatem potrzebuje sporej wielkości pomieszczenia.
Dawniej urządzano w domach specjalne
salony muzyczne o odpowiedniej akustyce, stosownej przestrzeni i o odpowiednim
wystroju. Posiadanie takiego salonu było
w bardzo dobrym guście, zważywszy na
fakt, że panny uczące się „na pensjach”,
musiały nabyć umiejętności gry na fortepianie. Urządzano więc domowe koncerty
i popisy, a domowe muzykowanie było tak
popularne jak dziś dyskoteki. Czasy jednak się zmieniły. Domowe fortepiany odeszły do lamusa, a dzisiejsze panny grać nie
potrafią. Zostawmy więc fortepiany muzykom, a w domu, gdzie nikt nie gra, taki instrument po prostu nie pasuje i w dodatku
w dzisiejszych czasach prestiżu nie dodaje. Stojący w kącie fortepian, który służy
za duży stolik na kwiaty, albo pianino będące półką na książki, świadczą tylko bardzo źle o ich właścicielu.
Urządzając swój dom na nowo powinna Pani zaprosić architekta do współpracy. Zalecam wykonanie adaptacji strychu
na cele mieszkalne. Być może potrzebna
będzie zmiana konstrukcji dachu, a może
nawet mała rozbudowa istniejącego domu.
Architekt pomoże podjąć Pani decyzję i wykona odpowiedni projekt.
Proszę jednak pamiętać, że zabytkowe
meble dobrze wyglądają w pomieszczeniu jeśli nie ma ich tam zbyt wiele i jeśli
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dobre rady
mieszczą się w jednej kategorii stylowej.
Zadaniem inwestora jest wyeksponowanie cennego zbioru, a więc pokoje, w których zostaną one umieszczone nie powinny być małe. Kolorystyka ścian powinna
być tłem, a nie dominantą. Oznacza to,
że zastosowanie zasłon, dywanów i tapet
zbyt wzorzystych stłumi efekt ekspozycji.
Przy renowacji zabytkowych mebli istotne jest zastosowanie właściwej tapicerki
i elementów wykończeniowych, nawiązujących do epoki, z której meble pochodziły. Ciekawy efekt ekspozycji można otrzymać w pokoju, gdzie planujemy kominek.
Zakładamy, że tapicerka Pani mebli będzie
w kolorze ciemnej zieleni ze wzorami w odcieniu starego złota. Przy zastosowaniu
parkietu mozaikowego na podłodze warto
pomalować ściany w kolorze bardzo jasnego groszku i przy suficie nakleić ozdobny
pas wykończeniowy ze wzorem zbliżonym
do tapicerki mebli. Zasłony powinny być
w kolorze wzoru na tapicerce, czyli starego złota, a firany białe, niczym blik na obrazie. Lambrekiny na karniszach nie są
wskazane, bo wystrój okna ma być tłem,
ma być na drugim planie.
Kominek należy zaprojektować indywidualnie do wnętrza. Jako, że jest on elementem stałym musi mieć kształt, kolor
i fason uniwersalny. Najbardziej odpowiednim materiałem do budowy stylowego kominka jest żółty, naturalny piaskowiec, bez przebarwień, który będzie pasował do każdego rodzaju starych mebli
albo alabaster (niestety dość drogi). Marmur wygląda dobrze na kominkach nowoczesnych, szczególnie we wnętrzach, gdzie
przewiduje się meble z chromowanymi wykończeniami.
Powinna Pani zwrócić uwagę na to, żeby
nie mieszać mebli stylowych z nowoczesnymi. Tak urządzone wnętrze sprawia wrażenie umeblowanego przypadkowo i raczej
świadczy o złym guście właściciela. Warto
zwrócić uwagę, aby zbyt duże, zabytkowe
meble nie znalazły się w małych pomieszczeniach. Brzydko na przykład wygląda
pięknie rzeźbiony stół na dwanaście osób
w pokoju, który ma 15 m kw. powierzchni
i w dodatku przystawione są do niego krzesła pochodzące z różnych okresów i o różnych fasonach, a ponadto w pokoju stoją inne meble, każde z innej epoki i dużo doniczkowych kwiatów. Przy urządzaniu wnętrz z zabytkowymi meblami nie ma
miejsca na sentymenty, niestety. Krzesła
a la Ludwik XVI nie będą się dobrze prezentowały w towarzystwie szafy z czasów
XX-lecia międzywojennego, a sekretarzyk,
pamiętający Napoleona, z pewnością nie
będzie się dobrze czuł w kompanii ze skórzaną sofą, nabytą okazyjnie w najbliższym sklepie meblowym.
Wspomina Pani, że ma kłopot z nadmiarem mebli. Proszę nie zatrzymywać ich
na siłę. Proszę zostawić te, które można
skompletować oraz te, które są najbardziej
wartościowe. Pojedyncze egzemplarze można doskonale zakomponować w przestronnych hallach lub korytarzach. Pozostałe
można oddać do muzeum lub sprzedać kolekcjonerom. Najważniejsze jest jednak to,
aby pozostawiła Pani te meble, które nie
są porażone wilgocią, grzybami, a przede
wszystkim wszędobylskimi szkodnikami
drewna, ponieważ bez pomocy specjalistów-konserwatorów drewna nie będzie
można utrzymać ich w należytym stanie.
Podczas urządzania wnętrz może się
okazać na przykład, że ma Pani prawie
cały komplet mebli do sypialni – prawie,
bo nie ma łóżka. I co wtedy? Nie należy
wówczas wnosić tam wersalki lecz zamówić u producenta mebli stylową replikę
takiego łóżka. Koszty niestety będą, ale
efekt okaże się doskonały. W pomieszczeniach, które chce mieć Pani nowocześnie
urządzone, proszę nie wprowadzać sentymentalnych akcentów, bo one po prostu rażą.

szachy

Witam wszystkich sympatyków królewskiej gry w naszym kąciku szachowym.
W roku 2006 tradycyjnie czeka nas wiele
ciekawych imprez szachowych. Już dzisiaj
zapraszam do „Jedynki” na IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, który odbędzie się w ramach obchodów Dni Leżajska w maju oraz na Mikołajkowy Turniej Szachowy – w grudniu.
Oprócz tego śledzić będziemy rozgrywki
w V lidze szachowej. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej www.uks.lezajsk.pl poświęconej rozwojowi szachów
w naszym mieście.
Wszystkim spragnionym zagadek szachowych proponuję kolejne zadania. Powodzenia!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 He3, zad. 2 Gb6, zad. 3 Hg1,
zad. 4 Hc4

Andrzej Mazurkiewicz
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zdrowie i uroda

Pod redakcją Wojciecha Surmy

Wchłoń
słońce Południa
Styczniowa zima dała się wszystkim we
znaki. Ratujemy się przed przeziębieniem
sprawdzonymi sposobami z „domowej apteki” albo korzystając z gotowych preparatów farmakologicznych. Zapobiegliwe
gospodynie mają w domowej spiżarni sok
z czarnego bzu, syrop z dzikiej róży, suszony kwiat lipy, czy miód. Po mniej pachnący czosnek i cebulę nie sięgamy chętnie.
A mają one same zalety. Czosnek leczy
zaziębienia, dolegliwości trawienne, zaburzenia pracy jelit, łagodzi kaszel i katar.
Jego działanie to efekt zawartości składników odżywczych, witamin C, B1, składników mineralnych: potasu, wapnia, magnezu, żelaza, enzymów i lotnych związków
siarkowych o właściwościach bakteriobójczych. Podobnie cebula dzięki fitoncydom
(związki o działaniu bakteriobójczym) zapobiega anginie i przeziębieniu. Poprawia
stan zdrowotny włosów i paznokci a to zasługa składników mineralnych szczególnie siarki, krzemu i cynku. Cebula obniża ponadto poziom cholesterolu (surowa
i gotowana), ciśnienia oraz cukru we krwi.
W medycynie ludowej okłady z cebuli stosowano na nie gojące się rany i ropnie.
Dla niektórych wrażliwych osób surowy
czosnek i cebula są ciężkostrawne. Ale dla
wszystkich działają odkażająco na jamę
ustną i jelita. Można z nich sporządzić wiele potraw, ale swoje właściwości dezynfekujące zachowują tylko przy spożywaniu
w stanie surowym.
CEBULE NADZIEWANE CZOSNKIEM
Składniki: 4 duże cebule, 20 ząbków
czosnku, 4 łyżki oliwy, 2 łyżki masła, sól
pieprz.
Wykonanie: Cebulę obrać, opłukać, gotować 30 min. w osolonej wodzie. Na ostatnie 5 minut dorzucić obrany czosnek. Następnie cebule osączyć, wydrążyć, pozostawiając trzy zewnętrzne warstwy. Wydrążony miąższ zmiksować dodając sól,
pieprz, oliwę i ugotowany czosnek. Żaroodporne naczynie posmarować masłem i ułożyć w nim napełnione masą cebule. Piec
30 min. w temperaturze 200oC.
Cebule można nadziewać mięsem przygotowanym jak na farsz do pierogów,
albo mięsem lub grzybami wymieszanymi
z ugotowanym ryżem. Można je podawać
z ziemniakami lub chlebem i surówkami
jako danie obiadowe lub kolacyjne.
ZUPA CEBULOWA
Składniki: 150g cebuli, 2 łyżki tłuszczu
(olej, masło), 1 litr rosołu (może być z koncentratu), sól, pieprz, 150 ml białego wina
lub śmietany.
Wykonanie: Cebule posiekać, udusić
na tłuszczu, nie rumieniąc, przetrzeć przez
sito, dodać do rosołu. Przyprawić do smaku solą, pieprzem i gotować 20 min. Wlać
wino lub śmietanę. Jeżeli zupa ma być pożywna, można podprawić ją żółtkiem (nie
wolno jej zagotować, ponieważ żółtko się
zwarzy) i podawać z łazankami.
Do zupy cebulowej tzw. „paryskiej” podaje się grzanki zapieczone z kawałeczkami żółtego ostrego sera. Według paryżan
taka zupa ma „stawiać na nogi” po hucznej, całonocnej zabawie.

Naszą skórę nękają – poza „karnawałowym” zmęczeniem – problemy związane z brakiem słońca, rzadszym korzystaniem ze świeżego powietrza ,,niedowitaminizowaniem”. Odżyw ją, dostarczając witamin i mikroelementów
zawartych w owocach dojrzewających
w gorącym słońcu Południa.

MASECZKI EGZOTYCZNE
• z banana
Rozgnieć pół banana widelcem, wymieszaj go na papkę z żółtkiem i płaską łyżeczką miodu, rozsmaruj na twarzy. Spłucz po
15 minutach wodą. Zamiast miodu i żółtka możesz także użyć świeżej śmietanki
lub twarożku. Dostarczysz skórze potasu, siarki, magnezu, żelaza, a także witamin: A, z grupy B, C. Maseczka korzystnie
wpłynie na procesy utleniania tkankowego. Cera będzie też dobrze nawilżona, co
o tej porze roku nie jest bez znaczenia.
• z mandarynek
Miąższ 2 mandarynek zmiksuj z około
10 dag twarożku, rozprowadź papkę na
twarzy i po 20 minutach spłucz obficie
letnią wodą. W ten sposób nie tylko pojędrnisz i odżywisz cerę, ale też nadasz jej
piękny, lekko opalony kolor.
• z papai (rewelacja)
Rozgniecioną papaję rozprowadź na twarzy i zostaw na 30 minut. Spłucz letnią
wodą. Nawilży cerę, spłyci zmarszczki.
Jest to zasługa zawartego w papai oleju
bogatego w karoten i witaminę E.
• z kiwi!
Pokrój owoce na cienkie plastry i rozłóż na twarzy. Po 20 minutach spłucz letnią wodą. Nie bez powodu kiwi nazywa się
bombą witaminową. Jest przede wszystkim bogatym źródłem witaminy C. Odświeża i poprawia kolor skóry. Działa lekko ściągająco, stąd najlepszy efekt daje
przy cerze tłustej i mieszanej.
NADZIEWANE PIECZARKI
Składniki: 16-20 pieczarek jednakowej
wielkości, 2 ząbki czosnku, 3 małe cebulki, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki,
1/4 szklanki posiekanych orzechów laskowych, 3-4 łyżki masła, sól, pieprz, 4-5
łyżek tartego żółtego sera.
Wykonanie: Pieczarki obrać, umyć, wyciąć trzonki grzybów. Posiekać czosnek,
cebulkę i trzonki, połączyć z natką pietruszki, orzechami i podsmażyć na połowie tłuszczu przez 3 do 4 min. Przyprawić
solą, pieprzem, dodać ser i resztę tłuszczu.
Kapelusze napełnić nadzieniem, składając
je po dwa razem. Układać na blasze i zapiec. Podawać na gorąco.
Czosnek doskonale nadaje się do przyprawiania masła, smalcu, twarożku, czy
sosów do sałatek. W zależności od upodobań o intensywności czosnkowego smaku
zdecydujemy dodając go w mniejszej lub
większej ilości.

Sauna
SAUNA to jedyne słowo, które trafiło
ze słownika fińskiego w szeroki świat. Na
całym świecie wizyty w saunie są oznaką dbałości o własne ciało, umysł i zdrowie. Powoli tradycja korzystania z sauny
wkracza do naszej świadomości. Początkującym amatorom sauny zazwyczaj poleca się rozpoczęcie wizyty od najniższego
stopnia, później można co jakiś czas przesiadać się na wyższą półkę gdzie temperatura może dochodzić nawet do 110°C.
Dodatkową atrakcją jest polanie rozgrzanych kamieni wodą z dodatkiem aromatycznych ziół. Para, która wówczas ulatuje sprawia, iż czujemy się rozluźnieni
i zrelaksowani.
Jak długo mogę pozostać wewnątrz?
Wszystko zależy od Ciebie, więc musisz
słuchać swojego ciała. Za pierwszym razem, sugerowane byłoby pozostanie na kilka minut, w zależności od temperatury.
Po ochłonięciu (kilka minut), można wejść
do sauny i zostać chwilkę dłużej, może 5
do 10 minut. Jeśli czujesz, że musisz zrobić sobie przerwę, to ją zrób! Pewien poważny entuzjasta sauny powiedział, że
prawidłowy pobyt w saunie powinien zająć około półtorej godziny. Ile razy w tygodniu mogę skorzystać z sauny? Jeśli masz dobre zdrowie, możesz zażywać
sauny tak często, jak chcesz. Sauna rozluźnia mięśnie i przeczyszcza ciało przed
dniami odpoczynku. W lecie i w okresie
ciężkiej pracy (takiej jak zbieranie plonów)
sauna była nagrzewana każdego wieczoru.
Tak jest nawet i dziś. Wyjątkowym czasem
są letnie wakacje, które Finowie spędzają
w domkach letniskowych. Tam saunę nagrzewają tak często jak tylko chcą. Ochłodzenie się. Najbardziej popularną metodą,
aby ochłodzić ciało pomiędzy i po wizycie
w saunie, jest pływanie w wodzie (jeśli jest
to możliwe). Wielu Finów robi tak cały rok,
co oznacza wycinanie przerębla w wodzie
zimą. Czas, jaki siedzimy w wodzie, również jest uzależniony od nas. Ludzie, którzy mają problemy z sercem, powinni całkowicie zrezygnować z takich metod.
Zalety i przyjemności korzystania
z sauny. Dlaczego Finowie korzystają
z sauny? Ponieważ jest to stary zwyczaj
i są do tego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Sauna oczyszcza, leczy ciało, i uspokaja umysł... W przeszłości kąpiel w saunie była możliwością umycia się dokładnie raz w tygodniu (lub częściej). Pomimo
tego, że to co mamy w domu w zupełności
zastępuje podstawową funkcję sauny, jest
ona uważana dalej jako niezastąpiona. Dobrze się wypocić i wziąć prysznic to niezastąpiony sposób na oczyszczenie skóry. Po
kąpieli w saunie nie ma pośpiechu. Sauna
poprawia pracę serca, oddychanie, zwiększa temperaturę ciała, stymuluje metabolizm i może, przynajmniej tymczasowo obniżyć ciśnienie krwi.
Nie wszyscy mogą korzystać do woli z zalet sauny. Osoby z chorobami serca, skóry, nadciśnieniem lub astmą mogą zażywać kąpieli jedynie o umiarkowanej temperaturze (do 90°C) i unikać gwałtownych
zmian temperatury. Osoby pod wpływem
alkoholu również nie powinny wchodzić
do sauny z oczywistych względów. A poza
tym sauna nie leczy kaca.
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Mogę na scenie
– mogę w życiu
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
wraz ze Stowarzyszeniem „Tęcza” zrzeszającym nauczycieli i pedagogów w Leżajsku opracowało projekt „Mogę na scenie
– mogę w życiu”, który został dofinansowany przez Fundację PZU.
Podstawowym celem projektu było stworzenie możliwości rozwijania pasji i zdolności dzieci w wieku szkolnym. Dodatkowo
projekt miał na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy szkołami, nauczycielami,
pedagogami w Leżajsku oraz zapoczątkowanie procesu wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z zakresu
edukacji dzieci, a także teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do realizowania programu edukacji poprzez sztukę i uświadomienie rodzicom uzdolnień
posiadanych przez ich dzieci.
W ramach programu zostało przeszkolonych około 30 nauczycieli i pedagogów,
przeprowadzono 180 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczących się w Szkole
Podstawowej nr 3 – pracowała tam grupa
teatralna (pod opieką Ewy Rejman i Grażyny Olszowy) przygotowująca widowisko,
odbyły się zajęcia z historii sztuki w grupie
przygotowującej projekty strojów scenicznych, pokaz mody i dekoracje do przedstawienia (pod opieką Elżbiety Furmańskiej), Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku – pracowała grupa muzyczna (pod
kierunkiem Ewy Janas) przygotowująca
utwory z epoki romantyzmu na flety proste oraz Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku, gdzie pracowała grupa plastyczna,
przygotowująca wystawę prac (pod opieką p. Marii Sołek).
Dzieci biorące udział w zajęciach realizowanych w ramach programu „Mogę na
scenie, mogę w życiu”, dofinansowanego
przez PZU, wyjechały do Teatru Maska na
spektakl pt. „Przygody rozbójnika Rumcajsa”. Po tych wskazówkach, uczniowie oglądający przedstawienie skupili się nie tylko
na jej treści, ale również starali się zauważyć te elementy przedstawienia, które można wykorzystać w czasie zajęć w grupach
programowych. Przedstawienie bardzo się
dzieciom podobało. Była to pełna humoru sztuka poparta wspaniałą grą aktorów,
ciekawymi dekoracjami oraz piękną muzyką. Dzieciom bardzo podobała się również
gra świateł. Po spektaklu uczniowie zostali zaproszeni za kulisy, gdzie pani pokazała im teatr „Od kuchni”. Większość dzieci nigdy nie była za kulisami, więc rozglądały się z wielkim zaciekawieni i czuli się
grupą wyróżnioną, która dostąpiła takiego zaszczytu. Uczniowie zwiedzający teatr,
zapoznali się z nowym słownictwem, obejrzeli sposoby zmiany dekoracji, wysłuchali
muzyki i rozpoznawali o czym ona opowiada, obserwowali rodzaje oświetlenia. Zadawali również wiele pytań, na które odpowiadała pani z teatru. Dzieci rozwiązywały też krzyżówki, które utrwaliły nowo
poznaną wiedzę.
Podczas trwania programu zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3
w Leżajsku spotkanie, na które zaproszono wszystkie dzieci zaangażowane w program, instruktorzy grup, nauczyciele i rodzice. Pracująca jako wolontariusz Jolanta Senacka – polonistka zatrudniona w SP
nr 3 w Leżajsku, przygotowała piękne zajęcia zapoznające zebranych z tematyką
romantyzmu w Polsce i na świecie. Zajęcia przygotowane i przeprowadzone były
w ciekawy dla dzieci sposób, z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Dodatkowych informacji o romantyzmie w malarstwie udzieliła Maria Sołek (emerytowany nauczyciel plastyki), opiekun grupy plastycznej, natomiast o muzyce okresu romantyzmu opowiedziała Ewa Wielińska – (nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku), która przygotowała
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inicjatywy
z uczennicą utwór muzyczny wykonany
na pianinie.
Zajęcia prowadzone były w taki sposób,
aby pobudzić dzieci do aktywności, zachęcić ich do pracy w grupach i indywidualnych wypowiedzi. W zajęciach uczestniczyli również jako obserwatorzy nauczyciele i rodzice, którzy mogli zobaczyć swoich
wychowanków podczas aktywności twórczej. Po zakończonych zajęciach, rodzice
i nauczyciele wzięli udział w konwersatorium z psycholog Moniką Chrząstek i pedagog Ewą Rejman. Podczas spotkania
omawiana była tematyka pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, rodzajach zachowań dzieci i sposobach interwencji rodziców.
Na zakończenie projektu, 18 stycznia br.
odbyła się w Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku duża, piękna impreza dla mieszkańców miasta. Dzieci uczestniczące w programie zaprezentowały stroje z epoki romantyzmu, grupa muzyczna zagrała opracowane w dwugłosie na fletach prostych utwory
muzyczne, grupa plastyczna wystawiła piękne obrazy wzorowane na pracach słynnych
malarzy romantycznych a grupa teatralna
wystawiła współczesną wersję „Świtezianki”. Projekt i kończąca go impreza zostały
bardzo dobrze przyjęte przez rodziców i nauczycieli, a uczniowie biorący w nim udział
z całą pewnością wykorzystają zdobytą wiedzę w szkole i w życiu.

Elżbieta Furmańska – „Tęcza”
Elżbieta Strug – LSR

Kobieto,
zacznij działać!
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju i Stowarzyszenie „Kobiety Razem” w ramach Działania 1.6 SPO RZL „Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet” realizują projekt „Aktywna kobieta w powiecie leżajskim”.
W ramach projektu przewidziane są różne
formy pomocy, które mają polepszyć sytuację kobiet na rynku pracy oraz wspomagać
aktywność kobiet. Obejmują one:
● grupowe doradztwo informacyjne
z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, opracowania biznes planu
wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, prawa pracy
● doradztwo indywidualne polegające na zapewnieniu opieki indywidualnego
doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę kobiet, udzielając im pomocy
doradczej np. w: diagnozie potrzeb zakładanej firmy, korzystaniu z dostępnych instrumentów wsparcia,
● szkolenia i kursy – ukierunkowane
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
z zakresu przedsiębiorczości, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
● jednorazowa bezzwrotna dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości 11 tys. zł, dla
kobiet, które zdecydują się na założenie
własnej firmy.
Projekt kierowany jest do kobiet
w wieku 35–55 lat, poszukujących pracy lub biernych zawodowo, posiadających zawód lub umiejętności umożliwiające świadczenie usług oraz predyspozycje do prowadzenia działalności
usługowej, mieszkających na terenie
powiatu leżajskiego.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać się do biura Stowarzyszenia „Kobiety Razem” przy Pl. Jaszowskiego 5, tel. (017) 242-89-97, e-mail: kobietyrazem1@poczta.onet.pl
Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego
jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększania szans zatrudnienia,
warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania
szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

sport

Uwaga kobiety!!!
1 listopada ub. r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywna kobieta w powiecie leżajskim” w ramach SPO RZL
działanie 1.6 „Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet”. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Kobiety Razem” i kierowany jest do bezrobotnych kobiet z terenu powiatu leżajskiego. Dla grupy docelowej przewidziane są specjalistyczne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, a także wsparcie
merytoryczne i finansowe, które obejmuje m.in. doradztwo indywidualne
oraz jednorazową bezzwrotną dotację
inwestycyjną. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu w latach
2005–2007 to 682 287,54 zł, w tym
dofinansowanie z EFS – 532 910,65 zł
i wkład własny – 149 376,89 zł.

UKS „Trójka” najlepszy
w województwie!
Siatkarze UKS „Trójka” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku trenowani przez
Jana Macha zdeklasowali rywali podczas
II Wojewódzkiego Turnieju minisiatkówki,
rozegranego 21 stycznia br. w nowej hali
sportowej w Kańczudze. Turniej ten, organizowany przez Podkarpacki Wojewódzki
Związek Piłki Siatkowej, był drugim turniejem eliminacyjnym do Ogólnopolskiego Turnieju mini piłki siatkowej w Zabrzu,
który od tego roku będzie miał nazwę Turnieju o „Puchar Polski”.
Zawody rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych, tj. 10, 11 i 12 lat wśród
chłopców i dziewcząt. W najmłodszej kategorii wiekowej tj.10 lat (IV klasy) zawodnicy występują w zespołach dwu osobowych na boiskach 3x5 m, wysokość siatki 2 m i grają albo jeden set, albo na czas
w zależności od liczby zespołów. Na turnieju w Kańczudze w tej kategorii wiekowej wśród chłopców było 32 zespoły. UKS
„Trójka” wystawił trzy zespoły dwuosobowe. Po zaciętych, stojących niekiedy na
wysokim poziomie, spotkaniach wśród 32
drużyn z województwa Podkarpackiego
trzeci zespół leżajskiej trójki występujący
w składzie: Maciek Czarniecki i Michał
Zygmunt uplasował się na VIII miejscu,
drugi zespół w składzie: Szymon Szewc
oraz Łukasz Hanus zajęli IV miejsce, natomiast I zespół w składzie: Szymon Rzepko i Artur Burek wygrali wszystkie swoje mecze i zdobyli I miejsce w zawodach.
W finale pokonali I zespół Resovii Rzeszów. Zostali nagrodzeni pięknym pucharem oraz dyplomem.
W grupie 11-latków (V klasa) drużyna
składa się z trzech zawodników, grających
na boisku o wym. 4,5x7m, wys. siatki 2,15
m również jeden set lub na czas. W tej kategorii było 19 zespołów, w tym trzy UKS
„Trójka”. Od samego początku ton walce nadawali siatkarze z Leżajska. Podobnie jak ich młodsi koledzy I zespół grający
w składzie: Paweł Szlajnda, Patryk Sadlej
oraz Damian Zygmunt w finale pokonali
I zespół Resovii Rzeszów i zajęli pierwsze
miejsce w turnieju. Równie dobrze spisał
się drugi zespół, który uległ Resovii I dwoma punktami oraz swoim kolegom z pierwszego zespołu. Ostatecznie zespół grający
w składzie: Mateusz Masełek, Wiktor Kosior i Jacek Zygmunt zajął czwarte miejsce. Dzielnie walczyli siatkarze z trzeciego
zespołu, którzy grając w składzie: Jakub
Wójcik, Mateusz Sierżęga oraz Szymek
Szewc zajęli IX miejsce.
W najstarszej grupie wiekowej tj. 12 lat
(VI klasa) zespół składa się z czterech zawodników grających na boisku 7x7 m z
siatką 2,35m. Na turnieju w Kańczudze
wystąpiło 17 zespołów czwórkowych. UKS

„Trójka” reprezentowany był przez trzy zespoły. Pierwszy grając w składzie: Maciek
Sobejko, Karol Kozaczuk, Andrzej Trębacz oraz Kamil Gogol w finale uległ Resovii Rzeszów, ubiegłorocznym mistrzom
z Zabrza i zajął drugie miejsce w turnieju.
Drugi i trzeci zespół UKS w tej kategorii wiekowej to młodsi zawodnicy, którzy
wcześniej zdobyli I miejsca w swoich kategoriach wiekowych, ale chcieli spróbować
swych sił w walce ze starszymi kolegami.
Uplasowali się na V i IX miejscu.
Jak stwierdził trener leżajskich siatkarzy
Jan Mach kluczem do zwycięstw oprócz
wyszkolenia technicznego było „ogranie”
jego zawodników na licznych turniejach
ogólnopolskich, na które UKS „Trójka’ jest
zapraszany. Ostatnio w miesiącu grudniu
siatkarze z Leżajska grali w XI Ogólnopolskim Turnieju piłki siatkowej w Krakowie
– Nowej Hucie zajmując V miejsce oraz
w styczniu wystąpili w Ogólnopolskim
Turnieju piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego zajmując w nim IV miejsce.
Siatkarze podczas ferii zimowych doskonalili swoje umiejętności na codziennych
treningach prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 3 przez Jana Macha.

(os)

Mikołajkowe
szachy w „jedynce”
W niedzielę, 18 grudnia ub. r. w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku odbył się III Mikołajkowo-Świąteczny Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który zgromadził aż 182 szachistów. Miłośnicy tej królewskiej gry przyjechali z różnych regionów
Polski m.in.: z Dębicy, Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, Leska, Albigowej, Markowej,
Sokołowa Młp, Turbi, Tomaszowa Lubelskiego, Rudnika, Nowej Sarzyny, Stalowej
Woli, Przeworska, Łańcuta, no i oczywiście
z Leżajska. Przy szachownicach zasiedli
szachiści w różnym wieku, zarówno ci doświadczeni, jak i bardzo młodzi.
Organizatorem tego przedsięwzięcia był
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku
Andrzej Mazurkiewicz, a gospodarzem
– dyrektor szkoły Ryszard Pysz. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, który nie krył zadowolenia z tak dużej liczby przybyłych
uczestników i życzył wszystkim grającym
samych wygranych partii. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, czyli fundatora pucharów dla najlepszych szachistów z naszego powiatu reprezentował wicestarosta
Robert Żołynia. Nad prawidłowym przebiegiem partii czuwał sędzia z Rzeszowa
Marian Bysiewicz. Organizatorzy, jak zawsze zapewnili wszystkim uczestnikom
oraz ich opiekunom gorącą kawę i herbatę, a w przerwie turnieju gorący posiłek.
Nie zabrakło również niespodzianki, jaką
było przybycie honorowego gościa św. Mikołaja, który wręczył juniorom mikołajkowe paczki pełne słodyczy. W sumie rozdano 130 paczek. Była też nagroda specjalna
dla najmłodszych szachistów.
III Mikołajkowo-Świąteczny Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbył się pod honorowym patronatem burmistrza Tadeusza Trębacza.
Sponsorzy Turnieju: Burmistrz Miasta Leżajska – T. Trębacz, Starosta Leżajski – W. Kozikowski, Firma Rolnik autoryzowany dealer BOSCH
w Leżajsku, Gabinet Chirurgiczny – Z. Grabarz,
Sklep komputerowy Infopros, Sklep komputerowy Arcus Soft, Sklep komputerowy Pioneer,
Apteka Zdravila, Księgarnia Eurydyka, „Jamfot” w Leżajsku, Pro Video Studio Life, Moto-Gum w Leżajsku, Pizzeria, kawiarnia w Leżajsku, Sklep Frangler, Firma Styl, „FAN” – Studio Video, Kawiarenka Internetowa, Sklep muzyczny „Joker”, FH „Sklep sportowy BUT”, Bazar „U Wojciecha”.

(mz)

III Liga – Wiosna 2006
Seniorzy Pogoni Leżajsk, występujący w III lidze, do rundy wiosennej 2006 przygotowują się na własnych obiektach.
Pod koniec stycznia zaczął się obóz dochodzeniowy, który trwał dwa tygodnie.
W okresie tych przygotowań rozegranych zostanie kilkanaście gier kontrolnych.
Kadra seniorów oparta będzie głównie na wychowankach naszego Klubu. Z drużyną rozstali się: Mirosław Jabłoński, Mateusz Kocur, Arkadiusz Gosa. Przed drużyną ciężka walka o utrzymanie się w gronie trzecioligowców. Miejmy nadzieję,
że z pozytywnym skutkiem. Zachęcamy sponsorów i kibiców do pomocy i wsparcia naszej drużyny.
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Terminarz sparingów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ
POGOŃ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

WISŁOKA Dębica
SOKÓŁ Nisko
UNIA N. Sarzyna
JANOWIANKA Janów
KOLBUSZOWIANKA
PIAST Tuczępy
ŻURAWIANKA Żurawica
EC Rzeszów
ŁADA Biłgoraj
STAL Rzeszów
TŁOKI Gorzyce
SIARKA Tarnobrzeg

01.02.2006
04.02.2006
08.02.2006
11.02.2006
15.02.2006
18.02.2006
22.02.2006
25.02.2006
01.03.2006
04.03.2006
08.03.2006
11.03.2006

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

(0:0)
(2:1)
(3:2)
(5:1)

Miejsce rozgrywania sparingów uzgadniane będzie na roboczo, biorąc pod
uwagę warunki atmosferyczne.

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo III ligi
sezonu 2005/2006 – runda wiosenna 2006
rozgrywanych w Leżajsku przez MZKS POGOŃ
(projekt)
1. POGOŃ Leżajsk – HETMAN Zamość
2. POGOŃ Leżajsk –
3. POGOŃ Leżajsk –
4. POGOŃ Leżajsk –
5. POGOŃ Leżajsk –
6. POGOŃ Leżajsk –
7. POGOŃ Leżajsk –

– 26.03.2006 r.
(niedziela) godz.15.00
STAL Rzeszów
– 09.04.2006 r.
(niedziela) godz.16.00
WISŁA II Kraków – 23.04.2006 r.
(niedziela) godz.17.00
KOLEJARZ Stróże – 03.05.2006 r.
(środa) godz.17.00
STAL Sanok
– 14.05.2006 r.
(niedziela) godz.17.00
TŁOKI Gorzyce
– 04.06.2006 r.
(niedziela) godz.17.00
KMITA Zabierzów – 15.06.2006 r.
(czwartek) godz.17.00

V miejsce szachistów z „jedynki”
W grudniu ub. r. w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku
odbył się Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowo. Wzięło w nim
udział 13 czteroosobowych drużyn z takich miejscowości jak: Przemyśl, Czaszy,
Rudnik, Górno, Sanok, Pilzo, Lesko, Sanok, Krosno, Brzozów, Jasło oraz gospodarze ze SP nr 1 w Leżajsku. Po zaciętej
walce I miejsce zajęli uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Gospodarze
finałowych rozgrywek – uczniowie z „Jedynki”, występujący w składzie: Krzysztof Sokołowski, Amadeusz Paliwoda, Jakub Grabarz oraz Małgorzata Giża zajęli V miejsce, co niewątpliwie jest dużym
sukcesem młodych szachistów. Opiekunem zawodników jest nauczyciel Andrzej
Mazurkiewicz.

(os)
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na ryby

Zawiadomienie
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 18 w Leżajsku uprzejmie informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła odbędzie się w 26
lutego br. o godzinie 9.30 w Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku (wejście od strony MDK). W razie niewystarczającej frekwencji zebranie odbędzie się w drugim
terminie o godzinie 10 bez względu na liczbę uczestników.
Proponowany porządek zebrania: 1.
Otwarcie zebrania, 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza (-y) zebrania, 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego
zebrania, 4. Przyjęcie regulaminu obrad,
5. Wybór Komisji: Wniosków i Uchwał, 6.
Przedstawienie sprawozdań: a) Zarządu
Koła; b) Komisji Rewizyjnej; c) Sądu Organizacyjnego; d) SSRyb, 7. Dyskusja nad
sprawozdaniami, 8. Przyjęcie planu pracy
i preliminarza budżetowego na 2006 r., 9.
Wolne wnioski, 10. Przyjęcie Uchwały Zebrania, 11. Zakończenie obrad.
Uwaga: Prosimy osoby, które nie zwróciły jeszcze rejestrów połowu ryb, o ich
zwrot (za potwierdzeniem) podczas zebrania – przypominamy, że ostateczny termin zwrotu rejestrów za rok 2005 to 28
lutego 2006 r.

Podsumowanie
działalności SSRyb.
Szczegółowe sprawozdanie z działania
Powiatowej SSRyb. przedstawię na naszym
zebraniu i zebraniach w kołach Powiatu.
Wyniki jeszcze lepsze byłyby możliwe, jak
zwykle jednak podstawowe ograniczenie
to brak środków, ale i tak nie mogę narzekać.
W 2005 roku Społeczna Straż Rybacka Powiatu Leżajsk liczyła 35 osób, z tego
w kontrolach uczestniczyło 25 strażników.
Dziesięć osób, mimo posiadania uprawnień do kontroli, nie brało w nich udziału. Na działalność związaną z ochroną wód
wydaliśmy 3168,89 zł, z czego 1135,93 zł
to budżet Komendanta Powiatowego refundowany ze środków Okręgu, 1000,00
zł to darowizna z Grupy Żywiec – Browaru w Leżajsku, a 400,00 zł to darowizna z MZK Leżajsk. Dzięki tym środkom
mogliśmy dokonać 186 kontroli, podczas
których przejechano 4191 km, skontrolowano z dokumentów 581 na 992 wędkarzy
zastanych nad wodą podczas tych kontroli. Nie chcemy być uciążliwi dla wędkarzy,
których znamy i których już kontrolowaliśmy, ograniczamy się więc tylko do przypomnienia o wpisie do rejestru. Wędkarza, od którego nie żądaliśmy do kontroli
dokumentów, nie wprowadzamy do ewidencji. Uczestniczyliśmy też w 9 kontrolach z Państwową Strażą Rybacką i w 11
wspólnych kontrolach z leżajską Policją.
Tak przy okazji: nasza współpraca z Policją jest najlepsza w całych okręgu Rzeszów. SSRyb. ujawniła 180 przypadków
naruszeń przepisów, w tym 137 braków
wpisów do rejestru połowu. Do znudzenia się powtarzam: wykupując zezwolenie
do wędkowania godzimy się na warunki
określone w tym zezwoleniu, wypełnianie
rejestru zgodnie z podanymi na nim zasadami jest takim obowiązkiem, jest sankcjonowane administracyjnie. Brak wpisu
jest wykroczeniem. A za brak zgodności
z taryfikatorem możemy zapłacić 200 zł
mandatu.
W 2005 roku zgłoszono i przekazano
Policji, PSR, zdjęto lub zniszczono sporo sprzętu kłusowniczego. Między innymi zaraz na początku ubiegłego roku
300 m.kw. sieci zastawionych na zb. Floryda.
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Takie więcierze zastawiane były na
Sanie.
Do wędkarzy apeluję o zgłaszanie miejsc,
gdzie zastawiane są więcierze i inny kłusowniczy sprzęt. Więcierze pozostawione
przez kłusowników, przy przybiórkowej
wodzie w rzece są śmiertelną pułapką dla
ryb. Proszę nie zdejmować ich samodzielnie, wystarczy zgłoszenie, będziemy próbowali chwytać kłusowników, którzy je zastawiają i dochodzić w sądzie odszkodowań. Jest to o tyle ważne, że osoba, która z „ciekawości” wyciągnie takie kłusownicze pułapki, może mieć problemy, gdy
się okaże, że akurat obserwujemy z Policją czy PSR ten teren. PSR ma obecnie doskonałe wyposażenie, kamery potrafią filmować z drugiego brzegu Sanu... Proszę
też o kontakt chętnych do prac w Społecznej Straży Rybackiej. 11 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Leżajsku odbędzie się spotkanie podsumowujące naszą działalność za rok 2005
i przyjmujące plany na rok 2006.

Wędkarski Klub Sportowy
WKS Rzeszów
przy Okręgu PZW w Leżajsku
Zachęcam członków naszego koła do
uczestnictwa w Wędkarskim Klubie Sportowym. Polski Związek Wędkarski jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań
polskich związków sportowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 4 ustawy o Kulturze
fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. wraz
z późniejszymi zmianami. Zarząd Główny
dostosował przepisy sportu wędkarskiego
do przepisów Ustawowych uchwałą nr 83
z 15 października 2004r. Uchwała ta określa zasady i źródła finansowania sportu
wyczynowego. XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów wprowadził w Statucie PZW zmiany, uznające sport kwalifikowany jako jedno z zadań PZW. Również uchwała zjazdowa wyznaczająca kierunki działań na
kolejną kadencję poświęca sporo uwagi
dziedzinie sportu kwalifikowanego. Między innymi na finansowanie tego sportu
przeznacza się 15 proc. udziału składki
członkowskiej przeznaczonej dla ZG. Zalecono też konsekwentne realizowanie założeń reformy sportu wędkarskiego, zgodnie z przyjętymi na Zjeździe regulacjami
(zmiany w Statucie).
A jak to jest u nas? W dniu 28 lutego
2005 r. odbyło się spotkanie organizacyjne
i wybory władz Klubu (przy udziale członków Kapitanatu Sportowego), a 3 marca
2005r. uchwałą nr 5 Zarząd Okręgu zatwierdził powstanie Wędkarskiego Klub
Sportowego PZW przy Okręgu PZW w Rzeszowie, w skrócie WKS PZW Rzeszów.
Członkiem Klubu może zostać każdy wędkarz, który opłaca składki członkowskie i za wędkowanie w Kołach
Okręgu PZW Rzeszów.
1. Składka członkowska 2006: a) podstawowa 100 zł; b) uczestnika 10 zł
2. Wpisowe: a) podstawowe 20 zł; b)
uczestnika 10 zł.

Oprócz wpisowego i składek członkowskich klubu, finanse klubu składać się
będą z: ● darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy, ● dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami, ● innych dochodów
z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.
Zadania i cele Klubu: ● doskonalenia umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego, ● nawiązywania i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi
PZW, ● czynnego udziału zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą, ● tworzenia warunków do wymiany
doświadczeń i wiedzy wędkarskiej, ● pozyskiwania sponsorów, ● inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.
Konto klubu: Wędkarski Klub Sportowy PZW przy Okręgu PZW Rzeszowie;
35-113 Rzeszów; ul. Akacjowa 36, nr
09 8642 1126 2012 1116 7033 0001
Wpłatę wpisowego i składki należy dokonywać przelewem bankowym, a jego kopię
zachować jako potwierdzenie przynależności do Klubu. Klubowicz wypełnia i podpisuje Ankietę Klubową, oraz jeśli chce
zostanie złożony w jego imieniu wniosek
o wydanie licencje sportowca, należy jednak posiadać aktualne badania lekarskie
(Lekarz Medycyny Sportowej).
Na stronach Zarządu Głównego pojawiły się informacje o zmianach w Zasadach Sportu Wędkarskiego. Najistotniejsza to taka, że wraca rywalizacja na poziomie Mistrzostw Koła i później Okręgu,
gdzie spotykać się będą zarówno wędkarze amatorzy jak i Klubowicze, sportowcy
profesjonalni.

Trofea

Wszystkim, wędkarzom, którzy chcieliby zachować wspomnienie złowionej ryby
proponuję utrwalanie jej obrazu nie tylko
na zdjęciach i filmach. Wśród naszych Kolegów są osoby, które potrafią preparować
ryby, zachowując ich kształt. Nic tak nie
przemawia do wyobraźni jak piękny szczupak czy sandacz, którego można dotknąć
i zobaczyć w „trójwymiarze”. Nie trzeba też
mieć specjalnych zezwoleń na takie eksponaty, bo ograniczenia administracyjne i konieczność uzyskiwania zezwoleń
w Starostwie dotyczą ssaków i ptaków.
W gablocie Sklepu Wędkarskiego w Rynku można podziwiać zdjęcia pięknych okazów ryb złowionych w ubiegłym sezonie
przez naszych Kolegów. Zachęcam też do
zgłaszania rekordów do prasy wędkarskiej,
no i oczywiście do śledzenia rubryk z rekordami w poszukiwaniu zgłoszeń z naszego Koła!

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka

•••

tajemnice kolekcjonera

Polskie ordery odznaczenia
(ciąg dalszy)

Order VIRTUTI MILITARI
Planowany w 1792 r. podział orderu na klasy, ze względu na
ówczesne wydarzenia polityczne, nie został wprowadzony w życie.
Natomiast oficerowie dekorowani medalami złotymi, po powrocie z kampanii w lecie i jesienią 1792 r., przerabiali je na własny
koszt i własnym staraniem na krzyże określone w wydawanych
patentach, czyli krzyże „ciemno-szmelcowane”, tj. pokryte czarną emalią. Pisze o tym kawaler orderu, autor pamiętników, Seweryn Bukar: „...Chcąc medal mój złoty przerobić na krzyż, stosowny do formy przepisanej w dyplomacie (patencie), udałem się
do najlepszego złotnika, jakiego mi wskazano...”.
Podpisywane osobiście przez króla patenty były wydawane oficerom od 6 września 1792 r. do 22 lutego 1793 r. w kancelarii
królewskiej. Opiewały wyłącznie na krzyże ciemno-szmelcowane
i były przeznaczone dla tych, którzy otrzymywali medale złote.
Podoficerowie i szeregowi pozostali przy medalach srebrnych.
Tymczasem dalsze losy ORDERU VIRTUTI MILITARI odzwierciedlają tragiczne dzieje agonii państwa.
29 sierpnia 1792 r. w Lubomlu targowiczanie ogłosili następny
uniwersał, zakazujący noszenia odznak orderu pod najsurowszymi karami, włącznie z utratą rang. Większość wojskowych oburzona bezprawiem nie stosowała się do rozporządzeń. Zabrał głos
w tej sprawie także Tadeusz Kościuszko. W liście z dnia 6 września tegoż roku, skierowanym do marszałka konfederacji targowickiej Stanisława Szczęsnego Potockiego pisał; „... ufam...
że raczysz się nakłonić do odmiany lub cofnienia kroku, który
w zdaniu moim byłby szkodliwy w przyszłości i hamulcem bronienia w czasie od napaści kraju i wolności...”. Mimo protestów
zarządzenia targowiczan zostały utrzymane w mocy. Dopiero w listopadzie 1793 r. Sejm Grodzieński uchylił uniwersały Targowicy i prawomocną uchwałą zatwierdził order. Przeciw uchwale wystąpiła jednak ostro i kategorycznie cesarzowa Katarzyna II.
Na kategoryczne żądanie Katarzyny II Rada Nieustająca w dniu
7 stycznia 1794 r. unieważniła order. Wydany w kilka dni później uniwersał Rady nakazał: „...aby żaden bądź z tych, którzy
w aktualnej służbie wojskowej zostają, bądź z tych, co już z takowej służby wyszli, nie ważył się nosić krzyżów i medali pod najsurowszymi i kryminalnymi karami, jakie są wskazane w prawie przeciw nieposłusznym najwyższej władzy i burzycielom wewnętrznej spokojności...”. Jednocześnie ponownie żądano zwrotu odznak orderu.
Wobec surowych restrykcji, gdy policja stosowała w stosunku do opornych nawet przemoc zbrojną, większość wojskowych
zmuszono do oddania orderów. Między innymi do zwrotu swego
orderu został zobligowany przez króla książę Józef. Odsyłając swój
krzyż z Brukseli, gdzie wówczas przebywał, pisał 22 lutego 1794
r. z najgłębszym żalem: „Bodajby zdarcie ozdobnej tej cechy, co
Król i Ojczyzna w nagrodę pierś swych dzieci gorliwie walczących
za prawa i świetność narodu przyozdobiła, tarczą się stała od nowych przez przemoc kujących kajdan... składamy... ten krzyż,
którego pamięć nigdy z dusz naszych nie wygaśnie, a wspomnienie nabycia onegoż jako i postrata podwajać w nas będzie chęci
do uczynienia ofiar jeszcze większych dla Ojczyzny...”.
Tak zakończyły się burzliwe i dramatyczne dzieje pierwszego polskiego orderu wojskowego w okresie I Rzeczypospolitej. Jednak głęboko patriotyczny charakter orderu pozostał na długo w pamięci
narodowej. Medale i krzyże Virtuti Militari z XVIII w. zdobyły sobie szczególnie honorowe miejsce wśród odznaczeń polskich. Narodziły się bowiem z wiary w konieczność i słuszność walki z obcą
przemocą. Z biegiem lat stały się świadectwem i symbolem oporu
i nadziei narodu.
Ze względu na konsekwentnie i rygorystycznie przeprowadzoną kasację orderu, większość zarówno medali, jak i krzyży uległa
zapewne zniszczeniu już w XVIII wieku. Te, które udało się ocalić
przed okiem jurysdykcji marszałkowskiej i policji, przerzedziły następne burze dziejowe XIX i XX wieku. W związku z tym obecnie
XVIII-wieczne egzemplarze odznak ORDERU VIRTUTI MILITARI należą do wyjątkowej rzadkości. Na podstawie nielicznych, zachowanych w zbiorach muzealnych, obiektów oraz opisu w ówczesnych
patentach, można ustalić ogólne ich cechy. Przede wszystkim jest
sprawą bezsporną, że w okresie od lipca 1792 r. do końca 1793 r.
wykonywano tylko krzyże czarno-emaliowane, takie jak późniejsze
Krzyże Kawalerskie (III klasy).
Krzyże w XVIII wieku były wykonywane ze złota dukatowego o wymiarach ok. 42 x 42 mm, z jednego kawałka złotej blachy. Ramiona krzyża były płaskie, bez kulek, z wyraźnym, łukowatym wycięciem brzegów. Nie stosowano ozdobnego zawieszenia, lecz składa-

ło się ono w większości egzemplarzy z prostego łącznika wypiłowanego bezpośrednio z górnego ramienia krzyża w postaci krótkiego
ucha, przez które przeciągnięte jest duże kółko zwinięte podwójnie
ze złotego drutu. Ramiona awersu krzyża pokrywa czarna emalia,
obrzeża są złote, nie pokryte emalią podobnie jak złoty napis VIR-TUTI / MILI-TARI. Środkowa tarcza, nakładana ze złota wyższej
próby, jest lekko wypukła. Pośrodku widnieje biało emaliowany
orzeł. Korona orła oraz jabłko i berło w jego szponach nie są emaliowane, lecz tylko grawerowane. Otok orła stanowi wieniec, obiegający w lewą stronę, z zielono emaliowanych liści wawrzynowych
o bardzo uproszczonym rysunku. Ramiona rewersu złote, bez emalii, z rytymi czarno emaliowanymi inicjałami S-A-R-P (Stanislaus
Augustus Rex-Poloniae) i również rytą na obrzeżach ramion zygzakowatą linią. Na środkowej tarczy rewersu, wykonanej jak na
awersie, widnieje niebiesko emaliowana Pogoń (herb Litwy) i poniżej ryta jw. data 1792. Krzyże z XVIII wieku wykonywane w wielu
warsztatach złotniczych, różnią się nieznacznie między sobą, przede
wszystkim wymiarami i grubością złotej blachy, wszystkie egzemplarze odznaczają się szlachetnością stylu i precyzją wykonania,
które zwykło się utożsamiać z epoką Stanisławowską.
W końcu 1806 r., jeszcze przed utworzeniem Księstwa Warszawskiego (lipiec 1807), powróciła sprawa ORDERU VIRTUTI
MILITARI. Odnowił ją w grudniu 1806 r. gen. lejtnant ks. Józef
Poniatowski – przewodniczący pierwszej kapituły oraz gorliwy
współtwórca i orędownik orderu.
W tym czasie książę, na polecenie władz francuskich, zajmował się organizacją siły zbrojnej polskiej w terenach opuszczonych przez Prusaków. Utworzył sztab, wydał odezwę do towarzyszy broni, powołał dawnych oficerów polskich. Pisał: ,,...zajaśniała nadzieja, że utracona ojczyzna powstanie pod cieniem
laurów cesarza...”.
26 grudnia 1806 r. książę podjął próbę wznowienia działań
dawnej kapituły orderu i postanowił, że wszyscy odznaczeni orderem w kampanii 1792 r. mogą ubiegać o zezwolenie na noszenie jego odznak, o ile urzędującym członkom kapituły przedstawią stare patenty lub zaświadczenie swoich uprawnień do orderu, wydane przez sześciu kawalerów orderu. Próba wznowienia
orderu na zasadach zaproponowanych przez kapitułę wywołała jednak gorący sprzeciw uczestników powstania kościuszkowskiego w 1794 r. oraz żołnierzy Legionów Polskich, którzy chcieli również kandydować do ozdoby, a ich zasługi na polu walki
nie były mniejsze.

Wojciech Wirski
A oto Krzyż Virtuti Militari z 1792 roku.
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Gotyckie stalle
(część druga)
Aby dogłębniej poznać stalle z kościoła Ojców Bernardynów w Tarnowie, na początku należy wspomnieć
o niektórych zagadnieniach związanych z historią
i pobożnością środowiska zakonnego, dla którego były
przeznaczone, oraz ogólnie omówić strukturę wnętrza
świątyń bernardyńskich.
Pierwsze kościoły bernardyńskie wykonywano zwykle z belek
drewnianych, względnie z konstrukcji szkieletowej wypełnionej
kamieniami lub cegłą. Miały one
proste formy gotyckie. Czytelnym,
zewnętrznym ich akcentem była
wieża, stojąca przy prezbiterium
od strony południowej oraz wysokie, strome dachy okrywające korpus nawowy i pozostałe elementy budowli. Koncepcje te konstruowano w oparciu o planistyczny
wzorzec franciszkańskich kościołów włoskich, z którymi łączył się
kult św. Franciszka z Asyżu i św.
Bernardyna ze Sieny. Istotną rolę
odgrywały wnętrza łączące w sobie przestrzeń przeznaczoną dla
wiernych i wydzieloną, oddaną do
dyspozycji zakonników. Pierwszą
z nich obejmował korpus nawowy,
wzniesiony zwykle na planie prostokąta, wydłużony i przestrzenny, w większości jednonawowy, paroprzęsłowy, halowy lub bazylikowy, wyposażany w dużą liczbę ołtarzy; drugą, szczególną,
skomunikowaną z wnętrzem zakrystii i biblioteką, wydzielaną
z reszty świątyni za pomocą lektorium stanowił chór zakonny,
długi, obszerny, zamknięty wielobocznie, którego istotnym atrybutem były właśnie stalle.
Rozmiary chórów bernardyńskich dostosowane były do aktualnej liczebności wspólnoty. W miarę potrzeb powiększano je
i wzbogacano sprzętami odpowiadającymi potrzebom duszpasterskim, stylowo przynależącymi do danej epoki. Zmianom ulegały zwłaszcza sposoby oddzielenia tej części wnętrza od korpusu
nawowego, który, w odróżnieniu od franciszkańskich, powstałych w XIII i XIV wieku, zwykle prostokątnych, bywał znacznie
większy i bardziej zwarty. Dla lepszego dostosowania świątyni do
funkcji kaznodziejskiej ambony budowane w formie nadwieszonych struktur, łączone dotąd z lektorium, sytuowano w obrębie
ścian lateralnych, komunikując je bezpośrednio z pomieszczeniami klasztoru. Z czasem wspomniane wyżej lektoria stawały się
nieużyteczne. Dla zachowania dawnej franciszkańskiej koncepcji chóru pojętego jako zamknięte oratorium zakonne, Bernardyni wprowadzali w ich miejsce wydatne tęcze lub wysokie nastawy ołtarza głównego.
W tak zorganizowanej przestrzeni chóru odprawiane były modlitwy liturgiczne i codzienne, określone prawem zakonnym, praktyki ascetyczne. Za istotne źródło poznania tej rzeczywistości wypada uznać jednostkowe wpisy do kronik, a zwłaszcza podręczniki zawierające zasady początkowej formacji zakonników. Odnajdujemy w nich szereg ważnych szczegółów dotyczących klasztornego porządku dnia.
Życie zakonne Bernardynów znamionowała atmosfera milczenia, obowiązującego zwykle od Komplety do Prymy, to jest od wieczora do godziny szóstej rano. Pierwszym elementem zakonnej
codzienności było budzenie konfratrów przez zakrystiana. Obyczaj kazał wołać przed celą słowa: „Ave Maria”, na co przywoływany do świadomości zakonnik odpowiadał: „Jezus Maryja”, natychmiast wznosząc swe myśli do Boga. Następstwem tego dialogu była krótka toaleta i nakrycie posłania, „żeby kto, wchodząc
do celi, nie zgorszył się”. Przedsięwzięciom miał towarzyszyć pośpiech, a zakonnik sprawiał wrażenie, „jakby uciekał przed Turkiem lub Tatarem”. Po wywiązaniu się z tych zadań należało bez-
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zwłocznie udać się do kościoła. W świątyni czekały na zakonnika, przygotowane starannie, czynności liturgiczne. Wchodzenie
do miejsca świętego nie powinno było charakteryzować się pośpiechem czy hałasem, lecz miało przebiegać „poważnie, z ułożonemi habitami, żeby nie wiewały, z kapturami prosto ustawionemi, z sznurami w porządku, żeby się nie tłukły po biodrach
lub łudach, jako u człowieka, co kuszę napina”. Po przekroczeniu progu chóru trzeba było najpierw ucałować wizerunek Zbawiciela i przeżegnać się święconą wodą „na odegnanie rozproszenia”. Do zwyczajów gorliwego zakonnika należało uklęknięcie
i odmówienie modlitwy św. Franciszka z Asyżu, zaczynającej się
od słów: „Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste...”, następnie ucałowanie ziemi i odmówienie przed krzyżem, z wyciągniętymi ramionami modlitwy: Ojcze nasz. Dopiero wtedy można było udać
się w kierunku stalli. Po zajęciu należnego sobie miejsca zakonnik miał wspomnieć Mękę Pańską, zwłaszcza tę chwilę cierpienia Chrystusa, która łączyła się z danym momentem dnia, a następnie wzbudzić intencję.
Celem przybycia do świątyni było
jednak przede wszystkim wspólne
uczestniczenie w Liturgii Godzin.
Modlitwa ta łączyła się ze śpiewem
chóralnym, do którego Bernardyni przywiązywali dużą wagę. Śpiew
miał być umiarkowany, niehałaśliwy i pozbawiony uprzykrzonego
przeciągania. Bracia winni śpiewać
jak organy, „przebyerayacz jako
w roski albo w pisczalki vel jako
na geslach albo skrzipiczach i pomalyusku jakoby na tamtym swiecie byli”. Liturgia Godzin rozłożona
była na całą dobę. Rozpoczynano
ją śpiewem Jutrzni o północy i kontynuowano w ciągu wyznaczonych
pór dnia. Do porannych ćwiczeń
duchownych wchodziła także medytacja. Jej właściwe odprawianie
uważano za istotny składnik życia
religijnego i ascetycznego.
Istotną częścią modlitwy
dnia była Msza św. konwencka, po której bracia
wychodzili z kościoła i podejmowali zlecone im zadania. Następnie, w refektarzu, spożywano obiad zwany pransium. Po odmówieniu Gratiarum, czyli dziękczynienia, zakonnicy szli do
kościoła na krótką adorację
i udawali się do swych codziennych obowiązków. Po
wieczerzy śpiewano Kompletę i odmawiano modlitwy wieczorne. Całościowe praktyki religijne i ćwiczenia duchowne wieńczyło
błogosławieństwo, którego
udzielał wspólnocie przełożony względnie jego zastępca. Po tym akcie zakonnicy
opuszczali świątynię, żegnając się święconą wodą umieszczoną
obok drzwi w specjalnym naczyniu.
Codzienny tryb życia obrazuje zasadnicze tendencje wychowawcze środowiska zakonnego i wskazuje na ich konkretne implikacje. Nietrudno dostrzec w nich istotny czynnik kształcenia
postaw zakonnych i czysto ludzkich, a także budzenia zainteresowań i doznań estetycznych. Dla funkcjonowania chórów zakonnych bernardyńscy snycerze i rzeźbiarze wznosili monumentalne
struktury stalli, zdobiąc je kunsztownymi intarsjami, inkrustacjami i bogatymi w treść przedstawieniami figuralnymi. Z tych samych powodów podejmowali ogromny trud przepisywania i zdobienia iluminacjami psałterzy i graduałów, w czym winni byli wykazać się wiedzą rzetelną teologiczną, cierpliwością, a także odpowiednimi zdolnościami intelektualnymi i manualnymi. Zdaniem
wybitnego historyka, ks. Kamila Kantaka, „takie życie klasztorne wydawało wyniki niepospolitej świętości. Złączone ściśle z Bogiem, przenosiło zakonników na tamten świat już za życia”.
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