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Miasto Leżajsk zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu
„Gmina Fair Play” 2005 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Przyznany Leżajskowi certyfikat „Gmina Fair Play” odebrał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz 12 października br. podczas finałowej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

To oznacza, że kapituła konkursu uznała Leżajsk za miasto przyjazne dla inwestorów.
Kapituła konkursu certyfikat „Gmina
Fair Play” przyznaje za aktywność władz
samorządowych w przyciąganiu inwestorów i stwarzaniu im odpowiedniego klimatu do rozwoju, a co się za tym idzie – powstawania nowych miejsc pracy, za wysoki poziom etyczny i kompetencyjny urzędników, dotrzymywanie podjętych zobowiązań, stałe polepszanie infrastruktury własnej, promowanie proekologicznych działań. Laureaci tego konkursu to doskonali

miasteczka i małe miasta, gminy miejskie
i gminy turystyczne. Leżajsk występował
w kategorii miasteczek i małych miast.
Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Najpierw gminy przysyłały deklarację przystąpienia do konkursu, po czym
wypełniały ankietę, w której oprócz informacji o charakterze ekonomicznym gminy, wysokości jej dochodów i wydatków,
musiały się znaleźć odpowiedzi na bardzo
wiele pytań, m. in. dotyczące oferty inwestycyjnej, prowadzonej promocji, zakresu
i jakości inwestycji własnych, infrastruktury biznesu w gminie, dostępu do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi
inwestorów, otwartości wobec inwestorów
zewnętrznych, dotychczasowych osiągnięć
w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych.
Dodatkowa dokumentacja miała zawierać
broszury, foldery o gminie i inne materiały
zachęcające do lokowania inwestycji na jej

Leżajsk Fair Play
partnerzy dla biznesu, wiarygodni i zaangażowani w swoją pracę.
W tegorocznej, IV edycji konkursu organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, uczestniczyło 139 gmin z całego kraju. Certyfikat otrzymały 123 gminy – wśród
nich miasto Leżajsk.
Konkurs prowadzony był w czterech
kategoriach: obejmował gminy wiejskie,

terenie, gotowe oferty inwestycyjne.
Drugim etapem był audyt w gminie. We
wszystkich gminach zakwalifikowanych
do II etapu konkursu audytorzy na miejscu sprawdzali wiarygodność informacji
zawartych w ankietach. W Leżajsku audyt odbył się w drugiej połowie sierpnia br.
Dodatkowym ważnym elementem konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów istniejących na terenie gminy, którzy oceniali m. in. kwalifikacje pracowni-

Tadeusz Trębacz odbiera certyfikat „Gmina Fair Play”.
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ków urzędu gminy w zakresie obsługi inwestora, szybkość ich działania, prawidłowość i terminowość podejmowanych decyzji administracyjnych i wiele innych form
współpracy.
Po analizie punktacji z obu etapów
konkursu Kapituła podejmowała decyzję
o przyznaniu (bądź nie) tytułu promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.
Od 12 października br. miasto Leżajsk
ma prawo wszędzie używać nobilitującego
logo „Gmina Fair Play”, które stanowi czytelny sygnał, jakie zasady panują w Urzędzie Miejskim i jakie cele przyświecają lokalnemu samorządowi. Jest świadectwem
tego, że w tym mieście warto ulokować inwestycję.

(bwl)
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Dokumentowanie
historii miasta

Wszystko wskazuje na to, że wieloletnie zabiegi o reaktywowanie
Muzeum Regionalnego w Leżajsku zakończone zostaną powodzeniem.

Zalążkiem tego muzeum będzie bez wątpienia zorganizowanie w wieży przylegającej do ratusza stałej wystawy, na której
eksponowane będą dokumenty i przedmioty związane z historią naszego miasta.
W pomieszczeniu wystawowym zamierzamy uruchomić punkt sprzedaży pamiątek oraz biuro informacji turystycznej.
Zdajemy sobie sprawę, że bez aktywnej
postawy mieszkańców naszego miasta
i osób związanych z Leżajskiem osiągnięcie tego zamierzenia nie będzie
możliwe.
Dlatego też zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie
do Urzędu Miejskiego różnego rodzaju eksponatów związanych z historią Leżajska.
Mogą to być darowizny lub depozyty. Nie
wykluczamy również możliwości zakupu
szczególnie cennych eksponatów. Zbiórką eksponatów zajmował się będzie pan
Janusz BERESTKA, specjalista ds. promocji.
Eksponaty będzie można przekazywać
w każdy dzień roboczy w godz. 8.00–15.30
w pokoju Nr 22 B w budynku bocznym
urzędu (nad Urzędem Stanu Cywilnego).
Za okazaną pomoc z góry serdecznie
dziękujemy.
Mamy nadzieję, że powyższą ekspozycję uda się uruchomić w listopadzie tego
roku.

(ww)
Harcerze szukają sponsorów

HIT 2005

Gaudeamus w Leżajsku

W poniedziałek, 10 października br. zainaugurowano rok akademicki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Leżajsku. Po wystąpieniu dyrektora NKJO Doroty Wilczek i uroczystości immatrykulacji
studentów I roku, ośmiu studentkom i studentom drugiego roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki w roku minionym (średnia
ocen ponad 4), nagrody wręczył członek Zarządu Województwa Podkarpackiego prof.
Jan Burek. Wykład inauguracyjny wygłosił
dr Wiktor Gonet. Tematem było osiągnięcie
sukcesu w nauce języka obcego.
Uczelnia istnieje w naszym mieście drugi rok. Studiuje w niej 70 słuchaczy. Jej
organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Starostwo w Leżajsku zapewnia lokal, a opiekę naukową
sprawuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nauka trwa trzy lata,
kończy się licencjatem po zdaniu egzaminu dyplomowego w UMCS w Lublinie.

(bwl)

„Urodziłam się, by biegać”

Spotkanie z Zofią Turosz, kobietą długodystansowcem, wielokrotną uczestniczką i zwyciężczynią maratonów światowych, rekordzistką w chodzie i 24-godzinnym biegu odbyło się 23 września
br. w Bibliotece Publicznej Leżajsku.

Wielkim sukcesem zakończyła się ubiegłoroczna edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „HIT”.

W tym roku ponownie na leżajskiej scenie Miejskiego Centrum Kultury zaprezentują się młodzi, utalentowani artyści. Impreza skupi liczne grono harcerzy z różnych regionów i środowisk Podkarpacia
jak i innych hufców z terenu całej Polski.
Dzięki niej nawiązane zostaną nowe znajomości, co w przyszłości zaowocuje bogatszą współpracą.
Podczas trzydniowego festiwalu, który odbędzie się w dniach 18-20 listopada
2005 roku harcerze ukażą swoje umiejętności muzyczne i wokalne oraz przygotowywać się będą do Koncertu Galowego, który będzie uwieńczeniem całego Festiwalu. Młodzież poza śpiewem i muzyką zwiedzi również Leżajsk, pozna walory turystyczne i krajoznawcze miasta oraz
okolic.
Niestety, przy organizacji takich imprez
pojawiają się również problemy, jak chociażby finansowe. Dlatego organizatorzy
Festiwalu z Hufca Leżajsk pragną zwrócić się do firm, instytucji, organizacji
oraz innych osób chcących, choć w małej części uczestniczyć w tym przedsięwzięciu o pomoc w dofinansowaniu tego
jakże niezwykłego festiwalu.
Środki finansowe można wpłacać na
konto:
PKO BP S.A. II/o Rzeszów
87 1020 4405 0000 2002 0311 4634
Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

„Urodziłam się, by biegać” – taki tytuł
nosi książka, którą opracował na podstawie pamiętników pani Zofii dziennikarz
sportowy Andrzej Kosiorowski. Było to
spotkanie niezwykle miłe, które obfitowało w wiele wzruszających chwil. Głos zabrali między innymi autor książki Andrzej
Kosiorowski i redaktor Janusz Matusewicz
z „Dziennika Polskiego”, ukazującego się
w Nowym Jorku, który wraz z małżonką
przybył na spotkanie zza oceanu. O swojej
przygodzie ze sportem mówiła też bohaterka wieczoru pani Zofia Turosz. Biblioteka
Publiczna przygotowała wystawę imponujących trofeów sportowych pani Zofii. Można było zobaczyć wiele fotografii i pamiątek gromadzonych przez naszego gościa
latami. Spotkanie miało oprawę artystyczną. Stronę muzyczną przygotował Bartek
Urbański z MCK w Leżajsku, zespół Meritum wykonał kilka piosenek o tematyce sportowej, a Adam Fus przeczytał fragmenty artykułów z gazet, mówiące o wyczynach sportowych pani Zofii.
Jako gospodyni tego wieczoru pragnę
serdecznie podziękować wszystkim, którzy gościli na spotkaniu i tym, którzy tak
licznie odwiedzili naszą wystawę.

Jolanta Korasadowicz

Człowiek żyje tak długo, jak długo
inni o nim pamiętają.

Ostatnie
pożegnanie

Był cichy, skromny, pracowity,
życzliwy. Zawsze się uśmiechał
i żartował. Brakuje Go nam. Eugeniusz Przeszło, pracownik Urzędu
Miejskiego i dobry kolega odszedł
od nas na zawsze 17 września tego
roku. Pozostawił po sobie smutek
i żal.
Z wykształcenia był geodetą. Pracę zawodową rozpoczął w sierpniu
1965 roku w placówce terenowej
Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Kartograficznego w Stalowej Woli. Od lipca 1997 roku był
pracownikiem Referatu Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
W tym roku miał świętować jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.
Nagły atak choroby dopadł Go 9
września. Przez wiele dni na Jego
biurku czekały na Niego okulary,
których używał w pracy. Ale już nie
wrócił. Miał 59 lat. Bardzo nam Go
brakuje.

Wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia
Żonie,
Dzieciom z Rodzinami
i Wnukom

Eugeniusza Przeszło
składają
Rada Miejska, Burmistrz Leżajska
oraz koleżanki i koledzy
Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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Małolaty nie palą!

Święto
nauczycieli

13 października br. w Miejskim
Domu Kultury spotkali się nauczyciele wszystkich leżajskich placówek oświatowych, by uczcić Dzień
Komisji Edukacji Narodowej. Po
raz trzeci w uroczystości uczestniczyli również nauczyciele emerytowani.
Hasłem tegorocznych obchodów była
sentencja Jana Pawła II – „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”. W tym dniu
zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i młodzież szkolna przyszli
dziękować za trud i wysiłek, jaki nauczyciele wkładają w kształcenie i wychowanie
młodych pokoleń Polaków. Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i przewodniczący
Rady Miejskiej Mieczysław Sroka złożyli
pedagogom serdeczne życzenia z okazji
ich święta, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 dali popis swoich umiejętności
aktorskich w prawie godzinnym przedstawieniu, które wraz z młodzieżą przygotowali: Barbara Długoń, Konrad Oniszczuk i Krystyna Kolończyk SP1 oraz Alina Hasiak MCK.
W tym uroczystym dniu Nagrody Burmistrza otrzymali: Sylwia Kisielewicz –
Przedszkole nr 3 , Urszula Wyszyńska –
Gimnazjum Miejskie, Ryszard Pysz – SP1,
Józef Rzeszutko – SP2 i Jan Mach – SP3.
Wręczył je Tadeusz Trębacz.
Były też inne wyróżnienia. Brązowy
Krzyż Zasługi otrzymała Barbara Kuczek
z Gimnazjum Miejskiego, a Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Elżbieta
Dmitrowska-Kaduk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.

(bwl)

Z odpowiedzią w tym stylu powinien
się spotykać każdy nieletni, który usiłuje kupić papierosy. Czy tak jest?
Wyniki badań przeprowadzonych w Leżajsku przez realizatorów ogólnopolskiego
programu odpowiedzialnej sprzedaży, którego celem jest ograniczenie osobom niepełnoletnim dostępu do wyrobów tytoniowych, dowodzą, że wciąż wielu ekspedientów nie zwraca uwagi na wiek osób kupujących papierosy. A ustawa – obligująca
sprzedawców do legitymowania klientów,
wyglądających podejrzanie młodo, sięgających po papierosy – obowiązuje od początku ubiegłego roku.
W środę, 5 października br., podobnie
jak przed rokiem, zorganizowano w Leżajsku Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży. Na
konferencji z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, nauczycieli oraz firm tytoniowych
przedstawione zostały wyniki badań „Tajny klient”. – Pierwsze badania, jakie przeprowadziliśmy w Leżajsku – powiedziała Elżbieta Gołąb z Philip Morris Polska
SA – pokazały, że aż u 89 proc. sprzedawców nastolatkowie mogli kupić papierosy.
Po ubiegłorocznym Dniu Odpowiedzialnej
Sprzedaży okazało się, że ich liczba zmalała do 80 procent. Oznacza to, że grupa
sprzedawców świadomych, którzy potrafią
odmówić sprzedania papierosów osobom
niepełnoletnim powiększyła się. Uważam,
że to jest duży sukces. Po dzisiejszej akcji znów przeprowadzimy badania i mam
nadzieję, że wyniki będą jeszcze lepsze.
Program realizowany jest w 13 miastach
w Polsce. Leżajsk nie odbiega od średniej
normy.

Mł. strażnik Straży Miejskiej Wojciech
Osada i kierownik rewiru dzielnicowych w Leżajsku Komendy Powiatowej
Policji st. asp. Stanisław Szpila.
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
stwierdził: – Zdajemy sobie sprawę z tego, iż jest to zjawisko, które nie zniknie
od razu. Bardzo wiele zależy od postaw
rodziców i nauczycieli. Musimy stworzyć
wspólny front i reagować. Rolę samorządu postrzegam w promowaniu zdrowego
stylu życia oraz rozbudzaniu zainteresowań młodzieży i stwarzaniu odpowiednich
warunków do ich realizacji. Mamy w mieście aktywnie działający dom kultury, halę
sportową non stop zajętą, krytą pływalnię,
siłownię, klub sportowy „Pogoń”, w którym
trenuje około 400 młodych ludzi. Ważna
jest też zmiana mentalności – nabranie
przekonania, że palenie papierosów nie
należy do dobrego tonu.
Przez cały dzień strażnicy miejscy i policjanci rozdawali w leżajskich sklepach
i kioskach ulotki informujące o przepisach
prawnych dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim
i o karach grożących za łamanie tego zakazu. Koordynatorzy programu przeprowadzili też szkolenie dla sprzedawców,
proponowali wzorce postępowania w sytuacji, gdy nastolatek sięga po papierosy, a oni muszą odmówić mu sprzedaży.
Nie zawsze trzeba hołdować maksymie:
klient nasz pan.

Barbara Woś-Lisiecka
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Po koncercie

W sobotę, tj. 15 października br.,
w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbył się koncert zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy.
Jest to kontynuacja projektu „Od sąsiedztwa do przyjaźni: Leżajsk – Nowojaworowsk” przygotowanego przez MCK. Realizowany jest on w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003 zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie na zlecenie Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE w Warszawie.
Na scenie przez ponad godzinę publiczność
miała okazję zobaczyć i usłyszeć nasze leżajskie zespoły tj. ZPiT „Leliwa” i wokalny
„Meritum” oraz ukraińskie: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego i Estradowego „Jabłoneczka” z Czortkowa i wokalistkę z Pałacu Kultury „Kristal” w Nowojaworowsku
(Ukraina) w niecodziennych aranżacjach.
Do tej pory mieszkańcy Leżajska oglądali występy grup, które wykonywały swoje
własne pieśni i tańce. Tym razem role odwróciły się. Nasze rodzime zespoły wykonywały repertuar zespołów z Ukrainy, podczas gdy nasi goście zza wschodniej granicy podjęli się realizacji naszego ojczystego
repertuaru. Rezultat? Całkowity profesjonalizm, który robił niesamowite wrażenie.
Aż trudno uwierzyć, że uczestnicy koncertu nauczyli się wszystkich pieśni i tańców
w czasie dziesięciodniowego obozu językowo-taneczno-wokalnego w Ustrzykach
Dolnych.
Dyrektor MCK Maria Horoszko twierdzi, że – najlepiej jest poznawać siebie poprzez poznawanie własnej kultury – i z tym
stwierdzeniem należy się zgodzić – wtedy żyć nam jest łatwiej – dodaje Gospodyni wieczoru, a zarazem prowadząca koncert. Projekt potrwa jeszcze do maja 2006
roku, kiedy zakończy się koncertem finałowym, na którym zostanie zaprezentowany
dorobek całego przedsięwzięcia, jak poinformowała Sylwia Skoczyńska, kierownik
projektu. – Czeka nas jeszcze wiele pracy,
a tym samym niespodzianek dla leżajskiej
publiczności, już w listopadzie planowane
jest spotkanie autorskie z pisarzami z Polski i Ukrainy – dodaje Małgorzata Kisielewicz, koordynator projektu.
„Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku i w żadnym
razie nie może być ona utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem Unii Europejskiej”.

Marek Smycz

Fot.: Ryszard Węglarz

Dwa karnety

W obiekcie Miejskiej Pływalni „Oceanik”
poza basenem jest Klub Atletik (popularnie
nazywany siłownią), sauna, prowadzone są
zajęcia typu fitness, aerobik i aqua aerobik.
Dotychczas do korzystania z różnych form
rekreacji upoważniał jeden karnet. Teraz
musimy mieć dwa, chyba że nie interesuje
nas nic poza zwykłym pływaniem.
Wiąże się to podatkiem VAT. Usługi basenowe są obciążone podatkiem 7-procentowym, natomiast wszystkie pozostałe –
stawką 22-procentową. Został więc wprowadzony drugi karnet - „atletik”, który liczy 22 procent VAT.

(ws)
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spotkania

17 października br., w ostatni poniedziałek przed decydującą drugą turą wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej,
jeden z dwóch kandydatów na to stanowisko – Donald Tusk odwiedził Leżajsk.
Z mieszkańcami naszego miasta spotkał się (po wizycie w Giedlarowej i Grodzisku Dolnym) w leżajskim Miejskim
Domu Kultury. Na spotkanie przybył
w towarzystwie posła elekta Ziemi Leżajskiej Zbigniewa Rynasiewicza i szefowej Platformy Obywatelskiej na Podkarpaciu Elżbiety Łukacijewskiej. U wrót
MCK gościa powitał burmistrz Tadeusz
Trębacz i kapela ludowa z Leżajska.
Sala widowiskowa domu kultury wypełniona była tak szczelnie publicznością, że
brakowało nawet miejsc stojących. Wszyscy byli ciekawi, co bezpośrednio ma im
do powiedzenia kandydat na najwyższy
urząd w kraju, a większość chciała go też
zobaczyć na własne oczy. Na scenie Marszałka Sejmu oczekiwali członkowie zespołu „Leliwa”, którzy z wielką serdecznością powitali gościa kwiatami i pamiątkowymi upominkami. Zbigniew Rynasiewicz
ofiarował stylową lampę wykonaną przez
miejscowych rzemieślników, albumy poświęcone miastu, powiatowi i klasztorowi. Książkę „Dzieje Leżajska”, Medal 600-lecia nadania Leżajskowi praw miejskich
i obraz „Bazylika nocą” wręczył Donaldowi Tuskowi Tadeusz Trębacz. Gospodarze
powiatu i miasta w wielkim skrócie przedstawili problemy Ziemi Leżajskiej.
Zbigniew Rynasiewicz zapewnił, że kandydat na Prezydenta RP znajduje się w części Podkarpacia, w której mieszkają ludzie
bardzo pracowici, którzy chcą tu mieszkać,
uprawiać ziemię, przyczyniać się do rozwoju zakładów pracy i mieć satysfakcję z tego, co robią, mieć za co utrzymywać swoje
rodziny. – Samorząd Leżajska i powiatu –
powiedział poseł elekt – robi wszystko, aby
rozwijała się specjalna strefa ekonomiczna, by zafunkcjonował park przemysłowy

ściwie za nic. Tylko za obwodnicę, i żeby
poseł Rynasiewicz był ministrem. Po czym
dodał: – Z obwodnicą może być trudniej, ale
będziemy myśleć.
Powiedział, że nie przypadkowo przed
swym najważniejszym egzaminem w życiu przyjechał do Leżajska, ponieważ wie,
ile mieszkańcom Podkarpacia jest winna
polska władza, żeby mieszkańcy tego regionu mogli odzyskać poczucie, iż znajdują się w Polsce „A”. W swym wystąpieniu skupił się głównie na problemie, który jest największą bolączką setek Polaków
– na problemie bezrobocia. – Słyszę czasami z goryczą w głosie od was samych
to zdanie: „my mieszkamy w Polsce „B”.
W tej Polsce gorszej, biedniejszej. Na pewno prawdą jest to, że trochę historia a trochę błędy władzy spowodowały, iż tysiącom ludzi na Podkarpaciu żyje się trudniej,
że w Leżajsku i w okolicach słowo „praca”
stało się słowem kluczem. To też przypadłość wielu innych miejsc w Polsce. Musi-

Donald Tusk w Leżajsku
i żebyśmy tu wszyscy mogli po prostu godnie żyć. Na tym stole (ekspozycja na scenie
– przyp. red.) – dodał – jest to, co już potrafimy zrobić, a stać nas na jeszcze więcej.
Swoją wypowiedź zakończył słowami: Panie Marszałku, życzymy sobie i chcemy Polski wolnej i sprawiedliwej, takiej która będzie satysfakcją dla każdego z nas, w naszym przypadku dla mieszkańca Ziemi Leżajskiej, która jest cząstką tej Polski.
Burmistrz Tadeusz Trębacz w pierwszych słowach zwrócił uwagę na wygląd
Leżajska. – Miasto jest piękne, odnowione, zadbane dzięki naszym obywatelom.
Jesteśmy miastem, które posiada piękną
halę sportową, pływalnię, przymierzamy
się jeszcze do zagospodarowania innych
terenów dla sportu i rekreacji. Zaraz jednak przeszedł do problemów, które spędzają sen z oczu i mieszkańcom, i lokalnemu samorządowi. – Dużo czynimy, współpracujemy z powiatem, ten wysiłek został
doceniony i w ubiegły czwartek miasto jako
jeden ze 123 samorządów otrzymało tytuł
Gminy Fair Play, niemniej bezrobocie jak
wszędzie i do nas dociera. Udało się nam
uruchomić filię mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zakłady już funkcjonują, dwa kolejne są na etapie przygotowań.
Dzięki nim część młodzieży znajdzie miejsca pracy. Kolejna ważna rzecz – obwodnica. Trwają prace, jej realizacja ma nastąpić
w 2007 roku. Stąd gorąca prośba do pana
marszałka w przyszłości może prezydenta i do naszego posła, żeby nas w tych zamiarach wspomagać. Stwierdził też, że niemal na każdym kroku daje się zauważyć,
iż wciąż jesteśmy Polską „B”.
Donald Tusk swoje spotkanie z mieszkańcami Leżajska zaczął żartobliwie: – Na
powitanie dziewczyny całują, chłopy całują, obrazy dostaję, ładne książki i to wła-

my zrobić wszystko, żeby w Polsce praca
stała się nie marzeniem, ale prawem każdego Polaka, który chce uczciwie pracować
i sam na siebie zarobić. Nie może być dłużej tak, żeby człowiek pracowity, odważny musiał wyjeżdżać za granicę i tam szukać zawodowej satysfakcji. Dodał: – Moja
córka, która jest w klasie maturalnej, powiedziała: „nie chciałabym, żebyś wygrał
wybory, bo nie będzie cię w domu, ale bardzo bym chciała, żebyś wygrał wybory, bo
ja chcę pracować w Sopocie a nie w Londynie”. Obiecałem bezrobotnym w całej
Polsce, że jako prezydent RP będę pełnomocnikiem tych wszystkich, którzy pracy
potrzebują. Nie ma ważniejszego zadania dla ludzi, którzy ubiegają się w Polsce o władzę, niż mądra i odważna polityka na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Polska potrzebuje solidarności wobec
tych, którzy sobie nie radzą i maksymalnej swobody dla tych, którzy są w stanie
tworzyć nowe miejsca pracy. Chcę być prezydentem, który potrafi łączyć i ludzi, i regiony, ale też wartości takie, jak solidarność i wolność, tradycja i wiara w nowoczesność europejską. Chcę być prezydentem, który zagwarantuje, że Polska wykorzysta także w sensie finansowym maksimum szansy z przynależności do Unii
Europejskiej. Na koniec dodał: – Wierzę,
że razem zrobimy coś dobrego dla Polski
i Podkarpacia. I że jak przyjadę tutaj następnym razem, przejdziemy się obwodnicą w Leżajsku. A otworzy ją, kto wie,
może minister Rynasiewicz.
Na pożegnanie Natalia Welc i Kornelia
Stachowska zaśpiewały Donaldowi Tuskowi piosenkę o tym, jak zwyciężyć.
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fakty i opinie

Tadeusz Trębacz, Zbigniew Rynasiewicz, Mieczysław Sroka.

ną, jaką dostał „od parlamentarzystów
Pisowskich z Rzeszowa”, z której wynika,
że „pan poseł elekt nie może dzisiaj brać
udziału w głosowaniu”.
Zaczęła się więc dyskusja. O tym, że nie
można łączyć mandatu posła z mandatem
radnego przekonani byli wszyscy. Ale kiedy wygasa mandat radnego?
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Fleszar poprosił o opinię radcę prawnego Starostwa Powiatowego. Radca wyjaśnił: „Obwieszczenie wyników wyborów do
Sejmu i Senatu ukazało się w Dzienniku
Ustaw 195 z dnia 7 października 2005.
Oznacza to, że oświadczenie o rezygnacji

Pat w powiecie
45 sesja Rady Powiatu odbyła się 18
października br., dzień przed zaprzysiężeniem nowych posłów do Sejmu RP.
Zaczęła się uroczyście, w serdecznej
atmosferze, a zakończyła burzą emocji
i „bezkrólewiem” w powiecie.
W pierwszej części sesji starosta leżajski Zbigniew Rynasiewicz wręczył doroczne nagrody wybitnym nauczycielom, działaczom kultury, kultury fizycznej i sportu.
Następnie jako poseł elekt, złożywszy rezygnację z członka Zarządu Powiatu i pełnionej przez trzy lata funkcji starosty, podziękował wszystkim za współpracę, wręczył pożegnalne listy członkom Zarządu,
radnym, burmistrzom i wójtom, kierownikom jednostek organizacyjnych podległych samorządowi powiatowemu, naczelnikom wydziałów starostwa. Były życzenia, uśmiechy, uściski dłoni, kwiaty,
prośby, by tam, w Warszawie, w sejmowej ławie pamiętał o powiecie i pomagał
rozwiązywać jego problemy, życzenia teki
ministra.
Ale coś wisiało w powietrzu.

z mandatu radnego należy złożyć marszałkowi
sejmu do dnia 21
października br.”
Część radnych
wciąż miała wątpliwości. Powoływali się na pismo, jakie „wszyscy parlamentarzyści z datą 26
września br. otrzymali z Kancelarii Sejmu”, z którego wynika, że „po terminie
14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Sejmu przez PKW, należy zgłosić
Marszałkowi Sejmu rezygnację z funkcji,
z zajmowanego stanowiska, zatrudnienia
lub służby”. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z utratą mandatu poselskiego. W ferworze przedstawiania swoich racji umknęło uwadze, że poseł elekt to jeszcze nie poseł.

myśli o tym, jak prowadzić powiat, jak rozwiązywać poszczególne zagadnienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że to skomplikuje
całą sytuację, ale wobec takiej niechęci,
składam rezygnację i nie będę brał udział
w głosowaniu. Ale proszę, weźcie pod uwagę, że pracujemy dla tego powiatu i dla
ludzi, którzy tu mieszkają. Doprowadzenie do sytuacji, w jaki sposób wyeliminować mnie z udziału w tej Radzie jest niepotrzebne, ale skoro powstała taka sytuacja, ja się usunę na bok.
Dalej sprawy potoczyły się szybko. Poseł
elekt złożył pisemną rezygnację z mandatu radnego. Rada podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu, przystąpiono do wyboru nowego starosty. Zgłoszono dwóch
radnych: Janusza Wylazia i Roberta Żołynię. Pierwszy zapewnił, że stworzy powiat
dynamiczny, drugi w szczegółach omówił
program działania. Głosowanie było tajne.
Wynik był oczywisty (już wcześniej mówiono o nim w kuluarach). Pat – 9 : 9.
W tej sytuacji przechodzenie do kolejnych punktów porządku obrad czyli wyboru wicestarosty i nieetatowego członka
Zarządu Powiatu stało się bezcelowe.

Robert Żołynia

Janusz Wylaź
Na tę pożegnalną sesję z grona władz
samorządowych gmin tworzących powiat
przybyli tylko Tadeusz Trębacz burmistrz
Leżajska i Franciszek Krajewski wójt Grodziska Dolnego. Wójt gminy Leżajsk – Mieczysław Tołpa, wójt gminy Kuryłówka –
Tadeusz Halesiak oraz burmistrz miasta
i gminy Nowa Sarzyna – Jan Kida nie dotarli.
– Pomyślność samorządów to przede
wszystkim wspólne rozwiązywanie problemów nurtujących społeczność naszego powiatu i poszczególnych gmin, zachowanie
norm komunikacji a także poszanowania
praw i wolności obywatelskich. Dziękuję za współpracę opartą na tych właśnie
wartościach – powiedział Zbigniew Rynasiewicz.
Słowa te chyba obiły się grochem o ścianę, skoro wkrótce potem ni stąd ni zowąd
spadł z niej herb leżajskiego powiatu. – Zły
to znak – skomentował ktoś z zebranych.
Herb szybko z powrotem zawieszono i rozpoczęła się druga część sesji.
Burza w szklance wody rozpętała się po
wystąpieniu radnego powiatowego Janusza Wylazia. Przytoczył on opinię praw-
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Zbigniew Rynasiewicz wyjaśnił, że 19
października br. przed uroczystością składania ślubowania poselskiego w Sejmie
złoży na piśmie zrzeczenie się mandatu
radnego.
Nadal padały pytania i wnioski: Kiedy
następuje wygaśnięcie mandatu radnego?
Czy nastąpiło zrzeczenie się tego mandatu? Czy nastąpiło pisemne oświadczenie?
Trzeba wystąpić do Kancelarii Sejmu, by
stwierdzić, czy została złożona rezygnacja.
To wszystko przypominało szukanie
dziury w całym.
Radca prawny indagowany ponownie
przywoływał paragrafy, punkty, numery
ustaw, wyjaśniał. W końcu stwierdził, że
ustawodawca jednoznacznie nie precyzuje,
czy wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem ukazania się obwieszczenia
o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu,
czy też z chwilą złożenia ślubowania. Ponieważ były wątpliwości, konsultował się
już w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Stanowisko było takie,
że wygaśnięcie mandatu radnego następuje z chwilą złożenia ślubowania. Jeden
z radnych zaproponował, by „odwołać się
do Orzecznictwa Sądu Najwyższego, tam
będzie wykładnia prawa”.
Po godzinnym przelewaniu z pustego
w próżne głos zabrał Zbigniew Rynasiewicz: – Część radnych (przy wątpliwej opinii prawnej) uważa, że po naszej trzyletniej
współpracy mój udział w głosowaniu nad
wyborem starosty i zarządu jest niewskazany. Mnie bardzo zależy na tym, żeby
Rada była grupą, która przede wszystkim

Andrzej Fleszar zanim zamknął tę sesję Rady Powiatu zaapelował do radnych
o wyciszenie emocji, rozsądek i rozwagę.
Zapewnił, że jest gotów na wniosek radnych zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu
24 godzin. Kolejne dni minęły bezowocnie.
Jest poniedziałek, 24 października. W starostwie bez zmian.
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innowacje

Przeprowadzka

Zabytkowa kapliczka przydrożna,
która od połowy XIX wieku stała przy
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Słowackiego w Leżajsku, została przeniesiona na nowe miejsce. Nastąpiło to rankiem 17 października br.
Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Kapliczka, wcześniej odcięta od starego cokołu, została ujęta w obejmy ze stalowych
szyn, do których zamocowano liny i zaczepiono je do ramienia dźwigu. Przepłynęła w powietrzu o około 35 metrów dalej, w głąb placu. Z wielką precyzją, wręcz
z pietyzmem ustawiona została na przygotowanym wcześniej cokole. Teraz pod
nadzorem konserwatora zabytków zostanie poddana gruntownej renowacji. Wykonawcą wszystkich prac związanych z przeniesieniem i odnową kapliczki jest leżajska
firma Igloobud.
Jej przeprowadzka stała się koniecznością w chwili, gdy zapadła decyzja o przebudowie tego niebezpiecznego dla ruchu
rozwiązania komunikacyjnego w mieście
i budowie w tym miejscu ronda. Nowe usy-

tuowanie obiektu zaproponował projektant ronda – Pracownia Studiów i Projektów Drogowych „Klotoida” s.c.
Przygotowania do zmiany miejsca kapliczki zaczęły się na przełomie września
i października od wylania betonowego fundamentu, następnie zaizolowania go przed
wilgocią i obłożenia warstwą styropianu,
który ma amortyzować drgania ziemi powodowane przez przejeżdżające samochody. Na fundamencie wymurowany został
cokół z pełnej cegły, do którego ostatecznie na zaprawie betonowej przytwierdzona została kapliczka.
– Początkowo zastanawialiśmy się nad
przeniesieniem jej razem ze starym cokołem – powiedział nam kierownik budowy
i współwłaściciel Igloobudu Bogusław Dubik – ale technicznie nie było to wykonalne. Zrobiliśmy w kilku miejscach odkrywki i okazało się, że postument był tylko obmurowaniem, wypełnionym w środku piaskiem. Przy okazji odkryliśmy pierwotną
kolorystykę tynku. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, który pełni tu

rolę inspektora nadzoru, położony zostanie nowy tynk w określonej przez niego
pierwotnej kolorystyce. Zrobiony zostanie
nowy daszek z blachy miedzianej, zrekonstruowane będą też brakujące elementy
korony i krzyżyka w jego zwieńczeniu.
Czy kapliczce ta cała „rewolucja” wyjdzie
na dobre? Z pewnością tak. Z opracowania
przygotowanego przez konserwatora dzieł
sztuki Marcina Gruszczyńskiego z Krakowa wynika, że „przez cały okres swojego
istnienia obiekt poddawany był „odnawianiu”, polegającym na kolejnym przemalowywaniu go warstwami farb wapiennych
i uzupełnianiu tynków. Wzrost natężenia
ruchu na pobliskich ulicach spowodował
przyspieszone niszczenie materiału ceglanego i tynków”. Cokół chłonął wodę opadową a zimą także rozpuszczoną w niej sól.
Podczas ostatniego z remontów obłożony
został warstwą styropianu i tynku mozaikowego.
Po przenosinach i zabiegach konserwatorskich temu wpisanemu w krajobraz
miasta zabytkowemu obiektowi przywrócony zostanie historyczny, pierwotny wygląd.
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inwestycje w mieście

Od wczesnej wiosny w różnych częściach naszego miasta prowadzone
są roboty drogowe. Koparki ryję w ziemi rowy, które pochłaniają betonowe kręgi i długie rury, wywrotki wysypują żwir, tłuczeń, piasek, huczą
maszyny „udeptujące” ziemię, układany jest bruk, wylewana asfaltem nawierzchnia, robione chodnik i uliczne oświetlenie. Odległe od głównej arterii Leżajska ulice i uliczki nabierają nowych kształtów i elegancji. Tak
realizowany jest plan poprawy układu komunikacyjnego w mieście, na
który z jednej strony przewidziano środki w budżecie. Z drugiej – pozyskiwane są one z funduszów Unii Europejskiej.
Ostatnio nowego wyglądu nabrały uliczki u zbiegu Opalińskiego i Kraszewskiego, oddane zostały do użytku ulice płk. Więcława Śląskiego i Baczyńskiego.
Teraz koparki i buldożery pracują w innych miejscach miasta.

Leżajsk rozkopany
Ulica Podzwierzyniec

skiej (zgodnie z wolą właścicieli) zostały
zrobione też wjazdy na posesje, utrzymane w jednolitej estetyce. Właściciele posesji kupili kostkę, miasto sfinansowało
jej ułożenie. Wprawdzie zasada jest taka,
że grunt miejski obejmuje teren od krawędzi jezdni do ogrodzenia, co oznacza,
że owe wjazdy powinno wykonać miasto,
ale dzięki współpracy i wzajemnej życzliwości, koszty budowy wjazdów rozłożone są na obie strony – miasto i właścicieli posesji.

Ulice Klasztorna
i Wyspiańskiego

Wzdłuż całej ulicy we wrześniu i październiku br. wykonana została kanalizacja deszczowa. Ulica została rozkopana,
zamontowano odpowiednie rurociągi i w
najbliższym czasie zostanie odbudowana
nawierzchnia. Czyli koniec z kałużami.
Wykonana została też kanalizacja sanitarna na terenie bazy byłych obiektów GS
i Spółdzielni Rolniczej oraz nieruchomości położonych przy ulicach: Spółdzielczej
i Sanowej, które dotychczas jej nie miały. Wykonawcą robót jest firma Instalex
z Grzęski.

Ulica Sandomierska

Tu trwają prace przy układaniu sieci wodociągowej. Zakres robót obejmuje także
ulice Lipy. Wkrótce więc i tam zacznie się
rozkopywanie miasta. Ale za to mieszkańcy tej południowo-wschodniej części Leżajska będą mieli upragnione wodociągi.
– W tym roku zakończyliśmy budowę
sieci wodociągowej po zachodniej stronie
torów kolejowych, w obrębie ulic Burmistrzów Zawilskich i kpt. Kuczka – mówi
Władysław Zagaja z Referatu Rozwoju
Gospodarczego Miasta. – Pozostało nam
jeszcze zwodociągowanie terenu po drugiej
stronie torów i to zadanie właśnie realizujemy. Prace zakończone zostaną w tym
roku. Na razie realizujemy je z budżetu
miasta, ale ponieważ ubiegamy się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych (złożyliśmy stosowny wniosek i jest
on w trakcie analiz), jest nadzieja, że pozyskamy na ten cel pieniądze z funduszu
Unii Europejskiej.

Ulica Spółdzielcza
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Tu jest już bardzo ładnie.
W ostatnim okresie przedłużenie ulicy
Sandomierskiej zostało wyłożone kostką.
Wykonawcą robót był Miejski Zakład Remontowo-Budowlany w Leżajsku.
– Jest to fragment zadania, o które ubiegali się od wielu lat mieszkańcy szeregówki, powstałej na końcu ulicy Sandomierskiej – mówi Leszek Gdula, kierownik Referatu Gospodarczego Rozwoju Miasta UM.
– Mieszkańcy tych domów jednorodzinnych w końcówce lat dziewięćdziesiątych
wykonywali na własny koszt wodociąg,
kanalizację, zasilanie energetyczne, sami
również sfinansowali opracowanie projektu i z własnych środków na gruncie miejskim wykonali znaczny odcinek tej drogi.
Zadanie to było przygotowane do realizacji, ale zawsze brakowało środków i było
przesuwane w czasie. W tym roku znalazło się w budżecie miasta i dwie części ulicy Sandomierskiej zostały połączone. Ulica Sandomierska ma na całej długości nawierzchnię utwardzoną.
Kolejnym zadaniem w niedalekiej przyszłości będzie zapewne budowa drogi, stanowiącej odgałęzienie ulicy Sandomierskiej
jako że wzdłuż niego rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Przy okazji układania nawierzchni
wspomnianego odcinka ulicy Sandomier-

Łącznik ulicy Wyspiańskiego z ulicą
Klasztornej, przy której znajduje się osiedle Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
jest drogą ważną przynajmniej z dwóch
powodów. Jeden to estetyka miejsca i wygoda dla kierowców (bo nikt nie chce jeździć po górach i dolinach), drugi – że tą
drogą odbywa się ruch ciężki z rampy kolejowej.
Na ulicy Wyspiańskiego jest ograniczenie ruchu, więc ciężarówki tylko tym
łącznikiem i ulicą Klasztorną mogą się dostać do drogi krajowej, bądź wojewódzkiej
w stronę Nalika.
Aktualnie trwają prace drogowe na tym
łączniku, który jeszcze przed końcem tego
roku pokryty zostanie nawierzchnią asfaltową. Tam też przy okazji modernizowany
jest stary przepust.

Dojazd do garaży

Ulica Podolszyny

okolicy potrzebną wielkością terenu. Niestety, nie może ono potrzebnego pod budowę tej drogi gruntu nabyć od prywatnego właściciela, bo nie wyraża on na to
swej zgody.
Większość właścicieli odsprzedała miastu część swoich gruntów, potrzebnych na
poszerzenie ulicy Studziennej.
W tej sytuacji, aby nie odciągać w czasie budowy tej drogi, została podjęta decyzja, żeby zaprojektować i wykonać ten jej
fragment, który stał się własnością miasta. I ten odcinek drogi jest już w fazie realizacji. Ulica pokryta zostanie nawierzchnią asfaltową. Pozostałych kilkaset metrów ulicy Studziennej będzie nadal drogą żużlową.
Wcześniej wzdłuż tej ulicy wykonana została kanalizacja deszczowa.

Ulica Rzeszowska

Ta ulica Leżajska zawsze po zimie przypominała dobry ser szwajcarski. Łatanie
wiosną dziur w asfalcie rok w rok pochłaniało spore kwoty. Taki remont nawierzchni asfaltowej był jedynie prowizorką, dobrą
na kilka czy kilkanaście miesięcy.
Kompleksowy remont ulicy Podolszyny
prowadzony jest przez miasto. Rozpoczęty został w ubiegłym roku i obecnie realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. Zrobiona
została kanalizacja deszczowa, kładzione
są chodniki.
Ulica Podolszyny ciągnie się na długości kilku kilometrów. W zeszłym roku prowadzone były prace na odcinku od skrzyżowania przy mostku do dawnego budynku PZMot. W tym roku zakończona zostanie realizacja nawierzchni na części ulicy
wzdłuż stadionu do przejazdu kolejowego.
Oprócz tego wykonany zostanie też
kawałek ulicy Podolszyny boczna. Nawierzchnia żużlowa zastąpiona zostanie
nawierzchnią asfaltową.

Ulica Studzienna

Rozpoczęły się w końcu prace związane
z budową części ulicy Studziennej.
Jest to droga, której przez wiele lat
nie można była zaprojektować do końca i nie udało się tego zrobić także i teraz, ponieważ miasto nie dysponuje w tej

Zakończone zostały już ostatecznie
procedury przetargowe dotyczące budowy drogi wojewódzkiej Dylągówka-Naklik,
której częścią jest bardziej nam bliski odcinek czyli droga, łącząca Leżajsk i Łańcut.
Z naszego miasta prowadzi do niej ulica
Rzeszowska. Na razie jej nawierzchnia jest
jedną wielką łataniną. W ciągu najbliższego roku jej wygląd ma zmienić się nie do
poznania. Stanie się nowiutką, nowoczesną na miarę czasu arterią.
Przetarg wygrała firma Skanska. Niewykluczone, ze jednym z podwykonawców zostanie firma miejscowa czyli Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku.
Jak zapewnili dyrektorzy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, prace nad przebudową ulicy Rzeszowskiej w Leżajsku rozpoczęte zostaną w listopadzie tego roku.

Rondo numer 2

Teren u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego, przeznaczony pod budowę drugiego w naszym mieście ronda, został przekazany inwestorowi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu
bieżącego roku. Dobiega końca procedura
przetargowa. Być może wykonawcą okaże się rodzima firma – Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, które
przeszło już chrzest bojowy budując rondo w Rynku. Teren pod tę inwestycję jest
przygotowany, zabytkowa kapliczka przeniesiona na nowe miejsce. Prace mają się
rozpocząć w listopadzie br. i trwać będą
tak długo, jak długo pozwolą na to warunki atmosferyczne. Wiosną mamy już
po nim jeździć.

29 września br. Starosta Leżajski,
działający w imieniu Skarbu Państwa
przekazał aktem notarialnym w formie
darowizny na rzecz Gminy Miasto Leżajsk działki położone przy garażach
o łącznej powierzchni 29 arów 52 metry kwadratowe. Wygląda na to, że problem dojazdu do garaży (nawiasem mówiąc – urody wyjątkowej!) spadnie z porządku dnia. Być może za jakiś czas TVP
będzie mogła pokazać ładne uliczki dojazdowe do… (lepiej, by nie pokazywała do czego), a właściciele garaży okażą
się usatysfakcjonowani.
Trochę historii. W 1971 roku wywłaszczono nieruchomości osób fizycznych o pow. około 7 ha pod budowę zespołu szkół średnich i zawodowych z internatem. Na wywłaszczonym terenie w części południowej i wschodniej wybudowano
Liceum Ogólnokształcące oraz zespół budynków obecnie użytkowanych przez Gimnazjum Miejskie, internat Zespołu Szkół
Licealnych i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Natomiast w części północnej wywłaszczonego terenu w 1979 roku osoby
fizyczne, na podstawie pozwolenia na budowę, wybudowały zespół 82 boksów garażowych, które – na podstawie obowiązujących wówczas przepisów – stały się
własnością Skarbu Państwa, a ci, którzy
je wybudowali, mieli pierwszeństwo w ich
najmie.
Po zmianie ustroju nowe przepisy dały
możliwość ubiegania się o nieodpłatne
przekazanie na własność garaży tym, którzy wybudowali je ze środków własnych.
Sukcesywnie po roku 1993 Urząd Rejonowy przekazywał nieodpłatnie garaże na
rzecz najemców, a grunt zabudowany garażami – w użytkowanie wieczyste właścicielom garaży. Natomiast grunt wokół garaży został zwrócony byłym właścicielom
lub ich spadkobiercom. Tym samym nie
został zapewniony dojazd do boksów garażowych, co rozpoczęło konflikt pomiędzy
właścicielami garaży i właścicielami zwróconych gruntów.
Na prośbę właścicieli garaży Władze
Miasta od 1997 roku prowadzą negocjacje z właścicielami gruntów wokół garaży
o dobrowolną sprzedaż gruntu niezbędnego na zapewnienie dojazdów do istniejących garaży. Negocjacje do chwili obecnej
nie zakończyły się pozytywnie, ponieważ
właściciele gruntów chcą za wszelką cenę
doprowadzić do likwidacji garaży. Ponadto argumentują, że działki ich po odcięciu
pasa gruntu pod drogę stracą walory działek budowlanych.
Ponieważ pomiędzy zwróconymi gruntami były jeszcze grunty, stanowiące własność Skarbu Państwa, do negocjacji włączył się Starosta Leżajski i zaproponował
dokonanie zamiany tych gruntów tak, aby
właściciele, którzy oddadzą grunt pod drogi, w zamian otrzymali od Skarbu Państwa
grunt bezpośrednio przylegający od ich
działek. Ze względu na to, że na dokonanie zamiany musiała być zgoda Wojewody
Podkarpackiego, negocjacje nie zakończyły się pomyślnie, bo osoby fizyczne miały
wątpliwość, czy wyrazi on taką zgodę. Dlatego Starosta Leżajski za zgodą Wojewody
przekazał działki Skarbu Państwa Gminie
Miasto Leżajsk.
Obecnie Miasto może dokonać zamiany
działek w celu wydzielania pasa gruntów
pod drogę dojazdową do zespołu garaży
i przyległych nieruchomości osób fizycznych. W zamian właściciele gruntów otrzymaliby działki na poszerzenie swoich dotychczasowych nieruchomości, co w pełni
umożliwiłoby ich zabudowę. Wszystko teraz zależy tylko od dobrej woli właścicieli nieruchomości przyległych do istniejących garaży.

(tz)
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pytania do...

Kazimierza Matłoka,

zastępcy dyrektora ds.
administracji i zarządzania
nieruchomościami
w Miejskim Zakładzie
Komunalnym sp. z o.o.
w Leżajsku

Nieruchomość
musi mieć
zarządcę

W ubiegłym roku w ustawodawstwie
dotyczącym gospodarowania nieruchomościami zaszły pewne zmiany? Czego
dotyczyły?
Mówiąc w skrócie – obowiązków właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 22
września 2004 roku, wprowadziła w art.
189 zasadę, że nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub współwłaściciela –
w rozumieniu art. 195 kodeksu cywilnego
wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni
mieszkaniowych – obowiązek wykonywania tych czynności przez zarządców nieruchomości.
Przecież zawsze ktoś nimi zarządzał.
Na czym polega to novum?
Nie każdy, kto do tej pory to czynił, miał
stosowne uprawnienia.
Pan je ma i dlatego Miejski Zakład
Komunalny w Leżajsku powierzył panu
obowiązki zarządcy nieruchomości.
Zgodnie z art. 189 ustawy o gospodarce
nieruchomościami Rada Miejska w Leżajsku od 2004 roku powierzyła zarządzanie
nieruchomościami należącymi do zasobów
Gminy Miasto Leżajsk Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu. Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności, mających
na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym
również bieżącego administrowania nią.
Zarządca odpowiada też za to, by nieruchomość funkcjonowała zgodnie z przeznaczeniem, stan jej utrzymania się nie
pogorszył, a wszelkie w nią inwestowanie
było uzasadnione.
Dla jakich nieruchomości w naszym
mieście MZK jest zarządcą?
Mając na uwadze przedstawioną definicję, MZK sp. z o.o. jako Zarządca zarządza obecnie nieruchomościami budynkowymi wielorodzinnymi, których właścicielami są członkowie Wspólnot Mieszkaniowych, nieruchomościami budynkowymi,
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w których udziały właścicielskie posiada
Gmina Miasto Leżajsk, nieruchomościami
budynkowymi o funkcji mieszkalno-usługowej oraz budynkami wielorodzinnymi,
których właścicielem jest Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Klasztornej. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa
w centrum miasta ma swojego zarządcę.
Co pod nowym zarządem zyskali
mieszkańcy, właściciele, współwłaściciele tych budynków?
Wspólnoty Mieszkaniowe, którymi zarządzamy, posiadają pełną autonomię,
a ich członkowie bezpośrednio decydują o wysokości opłat czynszowych i przeprowadzanych remontach wynikających
z analiz i ekspertyz fachowców zarządcy w swoich nieruchomościach. Decyzje
te podejmują na rocznym zebraniu sprawozdawczym Wspólnoty, a zarządca w ich
imieniu decyzje te wprowadza i nadzoruje
ich wykonanie.
W ciągu niespełna dwóch lat zarządzane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe
budynków wielorodzinnych przy ul. Kopernika 5, Mickiewicza 53 między innymi z naszej inspiracji ociepliły budynki
i stropy, wyremontowały dachy, zmodernizowały węzły cieplne na ogólną kwotę
434 150 złotych. Wykonane prace poprawiły techniczny stan budynków, ich estetykę i wpłynęły także na zmniejszenie
opłaty stałej za dostarczane ciepło – już
w 2006 roku o około 40 złotych na mieszkanie rocznie. Pozwoli to też na zmniejszenie opłat za zużycie ciepła w przyszłości.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Staszica 1 ociepla budynek, częściowo zmieniła
system grzewczy na ogrzewanie etażowe –
sami mieszkańcy bezpośrednio kontrolują i decydują o kosztach ogrzewania. Pozostałe Wspólnoty Mieszkaniowe gromadzą
środki finansowe na termomodernizację,
sukcesywnie w ramach posiadanego funduszu remontowego wymieniają okna na
klatkach schodowych.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji przeprowadzamy okresowe przeglądy: skuteczności wentylacji, szczelności instalacji gazowej, oporności izolacji instalacji elektrycznej. Wszystkie prace wykonywane są przez
pracowników spółki lub zlecane obcym
wykonawcom z zastosowaniem przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych.
Na szczególną uwagę zasługuje przejęcie w zarządzanie Leżajskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, której jeszcze dziesięć miesięcy temu groziło ogłoszenie upadłości,
a członkom spółdzielni – utrata mieszkań.
Obecnie Leżajska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada spisane ugody z wierzycielami i spłaca zadłużenie na bieżąco, a bank
przywrócił warunki kredytowe, umożliwiając w ten sposób przygotowywanie dokumentacji do przeniesienia własności lokali
zwanego potocznie „uwłaszczeniem”.
Reasumując, wygląda na to, że sytuacja zarządzanych przez MZK budynków poprawiła się. Oby tak dalej. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, ale chciałbym na
koniec coś dodać. Otóż, mając doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
MZK sp. z o.o. składa oferty zarządzania
nieruchomościami komercyjnymi, w ramach których może prowadzić dokumentację techniczną nieruchomości, w tym
książki obiektów budowlanych zgodnie
z wymogami prawa budowlanego, dokonywać kontroli technicznych i okresowych
przeglądów nieruchomości, obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących jej
wyposażenie.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka

Na łamach „Biuletynu Miejskiego” spotkaliśmy się przed rokiem,
tuż po uroczystym oddaniu do
użytku ulicy Stanisława Boronia
w dzielnicy przemysłowej Leżajska,
będącej dziełem leżajskiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów.
Co nowego wydarzyło się przez ten
czas w firmie i jak się jej wiedzie
w tym roku?

Wbrew
konkurencji

Mówi Ryszard Hadała, prezes
Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku.
Zacznijmy tego, co robimy dla miasta,
bo chociaż nasze Przedsiębiorstwo funkcjonuje na wielu rynkach, w różnych gminach i powiatach, to jednak – jak to jest
w starym porzekadle – zawsze koszula jest
bliższa ciału, a nasza firma – Leżajskowi,
gdzie znajduje się nasza siedziba.
Otóż, najważniejsze roboty wykonujemy teraz dla miasta Leżajska. W roku bieżącym wykonaliśmy w trybie jednorocznym znaczny fragment ulicy Podolszyny.
Zakończyliśmy też budowę ulic: kpt. Więcława „Śląskiego” i Baczyńskiego. Te ulice
nie mają tak strategicznego znaczenia jak
wspomniana już w dzielnicy przemysłowej,
niemniej są jednak bardzo ważne zarówno
z punktu widzenia funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście, jak i potrzeb mieszkańców. Ulice te zostały wykonane zgodnie z wymogami zamawiającego
czyli Urzędu Miejskiego, a nasi pracownicy dołożyli wszelkich starań, żeby wypadły
one okazale. Jesteśmy zadowoleni z własnego wykonawstwa, choć nie wpadamy
w samouwielbienie. Staramy się po prostu pracować rzetelnie i solidnie.
W trakcie realizacji mamy jeszcze inne
inwestycje w Leżajsku. Jedna to przebudowa ulicy Podolszyny – kontrakt dwuletni. Jest opracowany harmonogram prac
i prace przebiegają zgodnie z tym harmonogramem. Drugim zleceniem jest odnowa innej części ulicy Podolszyny. Budujemy też łącznik ulic: Wyspiańskiego i Klasztornej. Wykonanie tego zadanie powinno
– zgodnie z umową – nastąpić w ostatnim
dniu listopada tego roku. W trakcie realizacji jest też ulica Studzienna, której budowę też zakończymy w tym roku.
Jak oceniam rok, który wkrótce dobiegnie końca?
Nie mogę powiedzieć, że jest bardzo dobry, ale grzechem byłoby narzekać. Firma
kolejny rok zamknie zyskiem. Nie jest łatwo, bo na rynku drogowym z jednej strony jest bardzo dużo pieniędzy, z drugiej

zaś – niesamowita konkurencja. Staramy się jednak w tej rzeczywistości znaleźć swoje miejsce.
Realizujemy liczne kontrakty, a jednocześnie cały czas rozwijamy nasz potencjał techniczny. Poczyniliśmy w tym roku
kolejne zakupy – mamy nowy rozścielacz
Titan, nowe walce. I od tej strony jesteśmy
zdolni do wykonywania wielu ważnych zleceń i zamówień.
Do największych kontraktów tego roku
zaliczam wykonanie drogi prowadzącej
przez Strażów, Łąkę do Terliczki. Jest to
inwestycja w cyklu dwuletnim zlecona
przez powiat rzeszowski. To dla nas sprawdzian możliwości i umiejętności wykonawstwa na tak dużym zadaniu. Jesteśmy dobrze przygotowani technicznie, sprzętowo
i kadrowo.
Posiadamy też mocną brygadę, która
zajmuje się budową mostów i przepustów
drogowych. Ostatnio wybudowała ona
mosty w Białobrzegach, Smolarzynach
i Kraczkowej. Obecni rozpoczynamy budowę mostu dla gminy Krasne w miejscowości Malawa.
Poziom zatrudnienia stałych pracowników nie uległ zmianie. Nieznacznie wzrosła
liczba pracowników sezonowych do ponad
czterdziestu osób. Są to w zdecydowanej
większości mieszkańcy Leżajska i z terenu
powiatu leżajskiego. Pracownicy sezonowi
pracują prawie cały rok, dopóki pozwalają
warunki pogodowe.
Staramy się wciąż pozyskiwać fachowców z wyższym wykształceniem technicznym. Utrzymujemy stały kontakt z Rejonowym Biurem Pracy, które opłaca szkolenia dla potrzebnych nam fachowców, zatrudnianych na zasadzie pracowników sezonowych, posiadających konkretne umiejętności, na przykład operator walca, operator równiarki, specjalista do obsługi pił
i przecinarek.
Staramy się sprostać wymogom konkurencji i skutecznie z nią rywalizować i poszerzać rynki wykonawstwa.
Czy przymierzamy się do budowy drugiego ronda w Leżajsku?
Zostaliśmy zaproszeni do złożenia oferty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział Rzeszów i będziemy się starali wygrać przetarg. Jesteśmy
wykonawcą poprzedniego ronda w Rynku,
które wkomponowało się w układ komunikacyjny miasta. To chyba oczywiste, że
chcielibyśmy, aby i to kolejne stało się naszym dziełem. Poza tym jesteśmy firmą rodzimą, a rondo ma powstać przecież w naszym mieście. Postaramy się tak skalkulować ceny, żeby to właśnie nam powierzono
realizację tej inwestycji.
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Jak i na kogo głosowali mieszkańcy Leżajska?

Wybory parlamentarne 2005

Wybory do Sejmu i Senatu RP przeprowadzone zostały w niedzielę, 25 września
br. Okręgi wyborcze (do Sejmu – nr 23, do
Senatu – nr 22) obejmowały ten sam obszar stanowiący część województwa podkarpackiego. W skład każdego z tych okręgów wyborczych weszły powiaty: dębicki,
kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.
W okręgu wyborczym nr 23 do Sejmu
wybierano 15 posłów, a w okręgu wyborczym nr 22 do Senatu – 3 senatorów.
W Leżajsku wyborcy głosowali w ośmiu
stałych obwodach głosowania i dziewiątym – zamkniętym, obejmującym Szpital
Powiatowy. Lokale wyborcze otwarte były
w godzinach od 6–20.

Wybory do Sejmu
Uprawnionych do głosowania było
11 884 osób.
Kart do głosowania wydano 5566.
Głosów ważnych oddano 5406.
Frekwencja wyniosła 46,84 procent.
Poszczególne Komitety Wyborcze uzyskały następującą liczbę głosów:
Ruch Patriotyczny – 38, Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – 11, Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 555, Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl – 28, KW SDPL – 81, Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 1680,
Komitet Wyborczy SLD – 333, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 2143,
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej – 8, Komitet Wyborczy PSL – 160, Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke – 68, Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji – Godność i Praca – 2,
KW Samoobrona RP – 230, Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP – 4, Komitet
Wyborczy Dom Ojczysty – 65.
Indywidualnie najwięcej głosów otrzymali: Zygmunt Wrzodak– 190, Jan Kula –
226 (Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin); Stanisław Bartnik – 1205 (Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość); Jan
Stanisław Kurp – 185 (Komitet Wyborczy
SLD); Zbigniew Rynasiewicz – 2028 (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP).
Pozostali kandydaci na posłów otrzymali
najwyżej dwucyfrowe liczby głosów.
Wybory do Senatu
Uprawnionych do głosowania było
11 884 osób.
Kart do głosowania wydano 5566.

Głosów ważnych oddano 11642 (można
było dokonać od jednego do trzech skreśleń – ponieważ wybierano trzech senatorów).
Frekwencja wyniosła 46,84 procent.
Najwięcej (powyżej pięciuset) głosów
otrzymali: Aleksander Bentkowski – 1175,
Kazimierz Jaworski – 731, Barbara Kuźniar-Jabłczyńska – 1010, Grzegorz Bolesław Lato – 1034, Mieczysław Stanisław
Maziarz – 979, Jerzy Robert Nowak – 862,
Władysław Ortyl – 1560, Andrzej Adam
Rylski – 764, Janina Sagatowska – 1233.
Po podsumowaniu wyników głosowania w całym województwie podkarpackim, tj. w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim i okręgu krośnieńsko-przemyskim
mandaty ostatecznie otrzymali:
Posłowie
Okręg rzeszowsko-tarnobrzeski:
PiS – Stanisław Ożóg (starosta rzeszowski – 16 922), Dariusz Kłeczek (radny sejmiku wojewódzkiego – 16 698), Andrzej
Szlachta (radny Rzeszowa – 13 824), Zbigniew Chmielowiec (burmistrz Kolbuszowej – 10 236), Kazimierz Moskal (radny
w Ropczycach – 9541), Anna Pakuła-Sacharczuk (pracownica Urzędu Miasta Rzeszowa – 8675), Kazimierz Gołojuch (wójt
gminy Czarna k. Łańcuta – 8245); PO –
Krystyna Skowrońska (posłanka – 16 479),
Zbigniew Rynasiewicz (starosta leżajski –
10 354), Jan Tomaka (poseł – 7915); LPR
– Zygmunt Wrzodak (poseł – 18 921) i Halina Murias (posłanka – 6062); SLD – Władysław Stępień (poseł – 10 505); PSL – Jan
Bury (poseł – 12 050); Samoobrona – Maria Zborowska (poseł – 12 171).
Okręg krośnieńsko-przemyski:
PiS – Stanisław Zając (25 225), Marek Kuchciński (16 061), Andrzej Ćwierz
(6161), Mieczysław Golba (5551); PO –
Elżbieta Łukacijewska (14 166), Tomasz
Kulesza (5621); LPR – Marian Daszyk
(8276), Janusz Kołodziej (3786); PSL – M.
Kasprzak (7795); Samoobrona – Janusz
Maksymiuk (7384); SLD – Wojciech Pomajda (6622).
Senatorowie
Władysław Ortyl – PiS (radny sejmiku wojewódzkiego – 133 644), Mieczysław Maziarz – LPR (lekarz z Kolbuszowej
– 93 171), Aleksander Bentkowski – PSL
(prawnik – 79 714), Andrzej T. Mazurkiewicz – PiS (prawnik – 78 166) i Stanisław
Piotrowicz – LPR (prokurator rejonowy
w Krośnie – 67 801).

Wybory Prezydenta RP

Pierwsza tura – 9 października 2005.
Uprawnionych do głosowania było 11 862 osoby. Kart do głosowania
wydano 5929. Głosów ważnych oddano 5897. Frekwencja wyniosła 49,98
procent.
Największą liczbę głosów otrzymał Lech Aleksander Kaczyński – 3043,
stanowiło 51,6 procent. Drugi był Donald Tusk z liczbą głosów 1589 – uzyskał 26,95-procentowe poparcie.
Druga tura – 23 października 2005.
Uprawnionych do głosowania było 11 742 osoby. Kart do głosowania
wydano 6257. Głosów ważnych oddano 6202. Frekwencja wyniosła 53,29
procent.
Zwycięstwo odniósł Lech Kaczyński z liczbą głosów 4096, tj. 66,04
procent.
Kontrkandydat Donald Tusk otrzymał 2106 głosów, co oznacza 33,96-procentowe poparcie.
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VII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki

W Leżajsku zakończył się VII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki

Nie tylko łowy

W pierwszy weekend października br. zjechali do Leżajska ludzie borów i leśnych ostępów z różnych stron Polski, Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Przybyli na VII Międzynarodowy Festiwal Łowiecki, by zaprezentować kulturę, tradycje i zwyczaje myśliwskie.
W przeglądzie konkursowym, który odbył
się w sobotę (1 października br.), udział wzięło
9 zespołów sygnalistów myśliwskich. Grand
Prix zdobył Zespół Sygnalistów Myśliwskich
Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika Festiwalu otrzymał 9-letni Radek Bojarczyk z Zespołu Sygnalistów „Hubertus” Koła
Łowieckiego „Cyranka” w Sztumie. Szczególne wyróżnienie otrzymał też dziecięcy zespół
z Nowojaworowska (Ukraina) za etiudę baletową, w której sprytny zajączek pokonał
dwóch srogich myśliwych. Uczestnicy przeglądu zaprezentowali bogaty repertuar sygnałów (na rozpoczęcie polowania, na pożegnanie leśnej zwierzyny) oraz biesiadnych pieśni
myśliwskich. Gościnnie z godzinnym koncertem wystąpił Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego z Poznania, który przygotował też oprawę hubertowskiej mszy św. w leżajskiej bazylice, tradycyjnie rozpoczynającej Festiwal.
Po niej zaproszone zespoły krajowe i zagraniczne oraz Poczty Sztandarowe Kół i Organizacji Łowieckich z Podkarpacia poprowadziła ulicami miasta w paradnym szyku Orkiestra Garnizonu Wojska Polskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa na
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plac w centrum miasta, gdzie przez cały dzień
trwał myśliwski piknik, któremu towarzyszyły wystawy trofeów i kolekcji łowieckich, kiermasze, stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego i specjałami kuchni myśliwskiej, pokaz
psów myśliwskich, konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, wystawa fotograficzna i pokonkursowa prac plastycznych uczniów leżajskich szkół „W leśnych ostępach”, na którą wpłynęło 135 prac plastycznych i 36 przestrzennych od uczniów szkół podstawowych
w Leżajsku.
Dodatkową atrakcją Festiwalu były koncerty Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego, Kwartetu „Jorgi” z Poznania i zespołu
„Żuki”, a w bazylice - koncert organowy Roberta Grudnia i Marka Niesobskiego, grający
na „śpiewającej pile”. Dzień zamknął pokaz
sztucznych ogni.
W drugim dniu Festiwalu tradycyjnie
w okolicznych lasach odbyło się polowanie,
które zakończył – jak każe myśliwski obyczaj
– pokot, czyli pożegnanie upolowanego zwierza w Julinie. Królów polowania było dwóch:
Paweł Bazylewicz z koła łowieckiego „Polana” w Nowej Sarzynie i Stanisław Loryś z koła
„Dzik” Leżajsk – każdy z nich ustrzelił jednego lisa. Nowo przyjętym do grona łowieckiej

braci myśliwym był Hubert Bosak z Nowej Sarzyny, wywodzący się z rodziny wielkich łowczych. Wprowadzającym był dziadek Franciszek Bosak. Uroczyste ślubowanie odebrał
prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie dr Marek Rogoziński. Podczas pierwszych festiwali wyłaniany był także król pudlarzy, czyli ten, który zmarnował wszystkie
patrony i wrócił z polowania z pustymi rękami. W nagrodę otrzymywał procę. Ale ta tradycja zanikła, ponieważ nikt nie chciał się
przyznać, ile razy spudłował.
Organizatorem imprezy był Urząd Miejski w Leżajsku, współorganizatorami zaś Zarządy Okręgowe PZŁ województwa podkarpackiego oraz leżajskie Miejskie Centrum
Kultury. Uczestniczył w nim między innymi prezes Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie Zdzisław Ziobrowski. Patronat honorowy objął dr Lech Bloch, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
w Warszawie. Głównymi sponsorami Festiwalu byli: Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego i Grupa Żywiec” SA. Pozostali to: ZPD „Las-Pol”, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Orex
w Kolbuszowej. Patronat medialny sprawowała Gazeta Codzienna „Nowiny” i Tygodnik
„Sztafeta”.

Barbara Woś-Lisiecka

Zdjęcia: Wacław Padowski,
Barbara Woś-Lisiecka
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spotkania

Na przełomie września i października br.
burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi złożył wizytę rabin Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent Światowej Rady
Ortodoksyjnych Gmin Żydowskich Hertz
Frankel. Towarzyszyli mu Gedeon Nissenbaum z matką, żoną Zygmunta, założyciela Fundacji Nissenbaumów.
Rabin rzekł: – Leżajsk jest malutką miejscowością, ale jest znany na całym świecie.
Nie z powodu piwa, chociaż jest to dobre
piwo, ale dlatego, że jest tutaj pogrzebany rabbi Elimelech. Dla wszystkich Żydów
na świecie, te dwa pojęcia Leżajsk i rabbi
Elimelech są tak bliskie, że stanowią jakby jedną całość.
- Mamy tego pełną świadomość i odnosimy się do waszego miejsca kultu z głębokim
szacunkiem – odpowiedział burmistrz..
Rabin powiedział, że chce przedyskutować sprawę stworzenia pielgrzymom żydowskim lepszego dostępu do ich świętego miejsca, Nissenbaum uściślił, że przydałby się im plac, gdzie „mogliby się spotkać, wypić, zjeść i modlić się”. Burmistrz
przedstawił perspektywy rozwojowe miasta, kładąc nacisk na walory specjalnej
strefy ekonomicznej i możliwość inwestowania w niej przedsiębiorców, zaproponował również, by chasydzi, odwiedzający grób cadyka i rodzinne miasto rabina,
wspomogli je wpłacając dwa, trzy dolary od
osoby na poczet ponoszonych przez miasto kosztów pielgrzymek i inwestycji, służących obu stronom. Rabin obiecał przedyskutować tę kwestię z żydowską wspólnotą. Dodał: – Widzę, że jest pan też biznesmenem.
Drugim etapem – może nawet głównym –
wizyty w Leżajsku rabina Frankla było odnalezienie miejsc, które zapamiętał z dzie-

Macewy wyłowione
W 1999 roku mieszkańcowi Żołyni Markowi Chudzikowi rozerwało tamę między jego stawem a rzeka Żołynianką. Od
tego czasu kilkakrotnie zamawiał gruz do
umocnienia zapory. Przywożono go głównie z Leżajska. Niedawno okazało się, że
w wodach Żołynianki leżą dwa fragmenty
nagrobków żydowskich.
Burmistrz Leżajska podjął decyzję
o przetransportowaniu ich na godne im
miejsce. 18 października br. zostały one
wydobyte z rzeki i przewiezione do Leżajska. Złożone zostały na cmentarzu żydowskim obok znajdujących się tam innych
uratowanych wcześniej macew.

(bwl)

14

Podróż sentymentalna
ciństwa – domu dziadka w Rynku i śladów
po rodzinnym domu przy Placu Jaszowskiego, gdzie teraz rośnie okazałe drzewo.
Odnalazł je i uwiecznił na fotografiach.
W Leżajsku mieszkał w narożniku placu
na tyłach Zajazdu na dołku. Chodził do
chederu, jego bracia – o dwa lata starszy
i o dwa lata młodszy również. Starszy brat
kilka godzin dziennie spędzał też przez jakiś czas w polskiej szkole (obecnie Szkole Podstawowej nr 1). Przyznał, że tę sentymentalną podróż sponsorowała rodzina
Nissenbaumów.
Opowiedział też historie swego życia. Jego dziadek Hester Landau, ojciec
żony, był w Leżajsku rabinem przez 29
lat. Mieszkał w domu przy rynku. Zmarł
w 1938 roku. (Na leżajskim kirkucie szukał jego grobu,ale go nie znalazł.) Następnym i ostatnim w Leżajsku rabinem został jego ojciec. mianowany kolejnym rabinem. Ostatni rabin. Był tym rabinem do
39 roku. Kiedy w połowie września 1939
roku weszli do miasta hitlerowcy, od razu
(w dzień nowego roku żydowskiego) spalili
synagogę, a trzy tygodnie później, w święto kuczek, nakazali żydom zbiórkę na placu. Mogli mieć przy sobie tylko bagaż podręczny. Ojciec, matka, on i jego dwaj bracia wraz z innymi mieszkańcami Leżajska
w asyście hitlerowskich żołnierzy zostali wyprowadzeni z miasta. Szli w kierunku Sanu. Miał wtedy 6 lat. Na Sanie nie
było już mostu. W kolumnie marszowej
rozeszła się pogłoska, że zostaną utopieni. Nad brzegiem rzeki żołnierze kazali im
oddać wszystkie kosztowności. Potem jed-

nak przeprowadzili ich przez prowizoryczny most nad Sanem. Doszli do Sieniawy.
W 1945 roku, kiedy wojna się skończyła, postanowiliśmy wrócić z Ukrainy w rodzinne strony. Na dworcu w Jarosławiu
spotkali sąsiadkę sprzed wojny, która powiedziała im, żeby nie wracali do Leżajska,
bo ich tam zabiją. Posłuchali jej. Wyjechali
do Austrii. Potem przez Niemcy dostali się
do Ameryki. I tam pozostali na stałe.
Dziadek i ojciec byli rabinami naczelnymi nie tylko gminy żydowskiej w Leżajsku,
zarządzali też sprawami związanymi z problematyką żydowską 29 wsi, które znajdowały się wokół Leżajska. Dziadek jego
dziadka 150 lat temu żył również w Leżajsku. Ojciec i dziadek dbali o żydowską
szkołę w mieście, Hertz Frankel jest w Nowym Jorku dyrektorem szkoły dla ośmiu
tysięcy dziewcząt.
Pierwszy raz od wojny był w Polsce
w 1971 roku, z cmentarza w Częstochowie zabierał kości jednego ze słynnych rabinów i przewoził je do Izraela. Od tego
czasu w Leżajsku był wielokrotnie, ale nigdy tak długo, jak tym razem.
- Chciałem się wczuć w atmosferę tego
miasta sprzed lat, wrócić do dziecięcego
okresu mojego życia i stanąć na ziemi, na
której się urodziłem, na miejscach, w których spędziłem najpiękniejsze lata z rodziną, gdzie się bawiłem i żyłem.. Chciałem stanąć na tym miejscu, zamknąć oczy
i pomyśleć o przeszłości – powiedział na
pożegnanie.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka
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wspólne sprawy

Rozmowa
z mgr. Adamem Kopaczem
szefem Zespołu
ds. zwalczania patologii
wśród nieletnich,
komisarzem z Komendy
Powiatowej Policji
w Leżajsku

nice, dziwne, „świecące” oczy, ale alkoholu nie wyczuwali. Zrzucili wygląd dziecka
na karb dyskotekowych szaleństw i poszli
spokojnie spać. Nie skojarzyli tego z paleniem marihuany. A dzieci w wieku gimnazjalnym eksperymentują, wchodzą w okres
dojrzewania, zaczynają kosztować smaki
świata – próbują papierosów, alkoholu,
marihuany czy jakiegoś innego „wynalazku”. Po papierosie na ogół kręci się w głowie, są mdłości. Po alkoholu też. Marihuana na niektórych może działać podobnie, więc spróbują i na tym koniec. Ale in-

Ucieczka donikąd
Od blisko roku w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku działa zespół
specjalistów, którzy wydali walkę narkomanii w naszym mieście.
Nie tylko narkomanii. Nasze działania
ukierunkowane są na ujawnianie źródeł
i zwalczanie wszelkich zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Łączymy kilka rodzajów działalności: profilaktykę, edukację i ściganie sprawców przestępstw narkotykowych czy też wynikających z nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
W grupie patologicznych zachowań
palenie papierosów i picia alkoholu jest
mniej groźne od brania narkotyków.
Zdecydowanie jest to najgroźniejszy rodzaj patologii, najszybciej i najskuteczniej
uzależniający i wyniszczający organizm.
Jakie miejsce w statystyce krajowej
zajmuje pod tym względem Leżajsk?
Biorąc pod uwagę wszelkie statystyki,
z których wynika, że pięć do dziesięciu
procent młodzieży gimnazjalnej ma kontakt z narkotykami, mieścimy się w średniej krajowej.
Czy zespół, którym pan kieruje, sieje postrach w miejscowym narkotykowym światku?
Od początku postawiliśmy nacisk na to,
żeby ujawnić siatki dealerów i doprowadzić
winnych przed sąd. Udało nam się to w stu
procentach. W 2004 roku stwierdzono 39
przestępstw narkotykowych, co i tak w porównaniu z innymi jednostkami województwa podkarpackiego było niezłym osiągnięciem. W tym roku od stycznia do końca
sierpnia wykryliśmy 195 przestępstw popełnionych przez 56 sprawców, w tym 24
nieletnich. Większość z nich to uczniowie
szkół ponad podstawowych, mieszkańcy
Leżajska i Nowej Sarzyny, którzy nie przekroczyli 21 roku życia. Tylko główny dealer był starszy (28 lat). Handlował dużą
ilością narkotyków przez kilka lat. Pochodził z Leżajska i tu mieszkał.
Ma sprawę w sądzie?
Nie tylko on. Aresztowaliśmy 13 sprawców. Wszyscy odpowiadają za handel narkotykami, większość z nich za sprzedaż
nieletnim, co jest zbrodnią, przestępstwem
zagrożonym od 3 lat pozbawienia wolności. Zajmuje się nimi Sąd Okręgowy w Rzeszowie.
Ustawa o zwalczaniu narkomanii wymienia różnego kalibru przestępstwa:
sprzedaż narkotyków w celu uzyskania
korzyści majątkowych, udzielanie narkotyków, posiadanie ich, produkowanie, uprawianie roślin, na przykład konopi indyjskich. Granica między tym,
który handluje, a tym, który je tylko
ma przy sobie dla własnej przyjemności jest cienka.
Dla laika może być trudna do odczytania, ale my nie mamy z tym problemów.
Po czym poznać, że dziecko zażywa
narkotyki?
Jest wiele symptomów. Wygląd, zachowanie, sposób bycia i ubierania się, tajemnicze telefony, tajne spotkania… Często rodzice przypominają sobie, że zauważyli, jak ich syn czy córka miał duże źre-

Adam Kopacz
nym może posmakować, bo są rozluźnieni,
śmieją się, mają dobry humor. Zaczyna im
się to podobać i… sięgają po raz kolejny.
Kiedy człowiek wpada w nałóg?
Nie wiemy, gdzie jest granica między
swobodnym wyborem a uzależnieniem.
Czy po pierwszym razie, czy po piątym,
czy po dziesiątym. Marihuana jest takim
narkotykiem, który bardzo szybko może
wciągnąć. On nie powoduje utraty świadomości, wywołuje „tylko” stan euforii. Często wejściu w ten narkotyczny krąg pomaga „swoja paczka”, której członkowie nie
mają szczególnych zainteresowań i po lekcjach, dla „zabicia czasu” próbują różnych
używek, palą „trawkę”, papierosy, eksperymentują z grzybkami halucynogennymi,
tabletkami. Nawet nie wiedzą, kiedy przekroczyli granicę. Ci, którzy zasmakowali
w narkotykach jako gimnazjaliści, przychodzą z nimi do następnych szkół. I już
siłą rozpędu koło toczy się dalej.
Najprościej byłoby zlikwidować wszystkich dealerów i odciąć narkomanów od
ich „eliksiru”.
Niestety, nie ma idealnych rozwiązań.
To przypomina Hydrę – zawsze gdzieś jakaś głowa odrośnie.
Skoro te głowy odrastają, musi to być
jednak intratny interes.
Dla producentów tak. Jeśli dealer
„z wyższej półki” sam sobie wyhodował konopie indyjskie, z których robi marihuanę,
może mieć duże pieniądze… Jeden gram
suszu ziela konopi kosztuje od 25 do 40
złotych. A konopie indyjskie nie są rośliną mikroskopijną.
Dla narkomanów jest to drogie „hobby”.
Dla narkomanów tak, ale dla nowicjuszy nie. I to jest błąd, jaki popełnia wielu rodziców. Dajemy dziecku codziennie
złotówkę na bułkę, ale pewności, czy ta
bułka została kupiona, nie mają. A to wystarczy, żeby kupić narkotyk! Bo z jednego
grama suszu można uzyskać pięć działek,
lufek, zbić, papierosów, skrętów – nazwy
są różne. Taki jeden skręt kosztuje pięć
do ośmiu złotych, a odurzyć się nim może
czterech, pięciu początkujących smakoszy
marihuany. Wystarczy, że kupią go raz na
dwa tygodnie. Po kilku miesiącach zaczną
kupować raz w tygodniu, potem częściej.

Wystarczy, że pięć osób ma po dwa złote
– kupi skręta i jeszcze zostanie coś na następnego. Często bywa też tak, że dealerzy
stosują promocję. Częstują, weź za darmo,
spróbuj, a kiedyś pogadamy.
Jak narkotyki trafiają do szkół?
Handlarzami są ludzie z najbliższego
otoczenia, koledzy z ławki szkolnej. Dealerzy znają środowisko, mają dobre rozeznanie, wiedzą, komu mogą zaproponować
sprzedaż, komu nie, kogo się bać.
Z jakich rodzin pochodzą? Czy jest
jakaś prawidłowość, czy są to rodziny
patologiczne?
Żaden z gimnazjalistów, który ujęliśmy
jako przestępców narkotykowych, nie pochodzi z rodziny patologicznej. Przeciwnie, wywodzą się z rodzin raczej dobrze
sytuowanych. Rodzice pracują do późna,
dają dzieciom pieniądze. Mają jakieś drobne kieszonkowe, szukają wrażeń, rozrywki,
która może sprowadzić ich na manowce.
Na widok „świecących” oczu dziecka wracającego z dyskoteki czy jakiejś
wycieczki powinien się włączyć w sercach rodziców alarm. Co jeszcze świadczyć może o tym, że wpadło ono w szpony nałogu?
Często jest tak, że uczniowie, którzy
bardzo dobrze się uczyli, zaczynają obniżać loty, mieć złe stopnie. Zaczynają mieć
kłopoty z koncentracją, zapamiętywaniem
wiadomości, co jest normą po kilku miesiącach zażywania marihuany. Są też inne
oznaki – dziecko zmienia towarzystwo, styl
zachowania i ubierania się, jeśli wchodzi
w krąg palaczy marihuany, obwiesza się
symbolami, kupuje kolczyki, koszulki, plakietki z pięciopalczastym liściem. Otacza
się tą symboliką. Wagaruje, do domu wraca bardzo późno. Ma jakieś tajemnice.
Narkoman kojarzy się na ogół z osobą
brudną, zarośniętą, obdartą i sprawiającą wrażenie pijaka.
W mentalności wielu ludzi taki właśnie
jest obraz narkomana. Tak wygląda człowiek, który jest na samym dnie, heroinista. Natomiast początkujący narkoman,
nawet mocno uzależniony na przykład
od amfetaminy, będzie wyglądał normalnie. Dopiero kiedy się dobrze przyjrzymy,
zauważymy przeszklone oczy, zaczerwieniony nos. On swoim wyglądem nie rzuca się w oczy. Tylko rodzina może wiedzieć coś więcej – że chudnie, ma problemy ze spaniem, albo koszmary senne, napady padaczkowe. Wielokrotnie zdarzyło
się , że rodzice mówili: moje dziecko miało atak padaczkowy, wieźli je do szpitala, ale nikt nie kojarzył tego z narkotycznym stanem.
Z tego wynika, że niewiele wiemy
o całej otoczce narkomanii.
Dlatego potrzebna jest szeroka edukacja. I dlatego właśnie poza ściganiem przestępców, tak wielką wagę przykładamy do
działań profilaktycznych i edukacyjnych.
Spotykamy się z uczniami, nauczycielami,
rodzicami, mówimy o objawach i konsekwencjach uzależnienia, o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, jakie stwarza nałóg.
Także alkoholowy i tytoniowy.
Jak przed tymi nałogami uchronić
dziecko?
Alternatywą są autorytety, wzorce do
naśladowania, których młode pokolenie,
ciekawe świata, szuka w najbliższym otoczeniu – w szkole i w domu. Rodzice powinni wiedzieć, co robi ich dziecko, czym
się zajmuje, czym się interesuje, w jakim
towarzystwie się obraca.
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
Numery telefonów, pod którymi
można się skontaktować z kom.
Adamem Kopaczem:
(017) 240 63 44, 0600 669 741.
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fakty

Akcja „18 STOP” to ogólnopolska
kampania społeczna, mająca na celu
ograniczenie dzieciom dostępu do zakupu papierosów, a w efekcie do zmniejszenia zjawiska palenia wśród młodzieży. Inicjatorami programu, którego realizacja rozpoczęła się w 1998 roku są
firmy tytoniowe Philip Morris Polska SA
i British American Tobacco Polska SA.
Kampania społeczna podczas Dni Odpowiedzialnej Sprzedaży polega na partnerskim współdziałaniu firm, organizacji przy
zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych oraz nadzorowaniu przestrzegania prawa przez policję. Funkcjonariusze
KPP w Leżajsku w październiku br. wzięli udział w kolejnej edycji programu. Najpierw poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, rozdając wśród sprzedawców ulotki, informujące o obowiązujących
przepisach prawa oraz skutkach ich naruszenia, a następnie poprzez egzekwowanie
przestrzegania tych przepisów w środowisku sprzedawców.
Wdrażając takie działania, należy zadać
sobie pytanie: czy to dzieci są winne, że
palą papierosy, czy bardziej winni są dorośli, że im to umożliwiają? To dorośli milczą, widząc nieletnich palących papierosy
w klatkach schodowych. To dorośli wysyłają swoje dzieci po papierosy do sklepu.
To wreszcie dorośli sprzedają tym dzieciom papierosy.
Takie „przyzwolenie” pozwala małoletnim czuć się bezpiecznie, bo „co to kogo
obchodzi?” A obchodzić powinno nas
wszystkich, nie tylko policję. Kilka mandatów nie uzdrowi sytuacji i nie zadziała
jak czarodziejska różdżka, co najwyżej zdyscyplinuje kilku sprzedawców, bo ci, którym się upiekło, będą dalej liczyć na fart,
aż do czasu... wpadki.
Okazuje się, że na kilkanaście skontrolowanych placówek handlowych, we wszystkich sprzedawcy wiedzą o akcji „18 STOP”,
znają przepisy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu,
co więcej – umieścili w widocznym miejscu ulotki informujące o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat
18 oraz hasła propagujące program akcji
„18 STOP”. Mimo to świadomie dochodzi
do łamania prawa. Często się zdarzało, że
bez najmniejszych skrupułów sprzedawca ułatwiał zakup papierosów dzieciom.
Mało tego – sprzedał nieletniemu papierosy na sztuki – czego robić nie wolno!!!
Sprzedawcę ukarano mandatem karnym
w wysokości 500 zł. Wobec innego sprzedawcy zaś sporządzono wniosek o ukaranie i przesłano do Wydziału Grodzkiego
Sądu Rejonowego w Leżajsku. W związku
z ujawnieniem nieletnich, palących papierosy, skierowano 15 informacji do rodziców i 12 wystąpień do szkół.
Niebezpieczne bagatelizowanie prawa. Podobny problem dotyczy sprzedaży
alkoholu osobom małoletnim.
Pomimo dużej świadomości społecznej
na temat funkcjonowania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości zdarza się, że
sprzedawcy lekceważą przepisy, sprzedając nieletnim piwo, wino, inne alkohole.
Nic więc dziwnego, że zachowanie młodzieży częstokroć bulwersuje opinię publiczną. To właśnie te same młode osoby, którym sprzedano alkohol, znajdując się pod
jego wpływem, najczęściej dopuszczają się
przestępstw, wykroczeń, licznych wybryków chuligańskich. Wulgaryzmy i inne
prowokacyjne hasła wypisywane na elewacjach budynków osiedli, zdewastowa-
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ne przystanki autobusowe, poprzewracane nocą kosze na śmieci, bójki, pobicia
i awantury w miejscach publicznych, czasem włamania i kradzieże (np. na parkingach przyblokowych).
W bieżącym roku przeprowadzono również kilkanaście kontroli placówek handlowych pod kątem przestrzegania przepisów
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ujawniono przypadki sprzedaży alkoholu małoletnim Wobec 9 sprzedawców wszczęto
postępowania karne za nieprzestrzeganie
przepisów w kwestii sprzedaży alkoholu
małoletnim i rozpijanie małoletnich. Skierowano 5 wniosków do władz samorządowych o cofnięcie koncesji na sprzedaż
alkoholu. Ponadto funkcjonariusze o 27
ujawnionych przypadkach z udziałem małoletnich poinformowali pisemnymi wystąpieniami szkoły i rodziców.

ligański sposób pomalowany został budynek Podstacji Elektrycznej przy ul. KEN na
szkodę Rejonu Energetycznego w Leżajsku. Funkcjonariusze policji szybko ustalili sprawcę. Akta postępowania przesłano
do Sądu Rejonowego. Lipiec br. – podobny chuligański wybryk – zostały pomalowane ściany, okna i drzwi budynku Podstacji Trakcyjnej na szkodę Sekcji Elektroenergetycznej przy ul. Kościuszki (straty
979 zł). Nieco później zgłoszono przestępstwo uszkodzenia mienia przez pomalowanie w stylu graffiti zewnętrznych ścian
budynków (straty ok. 3000 zł) na szkodę
Wspólnot Mieszkaniowych. Sierpień br. –
zgłoszenie przestępstwa uszkodzenia mienia na szkodę prywatną, poprzez pomalowanie elewacji sklepu (straty – 1500 zł).
I tym razem policjanci poradzili sobie ze
złośliwymi chuliganami. W wyniku pracy

Takim rażącym przykładem lekceważenia przepisów, zabraniających sprzedaży
alkoholu małoletnim, jest zdarzenie z godzin południowych 13 października br.
W jednym z lokali gastronomicznych w Leżajsku policjanci ujawnili 6 małoletnich
pijących piwo. Personel lokalu nie dopełnił
obowiązku i nie sprawdził wieku klientów,
związku z czym przeciwko sprzedawcom
KPP w Leżajsku wszczęła postępowanie
karne. Innym niechlubnym zdarzeniem
są incydenty z udziałem gimnazjalistów
leżajskich, którzy w wyniku spożytego alkoholu zostali zatrzymani w stanie nietrzeźwym w późnych godzinach nocnych
przez policjantów. Z rozpytania uczniów
gimnazjum policjanci uzyskali informację,
że spożyte przez nich piwo zostało zakupione w osiedlowym sklepie spożywczym.
W sklepie tym zaopatrywali się wielokrotnie. Sprzedawca nigdy nie sprawdził ich
wieku pomimo, iż ich wygląd mógł wskazywać na niepełnoletność. I w tym przypadku sprzedawcy zostaną postawione zarzuty o sprzedaż alkoholu osobom małoletnim. Policja również w takich przypadkach wnioskować będzie o cofnięcie zezwolenia na handel alkoholem.
W Nowej Sarzynie nocne eskapady dawały się we znaki mieszkańcom osiedli,
pozostawały efekty wandalizmu i chuligaństwa.
Funkcjonariusze policji z satysfakcją
odnotowują kolejne pozytywne efekty walki z tym dokuczliwym zjawiskiem. My też
tu mieszkamy, żyjemy, pracujemy. Chcemy, żeby w mieście był porządek i spokój
i z całą rzetelnością postaramy się o to.
Chcielibyśmy, aby nasza lokalna społeczność włączyła się solidarnie do współpracy w jego utrzymaniu. Zwróćmy uwagę, że
wszyscy w jakiejś części mamy wpływ na
wychowanie i zachowanie się młodzieży:
w domu, w szkole, w miejscach publicznych. I w sklepach też, gdzie nieletni spodziewają się łatwo kupić papierosy czy alkohol. Oni uczą się od nas, dorosłych, jak
postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i porządku prawnego.
Oto kilka przykładów z terenu miasta
i gminy Nowa Sarzyna. Na początku roku –
zniszczenie mienia przez pomalowanie elewacji ściany bloku mieszkalnego na osiedlu w Nowej Sarzynie. Ustalono, że wandal to nieletni jeszcze wówczas sprawca.
Rozliczony został przez Wydział Rodzinny
i Nieletnich SR. Wiosną tego roku w chu-

operacyjnej ustaleni sprawcy zostali konsekwentnie rozliczeni z przestępczej działalności. Materiały w sprawie niespełna
13-letniego Sylwestra M., który zniszczył
elewację sklepu w Nowej Sarzynie, skierowano do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego. Inny dorosły sprawca
przyznał się do dwóch powyżej opisanych
czynów. We wrześniu postawiono mu dwa
zarzuty o przestępstwa z art. 288 § 1 KK.
Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Od września w Komendzie Powiatowej
Policji w Leżajsku funkcjonuje rozbudowany i poszerzony o kilka nowych kamer system monitoringu wizyjnego, nadzorowany
24 godziny na dobę przez oficera dyżurnego. O poprawę wyposażenia technicznego i zaopatrzenie Policji w ten nowoczesny
sprzęt zadbali gospodarze miasta. Panu
Burmistrzowi przekazujemy słowa uznania za dbałość o bezpieczeństwo publiczne. Nowe kamery sprawdzają się. Zamontowane w newralgicznych punktach miasta, już zapracowały na dobrą ocenę swej
efektywności. Niewidoczne – sięgają tam,
gdzie trzeba. Na podstawie obrazu wizyjnego udało się „namierzyć” i ustalić sprawcę
dewastacji mienia, który choć krótko, to
z premedytacją bazgrał po ścianach w podziemnym przejściu dla pieszych w rejonie
dworca PKP w Leżajsku.
W bieżącym roku Komenda Powiatowa
Policji w Leżajsku wszczęła 33 postępowania przygotowawcze w sprawach uszkodzenia mienia. W toku prowadzonych dochodzeń stwierdzono 26 przestępstw. Ustalono
12 osób podejrzanych w tym 6 nieletnich.
Na zakończenie apel i prośba. Starajmy się wszyscy przestrzegać zasad współżycia społecznego i porządku prawnego,
dbać o społeczny nadzór nad nieletnimi.
Nie bagatelizujmy zagrożenia patologią. Ciche przyzwolenie na naganne zachowania
to jak udział w demoralizacji małoletnich.
A przecież wszystkie dzieci są nasze! I dobrze, by ta świadomość towarzyszyła nam
w każdej niepokojącej sytuacji: reagujmy
na nie stanowczo i konsekwentnie.
Do Państwa dyspozycji są dwa numery
telefonów: 24 06 344; 24 06 343. Na pytania odpowiedzą specjaliści Sekcji Prewencji i RD KPP w Leżajsku.

Bez kompromisu

Oficer Prasowy KPP
w Leżajsku st. asp.
Barbara Klein-Królikowska

•••

•••

komunikat

WYTYCZNE
DLA ROLNIKÓW
UTRZYMUJĄCYCH
DRÓB

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod
uwagę konieczność wprowadzenia działań zapobiegawczych, mających na celu
ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw
oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się
choroby.
Głównym źródłem zagrożenia dla ludzi i zwierząt (drobiu) są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami
ptasiej grypy.
Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości
szczepu wirusa wywołującego chorobę,
gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:
– depresja;
– gwałtowny spadek/utrata produkcji
jaj, miękkie skorupy jaj;
– objawy nerwowe;
– zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
– silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
– duszność;
– biegunka.
Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100 procent. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości
mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni
lub pośredni kontakt (woda do picia)
z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również
poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt,
środki transportu. Bardzo ważną rolę
w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek
nie ma większego znaczenia.
Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:
 izolacja drobiu od czynników zewnętrznych – przetrzymywanie ptaków
w zamknięciu,
 ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
 szczelne przykrycie pojemników
z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikich
ptaków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie
ze zbiorników wodnych i rzek) oraz • dla
uniknięcia „przyciągania” dzikiego ptactwa – nie poić i nie karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń, • uniemożliwienie
przemieszczania się osób oraz zwierząt
pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób,
 ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum
wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie
utrzymują drobiu we własnych zagrodach,

 rozłożenie przed wejściem do budynków fermy drobiu mat nasączonych
środkiem dezynfekcyjnym,
 założenie śluz dezynfekcyjnych
w wejściach do budynków fermy drobiu,
 zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np.
dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub
przez zakład utylizacyjny,
 obowiązkowa dezynfekcja pojazdów
wjeżdżających,
 rozłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wjazdem i wejściem na teren fermy,
 konieczność używania odzieży
ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni,
 konieczność przeprowadzenia dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed
wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób,
 osoby bezpośrednio stykające się
z drobiem na fermach nie powinny mieć
kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami,
 wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz
przeprowadzenie szczepień u ludzi.
Nieprzestrzeganie wymienionych
wyżej zaleceń może powodować
wzrost zagrożenia ptasią grypą, a co
za tym idzie, większe straty ekonomiczne powodowane szerzeniem się
choroby wśród ptaków, tj.:
 zamknięcie granic państw dla towarów z Polski, co spowoduje spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu,
 utrata miejsc pracy,
 co najmniej trzymiesięczne wyłączenie obiektów gospodarskich z produkcji
drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby,
 trudności w odbudowie pogłowia
drobiu po wybiciu stad reprodukcyjnych,
 straty ekonomiczne ludności związane z ograniczeniami w ruchu i przemieszczaniu się ludzi i zwierząt,
 bankructwa producentów drobiu,
właścicieli ubojni i przetwórni drobiu.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika
przez 5 tygodni. W kale przeżywa przez
co najmniej 35 dni w temperaturze 4°C,
a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po
usunięciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność do 4 dni przy
temperaturze 22°C i ponad 30 dni przy
temperaturze 0°C. Wirus wykrywano
w tuszkach padłych ptaków dzikich po
23 dniach w temperaturze 40°C. W tuszkach drobiu przechowywanych w temperaturze pokojowej wirusy grypy przeżywały tylko kilka dni, natomiast w temperaturze lodówki – do 23 dni. Wirus może
utrzymywać się w drobiowych produktach mięsnych. Niszczy go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, iż
wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne,
włączając detergenty.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie
zakażenia się konsumentów ptasią
grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego gatunków.
Wszystkie gatunki drobiu przed
wysyłką do ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo
zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

piszą do nas

Biuletyn Miejski
Leżajsk

W aktualnym BM (nr 8/9 (145/146 )
jest artykuł pt. Najpiękniejsze posesje.
Konkurs ten jak i inne działania Włodarzy
Miasta (burmistrza Tadeusza Trębacza) na
rzecz poprawy estetyki miasta zasługują na najwyższą ocenę. Co roku oczekuję
z nieukrywaną niecierpliwością na wyniki
tegoż konkursu. Następnie jadę zobaczyć
posesje laureatów, które są piękne i zasługują na uznanie. Jednak jest „ale”…
Konkurs „Najpiękniejsze posesje” tak po
prawdzie sprowadza się (wg mojego subiektywnego zdania) do oceny nasadzeń
roślinności lub zbudowania jednej charakterystycznej konstrukcji (np. miejsca
do grillowania w planie koła z cebulastym
dachem, ale jednak na tle odrapanej stajni) i to jest decydującym kryterium.
Wg mnie, jeżeli w nazwie jest pojęcie
„posesja”, oznacza to szersze pojęcie, które powinno obejmować m.in.: • ogrodzenie
(rodzaj, materiał stan techniczny, sposób
otwierania – ręczny, mechaniczno-elektryczny, bo to już XXI wiek, sposób podjazdu – tarasowanie ulicy przy otwieraniu
bramy itp., rodzaj zagospodarowania terenu na tyłach domu); • proporcje odległości
usytuowania domu (i innych budynków)
na całej działce (boczny, tylni od głównej
drogi, zasłanianie wzajemne itp.); • stan
budynku głównego (przysłowiowe pudełko, rodzaj pokrycia dachowego (odrapana blacha mimo bonsai na polu to jednak
mało estetyczne wrażenia ), stan elewacji itd.; • stan innych budynków i zgranie całości; • ocena całej posesji a nie tylko widoku z ulicy; • sens i sposób założenia ogrodu (wersalski, żywiołowy, rodzaj
nasadzeń).
Powiecie Państwo, że każdy potrafi krytykować, ale zapytacie pewnie: co proponujesz? W związku z powyższym proponuję, co następuje: 1. Modyfikować skład
komisji (teraz ta sama komisja ocenia już
od kilku edycji – chyba za bardzo się nie
mylę), wprowadzając do niej np. zwycięzcę
poprzedniej edycji konkursu. Wprowadzić
bardziej kreatywnych architektów krajobrazu. 2. Zlikwidować nagrody pieniężne (a je przeznaczyć na pomoc społeczną), bo kogo stać na taką piękną posesję,
to ta nagroda finansowa nie jest dla niego
ważna. 3. Zlikwidować nagrody I, II czy III
stopnia a wprowadzić plakietkę (do wywieszenia na domu na płocie) z odpowiednim
napisem informującym, że ta posesja jest
najpiękniejsza w roku…. ) z prawem do
wywieszania przez określony czas. Jeżeli stan posesji nie pogorszy się, właściciel
posesji ma prawo zachować ją na następny
okres. Po np. 3 latach uprzednio nagrodzony może ponownie startować w konkursie. 4. I jedna z najważniejszych zmian: po
wytypowaniu w oględzinach zewnętrznych
np. 10 posesji, zwrócić się do ich właścicieli o możliwość obejrzenia całości (a więc
i tyłów) i dokonania zdjęć.
Ponieważ już drugi raz Państwo wymieniacie naszą posesję wśród rozważanych
w konkursie, to pisząc te uwagi proszę
o: 1. niebranie naszej posesji pod uwagę
w następnych konkursach, bo celem tych
uwag jest usprawnienie konkursu a nie
wywieranie presji, 2. jeżeli ten tekst byłby wykorzystany do szerszej dyskusji lub
publikacji, to zastrzegam sobie prawo nieujawniania mojej tożsamości.

Łączę wyrazy uznania

(nazwisko i adres znane redakcji)
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dobre rady

radzi mgr inż. arch.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
dyrektor Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku
Zakończyłam niedawno budowę własnego domu jednorodzinnego. Zamierzam wykonać podjazd do budynku
i garażu oraz taras. Popularna na rynku jest teraz kostka modularna, ale –
będąc ostatnio w Warszawie – zauważyłam, że zatoki przystankowe dla autobusów, a także niektóre wejścia do restauracji są wykonane z betonu o bardzo kolorowej fakturze. Co to jest i czy
nadaje się do zastosowania przy budynkach jednorodzinnych? Czy koszty tych
kolorowych nawierzchni są wyższe niż
tradycyjnej kostki modularnej? Jaka
firma wykonuje takie usługi?
Z podanej przez Panią informacji wynika, że zainteresował Panią beton barwiony czyli PRESSBETON. Jest to niekonwencjonalna technologia wykonywania ozdobnych nawierzchni zewnętrznych
i wewnętrznych. Nawierzchnie PRESSBETON swoim charakterem i klimatem dopasowują się do każdego stylu architektury
– od form starożytnych po najbardziej nowoczesne. Zwracają na siebie uwagę prostotą zastosowanego materiału i wydobytym z niego pięknem imitującym kamień,
cegłę, piaskowiec, bruk rzymski, granitowy, płytę kamienną a nawet deskę pokładową.
Dowolne możliwości łączenia kształtu
z kolorystyką dają niezliczone możliwości rozwiązań, częstokroć niepowtarzalnych. Nieszablonowe wykończenie otoczenia budynków, wejść, dróg dojazdowych
podkreśla wagę obiektu i jego indywidualny charakter.
Istotą technologii PRESSBETON jest odciskanie określonego wzoru w odpowiednio
przygotowanej i zabarwionej powierzchni
świeżego betonu. Przy odpowiednio zaprojektowanej podbudowie i płycie betonowej
nawierzchnia jest w stanie przenieść dowolne obciążenia. Na nośnym i przepuszczalnym podłożu wykonywana jest odpowiednia podbudowa, na której wylewa się
płytę nawierzchni. Zastosowane materiały
powierzchniowe (utwardzacz i impregnat)
sprawiają, że użytkownik otrzymuje nawierzchnię o zwiększonej odporności na
ścieranie, nienasiąkliwą, mrozoodporną
i łatwą do utrzymania w czystości.
Dowodem wszechstronności technologii PRESSBETON są niezliczone realizacje chodników, podjazdów, stacji benzynowych, parkingów, otoczenia obiektów sakralnych, a dzięki możliwości wykonywania w formie cienkiej warstwy, także oryginalne aranżacje pubów, kawiarni, patio, tarasów itp., które wzbogaciły wygląd
naszego otoczenia oraz stanowią ucieczkę od monotonii kostki brukowej i szarości betonu.
Koszt nawierzchni zewnętrznej, którą
jest Pani zainteresowana, zależeć będzie od
wzoru, jaki Pani wybierze, ale w ogólnym
rozrachunku 1m2 nawierzchni z PRESSBETONU jest tańszy od tradycyjnej kostki

18

modularnej, po uwzględnieniu całej podbudowy i materiału zasadniczego.
Przy wykonywaniu nawierzchni z PRESSBETONU można polecić jedynie te firmy,
które zapewniają kompleksową obsługę
w zakresie dostawy materiałów i sprzętu
oraz stosują licencjonowaną technologię
w ściśle określonym systemie. Wykonana
wówczas nawierzchnia jest najwyższej jakości i przetrwa w nienaruszonym stanie
wiele lat. Jako że technologia przywędrowała do Polski kilkanaście lat temu ze Stanów Zjednoczonych i zadomowiła się na
dobre, postanowiono stworzyć tzw. „system Polski”. Dziś znany jest pod nazwą
„BAUTECH”. Jedną z nielicznych w kraju firm, które zajmują się kompleksową
obsługą od produkcji materiału do wykonania jest firma POLBES z Gliwic. Firma
ta prowadzi realizacje na terenie całego
kraju, ma dobrą renomę i chętnie ją polecam.
Jeśli będzie Pani potrzebowała więcej
szczegółów lub odpowiednie materiały, to
zapraszam do naszego biura w Leżajsku.
Swego czasu zastosowałem kostkę
brukową na podjeździe do domu. Niestety, po kilku latach pojawiły się na niej
wykwity, zaczęły porastać mchy, jednym słowem kostka zrobiła się brzydka
i psuje mi wygląd całego obejścia. Czy
można jakoś temu zaradzić?

•••

szachy

Witam w kolejnym numerze BM. Zapraszam wszystkich sympatyków królewskiej gry do rozwiązania szachowych
zadań. Gorąco polecam Wam śledzenie
rozgrywek ligi szachowej, w której występują dwie drużyny z Leżajska oraz zapraszam do wzięcia udziału w IV Mikołajkowym Turnieju Szachowym o Puchar
Burmistrza Miasta Leżajska, który odbędzie się 11 grudnia 2005r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Kostka brukowa ma niestety tę wadę, że
po kilku latach zaczyna się po prostu starzeć. Procesowi starzenia można jednak
zapobiec, a nawet go zatrzymać. Proponuję
zastosowanie bezbarwnego impregnatu do
kostki brukowej o nazwie BRUKSEAL, który wzmacnia i uszczelnia kostkę brukową.
BRUKSEAL stosowany jest na nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych, przy domach, sklepach, stacjach benzynowych
i wszędzie tam, gdzie wymagany jest nienaganny wygląd i odporność nawierzchni
na czynniki atmosferyczne.
BRUKSEAL zmniejsza wykwity, zwiększa odporność na ścieranie, zwiększa
mrozoodporność, jest odporny na czynniki atmosferyczne, wzmacnia kolor kostki, umożliwia łatwe usuwanie plam oleju i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi
mchów i chwastów, eliminuje ubytki piasku ze szczelin.
Preparat zalecam szczególnie tym inwestorom, którzy podjazdy do garaży wykonali nie w całości lecz na tzw. „dwa koła”,
ponieważ regularne strzyżenie trawy pomiędzy pasami z kostki nie zawsze jest
możliwe, a więc kostka narażona jest bardziej na ataki wszelakiej roślinności.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 Hb7, zad. 2 Ha7, zad. 3 Wg1,
zad. 4 Sc6

Andrzej Mazurkiewicz

•••

zdrowie i uroda

Czerwony nos i policzki

Ciasta z owocami

Śliwki to jedne z bardziej kalorycznych
owoców ze względu na dużą zawartość cukrów. Ich słodycz nie jest tak odczuwalna, gdyż są w nich kwasy owocowe. Bioflawonoidy, karoten, witaminy E i z grupy
B sprzyjają dobrej kondycji skóry i włosów. Błonnik, kwasy owocowe wzmagają trawienie, a medycyna ludowa zaleca
spożywanie śliwek przy schorzeniach nerek i reumatyzmu. Jabłka mają wiele zalet. Najważniejsze są pektyny, które wiążą
substancje toksyczne, wytworzone w jelitach w trakcie procesu trawienia i pomagają usuwać nie strawione resztki pokarmów. Gruszki, choć kusząco słodkie (dzięki fruktozie, cukrze obecnym m.in. w miodzie), to ze względu na „komórki kamienne” w owocach nie dojrzałych (u niektórych odmian również dojrzałych) nie są
polecane osobom o wrażliwych jelitach lub
cierpiącym na schorzenia dróg żółciowych.
Ugotowane już nie szkodzą. Spożywane na
surowo pomagają przy nadciśnieniu i złej
przemianie materii.
Ciasta i desery z owocami, popularne
i bardziej wyszukane z dodatkami orzechów, migdałów, kokosu na pewno znajdą
amatorów. Spróbujmy przygotować ciasto
z gruszkami i „jabłecznik w kołderce”.

Ciasto z gruszkami

Składniki: 5 łyżek mąki ziemniaczanej, 5 łyżek mąki pszennej, 12 łyżek cukru pudru, 5 białek, 1 łyżeczka proszku
do pieczenia, 100g wiórków kokosowych,
1 szklanka cukru, 3 duże gruszki, cukier
puder do posypania.
Wykonanie: Gruszki obrać, pokroić w kawałki. Szklankę cukru rozpuścić
w szklance wody. W przygotowanym syropie zagotować gruszki, wyjąć z syropu,
ostudzić. Białka ubić z cukrem pudrem
na sztywną pianę. Mąkę pszenną, ziemniaczaną i proszek do pieczenia wymieszać, przesiać na ubite białka, delikatnie
połączyć dodając wiórki kokosowe. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, wylać
¾ ciasta, ułożyć owoce i przykryć pozostałą częścią ciasta. Piec w temperaturze
1600C ok. 60 min. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

Jabłecznik w kołderce

Składniki: 30 dag mąki, 20 dag margaryny, 20 dag cukru pudru, 5 jajek, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 białka, 2
łyżki cukru pudru, 75 dag jabłek, – po 5
dag orzechów i rodzynek, cynamon.
Wykonanie: Jabłka umyć, obrać, pokroić w plasterki, wymieszać z rodzynkami
i orzechami. Margarynę utrzeć na jednolita masę, dodając cukier i żółtka. Dodać
przesianą mąkę z proszkiem i wymieszać.
Ubić pianę z pięciu białek delikatnie połączyć z masą. Formę wyłożyć papierem do
pieczenia, przełożyć połowę ciasta, ułożyć
jabłka, dla smaku posypać cynamonem.
Przykryć drugą częścią ciasta. Na wierzchu
ciasta położyć pianę ubitą z białek i cukru pudru. Piec ok. 45 min. w temperaturze 1800C.

Masz bardzo wrażliwą, suchą cerę.
Wystarczy niewielki wiatr czy gwałtowny spadek temperatury, a Twoje policzki i nos robią się czerwone. Z taką skórą nie ma żartów.
Rada 1: Zapomnij o mydle toaletowym
i myciu twarzy ,,kranówką”!
Rada 2: Do przemywania twarzy stosuj
napar z rumianku lub lipy. Możesz też kupić sobie w aptece olej lniany i wodę wapienną, zmieszać je w równych proporcjach i tym myć twarz. Przed użyciem potrząśnij buteleczką z mieszanką.
Rada 3: Po tym wstępnym myciu przetrzyj twarz wacikiem zwilżonym lotionem
ziołowym. Możesz sobie go również zrobić sama.
Przepis: Weź 2 łyżki kwiatu rumianku, 1
łyżkę kwiatu nagietka, 1 łyżkę kwiatu róży,
30g alkoholu (70 proc.), 10 kropli nalewki
z nagietków, 100 g wody destylowanej, 30
g wody różanej. Zioła zmieszaj w miseczce
szklanej lub porcelanowej, zalej alkoholem
i wodą destylowaną. Nakryj folią odstaw
na noc. Potem całość przecedź, mocno wygniatając nasiąknięte zioła. Uzyskany płyn
wymieszaj z nalewką nagietkową i wodą
różaną, przesącz raz jeszcze przez papierowy filtr do kawy. Ten pięknie pachnący
lotion ma wprost cudowne działanie odżywcze i lecznicze.

Nalewka z nagietków

Weź 5 g ususzonych płatków nagietka, wrzuć do słoja z ciemnego szkła, zalej
100g alkoholu 75 procentowego. Słój zamknij szczelnie i odstaw w ciepłe miejsce
co najmniej na 10 dni. Nalewkę potem odcedź przez sitko, mocno wyciskając płatki nagietka.
Raz w tygodniu rób sobie przemiennie maseczki:
z lnu – 1 łyżkę kwiatu rumianku, 1 łyżkę płatków nagietka lekarskiego, 1 łyżkę
zmielonego siemienia lnianego zalej odrobiną wrzątku, by powstała papka. Do przestudzonej dodaj żółtko i pół ampułki biostyminy (kup w aptece). Nałóż papkę na
umytą twarz i lekko przyciśnij płócienną
ściereczkę. Na to połóż folię i frotowy ręcznik. Po kwadransie przemyj twarz letnim
naparem z płatków nagietka, dziewanny,
czarnego bzu lub listków rozmarynu.
z prawoślazu – 2–3 łyżki suszonych
i startych korzeni lub liści prawoślazu
lekarskiego wsyp do miseczki, zalej niewielką ilością letniego mleka i pozostaw
na 30 minut. Potem dodaj łyżeczkę miodu pszczelego, kilka kropli oliwy z oliwek
lub oleju słonecznikowego oraz octu winnego. Dołóż żółtko i trochę rozdrobnionych
płatków owsianych. Dokładnie wymieszaj
składniki na jednolitą masę i nałóż na czystą twarz na 20–30 minut. Po zdjęciu maseczki przemyj twarz naparem z kwiatku
czarnego bzu, płatków nagietka lub rumianku.
z kwiatów czarnego bzu – 3 łyżki suszonych, sproszkowanych kwiatów czarnego bzu i 1 łyżeczkę płatków nagietka zalej
odrobiną wrzątku i mieszaj, aż powstaje
jednolita masa. Nałóż przestudzoną papkę na twarz, na to płótno, folię i ręcznik.
Po 20 minutach zmyj twarz naparem z rumianku, kwiatów dziewanny, lipy lub rozmarynu.

Pod redakcją Wojciecha Surmy

Jak się czujesz?

Większość pytanych odpowiada, że
czują się dobrze.
To skąd się bierze ta niekorzystna
statystyka?
Pamiętajmy, że nasze ciało to jeden
wielki mechanizm! Zadbajmy o jego poszczególne elementy, a w konsekwencji
otrzymamy zgraną całość.

Sprawdź swoją wydolność

Za każdym razem ocierając pot z czoła
zastanawiasz się, czy to już wszystko na
co cię stać. Sprawdź się!!!
Ten, kto biega, maszeruje, ćwiczy siłowo na siłowni, chce widzieć postępy. Jeśli
chcesz pokonywać coraz dłuższe dystanse w szybszym tempie lub podnosić większe ciężary, a przy tym trochę schudnąć,
osiągniesz to dzięki odpowiedniemu treningowi. Jednak każdy z tych celów wymaga odpowiedniego obciążenia i właściwej intensywności pracy wyrażonej częstotliwością skurczów serca. Trenując, zadajemy sobie pytanie, czy wykonywany trening jest optymalny dla moich potrzeb?
Czy moja intensywność jest odpowiednia
dla moich celów? Powtarzalność, systematyczność uczęszczania na zajęcia Fitness pozwoli na osiągnięcie zamierzonego
celu. To tak jak z nauką wiersza – im częściej powtarzasz, tym go bardziej i na dłużej zapamiętujesz.
Kilka najprostszych testów wyznaczających twoje HRmax (maksymalna częstość
skurczów serca): to test Coopera, test Conconiego, Polar Fitnes test-monitory firmy
Polar. Te najczęściej stosowane testy używane są często w dużych klubach Fitness.
Mam nadzieję, że kiedyś i w naszym klubie będzie to możliwe.

Płaski brzuch

Pozbawiony nadmiaru tłuszczyku z dyskretnie zarysowaną muskulaturą stanowi niewątpliwy atut naszej sylwetki. Niestety brzuch to ta partia naszego ciała,
która najszybciej reaguje na stres, nerwy, niezdrowy tryb życia i nieodpowiednią dietę. Nagłe zmniejszenie aktywności
fizycznej objawia się odkładaniem tkanki
tłuszczowej.

Biceps

Co dwie głowy to nie jedna. Silne ramiona to jeden z cennych atrybutów męskości
(przykuwają uwagę). Pełnią wręcz funkcję
reprezentacyjną, demonstrując siłę i witalność całego ciała. Są autentycznym powodem do dumy i… ulubionym azylem bezpieczeństwa dla kobiet.

Cellulit – pokonaj go aktywnie

Metody walki z cellulitem są różne. Od
poukładanej diety, przez mnóstwo wymyślnych zabiegów kosmetycznych, masaży po coraz nowocześniejsze preparaty
farmaceutyczne. Niezwykle istotnym czynnikiem jest odpowiednio ukierunkowana
aktywność ruchowa. Zajęcia fitness oraz
siłowe są świetnym anty-cellulitowym treningiem.

19

•••

sport
Sprawna klasa
na pikniku

W niedzielę, 4 września br., w warszawskim Parku Agrykola odbył się Piknik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski i Biuro Sportu,
Turystyki i Wypoczynku miasta stołecznego Warszawy. Piknik Olimpijski propagował zdrowy, rodzinny styl życia poprzez uprawianie sportu w myśl hasła
„Żyj sportowo”. Uczestniczyło w nim
kilkadziesiąt tysięcy osób.
Olimpijskiego charakteru nadawała imprezie obecność 100 uczestników igrzysk.
Między innymi do skoku w dal z miejsca
zachęcała najlepsza lekkoatletka Irena
Szewińska. Grażyna Rabsztyn pokazywała jak powinno się biegać przez płotki.
Przy ergometrach wioślarskich fachowych
rad udzielał Kajetan Broniewski. W tłumie
można było zobaczyć Jacka Wszołę, Andrzeja Suprona, Roberta Sycza.
Jednym z najważniejszych wydarzeń
Pikniku Olimpijskiego, był finał konkursu „Sprawna klasa”. Turniej sponsorowany był przez Polski Komitet Olimpijski,

Siatkarze
w lidze!

Siatkarze w Leżajsku powrócili do
rozgrywek ligowych.
Leżajskie Towarzystwo Sportowe ,,FENIKS” powstało w tym roku i za główny
cel postawiło sobie wskrzeszenie siatkówki męskiej w Leżajsku.
W sezonie 2005/2006 do rozgrywek
zgłoszone zostały zespoły młodzików,
kadetów i seniorów. Środki otrzymane
z Urzędu Miejskiego wystarczyły na rejestrację i zgłoszenie zespołów do rozgrywek,
a także zakup piłek i strojów. Ze względu
na brak środków, trenerzy prowadzą zespoły bezpłatnie. Na mecze wyjazdowe zawodników wożą bezpłatnie ich rodzice, trenerzy, działacze. Dzięki zrozumieniu dyrektorów szkół, możemy korzystać z sal
gimnastycznych w Gimnazjum Miejskim
(grają i trenują młodzicy), Zespole Szkół
Licealnych (kadeci), Zespole Szkół Technicznych (seniorzy).
Szesnaście osób, które założyły Klub,
to byli zawodnicy, nauczyciele, pasjonaci siatkówki, zakładający, że w niedalekiej przyszłości na bazie obecnych młodzików będziemy mogli w Leżajsku cieszyć
się sukcesami drużyny II ligi (tak jak obecnie Nisko czy Ropczyce). Pierwszy mecz
seniorów pokazał, jak duże jest zainteresowanie siatkówką (na hali ZST było prawie 250 osób).
Wszystkie plany działaczy nie będą nic
warte, jeżeli nie będzie zawodników. Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież z całego
powiatu do zgłaszania się na zajęcia prowadzone przez nauczycieli trenerów w odpowiednich rocznikach już teraz. Dzieci
w roczniku 1992 i młodsze – Jan Mach,
kontakt Szkoła Podstawowa 3 w Leżajsku;
rocznik 1990–1991 – Tomasz Kisielewicz, kontakt Gimnazjum Miejskie; rocz-
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Coca-Colę, Lotto, Interplastic, Pocztę Polską, PZU.
Przed zawodami odbyła się krótka odprawa techniczna na której klasy otrzymały koszulki w różnych kolorach oraz kapitanowie losowali opiekunów sportowych.
Naszym opiekunem został kanadyjkarz –
Marek Dopierała, dwukrotny mistrz świata, srebrny i brązowy medalista z Seulu.
Wszystkie zespoły klasowe startowały
w sześciu konkurencjach: unihokej, wioślarstwo (trenażery), koszykówka (rzuty
osobiste do kosza), „smocze łodzie”, strzały na bramkę, tor sprawnościowy. Każdy uczeń musiał wystartować minimum
w dwóch konkurencjach. Spośród uczniów
do każdych rozgrywek była wybierana 10-osobowa reprezentacja.
Finał „Sprawnej klasy” rozpoczął unihokej. Pomimo upału jaki panował na boisku, naśladowcy Mariusza Czerkawskiego
nie odstawiali kija i ostro walczyli o prestiż i zwycięstwo w turnieju. Akcja za akcją, szybkie tempo meczów mogło podobać
się każdemu. Na uwagę zasługuje dzielna
postawa kibiców z Leżajska.
Następną konkurencją było wioślarstwo
(trenażery). Drużyny miały do przepłynięcia na „wiosłach” 2000 m. Uczniowie z naszej szkoły byli rewelacyjni. Już na samym
początku wyścigu objęli prowadzenie i tak
zostało do końca. W rolę wodzireja wczuł
się Kajetan Broniewski, który przeżywał
zawody nie mniej od uczestników. Zwycięski zespół otrzymał drobne upominki
z rąk samego mistrza.
Wiele emocji wzbudziły „smocze łodzie”.
Gimnazjaliści, po raz pierwszy mieli okazję płynąć łodziami ze sternikiem. Leżajska drużyna wykazała się dużą wolą walki
i dzielnie dążyła do zwycięstwa. I ta konkurencja okazała się szczęśliwa dla klasy
nik 1988-1989 – Adam Kowalski, kontakt
ZSL; rocznik 1987 i starsi Bogdan Ciszek,
kontakt telefoniczny nr: 606 631 665.
Poszukujemy także sponsorów, chcących zaangażować środki w działalność
sportową.
Proponujemy następujące formy
sponsoringu:
1. Sponsor główny: kwota 5000 zł za sezon. W zamian za to LTS umieszcza logo
sponsora na koszulkach wszystkich zespołów, logo na plakatach i afiszach w trakcie
sezonu, banery (2 szt. 200x100cm) na hali
w trakcie zawodów seniorów, informacje
w prasie i innych środkach przekazu, podające nazwę sponsora głównego.
Uwaga! przewidujemy maksymalnie
dwóch sponsorów głównych.
2. Sponsor wspierający: 50 zł miesięcznie lub wpłata jednorazowa 500 zł z góry
za rok – w zamian za to logo na wszyst-

3 B. Byli niepokonani. „Smocze łodzie” tak
im się spodobały, że po każdym wyścigu
płynęli rundę honorową. Ich zwycięstwo
zostało nagrodzone brawami.
W następnej konkurencji królami strzelców zostali uczniowie z 3 B. Na wyróżnienie zasługują Maciek Markocki i Bartek
Krawczak. Gratulujemy. Drugie i trzecie
miejsce zajęła leżajska szkoła w rzutach
osobistych do kosza i torze przeszkód.
W ostatecznej klasyfikacji Gimnazjum
Miejskie z Leżajska zajęło 2 miejsce, ustępując dwoma punktami Zespołowi Szkół
z Wojcieszkowa.
Zwycięskie klasy otrzymały puchary,
medale, piłki do gier zespołowych, koszulki oraz niespodziankę – telewizory, ufundowane przez firmę Interplastic.
VI Piknik Olimpijski uświetnił koncert
grupy „Blue Cafe”. Tatiana Okupnik swym
niesamowitym wokalem i niespożytą dynamiką bawiła publiczność. Uczniowie z klasy 3b mieli okazję posłuchać zespołu na
żywo. Składamy serdeczne podziękowanie
panu dyrektorowi Władysławowi Pyżowi za
sponsorowanie wyjazdu do Warszawy.

Urszula Wyszyńska
kich materiałach wspierających (plakaty,
afisze, informacje w prasie itp.).
3. Baner na hali w trakcie spotkań trzeciej ligi seniorów – max. 200x200 cm – 100
zł za m kw. za sezon.
Uwaga: sponsor główny nie płaci za banery.
Istnieje możliwość sponsorowania Klubu na zasadach barteru (np. hurtownie
spożywcze i inne, lokale gastronomiczne
itp.) – logo i banery za towary.
Zapraszamy na najbliższe spotkania:
Seniorzy: 29 października godz.18 FENIKS – Błękitni Ropczyce; 5 listopada
godz.18. FENIKS – Czarni Oleszyce.
Młodzicy: 5 listopada godz. 10 – FENIKS Leżajsk , Dwójka Stalowa Wola , Orkan Nisko.

Ze sportowym pozdrowieniem
w imieniu Zarządu
prezes Janusz Zygmunt

W sobotę, 22 października br. kadeci FENIKS Leżajsk uczestniczyli w rozgrywkach
z udziałem drużyn: Karpaty Krosno, MZS Strzyżów, Dwójka Stalowa Wola.

•••

Pogoń

Terminarz rozgrywek

o mistrzostwo III ligi sezonu 2005/2006
drużyny MZKS „Pogoń” Leżajsk w rundzie jesiennej
Data

2
8
16
21
29

7 sierpnia
14 sierpnia
21 sierpnia
25 sierpnia
4 września
11 września
18 września
25 września
października
października
października
października
października
6 listopada
13 listopada

Dzień
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

niedziela
sobota
niedziela
czwartek
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
niedziela
sobota
niedziela
piątek
sobota
niedziela
sobota

Piotr
Czarniecki

Poniżej:
Drużyna Trampkarzy prowadzona
przez trenera Piotra Czarnieckiego, występująca w lidze podkarpackiej, zajmująca aktualnie 8 miejsce
w tabeli rozgrywek, mając zdobytych 11 punktów. W rozgrywkach
uczestniczy 13 drużyn z woj. podkarpackiego.

Godz.
17.00
17.00
17.00
20.00
17.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.15
14.00
13.00
13.00

Mecz

Wyniki

„POGOŃ” Leżajsk – AKS Busko Zdrój
„HETMAN” Zamość – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „SANDECJA” Nowy Sącz
„STAL” Rzeszów – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „MOTOR” Lublin
„WISŁA II” Kraków – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „GÓRNIK” Wieliczka
„KOLEJARZ” Stróże – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „WIERNA” Małogoszcz
„STAL” Sanok – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „STAL” Stalowa Wola
„POGOŃ” Leżajsk – „AVIA” Świdnik
„TŁOKI” Gorzyce – „POGOŃ” Leżajsk
„POGOŃ” Leżajsk – „HUTNIK” Kraków
„KMITA” Zabierzów – „POGOŃ” Leżajsk

0
1
2
1
0
0
2
5
2
1
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1

Tabela po 11 kolejkach
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

drużyna
Stal Stalowa Wola
Avia
Stal Rzeszów
Górnik
Motor
Tłoki
Hutnik
Kmita
Pogoń Leżajsk
Stal S.
AKS Busko Zdrój
Sandecja
Kolejarz
Hetman
Wisła II
Wierna

mecze
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

punkty
27
21
19
18
17
16
16
15
15
14
13
13
12
10
6
6

bramki
15–5
21–13
18–12
12–8
15–10
14–16
14–15
17–17
9–10
16–13
9–12
13–18
17–20
9–11
7–16
6–16

Z
8
6
5
4
5
5
4
5
3
3
3
4
3
2
1
1

R
3
3
4
6
2
1
4
0
6
5
4
1
3
4
3
3

P
0
2
2
1
4
5
3
6
2
3
4
6
5
5
7
7
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na ryby

Zarybienia jesień 2005

Kolejny rok nie wprowadzamy ograniczeń połowów na czas zarybień. Prosimy
jednak o wyrozumiałość dla wpuszczonych ryb i ograniczenie „instynktu łowcy”. Apeluję o rozsądek. Sąsiad kupi sobie rybę sklepie, filet z ryby, nie będzie się
musiał bawić z ośćmi, a my zostawmy jak
najwięcej ryb w wodzie! Niech dają nam
radość do następnych zarybień albo jeszcze dłużej.

Gatunki obce

28 września br. zrobiłem zdjęcie północno-amerykańskiego żółwia czerwonolicego pływającego w naszej leżajskiej „Florydzie”. Jak przystało na dociekliwego „redaktora”, sprawdziłem w Internecie, co to
za jeden (łącznie z nazwą).

Klubowe
Grand Prix Okręgu

Zawodami w Krzeszowie w dniu 9 października br. zakończyła się rywalizacja
WKS Rzeszów w dyscyplinie spinningowej.
Mimo pięknej pogody ryby nie dopisały.
Z 21 zawodników 11 złowiło 21 ryb. Zawody wygrał Mariusz Machnica ze Strzyżowa, kolejne miejsca zajęli Dariusz Ziobro
Strzyżów, Henryk Płoszaj Nowa Sarzyna,
Artur Gancarz Nowa Sarzyna, Arkadiusz
Kierepka Nowa Sarzyna, Piotr Zagórski
Strzyżów. Sponsorem zawodów była Grupa Handlowa – Grupy Żywiec S.A.
Jednocześnie rozstrzygnięta została rywalizacja za rok 2005. Zwycięzcą został
kol. Artur Gancarz z Nowej Sarzyny. A kolejne miejsca zajęli Dariusz Ziobro Strzyżów, Jacek Ruszała Strzyżów, Mirosław
Wąsowicz Strzyżów, Arkadiusz Kierepka Nowa Sarzyna, Piotr Cichoń Rzeszów.
W tej rywalizacji udział wzięło 33 zawodników z 10 kół okręgu. Zawody były sponsorowane przez Browar w Leżajsku i wspomnianą wyżej Grupę Handlową. Serdecznie dziękujemy!
Chciałbym też podziękować koledze
Stanisławowi Łuczakowi z Nowej Sarzyny. Na moją prośbę pojechał on na zawody
ogólnopolskie w zastępstwie kolegi, który
w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu,
w czasie, gdy odbywały się zawody Klubu
w Mielcu. Nieobecność spowodowała, że
spadł na ósme miejsce, choć w tamtym
momencie przewaga punktowa dawała mu
pewne miejsce przynajmniej w trójce, jeśli
nie zwycięstwo. Jest to ważne, ponieważ po
zmianie przepisów w sporcie wędkarskim
liczyć się będzie jednoroczna klasyfikacja
i miejsce zajęte w niej decydować będzie
o prawie do startu w imprezach ogólnopolskich. Zapraszamy do startów w przyszłym
roku. Wpisowe dla klubowiczów ustaliliśmy na 10 złotych, a dla wędkarzy spoza klubu na 20 złotych. Jeden, najsłabszy start można będzie odliczyć. Z mistrzostwami Klubu będzie 7 imprez, a mistrzostwa Klubu liczyć się będą jako jedne zawody (mimo dwóch tur).

Zwycięzca rywalizacji rocznej – kol. Artur
Gancarz.

Najpierw mu współczułem, bo niewątpliwie jakiś niewdzięczny hodowca skazał go na śmierć. Jednak jak się okazało,
żółw ten może przetrwać naszą łagodną
zimę i jeśli spotka partnera, rozmnażać
się, zagrażając rodzimemu gatunkowi żółwi błotnych (o ile występują na danym terenie). Na Roztoczu żółwie te są już ogromnym problemem.
Zwracam się, więc z gorącą prośbą do
czytelników Biuletynu Miejskiego o przekazywanie informacji nt. zauważonych
żółwi czerwonolicych, tak bezmyślnie
wpuszczanych do wód otwartych. Proszę
też o kontakt wszystkie osoby, które znają miejsca występowania żółwia błotnego lub pamiętają, gdzie występował. Może
ktoś ma jakieś zdjęcia? 25 lat temu były za
Przychojcem (zbiorniki: Sfory, Jeziorko).
Wracając do żółwia na „Florydzie”, znalazła się osoba, która go chętnie adoptuje. Jeśli tylko się uda go odłowić, proszę o przywiezienie go do sklepu wędkarsko-zoologicznego kol. Pawła Gduli (sklep
zoologiczny na osiedlu mieszkaniowym).
Wszystkim, którzy rozmyślają się z towarzystwa tego typu zwierzątek, proponuję najpierw zapytać w sklepach zoologicznych, może znajdzie się ktoś, kto przyjmie takie zwierzątko. Nie wypuszczajmy
ich bezmyślnie na wolność. I jeszcze jedno
– wszystkich tych, którzy „napalą” się na
złapanie żółwia na „Florydzie” ostrzegam,
że ten żółw dotkliwie może ugryźć!

Wędkowanie 2006

1 października br. w Świlczy odbyło swe
wyjazdowe posiedzenie Zarządu Okręgu
PZW w Rzeszowie. Umocowani uchwałą
naszego Walnego Zebrania, głosowaliśmy
z kol. Gorzkiewiczem przeciwko proponowanemu porozumieniu z Okręgiem PZW
Zamość. Niestety nie dość na tym, że tylko my dwaj byliśmy przeciw, to w dodatku
przegłosowano porozumienie z tzw. „ścianą wschodnią”, czyli z okręgami PZW: Białystok, Siedlce, Chełm, Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Radom.
Dobrą informacją jest to, że nie będziemy płacić Przemyślowi i Krosnu – porozumienie z tymi okręgami kosztowało nas
rocznie około 80 tys. złotych! Jeśli okręgi te zgodzą się na porozumienia bez dodatkowych warunków, wtedy je podpiszemy. Inne przewidywane porozumienia dotyczą okręgów: Tarnobrzeg, Kielce. Opłaty
za wędkowanie wzrosną o około 20 złotych
i jest to zła wiadomość. Jeśli się jednak
uda, to w tak ustalonej wysokości utrzymają się one przez kilka lat.

Uczestnicy zawodów w Krzeszowie.
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Zmienią się zasady rejestracji połowu
ryb. Nie będzie trzeba wpisywać godziny
przybycia na łowisko (doba i limit dobowy liczony jest od 00:24). Niestety, trzeba będzie mieć rejestr okręgu, na którym
się wędkuje. Jeśli więc ktoś będzie chciał
wyjechać na wody okręgów, z którymi zawrzemy porozumienia, musi wcześniej zaopatrzyć się w ich rejestr połowu ryb. Ryby
mające wymiary ochronne i limity ilościowe, przechowywane w siatce, mają być
wpisane do rejestru od razu po złowieniu,
a inne np. płocie, leszcze, karasie – wpisując do rejestru płoć ....., karaś ...... , leszcz
..... i po zakończeniu łowienia liczba złowionych ryb. Osoba, która zgubi rejestr,
zapłaci 10 zł kary. Jeśli strażnik SSRyb.
odnotuje w rejestrze, że kontrolowana osoba nie miała wpisu do rejestru, to również
zostaje ona zobowiązana do wpłaty 10 zł
przy zwrocie rejestru. Kolejne wpisy do rejestru dokonane przez Strażników SSRyb.
obligują ich do złożenia meldunku do właściwego Sądu Koleżeńskiego, które w tych
sprawach będą orzekać cofnięcie zezwolenie na wędkowanie – czasowe lub całkowite. Ma to zmobilizować do prowadzenia
rejestrów. Jednocześnie PZW posiada interpretację prawną dotyczącą przestrzegania uchwał Zarządu Okręgu w świetle
ustawy o rybactwie śródlądowym – brak
wpisu do rejestru jest wykroczeniem ustawowym z art. 27 ust. 1 pkt. 1 (brak zezwolenia na wędkowanie) i jako takie jest zagrożone mandatem karnym z taryfikatora wykroczeń w wysokości 200 złotych –
nie mniej i nie więcej. Warto się, więc nad
tym zastanowić.

Zbliża się koniec roku...

Wszystkim, którzy chcieliby wspomóc
ochronę wód, przypominam, że do końca
roku można przekazać „...darowiznę na
cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych
określonych w tej ustawie, realizującym
te cele oraz na cele kultu religijnego. Od 1
stycznia 2005 r. kwota odliczenia z tego
tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.” Wpłat można dokonywać na konto naszego koła: Polski Związek Wędkarski; ul.
Plac Jaszowskiego 6; 37-300 Leżajsk; NIP
813-10-93-035; Bank Spółdzielczy w Leżajsku; ul. Mickiewicza 38; nr konta 24
9187 0001 2001 0000 0143 0001 z dopiskiem „darowizna na ochronę wód”. Ważne, by to zrobić w tym roku.
Nastąpiła też zmiana w odliczeniach
1 proc. od podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego zarejestrowanych
w specjalnej bazie. Zmiana polega na tym,
że wpłat 1 proc. można dokonać już w tym
roku, np. po oszacowaniu, ile to będzie
mniej więcej 1 proc. podatku i wpłacić jakąś kwotę, jeśli się okaże po otrzymaniu
rozliczenia podatkowego, że można wpłacić
więcej to mamy czas do momentu złożenia
rozliczenia podatkowego. Jeśli wpłaciliśmy
za dużo, nic się nie dzieje, od podatku odliczamy dokładnie 1 proc. Jest sporo ciekawych organizacji ekologicznych w niej
zarejestrowanych, które warto wesprzeć
(szukaj na: www.ngo.pl).
Wyznacznikiem demokracji jest zaangażowanie społeczeństwa w różne formy
wolontariatu, działalności prospołecznej
lub ich wspieraniu finansowo z własnych
dochodów – łatwo bowiem wydawać cudze pieniądze, trudniej swoje. Warto zaplanować przekazywanie takiego wsparcia.
Może się bowiem okazać, że przed świętami, z końcem roku nie znajdziemy czasu
lub po prostu braknie nam w tym momencie środków finansowych.

Wodom Cześć
Stanisław Esox Mączka

•••

tajemnice kolekcjonera

Ze względu na obchodzony w dniu 16 października 2005 roku V Dzień
Papieski, artykuł ten w całości poświęciłem osobie i pontyfikatowi zmarłego 2 kwietnia br. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Santo Subito
Ból i smutek, które po śmierci Jana
Pawła II stały się udziałem miliardów ludzi na całym świecie, dotyczą także filatelistów. Od samego początku, czyli od jesieni 1978 roku, towarzyszyliśmy posłudze Ojca Świętego, wyszukując, gromadząc i porządkując wszystko, co składa się
na filatelistyczną dokumentację niezwykłego pontyfikatu. W poprzednich wydaniach Biuletynu prezentowałem Państwu
wiele walorów filatelistycznych związanych
z tym pontyfikatem.
Jak stwierdził w swoim albumie Pt. „Papież Pielgrzym na znaczkach pocztowych
świata” ks. prof. Waldemar Chrostowski,
filateliści polscy mają szczególny obowiązek dokumentowania pontyfikatu Jana
Pawła II. Dlatego też gromadzimy, zabezpieczamy i opisujemy poświęcone papieżowi walory pocztowe, traktując je jako
ważne świadectwo charyzmatycznego oddziaływania Osoby i nauczania Wielkiego Rodaka. Naszej pasji i związanej z nią
wiedzy towarzyszy poczucie dumy i przekonanie, że powinniśmy uczynić wszystko,
aby sprostać obowiązkom, jakie wynikają
z uczestnictwa w tak niezwykłym momencie dziejów świata i Ojczyzny.
Jan Paweł II przeżył 84 lata. Pontyfikat
trwał 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. Jego życie, choroba, umieranie i śmierć to wielkie wołanie o godność każdego ludzkiego
życia i szacunek dla niego.
Dorobek pontyfikatu Jana Pawła II jest
imponujący. Owocnie podjął i rozwinął
osiągnięcia swoich wielkich poprzedników, których imiona przybrał. Odbył 104
podróże apostolskie, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach, a także
144 podróże po Włoszech poza Rzym i Castel Gandolfo. Podczas podróży po świecie i po Włoszech przemierzył 1.271.000
km, co odpowiada 31 okrążeniom kuli
ziemskiej. Ogłosił 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji i 45 listów apostolskich oraz 30 motu proprio, czyli oficjal-

nych listów do całego Kościoła, do jego części lub określonych osób. Wygłosił 3 228
przemówień. Zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów. Dokonał 1338 beatyfikacji
i 482 kanonizacje. Zapoczątkował obchody
Światowych Dni Młodzieży, które gromadziły miliony młodych ludzi z całego świata. Wniósł wielki wkład w dzieło ekumeni-

zmu, czyli zbliżenia między chrześcijanami różnych wyznań, a także dialogu, czyli zbliżenia z wyznawcami innych religii.
Przygotował Kościół i świat do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 oraz
wprowadził chrześcijan i ludzkość w XXI
wiek i III Tysiąclecie.
Znaczna część tego wysiłku i dorobku
doczekała się obfitej dokumentacji filatelistycznej. Na znaczkach i innych znakach pocztowych w bezprecedensowy sposób upamiętniono ofiarną posługę Papieża – Polaka. Uczyniło to ponad 150 zarządów pocztowych, nawet w tych państwach, w których Jan Paweł II nigdy nie

przebywał. Łączna liczba wszystkich znaków przekroczyła imponujący próg 5 tysięcy walorów.
Najbardziej znane i najchętniej zbierane
są znaczki i pochodne wobec nich formy
wydawnicze. Za życia Papieża ukazało się
na świecie 400 emisji znaczków poświęconych Jego osobie i pontyfikatowi. W dotychczasowej historii poczty żadna inna
osoba nie została uhonorowana tak wielką liczbą najrozmaitszych walorów. Wyłoniła się nowa dziedzina kolekcjonerstwa,
wyodrębniona z ukształtowanej wcześniej
dziedziny znanej jako filatelistyczne „papalia”, poświęcona wyłącznie pontyfikatowi
i osobie Jana Pawła II. Powstały wspania-

łe zbiory i bogata literatura, której skutkiem stało się z jednej strony przybliżenie
mniej znanych aspektów działalności Papieża, a z drugiej ożywienie i rozwój zainteresowania filatelistyką
Śmierć i pogrzeb Ojca Świętego wyzwoliły ogromną energię duchową. Poczty wielu
krajów uczciły je emitowaniem żałobnych
walorów, które już się ukazały, bądź są
właśnie przygotowywane.
Powyżej prezentuję jeden z tego rodzaju
walorów filatelistycznych.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
Osobie i pontyfikatowi Jana
Pawła II poświecone były nie
tylko walory filatelistyczne ale
również banknoty, monety i medale.
Obok prezentuję awers i rewers medalu wybitego po śmierci Jana Pawła II.
Biuletyn Miejski nr 10/11 (147/148) październik/listopad 2005. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska
w Leżajsku. Kolegium redakcyjne: Eugeniusz Mazur, Wojciech Wirski, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.), Alicja Wnuk, Janusz
Berestka, Grzegorz Korasadowicz. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www. lezajsk.um.gov.pl;
e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 19 października 2005. Nakład 1500 egzemplarzy.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów.
Za treść reklam nie bierze odpowiedzialności. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

23

Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Święta Anna
Samotrzeć
Po drugiej stronie obrazu zaprezentowanego w ostatnim artykule (Biuletyn Miejski 8/9 2005), ukazującego Adorację św. Franciszka widoczne są – ujęte pierwszoplanowo i całopostaciowo – dwie niewiasty, z których jedna, młodsza, trzyma Niemowlę.
Postacią zajmującą wizualne centrum przedstawienia jest Dzieciątko siedzące na lewym ramieniu Niewiasty. Obejmując szyję Matki, wspiera się o Jej ramię i zwraca ku drugiej, sędziwej
niewieście – wyciąga do niej lewą rękę. Twarz Niemowlęcia okolona długimi i miękko modelowanymi puklami brunatnych włosów
jest okrągła, ma wypukłe czoło, zaróżowione, pulchne policzki, mały
nos oraz wydatne, czerwone usta.
Jego główkę wieńczy otwarta korona o prostych, szpiczastych sterczynach, zakończonych pojedynczymi kulkami, szyję zdobi prosty
naszyjnik. Skromne ubranie Dzieciątka stanowi długa, szaro-biała
koszulka i pieluszka okrywająca
Jego nóżki.
Suknia Niewiasty, ukazanej z lewej strony, ma sztywny gorset obszyty u dołu złotym pasem o ażurowych ogniwach. Spod szerokich, podwiniętych rękawów wystaje czerwona koszula. Rozkloszowany, delikatnie udrapowany
dół sukni zakończony jest dwiema
złotymi lamówkami. Pojedyncza taśma tego samego koloru dekoruje
grzbiet prawego rękawa. Półokrągły
dekolt okala zwinięty, bladoniebieski szal, a plecy spowija, upięty na
ramionach, zsuwający się brokatowy płaszcz z błękitną podszewką,
ozdobiony regularnie rozmieszczonym złotym wzorem owoców granatu. Cienka materia układa się na
ziemi w obfite fałdy. Na piersiach
Niewiasty widnieje łańcuch z małych i dużych ogniw ustawionych naprzemian, wysadzanych szlifowanymi szlachetnymi kamieniami bogato oprawionymi.
Stojąca po prawej stronie sędziwa Niewiasta widoczna niemal
z profilu, palcami prawej uniesionej ręki, zgiętej w łokciu, podaje Dzieciątku owoc gruszki. Okrywa Ją zielona, aksamitna suknia z długimi rękawami, obszyta u dołu futrzanym krajem z gronostajów, na którą nałożona jest długa do kolan, lekka, szaroniebieska tunika o krótkich rękawach sięgających łokci. Szatę
wierzchnią stanowi obfity płaszcz utrzymany w szaro-błękitnej
tonacji, podbity od spodu czerwonym materiałem. Zaczesane
do tyłu włosy ujmuje szeroki czerwony zawój, zaś głowę okrywa
długa chusta spływająca swobodnie na plecy. Twarz Niewiasty
ujęta portretowo ma wysokie i wypukłe czoło, wydatny, mocno wystający mały nos, duże usta i wyraziste oczy w ciemnej
oprawie. Postaciom pierwszoplanowym towarzyszą cztery ujęte półpostaciowo aniołki wyłaniające się z rozświetlonych, żółtoróżowych obłoków.
Obraz przedstawia Świętą Annę Samotrzeć. Opisane wyżej Dzieciątko to maleńki Jezus Chrystus trzymany przez Matkę Bożą,
w towarzystwie swej babki, św. Anny. Geneza przedstawień tego
typu tkwi jeszcze w sztuce bizantyńskiej i łączy się bezpośrednio z treścią wizerunków ukazujących Madonny z Dzieciątkiem,
znanych jako Hodegetrie, w które wprowadzano trzecią osobę.
W przedstawieniach tych Maryję ukazywano jako dziewczynkę
z rozpuszczonymi włosami, z koroną na głowie lub ozdobną opa-
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ską na czole, św. Annę natomiast jako kobietę sędziwą, siedzącą
lub stojącą, ubraną w długą suknię, płaszcz i chustę, trzymającą na kolanach lub rękach Maryję i Chrystusa. Nie brakuje koncepcji, w których obie Niewiasty z Chrystusem po środku siedzą
na ławie. Wówczas wskazują na księgę, najczęściej jednak podają Dzieciątku owoc granatu, jabłko, gruszkę, winne grono lub
pęk jarzębiny, symbolizujące Mękę na Krzyżu.
Wyjaśnieniu symboliki tych przedstawień służy nauka św.
Pawła, ukazująca kontrast między Adamem, duszą żywą – człowiekiem ziemskim, zmysłowym, a Chrystusem (Flp 2, 6–11),
ostatnim „Adamem” – duchem ożywiającym (1 Kor 15, 45–49).
Teologowie dopatrywali się także podobieństwa między Ewą
i Matką Bożą. Maryja, przez zgodę na słowo Archanioła Gabriela wypowiedziane podczas Zwiastowania, wierna i posłuszna wobec Boga, stała się przyczyną zbawienia, Ewa natomiast
przez zgodę na słowo kusiciela sprowadziła na cały rodzaj ludzki śmierć. Paralelizm ten, znany już z teologii św. Justyna (zm.
165), kultywowany był przez myślicieli średniowiecza. Dlatego
też w gotyckich przedstawieniach św. Anny Samotrzeć Maryję
ukazywano jako „drugą Ewę”, która podaje jabłko Chrystusowi,
„drugiemu Adamowi”. W ten sposób chciano zilustrować teologiczną prawdę o Synu Bożym i Jego Matce, przez którą przeszło
na świat nowe życie. Na prezentowanym przez nas obrazie owoc
gruszy, oznaczający szeroko rozumiany „owoc z drzewa”, podaje Chrystusowi św. Anna, która
przejmuje rolę Maryi.
Kult św. Anny na terenie Polski
sięga XIV w. Propagowała go liturgia, sztuka i literatura, zwłaszcza
powstająca w środowisku pierwszych pokoleń bernardyńskich.
Wielkim czcicielem św. Anny był
w XV w. bł. Władysław z Gielniowa, najstarszy znany z imienia poeta piszący w języku polskim. Do
licznych dzieł tego znamienitego
kaznodziei bernardyńskiego należy pieśń: „Anna, niewiasta niepłodna...”, przeznaczona na uroczystość Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. W pieśni tej zebrane zostały starotestamentowe zapowiedzi przyjścia na świat Bogurodzicy.
Czynnikiem szczególnym były
jednak bractwa św. Anny znane
we Włoszech już w XIV wieku,
w Polsce popularyzowane w XVI
wieku za panowania Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Bractwo to w 1578 r. przy bernardyńskim kościele w Warszawie założył arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski. W 1589 roku papież Sykstus V wyniósł je do godności arcybractwa, dając mu prawo agregacji na cały kraj. Wspólnoty tego typu powstały równocześnie we Lwowie i Wilnie, a w 1590 r. w Krakowie. Najwięcej
założono ich na terenie metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej,
szczególnie przy licznych już wówczas i prężnych klasztorach
bernardyńskich. Członkowie bractw byli ludźmi wykształconymi. Początkowo rekrutowali się głównie z rodów magnackich,
królewskich i z wyższej szlachty. Należeli do nich między innymi kanclerz Jan Zamoyski i król Zygmunt III Waza. Zadaniem
bractw była przede wszystkim obrona doktryny katolickiej przeciw arianom i protestantom, a także zwalczanie wad narodowych, zwłaszcza pijaństwa.
Przytoczone pokrótce informacje sprzyjają interpretacji naszego obrazu, który łączy w sobie funkcję wizerunku o treściach
religijnych i portretu zbiorowego. Dzięki wskazanym wyżej kontekstom historycznym i kulturowym łatwo wyjaśnić genezę występujących w nim głównych wątków hagiograficznych, a także uzasadnić ich związek z dominującymi na pierwszym planie
postaciami dostojników kościelnych i państwowych z monarchą
na czele, magnatów i przedstawicieli znaczniejszych rodów szlacheckich. Fakt, że Bernardyni byli jednymi z głównych krzewicieli kultu św. Anny w Polsce i cieszyli się opieką monarchów,
rzuca dodatkowe światło na bernardyńską inspirację i proweniencję dzieła.

o. Efrem Obruśnik

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

