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POLTINO z Hortino

Dzień
niepodległości

Podczas specjalnie zwołanej w tym dniu
konferencji prasowej „Hortino” w prezencie mikołajkowym przekazało informację
o nowym znaku towarowym firmy – „Poltino”. Nie oznacza to zmiany szyldu firmy (po prostu „Hortino” produkuje wyroby pod nazwą „Poltino”), aczkolwiek prezes Stanisław Cholewiak nie zarzeka się,
że kiedyś może to nastąpić.
Po kilkuletnim sporze z „Horteksem”
o znak towarowy na produktach „Hortino”,
zakończonym przez sąd nieprzychylnie dla
leżajskiego zakładu, mimo iż trwa jeszcze
procedura apelacyjna, ZPOW HORTINO
zagrał va bank – nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie, postanowił wykreować
nową markę.
Przygotowania trwały ponad pół roku.
Propozycji było około 500, ale okazało się,
że pod kątem zdolności rejestrowych można było przebadać tylko 40 nazw. Firma
– pomna niemiłych doświadczeń – pracowała z dwoma niezależnymi rzecznikami

W 87 rocznicę odzyskania przez nasz
kraj niepodległości mieszkańcy Leżajska złożyli hołd tym, którzy oddali swoje życie za wolność swej Ojczyzny w powstaniach: listopadowym i styczniowym, w wojnach minionego stulecia.
W wigilię Święta Narodowego, 10 listopada br., przed obeliskiem przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Klasztornej przedstawiciele samorządów lokalnych miasta
i powiatu, instytucji, kombatantów, młodzieży złożyli wieńce i pokłonili się poległym patriotom. Zapłonęły dziesiątki zniczów, harcerze pełnili wartę.
W imieniu mieszkańców Leżajska, Urzędu i Rady Miejskiej wieniec złożyli: burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Karakuła i sekretarz Miasta Eugeniusz
Mazur.
Tę podniosłą uroczystość poprzedziła
koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w leżajskiej Bazylice
MBP. Oprawę muzyczną mszy św. i całej
uroczystości przygotowała OSP Orkiestra
Miejska w Leżajsku, a patriotyczną część
artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Licealnych.

6 grudnia br. po raz pierwszy z Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTINO” w Leżajsku wyjechały w świat mrożonki w opakowaniach z nową nazwą „POLTINO”.
patentowymi. Po sprawdzeniu możliwości rejestrowych w Polsce, zostało tylko 12
nazw. Na rynku rosyjskim mogły być brane pod uwagę tylko 4 z nich. ZPOW „Hortino” zlecił przeprowadzenie badań marketingowych renomowanej firmie. Nazwa
„Poltino” była wciąż na pierwszym miejscu
– kojarzyła się respondentom z firmą polską, zdrową żywnością, mrożonkami, produktem o wysokiej jakości.
Teraz na rynku znajdują się towary
pod dwiema nazwami: Hortino i Poltino.
Sukcesywnie jedna nazwa będzie wypierać drugą. Jednocześnie prowadzona będzie szeroko zakrojona akcja reklamująca
markę „Poltino” w mediach, na bilbordach,
w promocjach konsumenckich.
Miejmy nadzieję, że dla „Hortino”, które mimo wiatru w oczy mężnie radziło sobie z przeciwnościami losu przez pięć i pół
roku swego istnienia, rok 2006 będzie jednym pasmem sukcesów i stabilizacji.

(bwl)

(bwl)

Mieszkańcom

Leżajska

i Ziemi Leżajskiej
ciepłych
i pogodnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
spełnienia marzeń
i podołania
wyzwaniom
w Nowym Roku 2006
życzy

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Na okładce:
Od lewej: Michalina Marczak, Andrzej Brudniak, Sandra Karlik.
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Centrum Informacji
Turystycznej w Leżajsku

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Tadeusza Trębacza od stycznia 2006 roku
w Leżajsku rozpocznie działalność Centrum Informacji Turystycznej (CIT),
wchodzące w struktury Miejskiego Centrum Kultury. Jego siedzibą będzie pomieszczenie w wieży dzwonniczej przy
Ratuszu.
Głównym celem działalności CITu jest
umożliwienie sprawnego funkcjonowania
systemu informacji turystycznej w mieście. Nowouruchomione centrum zapewni sprawne funkcjonowanie takiego systemu, przyczyniając się tym samym do poprawy atrakcyjności turystycznej Ziemi Leżajskiej. Dzięki sprawnemu działaniu systemy informacji turystycznej poprawione
zostaną warunki do rozwoju usług turystycznych oraz innych dziedzin działalności gospodarczej.
Do głównych zadań CIT, zapewniających realizację powyższych celów, należeć będą:
• gromadzenie i przetwarzanie informacji
z terenu objętego działaniem centrum;
• dystrybucja informacji i jej udostępnianie zainteresowanym osobom i instytucjom;
• aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji (m.in. udział
w targach, festynach, konkursach itp.);
• współpraca z branżą turystyczną i mediami;
• współpraca z innymi lokalnymi ośrodkami i punktami informacji turystycznej
oraz z wojewódzkimi (regionalnymi) centrami informacji turystycznej, np. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna;
• poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku;
• wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
• prowadzenie strony internetowej,
• prowadzenie innych usług turystycznych, m.in. punkt sprzedaży pamiątek.
Pierwsze kroki w kierunku otwarcia
CITu podjął pełnomocnik Burmistrza ds.
Promocji Miasta Wojciech Wirski, doprowadzając do modernizacji i przystosowania pomieszczeń, w których centrum
będzie funkcjonować. Zakupione zostały także profesjonalne gabloty, które służyć będą do ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych oraz dokumentów
i przedmiotów związanych z historią naszego miasta.
Obecnie Miejskie Centrum Kultury zabiega o pozyskanie środków finansowych
z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie nowego stanowiska pracy. Zakupiony
zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wyposażenie audiowizualne, biurowe i recepcyjne do pomieszczeń

centrum. W przyszłości planowany jest zakup i instalacja elektronicznego punktu
informacyjnego (bezobsługowego), lokalizowanego na zewnątrz pomieszczenia centrum, służącego pomocą poza godzinami
pracy centrum.
W najbliższym czasie na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz Miejskiego Centrum Kultury umieszczone zostaną
szersze informacje na temat powstającego Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto lokal CITu zostanie oznakowany na
zewnątrz budynku, natomiast w różnych
punktach miasta pojawią się tablice informacyjne kierujące do centrum.
Centrum Informacji Turystycznej będzie
prowadzić politykę informacyjno-promocyjną w zakresie budowania korzystnego
wizerunku miasta w regionie i kraju.

Maria Horoszko

Bezpieczna
droga do szkoły
Na początku września br. Szkoła
Podstawowa nr 3 przystąpiła po raz
kolejny do społecznej akcji „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”.
W bieżącym roku szkolnym, postanowiliśmy napisać projekt na konkurs grantowy do Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju
w ramach programu Godzina po lekcjach.
Ponieważ zachęciliśmy do udziału w projekcie wszystkie szkoły podstawowe, a nawet z rejonu, pozyskaliśmy partnerów do
naszych działań. Chętnie pomagają nam
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, strażacy z Powiatowej
Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Leżajsku, Burmistrz Miasta oraz prezes Miejskiego Oddziału ZNP w Leżajsku. Możemy również liczyć na pomoc Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Nasz projekt zyskał uznanie komisji
przyznającej granty i otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie konkursów, zakup
pomocy dydaktycznych – znaków drogowych, gier, wyposażenia rowerowego toru
przeszkód oraz zorganizowanie akcji na
szczeblu miejskim. Głównymi celami projektu było: * wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad
świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty, * wyrobienie konieczności umiejętności i nawyków potrzebnych
do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg oraz wystąpienia w roli
opiekuna młodszych kolegów, * zwrócenie
uwagi społeczności miejskiej na powagę
problemu jakim jest bezpieczeństwo dzieci na drogach.
W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku, wzięli
udział w lekcjach o ruchu drogowym na
języku polskim, wycieczkach – (obserwacja ruchu drogowego, praktyczna nauka
przechodzenia przez jezdnię, omawianie
znaczenia znaków drogowych), uczestniczyli w prelekcjach i pogadankach przygotowanych przez policjanta. W czasie pozalekcyjnych zajęć dzieci oglądały filmy
edukacyjne, przygotowały sztukę teatralną
o ruchu drogowym i wystawiły ją dla dzieci z oddziału dziecięcego Szpitala w Leżajciąg dalszy na stronie 4

Radnemu i wiceprzewodniczącemu
Rady Miejskiej w Leżajsku

Piotrowi Urbanowi
wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Rada Miejska
i Burmistrz Leżajska
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Zachowaj
sku i Domu Dziecka w Sarzynie. Grupa retrzeźwy umysł
daktorów przygotowała specjalne wydanie
gazetkę szkolną „Pętelka”. Uczniowie klas
IV będą uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do zdobycia karty rowerowej. Dzieci wykonały również makiety ulic
i znaków drogowych, gry planszowe utrwalające wiadomości o ruchu drogowym.
Dodatkowo zaprosiliśmy Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 do udziału w rowerowym torze przeszkód, happeningu, konkursie wiedzy o ruchu drogowym (konkursy odbędą się na szczeblu szkolnym i miejskim). W konkursie plastycznym uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych

w Laszczynach, Grodzisku Górnym, Nowej Sarzynie, Biedaczowie oraz z Ośrodka Szkolno Wychowawczego i ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Leżajsku. Zaprosiliśmy również uczniów, rodziców i nauczycieli na Rowerowy Tor Przeszkód, połączony z pokazami ratownictwa. Instruktorzy i wolontariusze projektu przygotowali konspekty do zajęć, regulaminy i pytania
do konkursów na płytach CD i przekazali je do leżajskich szkół, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Domu Dziecka, służące
jako pomoc dydaktyczna do przeprowadzania podobnych zajęć. Na zakończenie
projektu zorganizowana została wystawa
zdjęć, prac plastycznych z realizacji projektu oraz na uroczystym apelu nagrodzone zostały dzieci, które zajęły czołowe miejsca w konkursach.

Elżbieta Furmańska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
2 w Leżajsku przystąpili w roku szkolnym 2004/05 (po raz pierwszy) do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Ogłoszeniem i koordynowaniem w szkole akcji pod takim samym tytułem zajął się
Szkolny Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Trudności Wychowawczych. Zapoznani z programem nauczyciele przystąpili do realizacji trzech zadań konkursowych: 1. „Co zrobisz, gdy wygrasz? Co
zrobisz, gdy przegrasz?”, 2. „Mierz wysoko”, 3. „Jak wypocząć z Trzeźwym
Umysłem?”.
W konkursie „Co zrobisz, gdy wygrasz? Co zrobisz, gdy przegrasz?”
uczniowie wypowiadali się w formie plastycznej oraz literackiej o zachowaniach
młodego człowieka w obliczu sukcesu i porażki. Podpowiedzią do zadania konkursowego były prowadzone na lekcjach wychowawczych dyskusje na temat typowych zachowań ludzi w obliczu sukcesu, jak i porażki, a także konsekwencji tych zachowań. W ramach konkursu „Mierz wysoko” odbyły się mecze piłki nożnej i tenisa
ziemnego oraz inne zawody sportowe zorganizowane w ramach Dnia Sportu Szkolnego, który odbył się 1 czerwca br. Zadanie konkursowe „Mierz wysoko” polegało
na zaznaczeniu odpowiedzi do pytań konkursowych. Pytania dotyczyły znajomości
wydarzeń sportowych i nazwisk mistrzów
olimpijskich. Dzięki konkursowi uczniowie
zrozumieli, że trzeba mieć ambicje i stawiać sobie coraz wyższą poprzeczkę, aby
osiągnąć cele, umieć pokonywać słabości,
nie poddawać się, radzić się rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Kolejne zadanie polegało na przedstawieniu w formie pocztówki rysunku przedstawiającego „Jak wypocząć z Trzeźwym Umysłem” – konkurs był dla chętnych uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej. W ramach
tematyki godzin wychowawczych wychowawcy klas omawiali z młodzieżą problem
uzależnień i bezpieczeństwa – co wynika
z realizacji szkolnego programu profilak-

Kolbuszowa, Sokołów Młp.,
Kamień, Ropczyce, Mielec

Jak obyczaj każe stary, według
ojców naszych wiary, chcemy
złożyć Wam życzenia z dniem
Bożego Narodzenia. Niech ta
Gwiazdka Betlejemska, która
wschodzi tuż po zmroku, da
Wam szczęście i pomyślność
w nadchodzącym Roku.

(jr)

Miejski Zakład Komunalny spółka z o.o. w Leżajsku
podaje aktualne wyniki analiz wody z wodociągu miejskiego
dla miasta Leżajsk wykonane przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Leżajsku

SIEĆ SKLEPÓW

Leżajsk, ul. A. Mickiewicza 58
tel.: 17/240 20 45

tyki, natomiast uczniowie wypowiadali się
w formie plastycznej na temat – jak wypocząć i spędzić wakacje z trzeźwym umysłem? Okolicznym sklepom wręczono list
do sprzedawców promujący działania antyalkoholowe.
Wszystkie działania szkoły podjęte w ramach kampanii stały się dla młodzieży
okazją do poznania rzetelnej wiedzy na
temat uzależnień i ich skutków oraz sposobów spędzania wolnego czasu ciekawie,
zdrowo, bez nałogów. Uczniowie kształtowali w sobie umiejętność zdrowego stylu
życia , tak ważnego dla ich dalszego rozwoju fizycznego i psychicznego. Na zakończenie każdego z bloków tematycznych chętni
uczniowie przygotowywali prace konkursowe, w których wykazywali się zdobytą
wiedzą oraz prezentowali swoje umiejętności. W czerwcu, na zakończenie kampanii, wysłano do organizatora 13 najlepszych prac konkursowych. W gronie laureatów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
znalazło się 5 uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Leżajsku: Paweł Banach – kl. III
b, Bartosz Wójtowicz – kl. IIIb, Adrianna Bauer – kl. IVa, Jakub Gut – kl. IVa,
Magdalena Drożdżal – kl. VId.
1 grudnia br. w ratuszu Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz wręczył laureatom nagrody.

Wyniki oznaczeń fizyko-chemicznych
Rodzaj oznaczenia
Barwa
Mętność
Odczyn
Zapach
Smak
Amoniak / Azot amonowy
Azotany / Azot azotanowy
Azotyny / Azot azotynowy
Mangan
Żelazo

Jednostka

Wynik badania

mgPt/dm3
NTU
pH

1
0,26
7,4
akceptowalny
akceptowalny
0,02
11,42
0,01
0,02
0,03

mgNH4/dm3
mgNO3/dm3
mgNO2/dm3
mgMn/dm3
mgFe/dm3

Dopuszczalne
zakresy wartości
15
1
6,5-9,5
akceptowalny
akceptowalny
0,5
50
0,5
0,05
0,2

Wyniki oznaczeń mikrobiologicznych
życzy
Zarząd
oraz
Pracownicy
firmy Orzech

4

Rodzaj oznaczenia
Bakterie grupy coli
Bakterie grupy coli
termotolerancyjne
Ogólna liczba bakterii

Jednostka

Wynik badania

100 ml

0

Dopuszczalne
zakresy wartości
0

100 ml

0

0

1 ml

1
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gospodarka

Rozważnie i skutecznie
Przyjmują do pracy. Wstępem są rozmowy weryfikacyjne. Umiesz, jesteś dobry. Dyplom się liczy, najpierw jednak
pokaż, co potrafisz. To pierwszy stopień
w drodze do nabycia statusu pracownika w Instal Systems w Leżajsku. W przyszłym roku powinno znaleźć w nim zatrudnienie około stu osób.
Firma rozwija się w niemal błyskawicznym tempie.
Działa na dobre dopiero od pół roku. Powstała jako spółka, której udziałowcami
są: Transsystem z Woli Dalszej koło Łańcuta i niemiecka Burenen Maschinenfabrik. Prezesem zarządu jest Stanisław Inglot. Na początku lipca br. firma kupiła
zakład w Leżajsku rzeszowskiego Instalu, który znajdował się w stanie upadłości
i przejęła go z całym „dobrodziejstwem inwentarza” – wymagające remontu budynki i hale produkcyjne, załoga, stary park
maszynowy.
W lipcu Instal Systems zatrudnił 60 pracowników w bezpośredniej produkcji, na
przełomie sierpnia i września podwoił tę
liczbę. Wciąż tworzy nowe miejsca pracy, poszukuje przede wszystkim spawaczy, ślusarzy, monterów. Przy współudziale Rejonowego Biura Pracy organizuje kursy specjalistyczne.

Czesław Tworek, kierownik produkcji
w Instal Systems przy silosie, podstawowym wyrobie firmy.
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
W pierwszych dniach grudnia br. w tej
leżajskiej firmie pracowało już ponad 170
osób. – Mamy, jak na tak młodą firmę ambitne plany sprzedaży na rok 2006 – powiedział nam Stanisław Inglot. – W związku
z tym będzie musiało wzrosnąć zatrudnienie. Zostanie utworzony nowy dział: usługi
zewnętrzne montażowe. Większość zadań
będziemy wykonywali w zakresie projektowania, wykonania, dostawy i montażu.
Obecnie mamy już niewielką ekipę wykonującą takie prace na budowach w Polsce
i w Niemczech.
Instal Systems produkuje różnego rodzaju urządzenia, głównie jednak wielkogabarytowe zbiorniki i silosy. Realizuje też
zamówienia zagraniczne (w sierpniu trzy
potężne zbiorniki wyjechały stąd do Słowacji). Produkcja w firmie toczy się swoim rytmem (w przyszłym roku ma wejść
w życie system trzyzmianowy), a równocześnie modernizowane są hale produkcyjne, pomieszczenia socjalne, sprowadzane nowe maszyny. Na początku grudnia
zakupiła wypalarkę laserową i dwie krawędziarki. W portfelu zamówień znajdują się głównie firmy krajów Unii Europejskiej. Instal Systems przymierza się też do
budowy nowych obiektów. Gdyby zakład
znajdował się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, znacznie łatwiej byłoby mu zrealizować zamierzenia inwestycyjne. Póki
co o ewentualnym przyłączeniu go do strefy trudno mówić, ponieważ zlokalizowany
jest nie tylko w mieście, ale częściowo też
w gminie Leżajsk. Nie pozostaje nic innego, jak mieć nadzieję, że samorządy lokalne ze zrozumieniem podejdą do problemów
prężnie rozwijającej się firmy i tworzącej
sporo nowych miejsc pracy.

(bwl)
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spotkania

Będę wspierał władze miasta

Trudna lekcja demokracji

– To spotkanie z mieszkańcami Ziemi Leżajskiej jest dla mnie dużą przyjemnością. Promocja mojej książki odbyła się w Krakowie, w Warszawie, ale nie do pomyślenia byłoby dla mnie, żeby nie odbyła się w Leżajsku – tymi słowami 2 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury rozpoczął swój poranek autorski poseł na Sejm
RP Józef Zych, w przeszłości marszałek i wicemarszałek Sejmu, poseł kolejnych
sześciu kadencji.
• Ktoś, kto nie bywa tu na co dzień, łatwiej potrafi to ocenić. Jak postrzega pan
nasze miasto?
• Bardzo pozytywnie. W ciągu ostatnich
dwóch, trzech lat miasto bardzo się zmieniło. Widzę odnowione budynki, piękny rynek, nowe ulice, ciekawe inicjatywy gospodarcze. Jest specjalna strefa ekonomiczna, powstają nowe zakłady pracy, nowe
miejsca pracy.
• W okresie pięciu kadencji pańskiego posłowania Leżajsk i jego okolice wiele panu
zawdzięczają, ma pan swoje zasługi w rozwoju miasta i regionu, zwłaszcza w latach
1994–1998 wpisał się pan głęboko w troski naszego życia miejskiego.
• Że prawie od korbki aparatu telefo– Przybywam tu z największą przyjemnicznego cały powiat przeszedł na pełną
nością – dodał i opowiedział o niedawnej
telefonizację? Ja ostatnio otrzymałem mawizycie wraz z burmistrzem w jego umiłoteriały z archiwum w związku z przygotowanym klasztorze. – Przeor i o. Więcław odwywaniem książki do druku i okazało się,
prowadzili mnie pod organy i mówią: niech
że z kolegami, z władzami samorządowypan spojrzy na te organy. Ja mówię: doskomi podejmowaliśmy różne działania. Tenale je znam. A oni: Ale to jest część pańlefonizacja Leżajska wraz z okręgiem Noskich organów. Rzeczywiście walczyliśmy
wej Sarzyny w ostatecznym rozrachunku
o niebagatelne środki najpierw na dokukosztowała 129 starych miliardów złotych.
mentację, a potem na realizację konserwaBył problem, kiedy trzeba było załatwić
cji tego instrumentu.
zwrot części lasu dla klasztoru, wyprowaDodał też: – Wspominam o tym dlatego,
dzić z tego terenu PKS, żeby można było
że bardzo często w naszym kraju w sytubudować dom pielgrzyma, trzeba było zdoacji rozbicia politycznego nie pamięta się
być środki na odnowę organów, ogrzewao tym, że podstawową sprawą polityków
nie klasztoru, pomóc leżajskiej oświacie.
jest troska o swoje gniazdo, miasto, wieś
Tych działań było rzeczywiście wiele.
i że ta troska powinna być naczelną ideą.
• Czy w kolejnej kadencji poselskiej zaJeżeli tak się pojmuje działalność na rzecz
mierza pan powiększyć swoje zasługi dla
społeczeństwa, to można wspólnie wiele
Ziemi Leżajskiej, mimo że pana okręgiem
zrobić.
wyborczym jest teraz Ziemia Lubuska?
Książka, którą napisał, to 16 trudnych
lat krystalizowania się idei demokratycznego spojrzenia na nasz kraj, od okrągłego stołu do dziś. Jej autor uczestniczył we
wszystkich ważnych dla Rzeczypospolitej
wydarzeniach od 1989 roku, przeszedł
wszystkie szczeble kariery parlamentarnej od posła, przewodniczącego komisji,
wicemarszałka, marszałka, po marszałka
seniora. Opisał je w niej, dodał też nieco anegdot światowych i sejmowych. Zapowiedział też, że dalszy ich ciąg ukaże
w dwóch kolejnych przygotowywanych do
druku tomach. – Po raz pierwszy ujawniam wiele spraw, o których albo nie pisano, albo nie wiedziano, albo był wokół
nich krąg zamknięty. Dotykam najtrudniejszych problemów z okresu tych szesnastu
• Mieszkam od lat w Zielonej Górze, ale
lat. Jako prawnik byłem doradcą przy twojestem bardzo mocno związany z Ziemią
rzeniu konstytucji europejskiej. Piszę o meLeżajską i gdybym mógł, natychmiast bym
andrach polityki i działalności parlamensię tu przeprowadził. Pan burmistrz Trętarnej. To była trudna praca, bo trzeba było
bacz i przewodniczący Rady Miejskiej pan
przede wszystkim zadbać o wierność histoSroka dali mi w dniu dzisiejszym zadania.
ryczną, nie opierać się tylko na swojej paPan burmistrz wręczył mi dokumenty domięci czy notatkach. Trzeba było sprawdzić
tyczące budowy leżajskiej obwodnicy, któtysiące artykułów, dat, sprawozdań sejmorej realizacja zgodnie z programem rządowych… Ta książka to wierna relacja tego,
wym ma nastąpić w latach 2007–2008.
co w tym czasie się działo. Moim zamiarem
Prosił o pomoc w uzyskaniu środków na
było pokazanie, jak trudna była ta droga
wykup terenów przeznaczonych pod tę indo demokracji. I ona nadal jest trudna.
westycję. Wiem, ile przy pomocy środków
* * *
z Unii Europejskiej zrobiono w Leżajsku,
Korzystając z okazji „Biuletyn Miejale też jak doskonale rozbudowana została
ski” poprosił posła Józefa Zycha o pięć
infrastruktura arterii omijających Zieloną
minut rozmowy.
Górę. Wiedzieliśmy, jak zabiegać o środ• Powiedział Pan, że nie wyobraża sobie,
ki unijne i jak je pozyskiwać. Doskonale
aby promocja tej książki miała się nie odzdaję sobie sprawę z tego, jakie znaczebyć się też w Leżajsku. Nasze miasto nie
nie ma dla miasta i jej mieszkańców objest metropolią jak stolice Polski.
wodnica Leżajska. Jaki będzie efekt moich
• Ale to jest jednak moje miasto. Tu chostarań, to się okaże. Ale oczywiście będę
dziłem do liceum, mam tu wielu przyjao nią zabiegał. Myślę, że wspólnie będzieciół. Jestem emocjonalnie związany z Lemy się o to starać.
żajskiem. W pobliżu, w Giedlarowej mam
rodzeństwo. A poza tym jestem przecież
Barbara Woś-Lisiecka
honorowym obywatelem Leżajska.
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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krok do przodu
Mamy MOSiR
Rada Miejska w Leżajsku na
sesji, która odbyła się 29 listopada br. powołała do życia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Jego siedziba znajduje się w budynku Krytej Pływalni w Leżajsku.
W skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku wchodzą
obiekty basenowe Krytej Pływalni
„Oceanik” wraz z urządzeniami towarzyszącymi i sportowo-rekreacyjnymi,
obiekty Stadionu Miejskiego czyli płyta główna boiska z zapleczem, dwa
boiska treningowe, budynek administracyjno-socjalny wraz z przyległym
terenem mieszczącym się przy ulicy Sportowej a także zalew „Floryda”
z terenem przyległym położonym na
obrzeżach zachodniej części miasta
przy ulicy Kąty.
Tak więc rozrzucone w trzech miejscach miasta obiekty sportowo-rekreacyjne będą mieć teraz jednego zarządcę – Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Klub sportowy „Pogoń” będzie funkcjonował oddzielnie.
Dzięki tej decyzji radnych taka instytucja jak MOSiR, obejmujący
swym zasięgiem szerokie spektrum
działalności sportowo-rekreacyjnej,
będzie miał większe możliwości starania się i pozyskania środków unijnych na rozwój.
Plany i zamierzenia są bardzo ambitne. W budynku przy stadionie, po
niewielkim remoncie może powstać
kawiarnia, sklepik, punkt toto-lotka.
Przede wszystkim zaś obiekt może zostać z powodzeniem wykorzystany na
hotelik, świadczący usługi nie tylko
przygodnym turystom ale i klubom
sportowym, których zawodnicy odbywaliby tu szkolenia , treningi i obozy
kondycyjne.
Zalew „Floryda” też może być
znacznie lepiej wykorzystany. Przede
wszystkim może tu powstać kąpielisko z prawdziwego zdarzenia z piaszczystą plażą, kajakami, rowerami
wodnymi, opieką ratownika, polem
biwakowym, sanitariatami, małą gastronomią. Nie bez znaczenia byłoby też stworzenie pola kempingowego z zapleczem potrzebnym turystom,
którzy na wakacje wybierają się samochodem z przyczepą kempingową.
To popularny sposób spędzania urlopu w krajach Unii Europejskiej, a my
– jako jej członkowie – powinniśmy
chyba nadrobić zaległości i pod tym
względem.
Oczywiście większość tych przedsięwzięć łatwiej teraz zaliczyć do sfery marzeń, ale jeśli nie będziemy mieć
marzeń, nie będziemy ich mogli realizować.

(bwl)
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życzenia, ogłoszenia
„Kiedy już zabłyśnie na niebie Pierwsza Gwiazda,
W tę Grudniową Wigilijną Noc,
Niech ogarnie nas uczucie
Radości, Miłości i Szczęścia
Tak silne aby trwało przez cały Nowy Rok”

Okres Bożego Narodzenia to wyjątkowa możliwość przekazania z głębi serca życzeń radosnego świętowania oraz
podziękowań sponsorom i darczyńcom Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku, a są to:
Grupa Żywiec S. A. Browar w Leżajsku • Kwiaciarnia „Storczyk” w Leżajsku •
Salon Fryzjerski Ewy Kaduk • Restauracja-Hotel „U Braci Zygmuntów” • PPHU
PRĄDEX w Leżajsku • Przędsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów • ZPOW HORTINO w Leżajsku • Nadleśnictwo Leżajsk • Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marketchem” w Leżajsku
• Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „APISO” • Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o. w Rzeszowie • Zakłady Mięsne „Smak Eko” w Górnie • Pizzeria „Greka” w Leżajsku • Starostwo Powiatowe w Leżajsku • Biuro Podrróży i Turystyki „Restur”
w Rzeszowie • Firma Złotniczo-Jubilerska „KARAT” w Leżajsku • Przychodnia „Pod Klasztorem” w Leżajsku • „Fotosfera” w Leżajsku • Firma Handlowo-Usługowa „Rolnik” w Leżajsku • Kantor Wymiany Walut przy MCK w Leżajsku • Apteka „Pod Kasztanami” w Leżajsku • „Euro-Okna Plus” Sp. z o.o.
w Leżajsku • Firma „Orzech” w Kolbuszowej • PSS „Społem” w Leżajsku • Cistkarnia „Rafael” w Leżajsku
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
Oferuje kompleksową obsługę bankową:
– rachunki bieżące i ekokonta
– lokaty terminowe
– kredyty komercyjne
– kredyty ekologiczne m.in. ocieplanie domów, wymiana
okien, c.o. maks. kwota kredytu 200 tys. zł, okres do 5 lat,
oprocentowanie 4,95% (stan 30.11.2005 r.)

CHRONIMY NIE TYLKO PIENIĄDZE…
ŻYCZYMY SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
ODDZIAŁ OPERACYJNY W LEŻAJSKU
ul. Mickiewicza 82, 37-300 Leżajsk
tel./fax (17) 242 06 05
Zapraszamy poniedziałek – piątek w godz. 9–17

BĘDZIEMY BUDOWAĆ MIESZKANIA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LEŻAJSKU uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że zamierza budować nowe mieszkania.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego musi być poprzedzone rozpoznaniem zapotrzebowania na nowe lokale mieszkalne. W tym celu oznajmiamy, że rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji pisemnych osób zainteresowanych mieszkaniami. Deklaracje nie są wiążące
jednak niezbędne, aby rozpocząć starania o nabycie od
Gminy Miasto Leżajsk terenów pod to budownictwo po
spalonym przedszkolu przy ul. Kopernika.
Informujemy, że szacunkowy koszt budowy 1 m2 mieszkania może wynieść
od 2000 do 2500 zł.
Liczba budowanych mieszkań zależeć będzie od zapotrzebowania i od wielkości terenu przeznaczonego na ten cel.
Wszystkich zainteresowanych budownictwem mieszkaniowym prosimy
o składanie deklaracji w Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku ul. Kołłątaja 1B 37-300 Leżajsk w formie pisemnej lub na adres e-mail: sekretariat@sm.
lezajsk.info
Życzymy Państwu Szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia oraz bardzo
udanego roku 2006.

Dziękuję wszystkim samorządom, które
z nami współpracują, oraz mieszkańcom
tych gmin, miast i miasta Leżajska, którzy
korzystają z naszych usług, i życzę im wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Komunalnego
Stanisław Żołyniak
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fakty i opinie

Powiat leżajski ma nowego starostę, zarząd i pełny skład radnych

Zarząd Powiatu
Tego można było się spodziewać już
18 października br., kiedy radni powiatu podczas 45. sesji najpierw wyeliminowali ze swego grona byłego starostę
Zbigniewa Rynasiewicza, który został
wybrany na posła do Sejmu RP, a potem zgodnie podzielili się na dwa obozy i spośród dwóch zgłoszonych kandydatów na urząd starosty, nie wybrali żadnego.

Prezydium Rady Powiatu
Kolejna nadzwyczajna sesja zwołana została na 8 listopada br. W grę wchodził
nie tylko wybór starosty, ale i zaprzysiężenie wskazanego przez Komisarza Wyborczego (zgodnie z Ordynacją Wyborczą)
nowego radnego (w powiecie powinno być
ich 19).
Połowa radnych, kojarzonych z PiS, postanowiła tę sesję zbojkotować, uznając, że
poprzednia została bezprawnie zamknię-

Lemiech, który zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Przewodniczący Andrzej Fleszar łamiącym się ze wzruszenia głosem podziękował mu za godną i pełną zrozumienia powagi sytuacji postawę. Przyznał, że Stanisław Lemiech, najstarszy w gronie radnych, dał wszystkim przykład, jak zachować się w chwili, kiedy najważniejszym celem jest dobro ogółu.

…tam trzeci korzysta
Pat w powiecie trwał dokładnie miesiąc.
Nie było starosty, nie było zarządu, który
zgodnie ze statutem musi być trzyosobowy. Wicestarosta nie mógł działać w imieniu zarządu, sekretarz powiatu mógł podpisać podanie o urlop pracownika. Wiele decyzji i dokumentów czekało na podpis starosty. W kolejce czekały też ważne
dla powiatu uchwały, ważyły się losy budżetu na przyszły rok, którego projekt powinien być złożony do 15 listopada. Brak
starosty, zarządu i zgody wśród radnych
dezorganizowały pracę powiatu. Był nawet moment, kiedy przewodniczący Rady
Powiatu chciał złożyć do prokuratury doniesienie o działanie na szkodę interesu
publicznego przez zarząd powiatu, który
do czasu wyboru nowego gremium powinien jednak nadal funkcjonować, i sekretarza powiatu za niewypełnienie obowiązków oraz radnych, którzy bojkotując kolejne sesje uniemożliwiali radnemu elektowi sprawowanie mandatu.
Od 18 października br. co kilka dni zwoływane były w powiecie sesje nadzwyczajne. Wciąż głównym punktem obrad był wybór starosty. I wciąż nie było rezultatu.
Grupa radnych związanych z Platformą
Obywatelską przez cały czas miała jednego
kandydata - Roberta Żołynię. Grupa radnych związanych z Prawem i Sprawiedliwość żonglowała kandydatami. Najpierw
był nim Janusz Wylaź, potem Kazimierz
Kryla, i jeszcze Krystyna Wnęk albo może
Stanisław Kosior.
25 października br. na 46. sesji Rady
Powiatu nikt z kandydatów nie otrzymał
zdecydowanej większości głosów. Kontynuowano ją więc 2 listopada i 4 listopada.

ta. Wysłali w tej sprawie skargę do wojewody i odbyli swoją sesję w… restauracji.
Radni związani z PiS nie chcieli, by przed
wyborem starosty dopuścić do zaprzysiężenia nowego radnego, który mógłby przechylić szalę w stronę PO.
Dwa dni później, 10 listopada br., 47.
sesja Rady Powiatu znów z tego samego
powodu (brak wystarczającej liczby radnych) nie została otwarta. I nic się nie
zmieniło. Pat w powiecie trwał nadal, nabrzmiewał jak wrzód.
W skrzynkach na listy mieszkańców Leżajska pojawiły się ulotki o zawłaszczaniu
powiatu. Otwarta wojna wisiała na włosku. Czy rycerze myśleli wtedy o losie powiatu?
O co szło?
Można by tu sparafrazować słynne powiedzenie: „wasz prezydent, nasz premier”,
tyle że chodziło o niższy szczebel władzy.
Grupa radnych związanych z Prawem
i Sprawiedliwość trzymała się zdania, że
jeśli przewodniczący Rady Powiatu będzie
z Platformy Obywatelskiej, to starosta powinien wywodzić się z Prawa i Sprawiedliwość albo kręgu bliskiemu tej partii.
A wtedy wiceprzewodniczący Rady Powiatu powinien być z PiS, zaś wicestarosta
może być z PO.
Ostatecznie tak właśnie się stało.
Starostą został Władysław Kozikowski
(były wicestarosta), wicestarostą Robert
Żołynia. Andrzej Fleszar zachował fotel
przewodniczącego Rady Powiatu, a wiceprzewodniczącym został Jan Kula (LPR),
członkiem zarządu – Jan Tryka, solidaryzujący się z grupą radnych, którzy nie bojkotowali sesji.
Ale aby mogło do tego dojść, ktoś musiał zwolnić miejsce. Uczynił to Stanisław

Stanisław Lemiech
Te wszystkie decyzje zapadły 17 listopada br. na 47. sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. Radni stawili się na niej jak jeden
mąż. I głosowanie nad kolejnymi punktami porządku obrad szło jak z płatka. Gołym okiem widać było, że wojenny topór
przynajmniej na razie został zakopany. Po
wyborze starosty, zarządu i wiceprzewodniczącego rady zaprzysiężony został dziewiętnasty radny powiatu leżajskiego – Waldemar Fus z Kuryłówki.
Scenariusz tej sesji zapisany został poprzedniego dnia. W końcu zwaśnione strony zasiadły przy „okrągłym stole”. Potem
podpisały porozumienie. I podczas tej sesji
nie wychyliły się poza jego ramy.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy,
ale niesmak pozostaje.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka
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inwestycje w mieście

Nowe ulice i rozwiązania
komunikacyjne w mieście

Ulica Podolszyny
Ta jedna z najdłuższych ulic w Leżajsku,
zarządzanych przez miasto, i do niedawna jeszcze znajdująca się w kiepskim stanie nabiera nowego wyglądu. Na odcinku
od torów PKP w stronę bazy MZK została zgodnie z planem położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

i Lipy. Układane są ostatnie odcinki rurociągów. Mieszkańcy na swój koszt wykonują podłączenia nieruchomości.

Ulice Wyspiańskiego
i Klasztorna
Koniec kalendarzowego roku sprzyja
finalizacji wszelkich rozpoczętych robót.
Tak też się stało na łączniku ulic Wyspiańskiego z Klasztorną. Zakończone zostały
ostatnie prace. Po nowej nawierzchni asfaltowej jeżdżą już samochody.

Dróg Wojewódzkich stosował działania
„krótkiej kołdry” – jest dziura, łatamy.
W mijającym roku PZDW pozyskała
środki na kapitalny remont i przebudowę drogi Łańcut – Leżajsk. Oznacza to, że
i ulica Rzeszowska nabierze blasku. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała
„Skanska”.
W ostatnich dniach listopada br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku burmistrz Tadeusz Trębacz gościł dyrektora kontraktu
z firmy „Skanska” Stanisława Michalika
i kierownika Stanisława Babisia.
Zapewnili, że mimo niezbyt sprzyjającej aury przystępują do realizacji inwestycji. Jeszcze w tym roku mają być ułożone wzdłuż ulicy krawężniki i wykonana wycinka drzew. W marcu przyszłego
roku prace nabiorą tempa. Za rok o tej porze droga Leżajsk – Łańcut ma być gotowa w nowej formie i nowym wymiarze. Na
razie przez okres zimy nawierzchnia nie
zostanie zmieniona, bo biorąc pod uwagę efekty działań atmosferycznych mógłby się pogorszyć jeszcze jej stan. Trzeba
się będzie uzbroić w cierpliwość i czekać
do wiosny, kiedy ruszą prace, a cieszyć
się nią w grudniu 2006.

Dotacje unijne
Kolejny nasz projekt przeszedł pierwszy
etap weryfikacji. Zgłoszony został pod hasłem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej wschodniej części miasta Leżajska. Kwota do uzyskania w ramach dotacji wynosi 765 tys. zł. W przypadku jej przyznania, otrzymane pieniądze zrefundują w 60 procentach poniesione przez miasto nakłady na następujące
inwestycje: budowa wodociągów w ulicach
– 28 Maja, Sikorskiego, Nizinna, Burmistrzów Zawilskich, św. Jadwigi Królowej,
Kuczka, Lipy, Podzwierzyniec; budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach – Siedlanka,
Słoneczna, Zielona, Sanowa, Spółdzielcza;
budowa kolektora burzowego w ulicach –
Burmistrzów Zawilskich. Większość prac
została już wykonana.

Otrzymał ją też kilkusetmetrowy odcinek ulicy bocznej Podolszyny, tj. w okolicy dawnej bazy paliw. Mieszkańcy kilkunastu budynków w tej okolicy nie toną już
w błocie, nie brodzą po kałużach.

Ulica Mickiewicza
Zakończony został remont chodników
przy ulicy Mickiewicza. Ostatni odcinek
położony został w okolicy dworca PKS.
Było to możliwe dzięki staraniom burmistrza, na którego prośbę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowo
dostarczyła nam 400 metrów kw. kostki.

Ulica Burmistrzów
Zawilskich
Jesteśmy po przetargu na budowę kolektora burzowego przy ulicy Burmistrzów
Zawilskich. Na początku grudnia wyłoniony został wykonawca i wkrótce rozpoczął
– zgodnie z założonym harmonogramem
– prace związane z budową kolektora burzowego wzdłuż ulicy Burmistrzów Zawilskich.

Ulice Spółdzielcza
i Sanowa
Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach
Spółdzielcza i Sanowa. W następnej kolejności zostanie wykonana nawierzchnia
asfaltowa ulicy Spółdzielczej.

Ulice Lipy
i Podzwierzyniec
Dobiegają również końca prace przy budowie wodociągu w ulicach Podzwierzyniec

8

Ulica Studzienna
Z rozpoczęciem budowy tej ulicy był pewien problem. Przez wiele lat nie można
jej było zaprojektować do końca (nadal
zrobić tego nie można), ponieważ miasto
dysponuje jedynie określoną częścią terenu. W tym roku miasto – nie czekając
na ewentualną zmianę decyzji właścicieli
prywatnych, do których należy pozostała część gruntu – zdecydowało się wybudować ulicę na terenie, jaki ma w swoim
władaniu. Na tym odcinku ułożone zostały krawężniki, zrobiona podbudowa
z tłucznia. W następnym etapie zostanie
położona nawierzchnia asfaltowa.

W ramach współfinansowania realizowanego przez Miasto projektu drogowego „Rozbudowa układu komunikacyjnego
w północno-wschodniej części miasta Leżajska pod działalność SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ EURO-PARK” na konto
Urzędu Miejskiego w Leżajsku w październiku br. wpłynęły środki Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 803 447,59 zł, a w listopadzie br. – z budżetu państwa w wysokości 107 140,63 zł.
Kwoty te obejmują dwa zakończone zadania: 1. Budowa drogi do dzielnicy prze-

Ulica Rzeszowska
To – po skrzyżowaniu, które za parę miesięcy zamieni się w rondo i znacznie ułatwi ruch pojazdów w tym miejscu – bez
mała najgorsza ulica w Leżajsku. Gorzej,
bo w pewnym stopniu jest wizytówką miasta – to droga w kierunku Łańcuta i stolicy województwa. Nie jest to jednak droga miejska; miasto może jedynie prosić
właściciela, by poprawił jej stan. Ostatnio
przez kilka sezonów Podkarpacki Zarząd

Ulica K. Baczyńskiego.

mysłowej III etap, 2. budowa ul. ppłk. Więcława-Śląskiego i ul. Baczyńskiego oraz
zadanie będące w trakcie realizacji – przebudowa ul. Podolszyny.
Łącznie do końca roku miasto otrzyma
środki w zakresie tego projektu w wysokości 1 395 099,81 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego i przez budżet
państwa.

ły, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, oraz zatrudnionych w firmie fachowców.
* * *
22 listopada br. został przeprowadzony
odbiór techniczny przeniesionej na nowe
miejsce XIX-wiecznej kapliczki. Sprawdzano jakość wykonania przedsięwzięcia.
Analizowano dokumentację. Odbiór techniczny wypadł pozytywnie.
Przypomnijmy.
12 października br. rozpoczęły się przygotowania do przeniesienia kapliczki, oderwanie jej od pustego wewnątrz postumentu. 17 października br. „przefrunęła” ona
na nowe miejsce odległe o około 35 metrów. Będzie się teraz znajdować tuż przy
chodniku obok nowego ronda.
Przez cały czas nad wszelkimi pracami przy tym zabytkowym obiekcie czuwali konserwatorzy zabytków.
Na nowym miejscu kapliczka została od
podstaw otynkowana zgodnie z pierwotną kolorystyką, przywrócono jej pierwotny, historyczny wygląd. Obrazy w niszach
zostały oczyszczone i oprawione w nowe
ramy, daszek został wykonany od nowa
z blachy cynkowo-tytanowej zgodnie zaleceniem konserwatorskim. Pierwotny zamysł krycia kapliczki blachą miedzianą został zaniechany przez konserwatora. Blacha cynko-tytanowa jest trwalsza od miedzianej i nie pozostawia wskutek opadów
atmosferycznych zielonych zacieków na
tynku. Krzyż i jego złocone zwieńczenie
u nasady zostały zrekonstruowane.
Kapliczka jest teraz w znacznie lepszej
kondycji niż była do tej pory.

Rondo na starcie

2 grudnia br. na plac budowy drugiego ronda w Leżajsku wjechały maszyny
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
w Leżajsku, firmy znanej w naszym mieście i doświadczonej, która między innymi wybudowała rondo w Rynku.
W pierwszym dniu koparka PBDiM wyrwała z ziemi resztki krzewów i pozostałości po ogrodzeniu, usunęła głazy i różnego rodzaju elementy kamienie i metalowe
ukryte w ziemi. Trzeba było jak to zwykle
bywa przed rozpoczęciem każdej budowy
zacząć od wykonania prac porządkowych,
od przygotowania i oczyszczenia terenu.
Na początek usunęliśmy pozostałości po
krzewach, zdemontowaliśmy elementy pozostałe po ogrodzeniu – powiedział nam
kierownik robót Damian Solarz. – Teraz
będziemy mogli przystąpić do ustawienia
zaplecza budowlanego. Termin wykonania
mamy ustalony na koniec maja. Nie widzę
powodów, dla których nie mielibyśmy go
dotrzymać. Do końca tego roku będziemy się starać zrobić część robót ziemnych.
Dopóki warunki atmosferyczne na to pozwolą. Wymagania pogodowe dotyczą nawierzchni. Minusowe temperatury są przeszkodą. Ale przy robotach ziemnych temperatura minus pięć czy minus dziesięć
stopni nie jest przeszkodą, nie ma powodu przerywania prac. Co innego, gdy chodzi o zagęszczenie, tj. ubijanie poszczególnych warstw pod jezdnię ronda czy wykonywanie nawierzchni asfaltowej. Ten etap
prac przewidziany jest na porę wiosenną.
Ciekawostka. Kto do tej pory tego nie
wiedział, teraz się dowie. Otóż na środku ronda będzie podświetlana fontanna.
Ogrodzenia przy chodnikach zabezpieczające pieszych będą utrzymane w tym
samy stylu, jak te, które są wokół ronda w rynku.
Przygotowania do budowy tego ronda czyli do zmiany rozwiązania niezwykle uciążliwego skrzyżowania w Leżajsku u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowac-

(bwl)

kiego trochę trwały, choć i tak trudno sobie wyobrazić szybszy postęp prac w tej
materii.
Przypomnijmy.
Projekt ronda zaakceptowany został
przez komisję opiniującą OPI w czerwcu
br. Znacznie wcześniej rozpoczęły się pertraktacje z właścicielami gruntów, które należało pozyskać pod tę inwestycję.
W pierwszych dniach lipca – po uprzednio dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wycenie nieruchomości – miasto
nabyło od prywatnych właścicieli potrzebne działki. Niemal natychmiast zakupiony teren podarowało Skarbowi Państwa
w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która mogła rozpocząć przygotowania do rozpoczęcia tej
inwestycji.
Najpierw trzeba było rozebrać drewniany dom, stojący u styku ulic Mickiewicza
i Słowackiego, potem zająć się przeniesieniem starej kapliczki w miejsce, gdzie przy
nowym rozwiązaniu komunikacyjnym będzie ona całkowicie bezpieczna. W tym samym czasie GDDKiA musiała zdobyć stos
niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji dokumentów. Na koniec pozostało jeszcze
rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę
robót. Formalności, procedury… A czas
płynął.
Na szczęście udało się pomyślnie pokonać wszelkie prace papierkowe i przystąpić do konkretnych działań czyli rozpocząć
budowę jeszcze w tym roku. Spadł wprawdzie akurat pierwszy śnieg, ale na tym etapie robót – jak zapewnia wykonawca – nie
ma on większego znaczenia. Teraz wszystko pozostaje już w rękach Ryszarda Hada-
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spotkania
Pan Tadeusz
100
lat ZNP
Pedagodzy i wychowawcy młodzieży
w podstawówce
powiatu leżajskiego obchodzili stulecie
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z tej okazji 21 listopada br. w Zespole
Szkół Technicznych odbyło się uroczyste
spotkanie kilku pokoleń nauczycieli. Zebranych powitała prezes ZXNP w Leżajsku
Jolanta Świeżawska, referat okolicznościowy wygłosiła Maria Kępa. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu oraz członek
Zarządu Głównego ZNP Stanisław Kłak.
Podkarpacki Zarząd ZNP reprezentował
Ryszard Kutyła. Trzem pedagogom wręczyli oni Złote Odznaki ZNP, osiem osób uhonorowanych zostało za pięćdziesięcioletnia przynależność do Związku, dziewięciu
nauczycielom wręczono listy gratulacyjne,
a dwudziestu czterem – medale „100 lat
ZNP”. Otrzymali je także burmistrz i starosta leżajski.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku przedstawiły inscenizację mickiewiczowskiej „Pani Twardowskiej”.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja Mickiewicza niezmiennie
zachwycająca” ogłoszony został przez
Szkołę Podstawową nr 3 w Leżajsku.
Pomysł i organizacja konkursu należały do Jolanty Saneckiej i Anny Trębacz.
24 listopada br. odbył się finał. Miał na
celu uczczenie 150 rocznicy śmierci wieszcza, popularyzację jego twórczości i upowszechnienie kultury żywego słowa. Wzięło w nim udział 28 dzieci. Patronował mu
„Biuletyn Miejski”.

(bwl)

Konkurs był przeznaczony dla uczniów
klas IV–VI leżajskich szkół podstawowych
i odbywał się w dwóch etapach – poprzedziły go szkolne eliminacje. Na finał każda ze szkół wytypowała dziesięciu najlepszych recytatorów. Byli rzeczywiście świetni, jury miało ogromny kłopot z wytypowaniem najlepszych. Co ciekawe, nikt nie
recytował „Powrotu taty”, wszyscy sięgnęli
po utwory będące w programach nauczania gimnazjum i liceum. Powodzenie miały fragmenty „Pana Tadeusza”, „Sonety
Krymskie”, liryki.
Nagrody otrzymały kolejno: Sylwia Sobina, Anna Zygmunt, Marta Cisek. Wyróżnienia: Marta Kiełbowicz, Bartosz Żołynia,
Małgorzata Ożóg i Magdalena Nowicka.
Konkursowi towarzyszyła wystawa prac
plastycznych poświęconych twórczości
A. Mickiewicza wykonanych przez uczniów
SP3 (ilustracje do wierszy, komiksy, projekty okładek).
Sponsorem nagród książkowych była
znana w Leżajsku firma „Marketchem”.

(bwl)

Andersen
w Bibliotece

W roku Hansa Christiana Andersena,
na którego baśniach wychowało się wiele pokoleń, biblioteka szkolna Szkoły
Podstawowej nr 2 wspólnie z oddziałem
dziecięcym Biblioteki Publicznej w Leżajsku ogłosiły w maju br. konkurs plastyczny „Baśniowy świat Andersena”.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas I–III leżajskich szkół podstawowych. Prac w różnych technikach nadesłano ponad 50. Nagrody otrzymali: I miejsce – Paulina Kusio i Aleksandra Drożdżal, II – Michalina

Dudek, Katarzyna Biskup, Kacper Biały,
III – Agata Kaczmarska, Małgorzata Ożóg
i Sabina Kąpińska. Wyróżnienia: Daniel
Smycz, Justyna Rogala, Katarzyna Zygmunt, Kamil Pokrywka, Małgorzata Lewicka, Sabina Piechuta, Kaja Nazar, Robert
Szczyrba, Adam Moczarski i Aleksandra
Dąbek. Wszyscy dostali nagrody książkowe i dyplomy.
Uroczystość urozmaicił występ teatrzyku dziecięcego z Rudy Łańcuckiej pod
opieką Alicji Wlaź i Małgorzaty Zając, który zaprezentował inscenizację „Brzydkiego kaczątka”.

(bwl)

W tygodniu
krwiodawców
Ogólnopolski tydzień honorowe-

go dawcy krwi PCK obchodzony jest
w całym kraju w ostatniej dekadzie listopada.
30 listopada br. odbyło się w Leżajsku
spotkanie honorowych krwiodawców z powiatu leżajskiego. Uczestniczył w nim m.
in. sekretarz Podkarpackiego Zarządu
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Eugeniusz Taradajko.
Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju
honorowego krwiodawstwa kapituła honorowej odznaki PCK odznaczyła dyrektora Browaru w Leżajsku Franciscusa Sniedersa i prezesa klubu HDK PCK przy leżajskim Browarze Bogdana Kulpę odznaką honorową PCK IV stopnia.
Honorowi dawcy krwi to w naszym powiecie to grupa blisko 3 tysięcy osób. –
W ubiegłym roku, który był rekordowym
w historii funkcjonowania leżajskiego
punktu poboru krwi, oddali oni 1120 litrów krwi, co pozwoliło w stu procentach
zabezpieczyć potrzeby leżajskiego szpitala
– powiedział prezes Zarządu Powiatowego
PCK Andrzej Kłak. – Dzięki naszym członkom i wolontariuszom nie było przypadku
przesuwania na późniejszy termin planowych operacji z powodu braku krwi. Najbardziej zasłużeni honorowi dawcy krwi
z powiatu leżajskiego w podzięce za ofiarność w ratowaniu zdrowia i życia innych
ludzi otrzymali maskotki symbolizujące
krople krwi, ufundowane przez starostwo
powiatowe.
Prezes Taradajko cytując słowa: Ojca
Świętego Jana Pawła II: „człowiek jest wielki nie przez to, co ma, ale przez to, co czyni drugiemu człowiekowi”, powiedział, że
krwiodawca oddaje cząstkę samego siebie bezimiennemu człowiekowi, a ideę oddawania krwi rozumie ten, kto naprawdę
w jakimś momencie życia jej potrzebuje.
Poinformował zebranych, że w najbliższym
czasie przywrócone ma być odznaczenie
państwowe dla krwiodawców „Zasłużony
dla zdrowia narodu”. Jak się okazuje, ponad sześćdziesięciu krwiodawców z powiatu leżajskiego powinno je otrzymać.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
zwrócił uwagę na to, że wręczane odznaki
są jedynie pewną formą wyróżnienia człowieka, ale nie rekompensatą, bo krew jako
dar życia jest bezcenna. Obiecał też podjąć
działania o znalezienie w Leżajsku siedziby dla Zarządu Powiatowego PCK i honorowych krwiodawców.

(bwl)
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prezentacje

Siła dęciaków

W domu, na biurku Edwarda Sarzyńskiego kierownika, dyrygenta, kapelmistrza, tamburmajora Miejskiej Orkiestry
Dętej w Leżajsku i prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej leżą stosy nut i stosy zadrukowanego pięcioliniami papieru.
Jedne zapisy tworzy od nowa, przygotowując aranżacje utworów dla orkiestry, inne,
ledwie czytelne zapisy odtwarza, jeszcze
inne kopiuje, by każdy muzyk w zespole
mógł mieć je na swoim pulpicie.
Nuty w orkiestrze to podstawa. Solista
może grać ze słuchu, improwizować. Ale
w orkiestrze jest to nie do pomyślenia. Tu
obowiązują stalowe zasady – każdy ma
swoje miejsce, swoje nuty i swój czas na
granie. Cztery palce pianisty uderzające
w klawisze, by wydobyć akord, w orkiestrze zastępuje czterech muzyków. Dlatego dyrygent musi mieć partyturę, dlatego
każdy utwór musi być rozpisany nie tylko
na poszczególne instrumenty, ale i na głosy. Bo w orkiestrze jest tak – wszyscy grają ten sam utwór, ale… każdy instrument
gra niby to samo, a jednak jakby co innego i w innym czasie. Raz grają flety, raz
trąbki, to znów klarnety, kornety, saksofony… A najczęściej wszystkie instrumenty
jednocześnie. A przecież i tak mają różne
nuty – głos pierwszy, drugi, trzeci. Jedne
instrumenty prowadzą melodię, inne tworzą ozdobniki, jeszcze inne nadają rytm.
Edward Sarzyński w ciągu dwóch lat
napisał trzy i pół tysiąca głosów. Utwory, które są teraz w repertuarze leżajskiej
Miejskiej Orkiestry Dętej, rozpisał na poszczególne instrumenty, na głosy, stworzył aranżacje dostosowując je do składu
zespołu muzyków.
Odbija zestawy nut na ksero, binduje,
rozdaje muzykom. Każdy z nich ma na stanie kilka kompletów nut. Jeden komplet to
pieśni religijne, kolędy i marsze żałobne.
Drugi – to marsze na uroczystości patriotyczne i lokalne, trzeci zawiera tak zwane
koncertówki, czyli absolutną mieszankę
– to klasyka i muzyka popularna, przeboje polskich i zagranicznych gwiazd estrady i musicali.
W jednej tylko książeczce jest 60 pieśni religijnych, 20 kolęd, 16 marszy żałobnych 20. A książeczki są trzy. Każda
na inną okazję. Gdyby orkiestra chciała
zagrać wszystkie utwory koncertowe, jakie ma w swoim repertuarze, trwałoby to
bez mała trzy godziny.
Edward Sarzyński Miejską Orkiestrę
Dętą w Leżajsku przejął we wrześniu
2001 roku. Liczyła wtedy 18 osób. Dziś,
po czterech latach grają w niej 52 osoby.
Niektórzy jej członkowie studiują w Rzeszowie, w Krakowie, w próbach siłą rzeczy i w koncertach uczestniczą sporadycznie. Ale mimo to zawsze orkiestra występuje w minimum czterdziestoosobowym

składzie.
– Nie było sekcji basów, ani tenorów, ani
puzonów – mówi E. Sarzyński. – Musiałem
szkolić. I nadal to robię. I efekt jest. Zespół się powiększył, odmłodził, chętnych
nie brakuje.
Młodzi garną się do dęciaków, ale muszą mieć gdzie ćwiczyć. W domu kultury
nie ma miejsca, jest ciasno. Dlatego ćwiczą w domu szefa.
Sarzyński w suterenie rodzinnego imperium urządził namiastkę sali koncertowej. Podłogę wyścielił dywanami, w różnych miejscach pomieszczenia porozwieszał kotary, by stworzyć odpowiednią akustykę. Dwa razy w tygodniu – we wtorki
i w piątki – odbywają się próby i nauka
gry na instrumentach dętych. Przychodzą
i chłopcy, i dziewczęta. Wkrótce powstanie
dziewczęca sekcja altów. Wyremontowane
instrumenty czekają: jeden baryton, dwa
puzony, jeden bas i trzy alty. Nowa sekcja
będzie mieć tu próby w poniedziałki, środy
i soboty. Czyli próby w domowej sali koncertowej odbywać się będą codziennie. To
lokum w jego domu pozwoliło na odrodzenie orkiestry.
– Robię zapasy. Teraz mam pięć nowych
osób, trzech chłopców i dwie dziewczyny.
Chodzą już na próby do orkiestry, ale jeszcze nie są jej członkami. Ostatnio jednego
z moich uczniów przeniosłem już na stałe do zespołu. Nabór prowadzę w Szkole
Muzycznej w Leżajsku. Są to zwykle gitarzyści, akordeoniści, pianiści. Ja ich uczę
na instrumencie dętym od zera – palcówek, zadęcia, ćwiczę z nimi dotąd, dopóki jestem im potrzebny jako nauczyciel.
Potem przechodzą do orkiestry. Jest mi
o wiele lżej niż było moim nauczycielom,
bo moja młodzież ma już pojęcie o muzyce, czyta nuty…
Edward Sarzyński jest z wykształcenia
budowlańcem i muzykiem. Technikum Budowlane skończył w Jarosławiu a średnią
szkołę muzyczną – na trąbce u profesora
Józefa Zawojskiego w Rzeszowie. Stamtąd
trafił do wojskowej orkiestry w Czerwińsku
w okolicy Zielonej Góry, gdzie odbywał zasadniczą służbę wojskową.
Ale zanim to nastąpiło, w technikum zaczynał poznawać nie tylko instrument, ale
i nuty od podstaw. Szkolną orkiestrę prowadzili wojskowi kapelmistrzowie i to oni
byli jego pierwszymi nauczycielami.
– Zawsze chciałem grać, ale mama się
sprzeciwiała – wspomina. – Kiedy po prawie czterech miesiącach pobytu w szkole
przyjechałem na Boże Narodzenie do domu
i zagrałem na szkolnej trąbce kolędy, dała
za wygraną. Pamiętam, że powiedziałem
wtedy: czy chcesz, czy nie, ja już gram.
Własną trąbkę kupił po dwóch latach.
Wtedy zaczął już grywać po weselach, zabawach i na dancingach w „Staromiej-

skiej” w Jarosławiu. Zaczął też jednocześnie naukę w średniej szkole muzycznej w Rzeszowie. Miał 16 lat. Kupił sobie
pierwszą czeską białą trąbkę Amati. Potem
było jeszcze kilka innych – na dwóch przez
parę lat grały jego córki bliźniaczki Marta
i Dorota w orkiestrach leżajskiej i grodziskiej. Teraz ma Yamachę.
W wojsku po upływie pół roku został
pomocnikiem kapelmistrza, często go zastępował, prowadził orkiestrę, czasem nawet próby. To, czego się tam nauczył, między innymi wywijania buławą, owocuje do
dziś. W Miejskiej Orkiestrze Dętej jest kapelmistrzem, gdy dzierży buławę, a orkiestra maszeruje, i dyrygentem, gdy muzycy siedzą, jak podczas koncertów na scenie (w lecie w niedziele przed MCK), w bazylice.
– Muzyka to moje hobby – mówi. – Na
co dzień jestem inspektorem nadzoru budownictwa w leżajskim Browarze.
Ps.
Pełna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Miejska Orkiestra Dęta w Leżajsku. Oznacza to, że w Leżajsku jest jeden pluton strażaków i jest nim orkiestra. On nie gasi pożarów, on gra.

Barbara Woś-Lisiecka
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wybory
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ
W LEŻAJSKU

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Leżajsku w okręgu wyborczym
Nr 2, Wojewoda Podkarpacki zarządził na dzień 22 stycznia 2006 r. wybory uzupełniające. Wyborcy
w tym okręgu (jego granice podane są w oddzielnej informacji Burmistrza Leżajska) wybierać będą
1 radnego spośród kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą.
Załącznik do zarządzenia Nr 204/2005
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 31.10.2005 r.

Zarządzenie nr 204/2005
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku.
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity DzU z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)
– w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
w Rzeszowie – zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu
wyborczym nr 2 utworzonym dla wyboru Rady
Miejskiej w Leżajsku w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym
uchwałą nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 października 2005 r.
§2
W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§3
Datę wyborów uzupełniających wyznacza się
na niedzielę przypadającą w dniu 22 stycznia
2006 r.
§4
Dla wykonania czynności przewidzianych
w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wojewoda Podkarpacki
Jan Kurp

Kalendarz wyborczy
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności

Podanie do publicznej wiadomości wyborców zarządo 28 listopada 2005 r. dzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu
wyborów uzupełniających.
Podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym,
do 30 listopada 2005 r.
jego granicy i numerze oraz liczbie wybieranych radnych.
do 2 grudnia 2005 r. Powołanie przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku.
Zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku
do 15 grudnia 2005 r.
list kandydatów na radnego.
Przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ledo 22 grudnia 2005 r. żajsku numerów dla zarejestrowanych list kandydatów.
Powołanie obwodowej komisji wyborczej. Podanie do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia infordo 30 grudnia 2005 r. macji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
Rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku o zarejestrowanych listach kandydo 6 stycznia 2006 r. datów na radnego, zawierającego numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami list i kandydatów.
do 7 stycznia 2006 r. Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim.
21 stycznia 2006 r.
22 stycznia 2006 r.
godz. 6.00–20.00

Przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji
wyborczej spisu wyborców.
Przeprowadzenie głosowania.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmian.) oraz Zarządzenia Nr 204/
2005 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Leżajsku p o d a j ę do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku oraz liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających zarządzonych
na dzień 22 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmian.) oraz Zarządzenia
Nr 204/2005 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku p o d a j ę do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 22
stycznia 2006 r.

2

Granice
okręgu wyborczego

Siedziba
Miejskiej
Komisji
Wyborczej
w Leżajsku

Ulice:
Budynek
Kolłątaja; Kopernika 1 i 2;
Urzędu
Mickiewicza 35-52; MickieMiejskiego
wicza 54–62; Mickiewicza
w Leżajsku
64–67; Sanowa 1–24; Spółul. Rynek 1
dzielcza; Słowackiego; Statel. 242 73 33
szica

Liczba
wybieranych
radnych

2
1

Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz
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Nr obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA
BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 2 grudnia 2005 r.

Nr okręgu

OBWIESZCZENIE
INFORMACJA
BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 25 listopada 2005r.

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 2
w Leżajsku

Ulice:
Szkoła PodstaKołłątaja; Kopernika 1 i 2; Micwowa Nr 2
kiewicza 35–52; Mickiewicza 54–
ul. Mickiewi–62; Mickiewicza 64–67; Sanowa
cza 51
1–24; Spółdzielcza; Słowackietel. 242 17 54
go; Staszica

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej otwarty będzie
w dniu 22 stycznia 2006 r. w godz. 6.00–20.00
Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz

•••

informator urzędowy

Sprawozdanie
z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

Sprawozdanie
z XXVIII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

20 września br. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej
w Leżajsku.
Była to krótka sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym
w związku z pilną potrzebą podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia do Planu Rozwoju Lokalnego zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków w Leżajsku, kontynuacja modernizacji gospodarki osadami”. Uchwała ta konieczna była jako uzupełnienie
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2
– Obszary podlegające restrukturyzacji” złożonego w Urzędzie
Marszałkowskim przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Leżajsku. Była to jedyna uchwała podjęta na tej sesji.

29 listopada 2005 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Na
początku radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza Tadeusza
Trębacza z prac w okresie międzysesyjnym, potem przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.
Najpierw Rada podjęła uchwałę o wprowadzeniu zmian w uchwale Nr XX/205/05 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 marca 2005
r. dot. zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Przychody Funduszu zmniejszono o kwotę 25 299 zł, którą Urząd Marszałkowski przekaże dopiero początkiem przyszłego roku (wynika to ze
zmiany przepisów w tym zakresie), jednocześnie zwiększono dochody
w związku z pozyskaniem kwoty 20 760 zł z tytułu opłaty produktowej. Tym samym pewnym zmianom uległy wydatki MFOŚiGW.
Kolejna uchwała dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Rada dokonała zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę
352 500 zł, w części dotyczącej realizacji podatku dochodowego od
osób prawnych, z uwagi na niższe wpływy od planowanych, których
realizacja w II półroczu br. spadła o 60 proc. W związku z tym Rada
dokonała też korekty wydatków budżetowych, zmniejszając plan
w zakresie oświaty, administracji, kultury, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej. Jak wyjaśniła Skarbnik Miasta zmniejszenie
planu wydatków nie powoduje zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie na 2005 r.
W zakresie podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywać
w 2006 r. Rada podjęła dwie uchwały, określając stawki podatku od
środków transportowych oraz podatku od nieruchomości.
Stawki podatku transportowego w większości pozostawiono na
poziomie roku 2005, zmiany dotyczyły jedynie dwóch stawek, które zostały dostosowane do wskaźników wyznaczanych przez Ministerstwo Finansów (w tych przypadkach oznaczało to obniżenie podatku).
Natomiast w podatku od nieruchomości Rada przyjęła wzrost
stawek o 2,5 proc. (na poziomie inflacji) (teksty uchwał publikujemy oddzielnie). Podatek od psów, opłata targowa i administracyjna pozostają bez zmian.
Ostatnia uchwała dotyczyła zwiększenia zakresu działania oraz
zmiany nazwy utworzonego w lutym br. zakładu budżetowego Miejska
Pływalnia – „Oceanik” w Leżajsku, który od nowego roku będzie się
nazywał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku. Rada nadała
nowy statut Ośrodkowi, którego zadaniem będzie zarządzanie:
– obiektami basenowymi Krytej Pływalni „Oceanik” wraz z urządzeniami towarzyszącymi i sportowo-rekreacyjnymi,
– obiektami Stadionu Miejskiego obejmującymi płytę główną boiska
sportowego i zaplecze, 2 boiska treningowe, budynek administracyjno-socjalny,
– obiektem zalewu „Floryda” obejmującym zalew wodny wraz z terenem przyległym.
Spełniając wymóg ustawowy Przewodniczący Rady i Burmistrz
przedstawili Radzie informację na temat złożonych im oświadczeń
majątkowych za rok 2004. Przewodniczący Rady w stosunku do radnych, Burmistrz w stosunku do pracowników obowiązanych do składania oświadczeń (tj. zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, 14
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 10 pracowników
Urzędu wydających decyzje w imieniu burmistrza). Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie oświadczenia zostały złożone
w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia. Urząd Skarbowy w kilku
przypadkach dopatrzył się uchybień, zostały one usunięte poprzez
złożenie korekty oświadczeń majątkowych.

Kolejna, XXVII sesja Rady Miejskiej, odbyła się 24 października br.
Po uzupełnieniu porządku obrad o dwa dodatkowe punkty, radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Tadeusza Trębacza z prac w okresie międzysesyjnym oraz wyjaśnień zastępcy burmistrza Daniela Zająca na temat przejęcia przez
Miasto działek od PKP i sprawy poruszanej przez radnych na
ostatniej sesji – dotyczącej zasięgu programu pierwszego radia UKF i TVP 3 na terenie Leżajska.
Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektów
uchwał.
Na początku Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok. O 275 tys. zł zwiększono plan dochodów, wprowadzając dodatkowo 100 tys. zł
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 150 tys.
zł z podatku od nieruchomości i 25 tys. zł otrzymane z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Leżajsku. O kwotę 480 tys. zł zwiększony
został plan wydatków, w tym 190 tys. zł na pokrycie kosztów
związanych z obsługą długu publicznego, 180 tys. zł na funkcjonowanie do końca grudnia br. Pływalni Miejskiej w Leżajsku. Równocześnie dla zrównoważenia budżetu zmniejszono
wydatki o 205 tys. zł (85 tys. zł wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami, 92 tys. ze świadczeń społecznych, 8 tys.
z usług opiekuńczych i 20 tys. z pozostałych działalności).
Spełniając wymóg formalny wynikający z ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików, Rada podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu zmarłego radnego Rady
Miejskiej w Leżajsku Pana Henryka Świty. Uchwała ta będzie przekazana do Wojewody Podkarpackiego i Komisarza
Wyborczego, który określi termin wyborów uzupełniających
radnego z okręgu Nr 2. Wybory odbędą się w styczniu przyszłego roku.
Rada Miejska powołała nieetatowego zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku. Została nim Dorota
Pęcak, pracownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim. Mając upoważnienie Rady, wymagane ustawą o aktach stanu cywilnego, w razie nieobecności kierownika i jego zastępcy, będzie ona mogła w zastępstwie wypełniać ich obowiązki.
Dalej Rada uchwaliła zmianę w programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk przyjętym
na lata 2003–2008. Zmiana dotyczyła wysokości wskaźnika
przeliczeniowego ustalonego w uchwale z 2003 r., co w konsekwencji prowadzi do zmiany czynszu mieszkaniowego na
rok 2006. Rada postanowiła utrzymać ten wskaźnik na poziomie roku bieżącego tj. 1,5 proc., co spowoduje podwyżkę
czynszu w lokalach mieszkalnych tylko o 4 proc. a nie o 18
proc. co nastąpiłoby, gdyby został zastosowany wskaźnik
uchwalony w 2003 r.
Ostatnia uchwała dotyczyła uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku. W związku ze śmiercią radnego Henryka Świty, który był członkiem
dwóch Komisji, Rada dokonała wyboru nowych członków komisji. I tak – do Komisji Rewizyjnej został wybrany Mieczysław Szarek, a do Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – Eleonora Sas-Gontarz.

Celina Turosz

Celina Turosz

Aktualny skład osobowy
Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Leżajsku
Komisje Stałe Rady Miejskiej w Leżajsku:
Komisja Rewizyjna (3 radnych), Komisja Gospodarki i Budżetu (5 radnych), Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska (5 radnych), Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (5 radnych).
Komisja Rewizyjna:
Andrzej Maruszak (przewodniczący), Wojciech Tokarz i Mieczysław Szarek (członkowie).
Komisja Gospodarki i Budżetu:
Mieczysław Szpila (przewodniczący), Andrzej Maruszak, Bogusław Kulpa, Piotr Urban, Marek Karakuła (członkowie).
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:
Jan Dec (przewodniczący), Marek Karakuła, Leszek Sołek, Tadeusz Sroczyk, Bogusław Kulpa (członkowie).
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
Wojciech Tokarz (przewodniczący), Izabela Wańczycka, Eleonora Sas-Gontarz, Tadeusz Sroczyk, Mieczysław Szarek (członkowie).
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informator urzędowy
Uchwała Nr XXVIII/262/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 29 listopada 2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

3.1. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1990r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
1168,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1292,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1414,00 zł

Rada Miejska uchwala, co następuje:

2) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych po 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
1072,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1192,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1316,00 zł

§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na
terenie Miasta Leżajska w następujących wysokościach:
1.1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia
31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
610,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1012,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1218,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton posiadających katalizatory:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
974,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
1096,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1218,00 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami)

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31
grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
562,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie
964,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton
1170,00 zł
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton posiadających katalizatory:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
538,00 zł
b) powyżej 5,5ton do 9,0 ton włącznie
940,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton
1146,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton –
stawki podatkowe określa poniższa tabela
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niż
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa poniższa tabela
Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
nie mniej
niż

mniej
niż

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszania
osi jezdnych

12

13

1012,00 zł

1218,00 zł

13

14

1218,00 zł

1622,00 zł

14

15

1622,00 zł

1822,00 zł

1828,00 zł

2024,00 zł

15 i powyżej

Trzy osie
12

17

1012,00 zł

1218,00 zł

17

19

1218,00 zł

1414,00 zł

19

21

1414,00 zł

1622,00 zł

21

23

1622,00 zł

1828,00 zł

23

25

2024,00 zł

2230,00 zł

2024,00 zł

2230,00 zł

25 i powyżej

Cztery osie i więcej

14

12

25

1622,00 zł

1828,00 zł

25

27

1828,00 zł

2024,00 zł

27

29

2024,00 zł

2120,00 zł

29

31

2120,00 zł

2453,00 zł

31 i powyżej

2172,00 zł

2453,00 zł

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszania
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1316,00 zł

1366,00 zł

18

25

1366,00 zł

1462,00 zł

25

31

1462,00 zł

1562,00 zł

1562,00 zł

1930,00 zł

31 i powyżej

Trzy osie
12

Dwie osie

mniej niż

Stawki podatku w złotych

40

40 i powyżej

1792,00 zł

1798,00 zł

2134,00 zł

2500,00 zł

5.1. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie
1108,00 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton
1218,00 zł
2) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych po 31 grudnia 1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie
1012,00 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton
1120,00 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-

niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa)
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszania
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

12

18

1012,00 zł

1108,00 zł

18

25

1108,00 zł

1218,00 zł

1218,00 zł

1422,00 zł

Jedna oś

25 i powyżej

Dwie osie
12

28

1108,00 zł

1218,00 zł

28

33

1218,00 zł

1316,00 zł

33

38

1316,00 zł

1422,00 zł

1462,00 zł

1700,00 zł

38 i powyżej

Trzy osie
12
38 i powyżej

38

1370,00 zł

1422,00 zł

1670,00 zł

1792,00 zł

7.1. Od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia
1990 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1444,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1814,00 zł
2) Od autobusów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1990 r.
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1298,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1760,00 zł
3) Od autobusów, których jedynym źródłem zasilania jest gaz
– bez względu na datę produkcji – w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc
1242,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1712,00 zł
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Traci moc uchwała nr X/103/03 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr XXVIII/263/05
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1 i 42, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) Dz.U. z 2002 r.
poz. 84 zmiana; Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203 poz.
1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.
1291 i Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Dz.U. Nr 130 poz.1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419,
Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484).
Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni.
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,57 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych – 3,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Leżajsku.
§4
Traci moc Uchwała Nr XVII/169/04 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2006 roku.

Władze miasta Leżajska przyjmują
obywateli w sprawach skarg i wniosków:
Burmistrz Miasta

TADEUSZ TRĘBACZ
w każdy wtorek w godzinach: 13.00–15.30
Zastępca Burmistrza Miasta
DANIEL ZAJĄC
w każdą środę
w godzinach: 13.00–15.30
Sekretarz Miasta
EUGENIUSZ MAZUR
w każdy czwartek
w godzinach: 13.00–15.30
Przewodniczący
Rady Miejskiej
MIECZYSŁAW SROKA
w każdy pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
TADEUSZ KARAKUŁA
w każdy
czwarty poniedziałek
miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
PIOTR URBAN
w każdy
drugi poniedziałek
miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00
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informator urzędowy
Miasto Leżajsk jako jedna z dwóch gmin w województwie
podkarpackim ma już uchwalony budżet na 2006 rok.

Rozporządzenie
Porządkowe nr 74/05

Wojewody
Podkarpackiego
z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie ograniczenia używania artykułów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rządowej w województwie (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W celu ochrony życia, zdrowia i mienia
mieszkańców województwa oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego wprowadza się zakaz używania artykułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.
§2
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2005 r. oraz
w dniu 1 stycznia 2006 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez artystycznych,
rozrywkowych i masowych, którzy organizując takie imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zgodę od właściwych organów.
§3
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy petard sygnalizacyjnych oraz rakiet
do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu
oznaczonych symbolem 24.61.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U.
z 2004 r. Nr 89, poz. 844).
§4
Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).
§ 5.1
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od chwili ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 10 stycznia 2006 r.
§ 5.2
Rozporządzenie podlega opublikowaniu
w środkach masowego przekazu oraz przez
rozplakatowanie.

Wojewoda Podkarpacki
Jan Kurp
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Sprawozdanie
z XXIX sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku
14 grudnia br. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
poświęcona w całości uchwaleniu budżetu miasta na 2006 rok.
W obradach uczestniczyli w wszyscy radni, Burmistrz wraz z pracownikami oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
Najpierw Rada podjęła uchwałę ściśle
związaną z budżetem, dotyczącą przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku na ochronę środowiska
i sprawy związane z gospodarką wodną
przeznaczono kwotę 120 tys. zł. Zgodnie
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z MFOŚiGW do budżetu zastały przeniesione przychody i wydatki pochodzące
z opłaty produktowej, dlatego też uchwalone na 2006 r. przychody Funduszu są
mniejsze niż w bieżącym roku.
Po uchwaleniu MFOŚiGW przystąpiono
do uchwalenia budżetu na 2006 rok.
Radni otrzymali projekt budżetu 14 listopada br., został on też przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie
zaopiniowało projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza, jednocześnie zalecając wprowadzenie kilku zmian. Komisje
stałe Rady również pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2006 r. Po zapoznaniu się z projektem budżetu i wprowadzeniu autopoprawek oraz zmian proponowanych przez RIO i przez Komisje Rady
– odbyło się głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
na rok 2006.
Przyjęty plan dochodów zamyka się
kwotą 25 719 281 zł i jest niższy niż plan
wydatków ustalony w kwocie 26 411 589
zł. Deficyt budżetowy wynosi 692 308 zł,
a spłatę rat kredytów i pożyczek ustalono
w wysokości 1 607 692 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie mających pokrycia
w planowanych dochodach w wysokości
2 300 000 zł będzie kredyt bankowy.
Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę – kwota
11 279 209 zł. Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 4 723 300
zł, w tym 3 238 600 zł z budżetu wojewody
na realizację zadań zleconych i 1 484 700
z dochodów budżetu miasta na realizację
zadań własnych.
Na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę
285 000 zł w tym: 12 100 zł na zwalczanie narkomanii i 272 900 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na ten cel
pochodzącą w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych
w 2006 roku Rada Miejska w Leżajsku
przeznaczyła kwotę 3 032 200 zł. W ramach tej kwoty w 2006 roku przewidziano
do realizacji następujące zadania:
• Budowa ul. Klonowej, Akacjowej i Wierzbowej,
• Budowa kolektora burzowego przy
ul. Burmistrzów Zawilskich,
• Przebudowa ul. Podolszyny,
• Budowa ul. Władysława Jagiełły – przedłużenie,
• Budowa parkingu przy ul. Skłodowskiej,
• Budowa ul. Leśnej – przedłużenie,
• Wykonanie nawierzchni na ul. Braci
Śniadeckich,
• Remont budynku przy ul. Mickiewicza 114,
• Przebudowa ul. Reymonta,
• Remont chodników przy ul. Mickiewicza,
• Rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury,
• Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Leżajsku – budowa boiska wielofunkcyjnego i rolkowiska,
• wykup terenu pod przyszłe inwestycje.
Część z tych zadań zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. wyodrębniono środki w wysokości
1 240 256 zł.
Materiały na sesję przygotowywane
były przez Burmistrza Leżajska Tadeusza
Trębacza i pracowników merytorycznych
Urzędu Miejskiego już od sierpnia br. Poszczególne punkty budżetu oraz zadania
inwestycyjne konsultowane były ze społeczeństwem, radnymi w Komisjach Rady
oraz na Konwencie Rady pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej
Mieczysława Sroki. Dzięki temu wypracowane zostało wspólne stanowisko w sprawie budżetu, czego efektem było szybkie
i sprawne przeprowadzenia obrad tej sesji. Po kilku dodatkowych wyjaśnieniach
burmistrza T. Trębacza na pytania radnych projekt budżetu został jednogłośnie
zaakceptowany przez wszystkich czternastu radnych i przyjęty do realizacji od
1 stycznia 2006 roku.
Kolejna, ostatnia w tym roku sesja Rady
Miejskiej – uroczysta, opłatkowa – odbędzie się 29 grudnia.

C. Turosz

•••

prezentacje

Magister
do kwadratu

Tak żartobliwie mówią o Katarzynie Kwiecińskiej przyjaciele
i znajomi. A to dlatego, że ukończyła dwa kierunki studiów, obydwa zakończone obroną prac magisterskich. 18 lipca tego roku
definitywnie zamknęła okres studiów na Uniwersytecie Warszawskim (stosunki międzynarodowe i gospodarka przestrzenna), ale
studiuje nadal. Teraz w Brugii. Jest Leżajszczanką, absolwentką
leżajskiego liceum, a w drugiej swej pracy magisterskiej w dużej
mierze skupiła się na współpracy partnerskiej samorządu Leżajska z bliźniaczymi miastami zza granicy.
- Wszystko zaczęło się tu, w liceum –
mówi. – W trzeciej klasie szkoły średniej
wzięłam udział w ogólnopolskiej olimpiadzie geograficznej. Zostałam laureatką
drugiego miejsca, co upoważniało mnie
do startu w olimpiadzie międzynarodowej.
Był to rok dziewięćdziesiąty ósmy. Pojechałam wtedy na II Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną do Lizbony. Tam wywalczyłam I miejsce indywidualnie i wraz
z trzema innymi osobami – pierwsze miejsce drużynowo. To wydarzenie zdecydowanie zaważyło na moich późniejszych losach.
Jako laureatka ogólnopolskiej olimpiady, miała wolny wstęp na studia. Wybrała stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie została członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady
Nautologicznej.
- Jest taka tradycja, że o pomoc w pracach Komitetu proszony jest zawsze jakiś
były olimpijczyk – wyjaśnia. – Tak się złożyło, że kiedy ja zaczynałam studia w Warszawie, mój poprzednik w Komitecie, który – nawisem mówiąc – był moim opiekunem na olimpiadzie w Lizbonie, wyjeżdżał
na stypendium do Stanów Zjednoczonych.
Zaproponowano mi zajęcie jego miejsca.
Uważałam to za duże wyróżnienie. Do dziś
mam stały kontakt z Komitetem Głównym
Olimpiady.
W ciągu kilku lat tej prestiżowej współpracy dwukrotnie układała pytania na
olimpiady i trzykrotnie była delegatem Komitetu na zawody okręgowe – w Leżajsku,
Tuchowie i Krakowie. W Leżajsku występowała w potrójnej roli – jako absolwentka liceum, laureatka olimpiady i delegat
Komitetu Głównego. Wspomina to jako
bardzo miłe i niezapomniane wydarzenie.
Dwukrotnie była też opiekunką polskich
zawodników na Olimpiadzie Międzynarodowej – w 2002 roku w Durbanie w RPA
i w 2004 roku w Gdyni.
O studiach na kierunku stosunki międzynarodowe mówi tak: – Były to studia
bardzo rozwijające, interdyscyplinarne,
dające szerokie spojrzenie na rzeczywistość.
Po trzecim roku zdecydowała się na studiowanie drugiego kierunku – gospodarki przestrzennej, również na UW. Były to
dwuletnie uzupełniające studia magisterskie.
Dlaczego akurat ten kierunek?
Dlatego, że chciała uzupełnić wiedzę
o rzeczywistości międzynarodowej wiedzą o rzeczywistości polskiej. Sformułowanie gospodarka przestrzenna jako nazwa kierunku studiów brzmi trochę enigmatycznie, niemniej chodzi o szeroko pojęty rozwój regionalny na różnych szczeblach, również na poziomie gmin. – Ma to
wiele wspólnego z samorządem terytorialnym, rozwojem regionalnym, problemami
ekonomicznymi, przestrzennymi – tłuma-

Katarzyna Kwiecińska
czy. To problemy zachodzące w przestrzeni lokalnej i regionalnej również w kontekście europejskim.
W trakcie pierwszych studiów wyjechała
na stypendium do Francji. Przez pół roku
studiowała w Bordeaux nauki polityczne
i… zbierała materiały do pracy magisterskiej.
O pobycie w Bordeaux mówi: – Taki pobyt zagranicą daje zupełnie inne, świeże
spojrzenie na naszą rzeczywistość. Czasami żartuję, że więcej w czasie tego pół roku
nauczyłam się o Polsce niż o Francji.
Pierwszą pracę magisterską poświęciła stosunkom międzynarodowym polsko-francuskim po 1989 roku do roku 2002. –
Temat był fascynujący, ale bardzo trudny,
ponieważ jest to zagadnienie bardzo świeże
i nie opracowane, gros pracy to były badania. Korzystałam ze źródeł zarówno francuskich jak i polskich, temu służył między
innymi ten wyjazd na stypendium. Nie jechałam tam, żeby szukać materiałów do
pracy magisterskiej, ale postanowiłam, że
skoro już tam jestem, to wykorzystam ten
czas. Praca w bardzo dużej mierze oparta jest na materiałach źródłowych francuskojęzycznych.
W drugiej pracy magisterskiej Katarzyna Kwiecińska postanowiła połączyć wiedzę zdobytą na obu kierunkach studiów
i skoncentrować się na problemach swojego regionu. Tą drogą do jej pracy trafił
Leżajsk jako miasto rozwijające kontakty
z zagranicznymi sąsiadami. Wybrała jako
temat międzynarodową współpracę part-

nerską samorządów województwa podkarpackiego.
Leżajsk należy do miast, które nawiązały już współpracę partnerską z miastami na Ukrainie i rozszerzają ją o miasta
w innych krajach – Węgry, Szwecja, Austria. Ale, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Katarzynę Kwiecińską, jest
jeszcze wiele takich gmin i powiatów, które nie mają ani jednego partnera zagranicznego. Poczytują to sobie za ujmę, lecz
trudno się dziwić, skoro Polska na dobra
sprawę w sieć tych powiązań weszła dopiero po 89 roku, a w Europie Zachodniej ten
proces trwa od prawie pół wieku.
– To pewien wyznacznik statusu gminy, otwartości, europejskości – mówi K.
Kwiecińska. – W całej Europie są nawiązywane takie partnerskie związki. To one
dały asumpt do powstania w 51 roku Rady
Gmin Europy, spowodowały eksplozję zawierania umów partnerskich, która przebiegła przez całą Zachodnią Europę od
Francji i Niemiec, przez Włochy, Szwajcarię, Belgię, Holandię do Wielkiej Brytanii. Temu spontanicznemu ruchowi, któremu patronowała Rada Europy, nadano
nazwę związków bliźniaczych. Tak to się
zaczęło. A tak naprawdę wszystko zaczęło się po drugiej wojnie światowej. Bo druga wojna światowa postawiła ludność naszego kontynentu przed wyborem wiecznej
nienawiści albo próbą zbudowania nowego porządku. Wybrano wariant drugi. Pomimo bolesnych ran podziału na pokonanych i zwycięzców postanowiono wznieść
się ponad to, co dzieli i budować wspólną
Europę w oparciu o wspólne dziedzictwo
kulturowo-cywilizacyjne. Bo nie umowy
podpisywane przez szefów rządów, ale pojednanie ludzi mogło zagwarantować Europie pokój. Jak mówił jeden z ojców i założycieli zjednoczonej Europy, nie formujemy koalicji między państwami, ale między
ludźmi. Ja wierzę w stosunki międzynarodowe na tym najniższym, międzyludzkim
poziomie. Pierwsze kontakty zaczynały się
w takich dziedzinach, jak kultura, sport,
wymiana młodzieży. Na tej niwie odbywają się zazwyczaj początki poznania. Z czasem współpraca przenosiła się na inne obszary, na przykład na gospodarkę komunalną, wymianę doświadczeń, przenoszenie sprawdzonych wzorców z gruntu jednego kraju na drugi; tylko to się odbywało
pomiędzy dwiema konkretnymi gminami,
które się spotykały i rozmawiały. Ludzie
mogą się poznać za pomocą bezpośrednich kontaktów i w ten sposób państwo
o państwie poprzez swoich obywateli jest
się w stanie najwięcej dowiedzieć. Ja to
wiem z własnego doświadczenia.
Teraz Katarzyna Kwiecińska jest bogatsza o nowe doświadczenia. Jest studentką na kierunku polityczno-administracyjnym College of Europe w Brugii. To szkoła
unijna, w której uczą się studenci z ponad
40 krajów. Polskę reprezentuje 14 osób.
Katarzyna Kwiecińska jest jedyną przedstawicielką Małopolski w tym gronie. Podstawowym kryterium przyjęcia było osiągnięcie bardzo dobrych wyników w czasie studiów, dodatkowe osiągnięcia, np.
stypendium zagraniczne i bardzo dobra
znajomość dwóch języków: francuskiego
i angielskiego. Jako że spełniała te warunki, mogła się starać o przyjęcie. W marcu odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. –
Nie był to żaden egzamin ani test. Mam
z niej bardzo dobre wspomnienia. Rozmowa przebiegała w takim oto duchu: jesteśmy ciebie ciekawi, tego jaką jesteś osobą,
my cię spróbujemy trochę podrażnić, zapędzić w kozi róg, a ty pokaż, jak umiesz dyskutować, jak umiesz się bronić. Ta forma
rozmowy bardzo mi się spodobała, a jeszcze bardziej, jak się okazało, że ją przeszłam pomyślnie.

Barbara Woś-Lisiecka

Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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w MCK
Poezja po polsku
i ukraińsku

Fot. Ryszard Węglarz

Egipt w Leżajsku
Kraj piramid i faraonów w niezwykłej
perspektywie. Egipt, bo o nim mowa,
można było podziwiać w sali kameralnej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
w dniach 14-24 listopada br.
Wystawa National Geographic pt. „Egipt
z lotu ptaka” została uroczyście otwarta
w poniedziałek, 14 listopada br. Zdjęcia
autorstwa Marcello Bertinettiego, włoskiego podróżnika, fotografa i wydawcy, wykonane podczas podróży helikopterem przez
Egipt budziły zachwyt nie jednego zwiedzającego. Otwarciu wystawy towarzyszyły historie o Egipcie, jak i same informacje
o tym jakże ciekawym państwie opowiadane przez Janusza Fedirko – geografa-pasjonata. Oprócz wspaniałych widoków,
monumentalnych świątyń, piramid można było na zdjęciach przyjrzeć się z bliska
rytmowi codziennego życia wiosek na południu kraju.
Z pewnością zaprezentowana w Leżajsku wystawa National Geographic „Egipt
z lotu ptaka” przedstawiła nowe, zaskakujące oblicze Egiptu, oglądanego z podniebnej perspektywy. Zdjęcia wiernie ukazywały zależności pomiędzy człowiekiem
a przyrodą, pustynią a zieloną roślinnością, przeszłością a teraźniejszością. Do
wystawy dołączony był związany z nią tematycznie film, który mogli obejrzeć zwiedzający.

„Spotkanie z literaturą polską i ukraińską”, które odbyło się 18 listopada
br. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku
sprawiło miłą niespodziankę miłośnikom literatury i poezji. Wielbiciele słowa pisanego mogli bowiem wysłuchać
fragmentów twórczości dwóch poetów
z Polski i Ukrainy.
Artystą, który zaprezentował się jako
pierwszy, był Jerzy Janusz Fąfara. Zgromadzonym gościom zdradzał tajniki pisarskiego fachu. Jest on pisarzem, który żywi
szczególną sympatię dla naszego miasta,
czego dowodem są publikacje takie jak:
„Chasydzi”, „Matka Boska Leżajska” (album wydany z okazji 250-lecia koronacji), przewodnik po Bazylice OO. Bernardynów. Ostatnim wielkim przedsięwzięciem jest album „Matka Boska Pocieszenia w Leżajsku”. Jeszcze przed świętami
ma wystąpić on w programie TVP „Kawa
czy herbata”.
Oprócz wydań związanych z Leżajskiem
w swojej karierze pisarskiej posiada jeszcze wiele innych pozycji, m.in. słuchowiska: „Brzytwy kata Sellingera”, „Jakub od
stojącej rzeki” oraz książkę „Dzień, w którym stanąć miała ziemia”. Ta ostatnia doczekała się wydania w rosyjskiej wersji językowej ponieważ poecie bliska jest również sztuka zza wschodniej granicy. Ukraińskie środowisko pisarskie nie jest mu
obce, gdyż z niektórymi ukraińskimi pisarzami studiował w Moskwie. Kontakty
z nimi utrzymuje do dzisiaj. Prowadzą regularną korespondencję, wymieniają się
poglądami na temat literatury z obu stron
granicy. Jak sam mówi: – Ukraińscy poeci zawsze mnie fascynowali, szczególnie
to jak oni podchodzą do poezji, znają swoją twórczość na pamięć i z pamięci mogą
ją recytować.

(ms)

Wyciskali
siódme poty!
Niezwykle wyczerpujący, ale przyjemny dzień, 11 listopada br., miały dzieci
z Zespołu Tańca Towarzyskiego „Plus”
działającego przy Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku. W tym dniu odbyło się dla nich całodzienne szkolenie
tańca latynoamerykańskiego.
Lekcje prowadzone były przez znanego choreografa Adama Berkowicza, który
przyjechał na zaproszenie Doroty i Andrzeja Wylaziów, choreografów prowadzących
„Plusa”. Oni też zdobywali taneczne szlify
u pana Berkowicza.
Tego dnia 50 dzieci zdobywało umiejętności artystyczne jak i zapoznawało się
z zasadami obowiązującymi w dziedzinie
tańca latynoamerykańskiego. Sam mistrz,
sędzia klasy międzynarodowej, jest również organizatorem wielu prestiżowych
turniejów tańca towarzyskiego, a jego
podopieczni uczą go w kraju i za granicą.
Po trwającym cały dzień szkoleniu z krótką przerwą na obiad Adam Berkowicz pochwalił nasze dzieci: – Podziwiam ich za
to, że chcą się uczyć tańca i mają tyle zapału, życzę im, aby nadal miłość do niego
została, a przez własną pracę mogą osiągnąć bardzo wiele.

(ms)
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Fot.: Ryszard Węglarz
Słowa polskiego pisarza znalazły potwierdzenie podczas prezentacji twórczości drugiego szczególnego gościa Iwana Pazyna z Ukrainy, który posiada wpis
w księdze rekordów Guinessa za deklamowanie swoich wierszy bez przerwy przez
dwanaście godzin. Na spotkaniu w bibliotece poeta również recytował swoje wiersze z pamięci. Pisarz, chociaż nie zna języka polskiego, uwielbia przebywać na polskiej ziemi, a prezentację swojej twórczości zakończył ciepłymi, jakże poetyckimi,
pięknymi słowami: serdeczność waszego kraju przywiozę do siebie jako świecę
i przez lata będę przekazywał swojej rodzinie. Atrakcyjność całego spotkania w leżajskiej bibliotece wzbogaciła część artystyczna w wykonaniu zespołu wokalnego
„Meritum”, działającego przy MCK w Leżajsku. Piosenki w wykonaniu wokalistek
w oryginalnej wersji językowej wzbudziły
zachwyt wśród ukraińskich gości.
„Spotkanie z literaturą polską i ukraińską” to kontynuacja projektu „Od są-

siedztwa do przyjaźni: Leżajsk – Nowojaworowsk”, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami
po obu stronach granicy poprzez wzajemne poznanie historii, zwyczajów, tradycji
i kultury dwóch narodów oraz integrację
młodzieży. 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. Do tej pory w ramach projektu odbył się już w sierpniu
br. obóz językowo taneczny w Ustrzykach
Dolnych i koncert zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy. W planach przewidziane są jeszcze: sesja popularno-naukowa, warsztaty kulturalno-edukacyjne,
koncert finałowy, a całość przypieczętuje konferencja podsumowująca w mieście
partnerskim Nowojaworowsk (Ukraina).
„Niniejszy dokument powstał przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Miejskie Centrum Kultury i w żadnym razie nie może
ona być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej”.

Natalia Nowicka,
Marek Smycz

Poważnie, ale
z uśmiechem

Wypełniona sala po brzegi i co chwila salwy śmiechu. Taka atmosfera panowała 14 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku podczas koncertu „Grupy MoCarta”.
Ten smyczkowy kwartet o ambicjach kabaretu muzycznego zaprezentował muzykę
poważną, ale w jakże niecodziennym wykonaniu. Utwory klasyczne i rozrywkowe
w kabaretowym wydaniu zachwycały publiczność przez całą godzinę. Ci, którzy nie
lubią muzyki poważnej, zapewne po koncercie zmienili zdanie i przekonali się, że
„poważna” nie znaczy wcale „nudna”. Jak
mówią muzycy – traktujemy muzykę z żartobliwą ironią.
Zespół został utworzony przez czterech absolwentów Akademii Muzycznych
w Warszawie i Łodzi. Wspólną działalność
rozpoczęli w 1995 roku. Niedawno obchodzili swoje 10-lecie. Są zdobywcami wielu nagród m.in.: Grand Prix XVIII Biesiad
Satyry i Humoru „Złota szpilka” 1997, II
nagroda Przeglądów Kabaretów PaKa 1998
i 2000, „Pingwin z brązu” – nagroda zielonogórskiego środowiska kabaretowego,
Grand Prix Festiwalu Dobrego Humoru
w Trójmieście 2002.

(ms)

Fot. Łukasz Golik

„Mazowsze” w Leżajsku
Z pasją, energią i temperamentem. W taki właśnie sposób zaprezentował się 28 listopada br. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
– To był przepiękny koncert i na długo pozostanie w naszej pamięci – takie słowa można było usłyszeć wśród
wychodzącej publiczności po koncercie „Mazowsza”. Nic w tym dziwnego,
w końcu wystąpił w Leżajsku zespół,
który ukazuje prawdziwie polską najpiękniejszą muzykę, śpiew, taniec,
wspaniałe kostiumy z 39 regionów Polski. Od ponad 50 lat budzi zachwyt
publiczności w kraju i za granicą.
Ostatnio gościł w Leżajsku pięć lat
temu i to w niepełnym składzie. Tym
razem mieliśmy okazję podziwiać go
w pełnej krasie. Ten zawodowy 100
osobowy zespół, któremu towarzyszył

Harcerski HIT

Już po raz drugi w Leżajsku odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Hit 2005”. W dniach 18–20 listopada br.
mury Miejskiego Centrum Kultury rozbrzmiewały prawdziwie harcerskim śpiewem i muzyką na żywo.
Trzydniowa impreza zgromadziła
około 150 harcerzy
i harcerek z całej
Polski, w większości z Podkarpacia.
Pierwszy dzień
upłynął pod znakiem integracji młodzieży. Odbywały się wspólne spotkania, śpiewy i zabawy, a wszystko to
podczas świeczkowiska, które miało miejsce w SP Nr 3 w Leżajsku.
W drugim dniu festiwalu uczestnicy
zwiedzili Bazylikę OO. Bernardynów i Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów oraz
wykazywali się swoimi umiejętnościami
wokalnymi na przesłuchaniach. Wyłonieni
na nich zwycięzcy, zaprezentowali się na
wieczornym koncercie galowym, podsumowującym II Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Hit 2005”.
Wśród zwycięzców na koncercie tryumfowali: w kategorii zespołowej I miejsce
przypadło 10. Żeńskiej Drużynie Starszoharcerskiej z Białobrzegów, II – zajęła 14.
Turystyczno-wędrownicza Drużyna Harcerska „Jastrząb” z Leżajska, a III przypadło 34. Rzeszowskiej Drużynie Harcerskiej
z Rzeszowa. W kategorii solowej I miejsce
wyśpiewała piosenką „Bez słów” Małgorzata Ruszel z 12. Drużyny Starszoharcerskiej z Kraczkowej, na drugiej pozycji
uplasowała się ubiegłoroczna zwyciężczyni
w tej kategorii Iza Ebert – „Shadow” z Międzyrzecza, trzecie zaś uzyskała Patrycja
Porębna z 10. Żeńskiej Drużyny Starszoharcerskiej z Białobrzegów.

W kategorii Drużyn Nieprzetartego szlaku zostały przyznane ex-aequo dwa pierwsze miejsca dla jedynych występujących
zespołów z Leżajska tj. 1. Drużyny Harcerskiej i 3. DH „Szuwarki Latarki”.
Nieprzetarty Szlak to kryptonim drużyn
harcerskich zrzeszających dzieci i młodzież niepełnosprawną. Ich harcerze są
pełnoprawnymi członkami ZHP. Noszą te
same mundury, zdobywają stopnie, realizują zadania. Pozostałym zespołom zostały
przyznane wyróżnienia: 26. i 22. DH z Sokołowa Młp., 12. Drużynie Starszoharcerskiej z Kraczkowej, 25. DH z Nienadówki, Ewelinie Kraman z 12. Drużyny Starszoharcerskiej z Kraczkowej oraz 2. Śro-

chór, balet i orkiestra, dał na scenie
z siebie wszystko, w świetny sposób
prezentując tradycyjny repertuar ludowy.
Koncert „Mazowsza” w naszym mieście to wynik prawie półtorarocznych
starań Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku. Jednakże sam występ nie
doszedłby do skutku, gdyby nie dopisała wysoka frekwencja mieszkańców Leżajska i okolic. To właśnie oni
mogą czuć się współtwórcami koncertu, który dostarczył niezapomnianych
wrażeń i wzruszeń.
Marek Smycz
Zdjęcia: Ryszard Węglarz

dowiskowej DH
„Jussy”, 52. DH
„Skaut”, Zespołowi „Poręcz Bukowej Drabiny”,
Karolinie Bąk
z 9. DH Starszych
„Toperz”, I Gromadzie Zuchowej
z Leżajska.
Zarówno obecna jak i ubiegłoroczna edycja Festiwalu zakończyła się
wielkim sukcesem. Z roku na rok przybywa uczestników, a i zabawa jest, co raz
lepsza. Miejmy nadzieję, że Hufiec ZHP
Leżajsk wraz z Miejskim Centrum Kultury postara się i za rok zorganizuje trzeci festiwal, który okaże się jeszcze większym wydarzeniem i ponownie będziemy
mieć okazję podziwiać młodych utalentowanych artystów. Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

Marek Smycz

Fot. Ryszard Węglarz

Sponsorami festiwalu byli: Browar Leżajsk, Urząd Miasta w Leżajsku, Gmina Leżajsk, Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Termoinstal Łańcut, Sklep komputerowy Arcus Soft, Firma Reklamowo-Usługowa „DECORO”, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Miejski
Zakład Komunalny w Leżajsku, Lasy Państwowe, Bank Spółdzielczy, Firma „APEX” Plus, Sklep Spożywczy Kazimierz Bielecki,
Studio fotograficzne JAMFOT, Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Sklep komputerowy „SOFTHOUS”, Biuro Polowań Dewizowych w Leżajsku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Leżajsku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku Dolnym, Pizzeria „DELFINEK”.
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dzień za dniem
niczyło w sumie 85 nauczycieli z powiaWieczór
tu leżajskiego.
Do końca grudnia prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w SP nr 3 i 2 oraz Gimnaz tańcem
zjum Miejskim w Leżajsku. Kilkudziesięciu

Bardzo żywiołowy taniec został zaprezentowany w czwartkowy wieczór, tj. 1
grudnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. W tym dniu zespoły tańca współczesnego „RE-flex” oraz mażoretek „Jonatan” z Węgier zaserwowali
publiczności olbrzymią dawkę tańca.
W ciągu dnia węgierskie zespoły podziwiały uroki naszego miasta, a także zwiedziły zakład Browaru Leżajsk. Podczas wizyty w browarze dowiedzieli się oraz zobaczyli na żywo jak wygląda produkcja
i kunszt ważenia leżajskiego piwa.
„RE-flex” został założony w 1992 roku.
Bierze udział w różnych konkursach i festiwalach. W ostatnich dziewięciu latach
tryumfował na I miejscu w krajowym festiwalu tańca nowoczesnego na Węgrzech.
Zespół w swej karierze występował już
poza krajem m.in. na Ukrainie, w Rumunii, Polsce i Hiszpanii. Choreografem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Erika Racz mistrzyni baletu. Ich repertuar
jest bardzo szeroki. Tancerze tańczą do
przeróżnej muzyki począwszy od jazzu
po klasykę. Drugi z zespołów „Jonatan”
mażoretek został założony w 1998 roku.
W 2004 r. uzyskały I miejsce na festiwalu
krajowym w kategorii mażonetek na Węgrzech. Choreografem i kierownikiem jest
Beata Babka.

uczniów uczestniczy w pracach grup: plastycznej, muzycznej, teatralnej oraz z historii sztuki.
W listopadzie uczniowie leżajskich
szkół odwiedzili teatr „Maska”, a ich rodzice i opiekunowie będą mogli zobaczyć
efekty pracy pozalekcyjnej swoich pociech
oraz wziąć udział w spotkaniu z psychologiem oraz pedagogiem, którzy przybliżą im
problem nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci oraz problem wpływu sztuki
na rozwój dziecka.
Projekt zakończony zostanie premierą sztuki „Balladyna” i wystawą prac plastycznych przygotowanych przez dzieci
uczestniczące w projekcie.

(ef)

Jabłko
czy cytrynka

14 września br. w sali gimnastycznej
Gimnazjum Miejskiego odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
Wizyta tego niecodziennego gościa miała na celu przypomnienie uczniom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa,
jakie obowiązują osoby piesze. Policjant
zwrócił uwagę na zagrożenia, które mogą
wyniknąć z nieostrożności i roztargnienia
uczestników ruchu.
Następnie uczniowie klasy 1e wraz z nauczycielką Urszulą Wyszyńską i policjantem udali się na akcję „Jabłko czy cytrynka”, która przeprowadzona została na ulicy M. Curie-Skłodowskiej.
Patrol policji przeprowadził rutynową
kontrolę połączoną z radarowym pomiarem prędkości. Tego dnia kierowcom były
wręczane owoce. Za jazdę zgodną z przepisami kierowca otrzymywał jabłko. Natomiast ogromnym zaskoczeniem dla niesfornych kierowców i pieszych, którzy łamali przepisy drogowe, był fakt, że zamiast
mandatu musieli zjeść cytrynkę. Oj, kwaśne miny mieli. Być może długo będą pamiętać ten kwaśny mandat i zdejmą nogę
z gazu. Na zakończenie uczniowie dokonali oceny akcji. W sumie zostało rozdanych więcej cytryn niż jabłek, co jest dowodem na to, że takie akcje są bardzo potrzebne.

Agata Dmitrowska

Z patyków i liści

Fot. Wacław Padowski
W przerwie między występem RE-flexu
i Jonatanu na koncercie zaśpiewały wokalistki z Zespołu Wokalnego „Meritum”
działającego przy MCK w Leżajsku.

(ms)

Mogę na scenie,
mogę w życiu

Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego we współpracy z leżajskim szkołami
oraz Stowarzyszeniem „Tęcza” realizuje edukacyjny projekt „Mogę na scenie
– mogę w życiu”, który został dofinansowany przez Fundację PZU.
Dotychczas w ramach tego projektu
przeprowadzono szkolenia z zakresu zajęć teatralnych, muzycznych i plastycznych oraz problemu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, w których uczest-
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Rozmaite gałęzie i suche liście to doskonałe tworzywo na jesienno-zimowe
dekoracje.
Jesienią wiatr sypie pod nogi deszczem
liści w całej gamie złota, purpury i miedzi. Są tak piękne, że zbieramy je z równą przyjemnością jak letnie kwiaty. Czasem ze spaceru przynosimy też gałęzie,
bo urzekają bogactwem kształtów, faktur
i odcieni. Robimy z nich bukiety – wyraziste w formie, o nieco dzikiej i surowej urodzie. Z gałęzi i liści można także tworzyć
swoiste obrazy i drewniane kilimy. Jeśli
suche kompozycje wydają się nam zbyt nostalgiczne, dodajmy do nich kilka owoców
lub świeżych kwiatów – to je ożywi. Z gałązkami doskonale komponują się świece,
które przywołują ciepły nastrój ogniska.
Wystawę jesiennych kompozycji można
było oglądać w Szkole Podstawowej nr 3,
której zrobienia podjęły się członkinie kółka plastycznego „Akwarelka”: Ania Ordon,
Ola Bereziewicz, Stefcia Jasińska, Anita Lawandowska i Sabina Kątnicka pod
czujnym okiem nauczycielki Małgorzaty
Mach. Dziewczęta już zbierają pomysły
i materiały na dekoracje i stroiki Bożona-

rodzeniowe, a mając przedsmak ich możliwości twórczych możemy się spodziewać
wielu ciekawych i zaskakujących kompozycji.

(mm)

Przedszkolaki
sprzątały świat

19 września br. dzieci z najstarszych grup Przedszkola Miejskiego nr 2
uczestniczyły w ogólnoświatowej akcji
„Sprzątanie świata”. Naszym zadaniem
było posprzątanie najbliższego otoczenia
przedszkola, czyli ogródka jordanowskiego. Zaopatrzone w rękawiczki i worki, dzieci z wielkim zapałem zabrały się do pracy.
Przed bystrym wzrokiem naszych przedszkolaków nie ukrył się żaden papierek,
puszka czy butelka. W wyniku „tropienia”
śmieci, zebrały spory worek różnych odpadów, które następnie posegregowały.
Segregacja była tym łatwiejsza, że przed
rozpoczęciem sprzątania, dzieci wzięły
udział w spotkaniu z panią Beatą Jodkowską, inspektorem ds. ochrony środowiska w naszym mieście, która przedstawiła wielkie znaczenie czystego środowiska dla zdrowia i dobrego samopoczucia
ludzi w nim żyjących. Przedszkolaki pod
okiem pani Jodkowskiej dokonały segregacji różnego rodzaju odpadów. Pomimo dużej wiedzy ogólnej na temat ochrony środowiska, trzeba przyznać, że dzieci miały
pewne trudności np. z umieszczeniem kartonika po sokach w odpowiednim pojemniku (niby papier, a jednak trzeba wrzucić do pojemnika z plastikiem).
Przed naszymi dziećmi jeszcze długi
okres nauki i zbierania doświadczeń, dlatego też w przyszłości na pewno nie będą
miały podobnych dylematów. Najważniejsze jest to, że już „połknęły” ekologicznego bakcyla i nie jest im obojętna czystość
naszego środowiska.

(lbp)

Re-CERTYFIKACJA ISO
i HACCP w Browarze LEŻAJSK
– Dobra jakość jest wtedy, gdy
klient jest zadowolony ze spełnienia jego potrzeb i oczekiwań- jest
to naczelne zadanie i obowiązek
pracowników Browaru w Leżajsku
na wszystkich szczeblach organizacyjnych – podkreśla dyrektor Browaru Frans Snieders.
W dniach 13–14 paździerrnika br. audytorzy jednostki certyfikacyjnej BVQI przeprowadzili audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarach zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (HACCP) na zgodność z wymaganiami norm: PN – EN ISO
9001:2001 oraz DS 3027 E : 2002.
Audyt obejmował wszystkie jednostki organizacyjne Browaru w Leżajsku. Sprawdzono wszystkie elementy normy.
W trakcie spotkania zamykającego
audytorzy stwierdzili, że system jakości
i HACCP funkcjonuje prawidłowo, jest
wdrożony, dobrze nadzorowany i doskonalony, co świadczy o wysokich kwalifikacjach i dużym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie
systemu zarządzania jakością i HACCP.
Wszystkim zaangażowanym w utrzymanie i doskonalenie obu systemów składam
serdeczne gratulacje i podziękowania. Dokument tej treści otrzymali 17 października br. otrzymali pracownicy Browaru od
swojego dyrektora F. Sniedersa.
Browar w Leżajsku kładzie duży nacisk na dbałość o jakość i bezpieczeństwo
żywności. Już w 2000 roku rozpoczęły się
prace wdrożeniowe systemu HACCP i ISO
9001. Dyrektor Browaru ogłosił „Politykę Jakości”, w myśl której Browar dążyć

będzie do uzyskania stabilności parametrów produkowanego piwa zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami i celami Browaru. Są nimi: • staranny dobór dostawców zapewniających surowce, materiały
i usługi najlepszej jakości, • dostosowanie poziomu wytwarzania piwa do światowych standardów Heinekena. • umacnianie zaufania odbiorcy do stabilnej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów, spełniających gusty i oczekiwania klientów.
Owocem 2-letnich przygotowań był Certyfikat Jakości i Bezpieczeństwa Żywności uzyskany w zakresie produkcji, pakowania, magazynowania i transportu piwa
zgodnie z zasadami HACCP w dniu 26
czerwca 2002 roku. W ciągu 3 lat audytorzy z firmy BVQI 3-krotnie audytowali
Browar potwierdzając za każdym razem
prawidłowo funkcjonujący i dobrze nadzorowany system.
W celu dalszego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Browarze, podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu
Zarządzania Środowiskiem i BHP zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001 oraz
OHSAS 18001.
Dążenia do uzyskania Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, kierownictwo i pracownicy będą realizować poprzez: • przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony środowiska i BHP, • ciągłe zmniejszanie oddziaływania na ryzyko zawodowe, • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, •
ciągły rozwój nowoczesnego wyposażenia
produkcyjnego i kontrolno-pomiarowego,
• świadomość każdego pracownika, że jego
praca decyduje o jakości, bezpieczeństwie
żywności, środowisku i BHP.
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Dzień Pracownika Socjalnego
Tak, Drodzy Czytelnicy, jest
taki dzień w roku, chociaż najlepiej znany właśnie pracownikom socjalnym.
Posiada znaczną rangę, ponieważ zapisany został w ustawie o pomocy społecznej. Może nie wszyscy wiedzą, że to właśnie na barkach pracowników socjalnych
spoczywa cały ciężar walki z biedą, bezradnością czy dysfunkcjami społecznymi.
Stanowią oni kadrę pracującą „na pierwszej linii”, mają bowiem bezpośredni kontakt z klientami ośrodka, którzy wymagają
pomocy, jakkolwiek by ją rozumieć.
W powszechnym mniemaniu pomoc
społeczna kojarzona bywa jedynie z pomocą finansową. To jednak błędne wyobrażenie, nie do końca zgodne z prawdą. Istnieje bowiem cały wachlarz działań i czynności, które zawierają się w nic
nie mówiącym ogółowi obywateli haśle –
praca socjalna. Jest to szeroko rozumiane poradnictwo, również prawne. To także
informacja o uprawnieniach i sposobach
korzystania z nich, pomoc w poruszaniu
się w urzędach i instytucjach, wreszcie
wsparcie psychiczne w trudnych chwilach,
czy pomoc w gospodarowaniu, zwykle niewystarczającymi zasobami.

Poza statutowymi obowiązkami pracownicy socjalni biorą udział w akcjach organizowanych, bądź współorganizowanych
przez ośrodek. W tym roku była to współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności
i stowarzyszeniem „Dobry Dom” w rozdziale żywności w ramach programu PAED –
pomoc żywnościowa dla najbiedniejszych
państw członków Unii Europejskiej. Sprowadzona została i rozdysponowana między
mieszkańców miasta żywność w ilości ok.
30 ton, na wartość ponad 68 tys. zł.
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” to kolejna akcja, którą rozpoczęliśmy przed kilkoma dniami. Jej organizatorem w województwie podkarpackim jest Radio Rzeszów. Trudno przewidzieć końcowy rezultat przedsięwzięcia, ale już po 3 dniach
trwania akcji zebraliśmy ponad pół tony
żywności, która trafi do najbiedniejszych
dzieci.
Przed nami koniec roku, a wcześniej
Święta Bożego Narodzenia. Wtedy, gdy
większość mieszkańców naszego miasta
będzie przygotowywać się do kolacji wigilijnej, pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w sobotę – dokładnie
w Wigilię Bożego Narodzenia – będą pracować przy organizacji corocznej „Wigilii dla
Samotnych” w Miejskim Centrum Kultu-

Osiągnięte już wyniki oraz prowadzone obecnie działania i projekty pozwalają
optymistycznie myśleć o zdobyciu celu.
– Jestem przekonany – mówi dyrektor
Snieders – że uzyskanie nowych certyfikatów wpłynie też jeszcze bardziej pozytywnie na współpracę naszej firmy ze społeczeństwem Leżajska i okolic.

(aw)
ry. Przy tej okazji chciałbym podziękować
władzom miasta za niezawodny od wielu
lat udział w tej uroczystości, co oczywiście
podnosi jej rangę i świadczy o wrażliwości
na ludzkie problemy: bezdomność, samotność i starość.
W nowym roku przyjdzie czas na podsumowania. Wtedy też podamy więcej danych liczbowych dotyczących roku 2005,
m.in. liczby klientów MOPS Leżajsk, kwoty wydane na poszczególne zakresy działania i konkretne świadczenia, słowem –
więcej danych statystycznych. Tymczasem chcieliśmy (wypowiadam się tutaj
również w imieniu pracowników ośrodka i dzieci, które dary otrzymają) podziękować mieszkańcom Leżajska za wzięcie
udziału w zbiórce darów na rzecz najbiedniejszych dzieci w ramach akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”. Czynię to jakby awansem, tuż po rozpoczęciu akcji, ale
po tych kilku dniach jej trwania widać, że
sprawa zapadła w serca ludzi i przyniesie
spodziewany efekt. Może nie chodzi najbardziej o jego namacalny wymiar – żywność, ale o solidarność i chęć dzielenia się
z innymi.
Na zakończenie życzę wszystkim mieszkańcom i czytelnikom BM, aby przeżyli
w zgodzie, radości i spokoju nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia, a przyszły rok
obfitował we wszelkie dobra tak materialne, jak i duchowe.

Krzysztof Rutowicz
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radzi mgr inż. arch.
MAŁGORZATA TARKOWSKA
dyrektor Pracowni Projektowej
„Cheferen-Arch” w Leżajsku
Jestem właścicielem drewnianego domu z końca XIX wieku. Budynek ma kondygnację parteru i poddasza. Na poddaszu wiele lat temu
został wygospodarowany mały pokoik, a reszta jest nieużytkowa.
Dom na początku XX wieku został
rozbudowany, ale niestety rozbudowa była tak niefortunna, że wszystkie pomieszczenia są przechodnie,
nawet łazienka. Mam wieloosobową
rodzinę i brak właściwych funkcji
w domu utrudnia nam życie. Czy
mogę przebudować dom skoro pochodzi z końca dziewiętnastego
wieku i co zrobić, żeby nadawał się
do mieszkania?
Przystępując do jakichkolwiek prac
modernizacyjnych i ewentualnej rozbudowy należy pamiętać, że proces ten wymaga pozwolenia na budowę, a co za tym
idzie opracowania właściwej dokumentacji technicznej. Na początku należałoby zorientować się czy budynek został zakwalifikowany do obiektów zabytkowych. Może
być pod ścisłą opieką konserwatora zabytków, może być wpisany do rejestru zabytków albo do spisu inwentarzowego. Nie
wyklucza to jednak możliwości modernizacji i rozbudowy z tym tylko, że w zależności w jakim rejestrze się znajduje podlega
pewnym rygorom konserwatorskim. Zachowanie zaleceń konserwatora jest zwykle korzystne dla obiektu, gdyż nie traci on
swego niepowtarzalnego charakteru i nie
ginie bezpowrotnie .
Przystępując do modernizacji projektant
powinien sporządzić dokładną inwentaryzację rysunkową oraz fotograficzną. Dokładne badania
powinny dotyczyć zwłaszcza
stropu, więźby dachowej, podmurówki i stanu izolacji. Następnie projektant sporządza
koncepcję dotyczącą właściwego układu funkcjonalnego.
Przy wszystkich przechodnich
pomieszczeniach w pierwszym
rzędzie należałoby tak rozplanować układ drzwi, aby
utworzyć jak najwięcej obszarów samodzielnych. Łazienka,
która jest przechodnia przypomina raczej korytarz z węzłem sanitarnym niż pokój
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dobre rady
kąpielowy. Przeanalizować wtedy należy, czy można ją przenieść w inne miejsce lecz bez specjalnych komplikacji z odprowadzeniem ścieków. Schody na poddasze powinny być wygodne i łatwo dostępne, tym bardziej, że ma być to poddasze użytkowe. Przy takiej konfiguracji pomieszczeń jaka jest teraz należałoby poddasze uczynić strefą tzw. „rodzinną” z pokojami dla dzieci i rodziców oraz ogólnodostępną łazienką, natomiast parter potraktować jako strefę dzienną z dużym pokojem dziennym, kuchnią połączoną z tymże
pokojem, gościnną łazienką, pokojem gościnnym czy gabinetem. Przy urządzaniu
wnętrz w drewnianych domach unikać należy przeładowania meblami. Starać się nie
mieszać mebli stylowych z nowoczesnymi,
gdyż daje to poczucie ogólnego bałaganu.
Zabytkowe drewniane domy mają z reguły
małe otwory okienne, a więc nie zagracajmy ich nadmierną ilością kwiatów na parapetach, które ograniczają dostęp światła
do pomieszczeń. Ważny jest też kolor, który zostanie wprowadzony podczas modernizacji. Unikajmy ciemnych brązów i niezrównoważonych beżów, ciemnej zieleni
i ciemnego bordo. Wnętrza mają być lekkie, aby było w nich słychać szum lasu
i potoków. Stosujmy wesołe pastele w odcieniach bladego błękitu, jasnego groszku, jasnego różu łososiowego, bieli czy jasnej żółci miodowej. Pamiętajmy, że przy
małych otworach okiennych, ograniczających dostęp światła do pomieszczeń ważne
jest również, aby używać firan zdecydowanie białych o niezbyt gęstym wzorze. W domu mamy odpoczywać. Dom nie może nas
przytłaczać, a więc wszelkie szczegóły są
bardzo ważne.
Według starej chińskiej filozofii feng
shui dotyczącej projektowania domów,
wnętrz i ogrodów, dom o wszystkich przechodnich pomieszczeniach to tzw. „dom
o zaburzonych relacjach”. Chińczycy porównują konstrukcję domu do budowy
człowieka. I tak dach to głowa, oczy to
okna, usta to drzwi, nogi to fundamenty
a tors to bryła domu. W takim przechodnim domu jego mieszkańcy pozbawieni są
całkowitej intymności, co nie jest niestety
dobre w ogólnych relacjach rodzinnych.
Czeka więc Pana trudne zadanie, ale
właściwie wykonana dokumentacja techniczna, a potem właściwa realizacja spowodują, że na nowo odkryje Pan własny
dom.

szachy

Gra w szachy dla niektórych osób może
stać się swoistym hobby. Są tacy, którzy
pasjonują się rozwiązywaniem zadań szachowych i dla takich osób w Polsce organizowane są mistrzostwa. Niejednokrotnie
okazuje się, że rozwiązanie zadania szachowego to nie lada sztuka.
W naszym kąciku szachowym proponuję Wam kolejne zadania. Powodzenia!
Mat w dwóch posunięciach. (zaczynają białe)
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 Sh5, zad. 2 Hc4, zad. 3 Wd6,
zad. 4 Wc6

Andrzej Mazurkiewicz
Brakujące rozwiązania zadań szachowych z numeru 8/9/2005 r. BM:
Zad. 1 Hb7, zad. 2 Ha7, zad. 3
Wg1, zad. 4 Sc6
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zdrowie i uroda

Pod redakcją Wojciecha Surmy

Cuda przed lustrem

Coraz chłodniej, jesień zmierza ku zimie a my zmieniamy upodobania kulinarne na bardziej syte i kaloryczne.
Chętniej pijemy gorące napoje, a potrawy przyprawiamy dużą ilością papryki,
gałki muszkatołowej, imbiru, pieprzu
czy cynamonu. Wiele przypraw zawiera
substancje działające przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo czy też wpływające na szybsze krążenie krwi, co w efekcie daje uczucie gorąca i rozgrzania
całego organizmu. Goździki stosuje się
w medycynie ludowej jako środek rozgrzewający i wykrztuśny. Herbatka goździkowa
lub grzane wino z goździkami warto wypić,
gdy zmarzniemy. Z kolei olejki eteryczne
w imbirze pobudzają system odpornościowy organizmu, co sprawia, że mogą przeciwdziałać przeziębieniom, nieżytom gardła i oskrzeli. Jest też znanym środkiem
przeciwko mdłościom. Cynamon, a zwłaszcza jego kora, ceniona jest za właściwości
rozgrzewające, antyseptyczne i wzmacniające. Eugenol zawarty w olejku cynamonowym działa jak środek znieczulający bóle
stawów, mięśni. Z kolei napar z kory cynamonowej pobudza krążenie, wywołuje
poty, pomaga zwalczyć objawy przeziębienia. Gałka muszkatołowa działa przeciwzapalnie i rozkurczowo, pobudza trawienie, co ważne jest przy spożywaniu zbyt
dużych ilości tłustych potraw. Przyprawy
powinniśmy stosować z umiarem, aby nie
zmieniały specyficznego smaku potrawy,
a stosowane często objawią swoje działanie lecznicze.
Kawa po turecku z wanilią
i cynamonem
Składniki: 2 łyżeczki kawy, 2 łyżeczki
cukru pudru, ½ laski wanilii, ½ łyżeczki cynamonu, szklanka wody. Wykonanie: Zmieloną kawę wymieszać z cukrem
pudrem, bardzo drobno pokrojoną wanilią i zmielonym cynamonem. Wsypać na
wrzątek (w garnuszku lub tygielku) doprowadzić do zawrzenia i odstawić, by wrzenie
ustało. Powtórzyć trzykrotnie. Wlać klika
kropli zimnej wody dla strącenia fusów.
Gorącą kawę przelać do filiżanki.
Glazurowane żeberka
Składniki: 1 kg żeberek, łyżka sklarowanego masła, 2 łyżki sosu sojowego, 1
i ½ łyżki płynnego miodu, 1 i ½ łyżki płynnego cukru, łyżka winiaku, przyprawy:
pieprz, goździki, szczypta imbiru, cynamonu, i gałki muszkatołowej, sól. Przyrządzanie: Umyte żeberka pokroić na porcje,
natrzeć sosem sojowym i sproszkowanymi
przyprawami korzennymi, oprószyć solą,
ułożyć w misce, przykryć i wstawić na kilka godzin do lodówki. Na patelni rozgrzać
tłuszcz, obrumienić żeberka ze wszystkich
stron, przełożyć do naczynia żaroodpornego, podlać wodą (nie więcej niż ¾ szklanki)
i wstawić na 20 minut do nagrzanego piekarnika (około 180oC) W kubeczku wymieszać miód i cukier z winiakiem i 2 łyżkami
wody. Na chwilę wyjąć mięso z piekarnika,
obrócić, posmarować syropem i piec jeszcze około 50 minut w temperaturze obniżonej do 170oC, kilkakrotnie zwilżając je
na przemian syropem i sosem z dna naczynia. Podawać z ryżem i surówką z kapusty pekińskiej i pomidorów.

W zimowy wieczór znajdź dla siebie około 20 minut, ułóż się wygodnie na kanapie, okryj kocykiem i patrząc w okno na spadające płatki śniegu, rozprowadź na
twarzy przyjemną i jakże zdrową
„paciajkę”.
Kiwi
Obrane kiwi rozgnieć na miazgę i rozłóż na oczyszczonej skórze grubą warstwą.
Zdejmij po 15 minutach, przemyj twarz
tonikiem. Po tym zabiegu cera będzie dobrze nawilżona i odżywiona. Zawarte w kiwi kwasy tłuszczowe złuszczają zszarzały
naskórek, skóra stanie się dzięki temu jedwabiście gładka, świetlista.
Marchewkowo-jabłkowa
Utrzyj na drobnej tarce sporą marchew i jabłko, wymieszaj, odciśnij nadmiar soku, dodaj łyżkę mąki ziemniaczanej. Rozprowadź na twarzy, po 20 minutach zmyj przegotowaną wodą. Cera nabierze zdrowego kolorytu.
Orzechowa
Zmiksuj 8–10 orzechów włoskich (lub
utłucz je drobno w moździerzu), utrzyj
z dwiema łyżkami słodkiej śmietanki na
gładką pastę, dodaj łyżkę soku ze świeżej pomarańczy. Rozsmaruj maseczkę na
twarzy, spłucz po 20 minutach mlekiem.
Orzechy zawierają cenne kwasy tłuszczowe, sporo witamin i minerałów (m.in. potas, fosfor). Cera po takim zabiegu stanie
się elastyczna, gładka, straci odcień niezdrowej szarości.
Miętowo-jogurtowa
3 łyżki suszonych liści mięty wymieszaj
z połową pojemniczka jogurtu naturalnego i rozsmaruj grubą warstwą na twarzy.
Po 10 minutach spłucz letnią, przegotowaną wodą. Mięta zawiera przeciwdziałające powstawaniu zmarszczek utleniacze
i wspaniale odświeża.
Migdałowo-miodowa
Zmiażdż kilka obranych migdałów,
utrzyj je z łyżką miodu na papkę i rozprowadź cienką warstwą po skórze. Po 20 minutach zmyj ciepłą wodą. Migdały zawierają tłuszcze doskonale zmiękczające i nawilżające skórę.
Ziemniaczana
Ugotowany w mundurku ziemniak
obierz, rozgnieć, wymieszaj ze świeżym
żółtkiem i łyżeczką słodkiej śmietanki.
Lekko podgrzej mieszając. Ciepłą papkę
rozsmaruj na twarzy i przykryj bawełnianą
szmatką. Zmyj po 30 minutach najpierw
ciepłą, a potem chłodną wodą.

Dekalog narciarza
Przed nami białe szaleństwo i… grzane piwo z goździkami. Nadchodzą miesiące, sprzyjające oddawaniu się przyjemnościom jazdy na nartach lub deskach. Wielu miłośników tych sportów z niecierpliwością czeka na pierwsze wypady na narty
i już teraz przegląda swój sprzęt. Doświadczeni narciarze oraz nowicjusze sportów
zimowych powinni zapomnieć o wylegiwaniu się na plaży i pomyśleć o zestawie ćwiczeń fizycznych dla poprawienia kondycji.
Słowem tyle rzeczy na głowie biednego
miłośnika „boazerii”, że aż trudno to
wszystko ogarnąć.
Nie ma nic gorszego, jak pójście na
stok prosto z samochodu po długiej jeździe, nie rozruszani (z tygodniami przed
spędzonymi w fotelu) z psychicznym nastawieniem, że możemy wszystko. Bardzo łatwo wówczas o nieszczęście i nagle
nasze pozytywne nastawienie zamienia się
w koszmar. Tego nikomu nie życzę.
Aby tego uniknąć, wystarczy zdrowe
podejście i minimum wysiłku, by organizm odpowiednio przygotować, i możemy szaleć.
Statystyka kontuzji podczas uprawiania
sportów zimowych rośnie z roku na rok.
Groźnych kontuzji takich jak nadwerężenia, zerwania, złamania można uniknąć poprzez poprawę kondycji fizycznej, zapoznanie się z trasą i „dekalogiem narciarza”.
Przed wyruszeniem na stok
Pamiętajmy, że podczas jazdy na nartach nie pracują same nogi, ale całe ciało. Wydolność fizyczna zależy nie tylko od
sprawności mięśni, ale w dużej mierze od
sprawności układu sercowo-naczyniowego w pompowaniu krwi oraz dostarczaniu tlenu do każdego miejsca w organizmie. Poprawa wydolności serca prowadzi do zwiększenia zapasu tlenu i energii
w twoim ciele. Testy na wydolność – patrz
poprzedni Biuletyn. Wytrzymałość mięśni określa się jako zdolność do znoszenia zmęczenia w dłuższym okresie czasu.
Dzięki ćwiczeniom przez okres kilku tygodni można doprowadzić swoje mięśnie
i ścięgna do stanu, w którym nagłe przesilenie, spowodowane upadkiem, nie spowoduje ich naderwania. Szczególnie narażone
na takie schorzenia są: kolana, przedramię, barki, szyja, pachwiny, stopy. Dzięki giętkości nasze stawy i mięśnie są zdolne do pełnego zakresów ruchów, dzięki
czemu po nadmiernym wysiłku czy nagłym upadku będziemy szybciej regenerować siły, a zakwasów mięśni nie będzie.
W tym miejscu wspomnę również o umiejętnościach upadku, bo te wszystkie kontuzje to skutek „nieszczęśliwego upadku” na nartach. Trzeba umieć się przewracać. Dlatego warto pomyśleć o przygotowaniach do zimowego szaleństwa, bądźmy lepiej przygotowani od innych, a unikniemy niepotrzebnych bolesnych urazów
i kontuzji.
Niestety, prawdą jest, że naturalny proces starzenia może ci odebrać twoją siłę,
wytrzymałość i giętkość, jeśli się sobą odpowiednio nie zajmiesz i nie zaczniesz regularnie ćwiczyć. Dlatego też regularny
program ćwiczeń staje się coraz ważniejszy w miarę upływu czasu.
Pomimo wszystkich zajęć i ćwiczeń oraz
rad, zdrowy rozsądek przyda się każdemu, a w szczególności powinni pamiętać rodzice i opiekunowie najmłodszych
adeptów sztuki narciarskiej oraz osoby
starsze.
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sport
Piłkarki ręczne
w półfinale
Piłkarki ręczne z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku znalazły się w półfinałowych rozgrywkach województwa
podkarpackiego.
25 listopada br. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbył się
finał rejonowy w piłce ręcznej dziewcząt
szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach
wzięły udział: Zespół Szkół Kształcenia
Ustawicznego, Zespół Szkół nr 1 z Łańcuta, Zespół Szkół Zawodowych z Dynowa
i Zespół Szkół Licealnych z Leżajska. Zawody otworzył dyrektor Zespołu Kształcenia Ustawicznego i rejonowy organizator
Wacław Rug. Rozgrywki zostały przeprowadzone systemem „każdy z każdym” na
podstawie losowania przed turniejem.
Drużyna z Lezajska bardzo dzielnie broniła barw swojej szkoły. Wygrały piłkarki
z Dynowa, drugie miejsce przypadło reprezentacji z Leżajska, trzecie – drużynie
z Rzeszowa, a zespół z Łańcuta znalazł się
na czwartym miejscu.
Dwie pierwsze drużyny awansowały do
półfinału województwa. W drużynie ZSL
z Lezajska grały: Anna Nowak – kapitan,
Katarzyna Moskal, Agnieszka Staroń,
Katarzyna Gdańska, Agnieszka Bednarz, Sylwia Granicka, Agnieszka Liber,
Alicja Salwach, Mariola Tokarz, Magdalena Krauz, Izabela Ferszterowska, Natalia Czerwonka i Katarzyna Chrupcała.
Trenerem zespołu jest mgr wychowania fizycznego Maria Kurowska.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Turniej przebiegał w miłej
i sportowej atmosferze stworzonej przez
licznie zgromadzoną młodzież, która mocno dopingowała grające dziewczyny.
Ta sama szczęśliwa trzynastka wywalczyła 10 listopada br. tytuł mistrza powiatu leżajskiego w gronie szkół ponadgimnazjalnych.

(mk)

Leżajski Klub Karate

Wybierz karate
Dlaczego dzieci i młodzież powinny
ćwiczyć karate?
Samoobrona jest często pierwszym powodem, dla którego młody człowiek rozpoczyna trening karate. A powinien być
ostatnim. Ta sztuka walki jest przede
wszystkim dla ukształtowania u nastolatka pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju i koncentracji. Niektórzy psychiatrzy zalecali
trening pacjentom, którym brakuje stanowczości.
Osiąganie celów. Rodzice po kilku treningach dziecka odkryją, że karate przyczynia się do rozwoju umiejętności zdobywania celów. Dobry klub jest środowiskiem pozytywnych wzorców zachowań.
Uczniowie pracują, by poprawić swoje
umiejętności jak najlepiej potrafią. Znajdziecie tam ludzi w różnym wieku zapamiętujących setki ruchów. Sale sztuk walki są miejscami, gdzie zwyczajni ludzie stają się nadzwyczajni poprzez nadzwyczajną determinację. Dzieci obcujące z tego
typu determinacją w dążeniu do celu mają
większe szanse ukształtowania tej cechy
swojej osobowości.
Potrzeba przynależności. Wyraźną
przewagą karate nad grami zespołowymi
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jest to, że każdy może brać czynny udział
w zajęciach, w przeciwieństwie do gier zespołowych, gdzie młodzieniec nie może się
przebić lub kończy na ławce rezerwowych.
Karate pozwala każdemu występować na
najwyższym poziomie. Jest to sport wyraźnie indywidualny. A jednak może spełniać młodzieńczą potrzebę przynależności
do grupy. U uczniów rozwija się specjalne
przywiązanie, które wzmocnione jest przez
mistykę, która otacza karate. To sprzyja
poczuciu bycia wyjątkowym i stanowienia części czegoś niezwykłego. Do poczucia, że należą do grupy praktykującej sztukę walki, dochodzi zabezpieczenie przeciwko wdaniu się dziecka w czynności negatywne.
Koncentracja i nauka stawania się dorosłym. Treningi karate mogą pomóc dzieciom uczyć się. Koncentracja jest niewątpliwie produktem ubocznym karate. – Karate oferuje jasne oceny rozwoju, których
brakuje w innych nowoczesnych zajęciach
– zauważa dr Anna Iryine z Instytutu Psychologii Nort Columbia – myślę, że rozpoczęcie treningu jest ważną częścią stawania się dorosłym. Karate ma oczywiste
poziomy zaawansowania. Odmiennie niż
w grach zespołowych ten sukces może być
osiągnięty na drodze indywidualnej pracy.
Każde dziecko widzi rezultat swojej pracy.
Każde dziecko widzi rezultat swojego wysiłku. Nie jest on podkreślany ani osłabiany grupowym wysiłkiem. Wyższe stopnie
są przyznawane w drodze zdawania formalnego testu przeprowadzanego w określonych odstępach czasu.
Korzyści fizyczne. Karate jest podobne do baletu ze względu na podobne wymagania względem koordynacji ruchowej.
Zarówno górna jak i dolna część ciała musi
wykonywać zawiłe, skoordynowane ruchy.
Brak koordynacji ruchowej u dzieci może
znaleźć najlepsze lekarstwo dla rozwinięcia równowagi i płynności ruchów właśnie w sztukach walki. Pojemność płuc
jest również powiększona poprzez trening
sztuk walki. Tętno w treningu kata w karate jest porównywalne do występującego
przy bieganiu. Maksymalne wartości tętna mogą być osiągnięte podczas walk treningowych.
Napastnicy. Osobnik, znęcający się nad
słabszymi, z reguły ma niższą samoocenę
i potrzeba poczucia się silnym powoduje,
że szuka on słabszych od siebie. Wyczuwa
odznaki słabości jak niechęć do spojrzenia
w oczy, zgarbiona postawa, przy zaczepce
szybki oddech, łamiący się głos i niepewność w odpowiedziach. Przeciwnie do tego,
co rodzice mogliby sądzić, trening sztuk
walki nie przygotowuje dzieci na otwartą
rozgrywkę z „zaczepiaczem”; raczej powoduje wygaszenie sygnałów prowokujących
agresję. Sztuki walki uczą patrzeć przeciwnikowi prosto w oczy. Sparing uczy kontroli oddechu. Praca nad pozycjami jest
integralną częścią rozwijania równowagi,
siły i szybkich przemieszczeń.
Zapisy do leżajskiego Klubu Karate
Kyokushin odbywają się w dniach treningów. Dla dzieci do lat 12 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku – poniedziałki,
środy, godz. 17.30. Dla młodzieży i dorosłych – Gimnazjum Miejskie w Leżajsku
– wtorki, czwartki, godz.18.30. Treningi
prowadzone są przez wykwalifikowanych
instruktorów. Klub posiada licencję Polskiego Związku Karate. Zapraszamy!

Wojciech Stadnik

Trzecie miejsce
dla „Trójki”
Zawodnicy UKS „Trójka” ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, trenowani przez Jana Macha, zdobyli trzecie
miejsca podczas odbywającego się od
kilku lat Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta miasta Białegostoku.
Jedna z większych w Polsce imprez minisiatkówki po raz czwarty zgromadziła na
starcie najlepsze zespoły chłopców, głównie z północnej części Polski, w dwóch kategoriach wiekowych: trójki – klasy V rocznik 1994 i rocznik 1993 – klasy VI.
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”,
działający przy Szkole Podstawowej nr
3 w Leżajsku, dzięki kontaktom siatkarskim z największymi ośrodkami w kraju otrzymał zaproszenie wzięcia udziału
w tym elitarnym turnieju. Dzięki pomocy
Urzędu Miasta Leżajska, Szkoły Podstawowej nr 3, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna,
Zakładów Piwowarskich w Leżajsku, Firmy „Orzech” oraz przy wsparciu rodziców
wyjazd do Białegostoku naszych młodych
siatkarzy był możliwy.

Turniej rozpoczął się 12 listopada br.
Rywalizowano w dwóch grupach po 10
zespołów (20 zespołów w każdym roczniku) systemem „każdy z każdym”, grając jednego seta do 15 punktów. W grupie najstarszej, tj. chłopcy rocznik 1993
UKS „Trójka” Leżajsk w składzie Maciek
Sobejko, Karol Kozaczuk, Andrzej Trębacz
oraz Kamil Gogol po eliminacjach zajęli II
miejsce w I grupie i awansowali do czołowej czwórki, która w dniu następnym rozgrywała finały. W półfinale nasi siatkarze
ulegli pierwszemu zespołowi z Białegostoku i pozostała im rywalizacja o III miejsce
z drużyną ze SP Zielona. Po emocjonującym meczu nasi zawodnicy wyszli z tego
pojedynku zwycięsko i w ostatecznej klasyfikacji zajęli III miejsce. Nadmienić należy, że nasz zespół pokonał zespoły z takich ośrodków siatkarskich jak: MOS Wola
Warszawa, KS „Metro” Warszawa, Olsztyn,
Turek, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska i SP Zielona. W grupie młodszej, czyli rocznik 1994 (V klasy) trwała przez dwa
dni wyrównana walka i do końca nie było
wiadomo, kto zwycięży.
Nasz zespół w składzie: Mateusz Dąbek,
Paweł Szlajnda, Jacek Zygmunt w półfinale prowadził z „Metrem” Warszawa I (późniejszym zwycięzcą turnieju) 24:21 i uległ
wynikiem 27:25. Na otarcie łez pozostała
walka o trzecie miejsce z Białymstokiem.
W tej konfrontacji nasi siatkarze okazali
się lepsi i zajęli III miejsce jak ich starsi
koledzy. Drugi nasz zespół w tym roczniku: Damian Zygmunt, Patryk Sadlej oraz
Wiktor Kosior po bardzo wyrównanej grze
uplasowali się na V miejscu, natomiast
Mateusz Masełek, Kamil Siedlecki i Mateusz Sierżęga zajęli VIII miejsce.
Wyjazd na turniej przyczynił się do promocji miasta Leżajska, naszych dzieci oraz
pozwolił nawiązać kontakty z ośrodkami
siatkarskimi m. in. z Olsztyna, Turka,
Zielonej, z którymi spotkaliśmy się po raz
pierwszy. Nasi zawodnicy przeżyli naprawdę emocjonującą i niezapomnianą siatkarską przygodę.

(jm)

Biegaj z Mistrzem
Na stadionie „Pogoni” Leżajsk 27 października br. odbyły się Jesienne biegi
przełajowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu leżajskiego pod hasłem „Biegaj z Mistrzem”.
Organizatorami imprezy były: Szkolny
Związek Sportowy w Leżajsku oraz Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły. W zawodach wzięło udział 70 gimnazjalistek i gimnazjalistów reprezentujących
szkoły z okolicznych miejscowości: Starego Miasta, Wierzawic, Brzózy Królewskiej,
Grodziska Dolnego, Dąbrówki, Leżajska
oraz Giedlarowej.
Kolejność na mecie najlepszych zawodniczek i zawodników przedstawiała się
następująco: dziewczęta – Jadwiga Kucek (Giedlarowa), Katarzyna Bielecka
(Grodzisko Dolne), Anna Klin (Grodzisko
Dolne), Karolina Drwal (Leżajsk), Kinga
Ferszterowska (Grodzisko Dolne), Mariola Czop (Wierzawice); chłopcy – Bartosz
Krawczak (Leżajsk), Grzegorz Czerwonka (Grodzisko Dolne), Dawid Krupa (Dąbrowica), Adrian Heleniak (Stare Miasto),
Tomasz Malinowski (Brzóza Królewska),
Krawczak Kacper (Leżajsk).

Nagrody wręczała Zofia Turosz.
Celem imprezy było popularyzowanie
biegania, zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej, pokazanie, że w sporcie
a przede wszystkim rekreacji jest miejsce
dla każdego.
Zaproszenie Zofii Turosz, znakomitej
biegaczki, zwyciężczyni wielu maratonów,
uświetniło zawody i dostarczyło młodym
ludziom wzorców osobowych do naśladowania – a przecież narzekamy na ich
brak. Pani Turosz zachęcała młodzież do
biegania dla własnej satysfakcji, a przede
wszystkim dla zdrowia. Mistrzyni biegów
długodystansowych ufundowała dla najlepszej gimnazjalistki oraz gimnazjalisty
wspaniałe puchary oraz książki, a także
wręczyła im koszulki przywiezione z ważnych zawodów biegowych z różnych części świata. Zaskoczeniem dla wszystkich
było wręczenie przez Mistrzynię ufundowanych przez siebie nagród dla ostatniej
zawodniczki i ostatniego zawodnika. W ten
sposób pani Zofia Turosz doceniła wysiłek
i wytrwałość najsłabszych uczestników je-

Koniec
jesiennej rundy
Dobiegły końca rozgrywki III ligi rundy jesiennej.
Leżajska Pogoń pomimo rozegrania dobrych meczy znalazła się na 12. pozycji,
mając zdobyte 18 punktów.
Na rozegranych 15 spotkań nasza drużyna odniosła 3 zwycięstwa, 9 remisów
oraz doznała 3 porażek. Tak więc ogólny
wynik spotkań można powiedzieć, że dość
dobry, lecz zdobyte punkty plasują drużynę w dolnej części tabeli.
Przy obowiązującej punktacji 3 i 1 – remisami nie zdobywa się punktów. Tak więc
tylko zwycięstwa mogą zagwarantować zajęcie bezpiecznego miejsca w nadchodzącej
rundzie rewanżowej. Trzeba więc poprawić skuteczność strzelecką drużyny (jakimi sposobami, to sprawa trenera i Zarządu), aby bezpiecznie zakończyć rozgrywki
sezonu 2005/2006.

siennych biegów. Po biegu był czas na wymianę wrażeń, rozmowy z Mistrzynią oraz
wspólne zdjęcia. A Gimnazjum Miejskie
w Leżajsku za popularyzowanie biegania
otrzymało z rąk pani Turosz ufundowany
przez nią pamiątkowy puchar.
Impreza została zorganizowana dzięki
zaangażowaniu Powiatowego Organizatora Sportu Eugeniusza Josse oraz nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum
Miejskiego z Leżajska Marii Skrzat i Dariusza Latuszka.
Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu za ufundowanie części nagród
oraz Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego za
ufundowanie napojów.

(msdl)

Set
do seta
Leżajskie Towarzystwo Sportowe „Fe-

niks” zorganizowało w dniach 11–13 listopada br. Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej Młodzika z udziałem najlepszych zespołów z Polski w tej kategorii
wiekowej. W turnieju uczestniczyli medaliści Mistrzostw Polski z ubiegłych lat. Impreza miała rangę małych mistrzostw Polski.
Na parkiecie stanęło do walki 12 drużyn, w tym dwie reprezentacje LTS „Feniks” z Leżajska. Turniej stał na niezwykle wysokim poziomie, a finał pomiędzy
Kędzierzynem Koźle i Jastarnią – najlepszymi zespołami w Polsce w tej kategorii
wiekowej był jego okrasą.
Bardzo dobrze przy tak mocnej konkurencji zaprezentowały się zespoły z Podkarpacia, szczególnie Feniks Leżajsk i Resovia Rzeszów, które przy odrobinie szczęścia mogły grać o trzecie i czwarte miejsca.
Zwyciężyli siatkarze z Kędzierzyna Koźle,
drugie miejsce wywalczyli chłopcy z Jastarni. Nasza pierwsza drużyna Feniksa
uplasowała się na piątym miejscu, a druga – na dwunastym.

PŁYWALNIA MIEJSKA

OCEANIK
W LEŻAJSKU

organizuje KURSY:
1. INSTRUKTORA SPORTU
I REKREACJI
– SPECJALNOŚĆ PŁYWANIE
2. SĘDZIA PŁYWANIA
Zajęcia w ramach KURSÓW
odbywać się będą na PŁYWALNI
ZGŁOSZENIA
do końca GRUDNIA 2005 r.
Wszelkich INFORMACJI udziela
ADMINISTRACJA PŁYWALNI
W LEŻAJSKU
ul. WŁ. JAGIEŁŁY 2,
tel. 0-17/ 242 01 18 w godz. 8–16.

Turniej otworzył prezes PWZPS Wiesław
Radomski. Sędzią głównym zawodów był
sędzia międzynarodowy Piotr Dudek. Towarzyszyli mu: Anna Niedbał, Robert Dworak, Damian Lic i Paweł Buszta. Puchary,
statuetki, dyplomy i nagrody indywidualne
za zakończenie wręczali: burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i wiceprezes PWZPS
Rober Dworak. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności – zawodnikom kibicowało około 300 osób. Na
zakończenie wszyscy p[opowiedzieli sobie:
do zobaczenia za rok.

Janusz Zygmunt

Wygrali igrzyska

4 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowo.
Uczestniczyło w nich pięć drużyn: z Leżajska, Górna, Sokołowa Małopolskiego,
Soniny i Nowej Sarzyny. Zawody otworzył
gospodarz turnieju dyrektor szkoły Ryszard Pysz, nad sprawnością przebiegu
partii czuwał sędzia, instruktor szachowy
Andrzej Mazurkiewicz.
Drużyna z SP 1 występowała w składzie: Krzysztof Sokołowski, Amadeusz
Paliwoda, Jakub Grabarz i Małgorzata
Giża. Po pełnej emocji rywalizacji uczniowie z „Jedynki”, uzyskując 13 punktów zajęli pierwsze miejsce, tym samym awansowali do Finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowo.
Z drugiego miejsca do zawodów zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa z Górna.
Po zakończeniu pasjonującego turnieju
z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów dyplomy wręczył Powiatowy Organizator Sportu Eugeniusz Josse. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
w Leżajsku – 13 pkt., II miejsce – Szkoła
Podstawowa w Górnie – 13 pkt., III miejsce
– Szkoła Podstawowa w Sokołowie Młp.
– 8 pkt., IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie – 4 pkt., V miejsce –
Szkoła Podstawowa w Soninie – 2 pkt.
Dla uczestników i opiekunów przygotowano ciepłe napoje i słodki poczęstunek,
a w przerwie zawodów wszyscy udali się do
stołówki szkolnej na gorący posiłek.
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Tabela III ligi po rundzie jesiennej
1. Stal St. W.
2. Avia
3. Kmita
4. Stal Rz.
5. Górnik
6. Motor
7. Hutnik
8. Sandecja
9. Stal S.
10. Tłoki
11. Hetman
12. Pogoń L.
13. Kolejarz
14. AKS Busko Zdrój
15. Wierna
16. Wisła II

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

32
31
25
24
23
23
23
20
20
19
18
18
15
14
10
8

17–7
27–14
25–20
23–17
17–13
18–12
19–20
20–21
21–19
17–22
13–12
12–14
18–26
13–22
15–24
9–21

Z
9
9
8
6
5
6
6
6
5
6
4
3
4
3
2
1

R
5
4
1
6
8
5
5
2
5
1
6
9
3
5
4
5

P
1
2
6
3
2
4
4
7
5
8
5
3
8
7
9
9
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na ryby

Zarybienia 2005
Koniec roku to dobra okazja do podsumowań.
Zarząd Koła w ciągu roku podejmuje
wiele zadań i inicjatyw, a najbardziej interesujące są na pewno te związane z zarybieniami. Wartość zarybień wód powiatu leżajskiego przekroczyła poważnie kwotę 100 tys. złotych (60 tys. przypada na
nasze Koło).
Proszę wszystkich wędkarzy o częste
przebywanie nad naszymi wodami, jeśli
nawet nie wędkują w tym czasie. Jest nas
ponad 500 osób w Kole, to wystarczająco
dużo, aby dyskretnie monitorować wszystkie nasze zbiorniki. Na przykład wracając
z Rzeszowa, zawsze zbaczajmy na Brzózę
Królewską i Florydę, to tylko dodatkowe
10 minut. Na naszą Florydę można zaglądać przed i po pracy, a niedzielne spacery z rodziną to doskonała okazja, by wybrać się na ścieżkę ekologiczno-przyrodniczą obok Florydy, czy nad Ożannę (aby
obejść zbiornik dookoła trzeba co najmniej
pół godziny).

„Floryda” Leżajsk
Jedną z uchwał Walnego Zgromadzenia Koła w bieżącym roku było dokonanie odłowu kontrolnego na zbiorniku „Floryda”. Został on wykonany w dniach 21
i 22 października br.
W wyniku odłowu w 5 wontonów schwytano, zważono, a następnie wypuszczono
z powrotem do wody następujące ryby
(waga podana łącznie): tołpyga 3 szt. o wadze 28 kg; karp 9 szt. o wadze 10 kg; boleń
2 szt. o wadze 4 kg; sandacz 2 szt. o wadze 2,5 kg; szczupak 5 szt. o wadze 2,5 kg;
okoń 7 szt. o wadze 2 kg; sum 2 szt. o wadze 3 kg; karaś 3 szt. o wadze 2 kg. Jak
widać przekrój gatunków jest duży.
W ocenie ichtiologa funkcjonuje dobra
obsada drapieżnikami w pełnym przekroju
– zaskoczeniem jest obecność boleni. Dziwi
brak płoci w odłowie, ale sieci były zastawione przez noc i trzeba pamiętać, że ryby
spokojnego żeru nie są wtedy tak aktywne. Po jednorazowym odłowie trudno szacować ilościową obsadę zbiornika; może to
być od 1–50 proc. obsady. Odłów powinien
być powtórzony w podobnych warunkach
w następnych latach, wtedy można będzie
coś powiedzieć.

Po sprawdzeniu i załatwieniu formalności,
przy okazji odłowów w Leżajsku, ekipa rybacka udała się w to miejsce. Odłowiono:
Karaś kroczek 130 kg; szczupak narybek
80 kg; leszcz duży 20 kg; lin, okoń, płoć
20 kg. Ryby zostały przerzucone do rzeki
Wisłok. Wartość odłowionych ryb to około 2450,80 zł. Gdyby nie ten odłów ryby
zapewne zginęły w zimie – głębokość rozlewiska wynosi ok. 50 cm!
Duże podziękowania należą się Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku,
na którego terenie zlokalizowane było to
rozlewisko, a także Gminie Tryńcza, której pracownicy pomogli ustalić właściciela gruntu. Dziękujemy też kolegom z sekcji w Dębnie za pomoc. Dzięki tej akcji do
Wisłoka trafiło ponad 1000 sztuk małych
szczupaków, ale na tyle dużych, że szanse osiągnięcia wymiaru ma ponad 50 proc.
Dodam, że wartość tych ryb to więcej niż
wyda cała powiatowa społeczna straż rybacka w 2005 roku. Można powiedzieć, że
zarobiliśmy na siebie!
Jeszcze raz apeluję do wszystkich wędkarzy (i nie tylko), aby zgłaszali wszelkie
sygnały o niepokojących zdarzeniach nad
wodą. Zauważonych sieciach, podrywkach, a także o podobnych rozlewiskach
wody jak w Głogowcu, gdzie jest zagrożenie przyduchy żyjących tam ryb. Tak by
wcześniej można było podjąć kroki w celu ich ratowania.

Stare Miasto
22 października br. w miejscowości Stare Miasto staw „Gliniki” dokonano odłowu
przy użyciu sieci ciągnionych. Odłowiono
karpia w ilości 750 kg wagi od 0,10 kg do
2,00 kg. Wartość odłowionych ryb to około 6.000,00 złotych. Odłowione ryby przerzucono do zbiorników: ”Floryda” w ilości
400 kg i „Brzóza Królewska” w ilości 350
kg. Ponadto odłowione 10 sztuk karpi od
3 do 5 kg wpuszczono ponownie do zbiornika „Glinniki” jako tarlaki.

Głogowiec
21 października br. za pomocą agregatu dokonano odłowu na około 8-arowym
rozlewisku rzeki Wisłok w miejscowości
Głogowiec (pozostałość po wiosennych powodziach).
Sprawę do Zarządu Okręgu i okręgowego
ichtiologa zgłosiła Społeczna Straż Rybacka Powiatu Leżajsk. Otrzymaliśmy sygnały, że są tam odławiane (kłusowane) duże
ilości szczupaków. Kłusownicy podobno chwalili się, że dziennie odławiają 50–
–100 ryb, przede wszystkim szczupaków.
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Szczegóły zarybień z funduszy koła Leżajsk: 16 538,52 zł (8738,52 zł jesienią)
i puli okręgowej na nasze wody 43 687,70
zł – na tablicach ogłoszeń po zakończeniu
całej akcji zarybieniowej. Zarybienia razem dają w 2005 roku kwotę 60 226,22
zł! Aż 26 496,20 zł to wartość ryb wpuszczonych do rzeki San, wynika to z umów
podpisanych Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodzie
rybackim rzeki San nr 10 (to tylko część
zarybień rzeki San, która „przeszła” przez
nasze Koło). Poniżej przedstawiam zarybienia w 2005 roku poszczególnych zbiorników i rzek, będących pod opieką naszego koła.
Floryda Leżajsk: środki koła: karp handlowy 24 kg; karp z Glinnik 400 kg; jaź
kroczek 50 kg; lin kroczek 17 kg; środki
okręgu: karp kroczek 200 kg; lin kroczek
50 kg; szczupak nar. jesienny 30 kg. Razem: 771 kg.
Brzóza Królewska: środki koła: karp
handlowy 100 kg; karp z Glinnik 350 kg;
jaź kroczek 50 kg; lin kroczek 50 kg; środki okręgu: karp kroczek 250 kg; lin kroczek 50 kg; szczupak nar. jesienny 45 kg;
karaś złoty 45 kg; płoć narybek 100 kg.
Razem: 1045 kg.
Ożanna: środki koła: karp handlowy
300 kg; jaź kroczek 100 kg; lin kroczek
100 kg; środki okręgu: karp kroczek 500
kg; lin kroczek 100 kg; szczupak nar. jesienny 50 kg; karaś złoty 100 kg; płoć narybek 200 kg; leszcz 200 kg; sum narybek 20 kg; węgorz podchowany 4 kg. Razem 1674 kg.
Rzeka San: środki koła: jaź kroczek 100
kg; środki okręgu: szczupak narybek jesienny 140 kg; jaź kroczek 300 kg; boleń
narybek jesienny 5000 sztuk; świnka narybek 32900 sztuk; sum narybek jesienny
60 kg. Razem: 500 kg i 37900 sztuk.
Rzeka Złota: środki okręgu: pstrąg potokowy 10000 sztuk wylęg żerujący; pstrąg
potokowy 2000 sztuk narybek jesienny.
Glinniki Stare Miasto: środki koła: karp
kroczek 200 kg.

Koniec sezonu 2005
W imieniu Zarządu Koła składam najlepsze Bożonarodzeniowe
i Noworoczne życzenia!
Spokojnych i Rodzinnych Świąt,
hucznego przywitania Nowego
Roku i taaakiej ryby w przyszłym
sezonie!
Przy odłowach pracowało wielu wędkarzy z naszego Koła.

Odłowów dokonała brygada rybacka
z Dobrzechowa.

Podsumowanie

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka
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tajemnice kolekcjonera
Polskie ordery odznaczenia
(ciąg dalszy)

VIRTUTI MILITARI
W numerze 8/9 „Biuletynu Miejskiego” zakończyłem opis historii Orderu Odrodzenia Polski. W tym numerze uwadze państwa polecam historię Orderu Wojennego
VIRTUTI MILITARI, zwanego uprzednio Orderem Krzyża Wojskowego. Order ustanowiony został w 1792 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Początki orderu przypadały na okres
burzliwych i dramatycznych wydarzeń
w Polsce.
Po uchwaleniu w 1791 roku Konstytucji 3 Maja jej przeciwnicy, przedstawiciele
części magnaterii polskiej, ogłosili w dniu
14 maja 1792 konfederację w Targowicy
i wezwali na pomoc Rosję. Dało to pretekst
do zbrojnej interwencji rosyjskiej. Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji 3
Maja. Dowódcą armii koronnej został mianowany bratanek królewski – generał lejtnant książę Józef Poniatowski. Gdy wojska polskie 18 czerwca 1792 roku odniosły pierwsze zwycięstwo w bitwie pod Zieleńcami, król przyśpieszył sprawę wprowadzenia wcześniej projektowanej „ozdoby militarnej”. Inicjatorem odznaczenia był
książę J. Poniatowski. Według założeń projektodawców nowe odznaczenie wojskowe
miało być nagrodą dla żołnierzy za męstwo
wykazane na polu walki.
Pierwsze odznaki król wysłał w pośpiechu z Warszawy do obozu w Ostrogu na
Ukrainie w cztery dni po bitwie pod Zieleńcami. Miały na razie tymczasową formę medali złotych i srebrnych. Na awersie widniał monogram królewski SAR (Stanislaus Augustus REX) zwieńczony koroną królewską, a pod monogramem – dwie
skrzyżowane gałązki palmowe. Na rewersie umieszczono napis VIRTUTI MILITARI
– (Cnocie Wojskowej), poniżej takie same
gałązki jak na awersie.

Pierwsza partia odznaczeń przyznanych
za bitwę pod Zieleńcami liczyła 20 medali
złotych i 40 srebrnych.
Jako pierwszy odznakę „nowego zaszczytu” otrzymał książę J. Poniatowski. Medale zostały wręczone wyróżnionym w dniu
25 czerwca w Ostrogu
Wśród nagrodzonych znaleźli się min.
gen. mjr Tadeusz Kościuszko i gen. Michał Wielhorski.
Jak wynika z zachowanych dokumentów, król od początku wprowadzenia medali uważał je za odznaki tymczasowe i zamierzał zmienić ich formę na bardziej właściwą dla ówczesnych orderów. Myślał także o opracowaniu statutu orderu.
Działanie króla cechuje w tym czasie pośpiech i nerwowość. Bowiem i wydarzenia
ówczesne biegły niezwykle dramatycznie.
18 lipca konfederacja targowicka – uniwersałem podpisanym przez Stanisława
Szczęsnego Potockiego w Nowym Konstantynowie – nadawane przez króla odznaczenia i patenty nakazała zniszczyć. W tydzień później, 24 lipca, król pod presją Rosji przystąpił do Targowicy, a 10 sierpnia
zrzekł się dowództwa nad wojskiem. Jednak mimo akcesu do prorosyjskiej konfederacji nie odstąpił od sprawy ORDERU VIRTUTI MILITARI. Działał dwutorowo,
z jednej strony podpisywał akty, świadczące o kapitulacji królewskiej wobec opozycji, z drugiej utrzymywał za wszelką cenę
istnienie orderu, stanowiącego symbol

protestu przeciw obcej przemocy. Na polecenie królewskie mennica wybijała medale, a król rozdawał je na poły konspiracyjnie. Gorącym rzecznikiem orderu był także
książę Józef. Wręczał medale zasłużonym,
wydawał świadectwa waleczności.
Około 10 sierpnia książę Józef Poniatowski powrócił z kampanii do Warszawy.
Prawdopodobnie wtedy, między 10 a 28
sierpnia król Stanisław August i książę Józef w największym pośpiechu opracowali statut orderu. Dokument ten nie mógł
być jednak ogłoszony ze względu na coraz bardziej skomplikowaną sytuację polityczną.
Główne założenia projektowanego statutu ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
były wzorowane na statucie austriackiego
ORDERU WOJSKOWEGO MARII TERESY,
ustanowionego w 1757 r. Projektodawcy
statutu podkreślali, że nowy wojskowy order będzie wyłączną nagrodą za wybitne
czyny dokonane na polu walki.
Autorzy statutu projektowali, że nazwa
nowego odznaczenia ma brzmieć: ORDER
KRZYŻA WOJSKOWEGO. Miał dzielić się
na pięć klas.
Statut określił roczne, dożywotne pensje
dla dekorowanych trzema wyższymi klasami, ustalając ilość i wysokość w ramach
rocznego funduszu, na który przeznaczono
300 tysięcy złotych polskich. Projektowano, że odznakę I klasy orderu, czyli Krzyż
Wielki z gwiazdą można było otrzymać za
wygraną bitwę, zdobycie lub obronę ważnej strategicznie twierdzy; II klasa – Krzyż
Komandorski był przeznaczony dla tych,
„którzy dowodzili w bitwie i bądź uzyskali wyraźne powodzenie, bądź też oparli się
przeważającym siłom nieprzyjacielskim”.
Trzy niższe klasy tj. III, IV i V mogły być
przyznawane jedynie za czyn brawurowy
wykraczający poza zwykły obowiązek żołnierza. Doniosłość czynu miała decydować o przyznaniu wyższej lub niższej klasy orderu.

Ciekawostki kolekcjonerskie
W dniu 6 grudnia 2005 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety z serii polscy malarze XIX/XX w.
przedstawiające Tadeusza Makowieckiego (1882–1932)
o nominałach:
20 złotych – wykonane stemplem lustrzanym w srebrze

Poniżej prezentuję jeden z najnowszych walorów filatelistycznych poświęconych Janowi Pawłowi II wydanych po jego śmierci.

2 złotych – wykonane stemplem zwykły w stopie
NORDIC GOLD
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Gotyckie stalle
(część pierwsza)

Na pierwszym piętrze Muzeum, przy północnej
ścianie sali zwieńczonej drewnianym stropem,
stoją stalle składające się z pięciu siedzisk i odpowiadających im zaplecków, ozdobione bogatą
gotycką ornamentyką snycerską i malarską.
Lica zaplecków w górnej strefie tworzą prostokątne płyciny
wypełnione motywami „suchej” wici roślinnej, ułożonej w rytmicznie uporządkowane sploty. Podobne dekoracje, lecz zakomponowane w układzie horyzontalnym, widnieją na powierzchni
elementów wieńczących zachowaną fragmentarycznie strukturę
całości. Dolną strefę każdego zaplecka
wypełnia obraz ukazujący zakonnika
ubranego w habit franciszkański, ujętego do połowy, mającego głowę spowitą nimbem. Interpretację pojedynczych przedstawień ułatwiają inskrypcje widniejące powyżej prostokątnej
ramy obrazu, namalowanej podwójną
kreską. Postacie ujęte są na ciemnym,
brązowo-zielonym tle. W mroku majaczą kontury twarzy i dłoni oddanych
w tonacji ugrowo-różowej.
Zakonnik widoczny na pierwszym
portrecie przy lewej krawędzi stalli ukazany jest w trzech czwartych.
Fragment paska franciszkańskiego ujmującego biodra, jednym końcem opadającego pionowo ku dołowi, stanowi czytelny element akcentujący wertykalną oś symetrii obrazu. W prawej dłoni zakonnik dzierży
promienistą glorię z Monogramem Jezusa w formie IHS, lewą dłonią, nieco
uniesioną, ujmuje drzewce rozpostartego powyżej sztandaru. Z inskrypcji
dowiadujemy się, że to S. IOANNES
A CAPISTRANO. Portret zdobiący kolejną płycinę prezentuje zakonnika
niemal frontalnie, z twarzą lekko nachyloną w stronę prawego ramienia
i spojrzeniem skierowanym w przeciwną stronę. Poniżej widać lewą dłoń
podtrzymującą gałązkę palmy, biały
pasek, którego układ jest analogiczny
do wcześniej opisanego oraz palce niewidocznej w całości prawej
dłoni. Jest to S. DANIEL MARTIR. Zakonnik przedstawiony w obrębie trzeciego z kolei zaplecka zwraca swą wychudłą twarz w lewo. Ma wielkie, szeroko otwarte oczy wzniesione ku niebu i zamknięte wąskie usta. Jego prawa dłoń jest delikatnie uniesiona
w górę, lewą trzyma słabo widoczną gałązkę palmy. Z inskrypcji wiadomo, że to S. ANGELVS MARTIR. Kolejny zakonnik ujęty
en face ma twarz nieznacznie skierowaną ku lewemu ramieniu,
oczy szeroko otwarte i zamyślone, wpatrzone w dal, spowite ciężkimi powiekami, a także wydatny, nieporadnie namalowany nos
i zamknięte usta. W prawej dłoni trzyma palmę, lewą z podkurczonymi palcami, dotyka pasa. Z inskrypcji dowiadujemy się, że
jest to S. SAMVEL MARTIR. Zakonnik widoczny na powierzchni
ostatniego zaplecka zwrócony jest do widza w trzech czwartych.
Z mrocznego tła wyłania się kontur prawej dłoni z podkurczonymi palcami, swobodnie opadającej ku dołowi. Postać charakteryzuje inskrypcja trudna do odczytania z powodu zniszczenia:
S. LEONVS MARTIR.
Pomiędzy pojedynczymi zapleckami występują pionowe ścianki, formą swą nawiązujące do szkarp gotyckich. W partii górnej
dominują ażurowe elementy architektoniczne, takie jak gotyckie sterczyny zwieńczone kwiatonami i maswerki oraz motywy
„żabek” i ornamenty znane pod umowną nazwą „rybiego pęcherza”. W dolnej strefie stalli ścianki wzbogacone są przeźroczami
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w formie trzech półkoli zamkniętych rzeźbiarską kolumną. Górną część całej struktury od dolnej oddziela pozioma, gruba deska
z głębokimi wycięciami, stanowiącymi lica pojedynczych oparć.
Siedziska przytwierdzone do korpusu prostymi, drewnianymi zawiasami dają się ustawić pionowo, tak, by ułatwić modlącym się
przyjmowanie pozycji stojącej. Całość konstrukcji spoczywa na
jednolitej klepie drewnianej.
Stalle pochodzą z kościoła Ojców Bernardynów w Tarnowie. Powstały około 1504 r. w miejscowym warsztacie snycerskim dzięki hojności mieszczan. Uszkodzone nieznacznie w trakcie pożaru świątyni w 1614 r., zostały w 1621 r. odnowione i wyposażone
w portrety zakonników. Bezcennym dokumentem z tamtych czasów są opisane wyżej wizerunki. Rekonstrukcja pełnego programu ikonograficznego XVII-wiecznych malowideł wydaje się dziś
niemożliwa. Na podstawie zachowanych elementów można przyjąć, że wizerunki te przedstawiały najbardziej czczonych w okresie baroku świętych franciszkańskich. Byli wśród nich św. Jana
Kapistran (zm. 1456), założyciel pierwszego na ziemiach polskich
krakowskiego klasztoru franciszkanów obserwantów zwanych
Bernardynami, a także pięciu męczenników marokańskich zabitych w 1220 r., wyszczególnionych za pomocą pojedynczych
inskrypcji i atrybutów. Nie zachowane zaplecki mogły prezentować również przedstawienia takich znamienitych postaci, jak
choćby św. Bonawentura (zm. 1274), jeden z najwybitniejszych
myślicieli średniowiecza, doktor Kościoła, a także św. Bernardyn ze Sieny (zm. 1444), św. Ludwik biskup Tuluzy (zm. 1297), św. Antoni Padewski (zm. 1231), których często w XVII
wieku eksponowano na licznych nastawach ołtarzowych, prospektach
organowych czy też stallach. Mogli
to być również ich polscy naśladowcy:
bł. Szymon z Lipnicy (zm. 1482), św.
Jan z Dukli (zm. 1484), bł. Władysław
z Gielniowa (zm. 1505) czy też zmarły w opinii świętości, Wielebny Sługa
Boży, Rafał z Proszowic (zm. 1534).
Z opisu poczynionego w 1702 r.
wiadomo, że pierwotnie stalle posiadały trzydzieści cztery siedziska
umieszczone w dwóch rzędach, przedpiersia oraz bogato zdobiony, wysoki i ażurowy baldachim. Tak skonstruowana całość stanowiła istotny
element wyposażenia średniowiecznego chóru bernardyńskiego, urządzanego tradycyjnie za głównym ołtarzem. Zakonnicy odmawiali w nich
codzienne modlitwy. W 1789 r. zaborcze władze austriackie przeprowadziły kasatę klasztoru tarnowskiego.
Zakonników przeniesiono do małego pobliskiego kościółka, należącego
niegdyś do Sióstr Bernardynek, gdzie
pozwolono im zabrać stalle. Z niewiadomych przyczyn zachował się tylko niewielki fragment obiektu, który
wraz z dorobionym w XVII w., barokowym przedpiersiem został
umieszczony w obrębie obszernego chóru organowego. Reszta
cennego destruktu, pozostawiona na miejscu, uległa całkowitemu zniszczeniu. Stalle doczekały się wielu remontów dokonanych jednak w sposób mało profesjonalny. W styczniu 1968 r.
umieszczono je z innymi sprzętami kościelnymi w jednej z sal
podwórza konwenckiego, następnie ustawiono na korytarzu piętra klasztornego.
Ten bezcenny zabytek polskiej sztuki gotyckiej, po burzliwych
dziejach związanych z kasatą konwentu i funkcjonowaniem Bernardynów tarnowskich na nowym miejscu, odnawiany przez domorosłych artystów, w ciągu wielu dziesięcioleci otaczany atmosferą zapomnienia, oczekiwał na odkrycie przez znawców oraz
gruntowną i fachową konserwację. Niemniej istotne było pokazanie go społeczeństwu poprzez właściwe wyeksponowanie pośród innych zabytków epoki. Po wielu staraniach o środki finansowe, doczekał się w 1987 r. gruntownej restauracji w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie, a następnie
przekazania do Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, gdzie wraz z innymi bezcennymi pamiątkami po zakonnikach i dobrodziejach zakonu spełnia istotną funkcję estetyczną
i informacyjną.

o. Efrem Obruśnik

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

