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Wielkie i małe
kolędowanie

Był to I Przegląd Kolęd. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
zabrakła wolnych miejsc. W koncercie
oprócz gościnnie występującego Chóru
z Nowojaworowska na Ukrainie. zaprezentowali się młodzi artyści z leżajskich
szkół. Wystąpił także chór „Emaus”,
Zespół Śpiewaczy z MCK i chór męskochłopięcy „Cantus” ze Stalowej Woli.
Przeglądowi towarzyszyła ciepła atmosfera świąt Bożego Narodzenia. Miejmy
nadzieję, że w przyszłym roku MCK w
Leżajsku będzie rozbrzmiewać równie
pięknymi kolędami i pastorałkami w
tak dobrym wykonaniu. Dziękujemy
wszystkim artystom za niezapomniane
wrażenia artystyczne.

Do Betlejem
niedaleko

W jeszcze jednej dziedzinie możemy być pierwsi!
Eugeniusz Dzidek, znany już nie tylko w Leżajsku, mistrz haftu krzyżykowego,
twórca obrazów igłą „malowanych” i kopii znanych dzieł wielkich malarzy,
postanowił wyhaftować „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki. Przyznać trzeba, że jest to nie lada wyzwanie. Za przeniesienie obrazu na kanwę, firma,
która zajmuje się tego rodzaju działalnością, żąda 2 tysięcy złotych. Państwo
Dzidkowie są rencistami, mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. „BM”
zastanawia się, w jaki sposób można pomóc panu Eugeniuszowi. Ma nadzieję,
że znajdzie sponsora.
Każdego, kto zechciałby przyczynić się do zrealizowania tego przedsięwzięcia
prosimy o kontakt z redakcją „BM” pod nr telefonu: 240 26 65 lub 0502-652-743.
Gdyby panu Dzidkowi udało się urzeczywistnić ten pomysł, byłby to ewenement
w skali światowej.

(bwl)

Fot. A. Kulis

Ostatni dzień nauki, przed Świętami
Bożego Narodzenia to jest 19 grudnia
2003 roku w Szkole Podstawowej nr 2
w Leżajsku przebiegał w bardzo radosnej
i pełnej refleksji atmosferze. Dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie mieli możliwość
obejrzenia Jasełek pod tytułem „Do Betlejem nie jest tak daleko” w wykonaniu
uczniów kl. IIIb, IVc, Vb i VIc.
Scenariusz oparty na realiach życia
współczesnego człowieka uświadomił
wszystkim, że tak naprawdę Betlejem
jest bardzo blisko ...„na odległość ludzkiego serca, na odległość otwartych szeroko ramion i na odległość otwartej dłoni.
Każdego dnia można tu dojść.” W przygotowanie Jasełek włączył się zespół nauczycieli i katechetów: Dorota Klimczak,
Marta Halewska, Piotr Domaradzki,
Ewa Janas, Małgorzata Czyż-Czerwonka i Elżbieta Bocho. Szczególna atmosfera tego dnia sprzyjała składaniu sobie
życzeń i dzielenia się opłatkiem nauczycieli z uczniami na lekcjach.
Wieczorem, dyrekcja, nauczyciele,
wszyscy pracownicy szkoły, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i reprezentacja Samorządu Uczniowskiego
zebrali się na uroczystej wspólnej kolacji
wigilijnej. Poprzedził ją montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów,
a potem nastąpiło dzielenie się opłatkiem
i wspólne radosne kolędowanie.

Kolędowanie
w Gimnazjum

Kolędnicy z Ukrainy

24 stycznia 2004 r. przebywał w Leżajsku na zaproszenie Burmistrza Miasta
Chór „Nowa Jaworiwszczina” z miasta Nowojaworowsk na Ukrainie.
Podczas pobytu w Leżajsku goście w towarzystwie Wojciecha Wirskiego – Pełnomocnika Burmistrza ds. Promocji Miasta zwiedzili Leżajską Starówkę oraz
Bazylikę pod wezwaniem NMP. W godzinach wieczornych Chór pod batutą Pana
Romana Rzeplińskiego wystąpił na I Przeglądzie Kolęd pn.: „Wielkie i małe kolędowanie”, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Występ
Chóru spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widzów zgromadzonych w sali
widowiskowej. Przybliżył on bez wątpienia słuchaczom tradycję i kulturę ukraińską.
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19 stycznia br. w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbył się I Powiatowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek „Anielskie Śpiewanie” zorganizowany przez nauczycielki
Marię Motor i Bożenę Zygmunt.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji kolędniczych naszego regionu
oraz popularyzacja mniej znanych kolęd
i pastorałek. W konkursie uczestniczyli
uczniowie z gimnazjów w Leżajsku, Nowej
Sarzynie, Sarzynie, Woli Zarczyckiej, Kuryłówce i Brzózie Królewskiej.
Jury nagrodziło następujących wykonawców: indywidualnie I miejsce – Katarzyna Pieniążek z Gimnazjum w Nowej
Sarzynie, II miejsce – Lucyna Perlak z
Gimnazjum w Woli Zarczyckiej, III miejsce
– Beata Lis z Gimnazjum w Brzózie Królewskiej. W kategorii grup kolędniczych – I
miejsce: Gimnazjum w Woli Zarczyckiej, II
miejsce: Gimnazjum w Sarzynie, III miejsce: Gimnazjum w Nowej Sarzynie. Ponadto Jury przyznało nagrodę specjalną
dla grupy kolędniczej z GM w Leżajsku.
Nagrody dla zwycięzców i upominki
dla wszystkich wykonawców ufundowała
Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum
Miejskiego im. W. Jagiełły w Leżajsku.
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Mariusz Tenerowicz

Wrzeciono
2004
28 stycznia br. w Nowej Sarzynie

odbyły się X Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono
2004”.
Na konkurs napłynęło 121 zestawów
wierszy z kraju i od Polaków mieszkających w USA, Kanadzie, Francji, Włoszech,
Ukrainie i Litwie. Jury w składzie: Elżbieta
Kozyra, Maja Horoszko, Marek Chmura,
Roman Kostyra i Zbigniew Janusz przyznało nagrody i wyróżnienia.
Pierwszą nagrodę otrzymał Mariusz
Tenerowicz z Leżajska, drugą – Natalia
Otko ze Lwowa (Ukraina), trzecią – Ryszard
Mścisz z Jeżowego.
Wyróżnienia dostali: Janina Ataman
(Rzeszów), Marzena Dąbrowa-Szatko
(Kraków), Anna Gajda (Jarosław), Piotr
Macierzyński (Łódź), Adam Fus (Piskorowice), Marta Nisielska-Szymkow (Gdynia), Marta Herdzik (Stalowa Wola).
Wyróżnienie honorowe otrzymali: Kazimierz Trela (Mielec), Henryk Grymuza
(Jarosław), Ryszard Jaśkowski (Stalowa
Wola), Stanisława Mazurek (Rumia), Joanna Malcer (Gdańsk), Mieczysław Burdaś
(Nowa Sarzyna), Jerzy Fryckowski (Dębnica Kaszubska), Janina Parzy (Puszczykowo), Zbigniew Szczębara (Paryż – Francja)
i Zofia Humniecka (Ciechanów).

Lekcja muzyki
w Bazylice

(rk)

Najcenniejszą rzeczą w Leżajsku
są XVII-wieczne organy. Mieszkańcy
są z nich dumni, ale ich wiedza teoretyczna na temat instrumentu jest
znikoma. Postanowiliśmy to zmienić,
zaczynając od najmłodszych.
Klasy piąte ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Leżajsku jedną z lekcji muzyki
odbyły w klasztorze o.o. Bernardynów.
Przygotowaniem do wycieczki był cykl zajęć, dzięki któremu uczniowie zapoznali
się z klasyfikacją instrumentów ze względu na budowę, sposób wydobycia dźwięku itp. Instrumentem o najobszerniejszej
skali dźwięków, największych wymiarach
i najbardziej skomplikowanej budowie
(registry) są organy kościelne.
Zajęcia przeprowadzone w klasztorze pokazały uczniom możliwości techniczne organów, ale nie tylko. Najpierw
ojciec Izydor w interesujący sposób
przedstawił historię klasztoru i bazyliki,
następnie pokazał bogactwo zdobień,
rzeźbione postacie aniołów i świętych,
sceny z Biblii.
Kolejną częścią prezentacji były efekty organów: kukanie kukułki, efekt burzy, ruchomy orzeł i zegar. Niektórzy po
raz pierwszy mieli możliwość dokładnego
ich zaobserwowania.

W dalszej części nasz przewodnik
zaprezentował uczniom olbrzymią skalę
dźwięków. Spośród najniższych dźwięków dzieci miały sposobność usłyszeć
dźwięk tak niski, jakiego nie zagrają żadne inne organy w Europie – generowany
przez 11-metrową piszczałkę. Na drugim
biegunie skali są dźwięki tak wysokie, że
przypominają w brzmieniu alarm zegarka
elektronicznego, a wygrywane przez piszczałki wielkości zapałki.
Organy leżajskie mają wiele możliwości zmiany barwy oraz ich „mieszania”.
Ojciec Izydor zaprezentował barwę między innymi trąbki, dud, dzwonków, fletu
bambusowego. Podsumowaniem tego
spotkania było wysłuchanie fragmentów
utworów charakterystycznych dla tego
instrumentu.
Niespodzianką był przygotowany przez
nauczyciela muzyki Konrada Oniszczuka muzyczny quiz. Uczniowie bezbłędnie
odgadli tytuły i autorów wysłuchanych
utworów.
Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie – uczniowie zadawali pytania i
również przygotowali niespodziankę- zaśpiewali z towarzyszeniem organów pieśń
„Kiedy ranne wstają zorze”.
– Dzieci w tej chwili wiedzą o wiele
więcej o leżajskich organach niż niejeden
dorosły – powiedział nauczyciel muzyki
Konrad Oniszczuk. – Z pewnością warto
skorzystać z serdeczności i gościnności
o.o. Bernardynów i chociaż jedną lekcję
muzyki spędzić w tym niezwykłym otoczeniu przy akompaniamencie leżajskiej
muzyki organowej.

Trochę ciepła
w cierpieniu

(kod)

Podstawowymi wartościami, z jakimi zapoznają się dzieci w wieku przedszkolnym, naturalnie na miarę swoich
możliwości, są: prawda, dobro, piękno,
tolerancja, zdrowie, uczciwość, lojalność.
Uwrażliwienie na te wartości jest dla nas,
wychowawców, bardzo ważne. Dlatego
też z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję Marii Babiarz z Sanepidu, aby uczcić
Światowy Dzień Chorego (11 lutego) i
odwiedzić pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Leżajsku. Naszą
decyzję zaakceptowali też rodzice.
Perspektywa złożenia wizyty przez
sześciolatków osobom starszym i chorym
stałą się treścią zajęć dydaktycznych,
które umożliwiły dzieciom zrozumienie
trudnych i abstrakcyjnych pojęć dobra,
zdrowia, tolerancji. Wspólnie opracowaliśmy program. W związku z tym, że

naszą widownią mieli być ludzie starsi,
którzy mogliby być naszymi dziadkami
i pradziadkami, wybraliśmy przedstawienie Jasełek oraz wiersze i piosenki o
Dniu Babci i Dziadka a także z naszymi
zabawami w przedszkolu. Dla wszystkich
pensjonariuszy dzieci przygotowały też
laurki.
Radość i łzy wzruszenia były reakcją
widowni. Dla dzieci i dla nas, dorosłych,
były to wzruszające chwile. Podczas codziennego zabiegania często zapominamy, że ktoś cierpi, czeka na uśmiech i
dobre słowo. To tak niewiele...
Zofia Giża, kierownik Zakładu, podziękowała naszym przedszkolakom za
pamięć o ludziach starszych i chorych, a
dzieci obdarował słodyczami.
Nasza współpraca z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym nie zakończy się na
tym spotkaniu. Serdeczne podziękowania
składamy Mariuszowi Zielnickimu z PKS
w Leżajsku za udostępnienie za symboliczną opłatą autokaru do przewiezienia
dzieci.

Lucyna Pudełkiewicz
Przedszkole Miejskie nr 2

Najlepsi
w warcabach

Niewątpliwy sukces odnieśli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku w grze w
warcaby.
Już podczas Wojewódzkiego Turnieju w Jarosławiu uczniowie leżajskiej
placówki trenowani przez mgr. Adama
Szczęcha zajęli wysokie miejsca, zdobyli piękne dyplomy i nagrody rzeczowe
oraz zakwalifikowali się do zawodów
ogólnopolskich. Te ostatnie odbyły się
12–13 grudnia 2003 r. w Bystrzycy koło
Lublina.
W trudnych warunkach, bez podziału
na kategorie wiekowe trzech chłopców z
SOSW Leżajsk zdołało wywalczyć I miejsce zespołowo. Cała trójka w rozgrywkach indywidualnych zajęła następujące
lokaty: I miejsce – Andrzej Perlak uczeń
III klasy gimnazjum, VI miejsce – Piotr
Kosior uczeń II klasy gimnazjum, VII
miejsce – Zbigniew Stasiowski z III klasy
gimnazjum SOSW.
Sam udział w zawodach ogólnopolskich jest wyróżnieniem, zdobycie I
miejsca zarówno zespołowo jak też indywidualnie śmiało można nazwać sukcesem. Szczerze gratulujemy chłopcom
i nauczycielowi oraz życzymy dalszych
zwycięstw.

E. Dąbrowska-Rutowicz

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

OGŁOSZENIE
22 lutego 2004 r. Rzeczpospolita Polska obchodziła po raz drugi DZIEŃ
OFIAR PRZESTĘPSTWA.
Wtedy też rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja, na rzecz niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Jedną z form takiej pomocy jest udzielanie ofiarom informacji o przysługujących im uprawnieniach.
W ramach realizacji tego zadania prokuratorzy Prokuratury Rejonowej
w Leżajsku będą w okresie od 23 do 27 lutego 2004 r. udzielać wszystkim zainteresowanym informacji o uprawnieniach pokrzywdzonych.
Osoby te będą przyjmowane w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku przy
ulicy Mickiewicza 47 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Prokurator Rejonowy
Jerzy Danilewicz
Prokurator Prokuratury Okręgowej
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W świecie szopek
betlejemskich

22 stycznia br. w Bibliotece Publicznej w Leżajsku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem:
„W świecie szopek betlejemskich” połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy.
Konkurs został zorganizowany przy
współpracy Biblioteki Publicznej i nauczycieli plastyki oraz katechetów szkół podstawowych Leżajska. Jego pomysłodawczyniami były nauczycielki: Małgorzata
Czyż-Czerwonka z SP 2 i Małgorzata
Mach z SP 3. Celem konkursu było promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
kształcenie poczucia wartości dziedzictwa
kulturowego i kształtowanie postaw twórczych. W drugim etapie konkursu udział
wzięło 60 prac. Wszystkie prezentowały
wysoki poziomie artystycznym.
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła szopki następujących uczniów i
uczennic:
W pierwszej kategorii wiekowej
(klasy I–III): I miejsce zdobyła Kinga Dąbek (kl. IIIb, SP 1), a miejsce II – Anna
Pliszka (kl. Ia, SP 2). Wyróżnienia otrzymali: Kaja Nazar (kl. Ia, SP 2) i Aleksandra Skowronek (kl. Ia, SP 2).
W drugiej kategorii wiekowej (klasy
IV–VI): I miejsce uzyskał Kamil Bucior
(kl. IVa, SP 3), II miejsce – Joanna Krawczyk (kl. VIa, SP 1), III miejsce – Marcin
Kapral (kl. IVa, SP 3), III miejsce – Seweryn Kwieciński (kl. VIa, SP 2). Wyróżnienia dostali: Alicja Grygiel (kl. VIa, SP
3), Anna Pracoń (kl. IVa, SP 3), Edyta
Stopyra (kl. Vb, SP 3), Beata Niemczyk
(kl. VIb, SP 3), Marcela Kaszycka (kl. IV,
SP 2), Tomasz Świąder (kl. VIa, SP 3),
Magdalena Łaput (kl. VIb, SP 3), Barbara
Bełz (kl. VIb, SP Nr 3), Eryk Leniart (kl.
IVa, SP 2), Aleksandra Woźnica (kl. V, SP
2), Kamil Sarzyński (kl. V, SP 3), Marcin
Sobota (kl.VI, SP 3), Justyna Niemczyk
(kl. VI, SP 3), Maciej Szuba (kl.VI, SP 3),
Paweł Pustelny (kl. VI, SP 2).
Nagrody ufundowali: MCK – Biblioteka Publiczna w Leżajsku oraz Firma Handlowo-Usługowa „Styl” Elżbieta Szpila i
„Jamfot” w Leżajsku.

(jz)

Pasowanie
na czytelnika

– Będziemy kochać i szanować książki, one ułatwia nam naukę i pracę, wskażą drogę do każdego celu – takie przyrzeczenie złożyli uczniowie klasy I Szkoły
Podstawowej nr 2 w Leżajsku, którzy 11
lutego br. do naszej Biblioteki Publicznej
przyszli ze swoją wychowawczynią Dorotą Zygmunt na uroczystość pasowania
na czytelnika, przygotowaną przez bibliotekarki Oddziału dla dzieci – Janinę
Kiełboń i Katarzynę Dec – powiedziała
Jolanta Niemiec, kierowniczka BP.
Dzieci zapoznały się z regulaminem
biblioteki i księgozbiorem, zwiedziły
wystawę książek najnowszych i najstarszych (nieco już zniszczonych) i przyrzekły szanować każdą książkę zarówno
swoją, jak i pożyczoną.
Pasowani na nowych czytelników
Biblioteki Publicznej czytelnicy z dumą
odbierali swoje karty, z radością – drobne
upominki.
Biblioteka Publiczna w Leżajsku od
lat tak właśnie wita wszystkich swych
najmłodszych czytelników.

(am)

Ze szczerego serca

Już piąty rok z rzędu Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku była organizatorem aukcji kartek świątecznych
wykonanych przez swoich uczniów. W
tegorocznej edycji, przebiegającej pod
hasłem „To tylko złotówka i aż tyle
serca”, udało się zebrać prawie 217 zł i
przekazać je dla Domu Dziecka w Nowej
Sarzynie.
– Ale tu nie o pieniądze chodzi – zgodnie przekonują nauczycielki Ewa Janas i
Aleksandra Kubiszewska, inicjatorki tej
akcji – lecz o uwrażliwienie naszych dzieci na los innych, zwłaszcza tych wymagających i oczekujących pomocy.
Gdy przed pięcioma laty obie panie
inicjowały aukcję świątecznych kartek,
były przekonane, że na jednym razie
sprawa się zakończy. Tymczasem z roku
na rok przybywa nie tylko prac, ale także
ich twórców, szkolnych opiekunów oraz
rodziców. W tym roku było to szczególnie widoczne: wystarczyło przekroczyć

Ostatnie pożegnanie

24 stycznia 2004 roku w wieku 66 lat
zmarł przyjaciel i kolega

ROMAN BAJ

CMYK

Urodził się w 1938 r. w Tryńczy, w powiecie przeworskim. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie
LO w Przeworsku, gdzie w 1955 r. zdał maturę. Następnie podjął dalszą naukę w Studium Nauczycielskim
w Białymstoku, po ukończeniu którego rozpoczął pracę
nauczycielską w Ełku.
W roku 1961 przeniósł się z rodziną do Leżajska. Pracował przede wszystkim w zawodzie nauczycielskim. W roku 1990 odszedł na emeryturę ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku.
Z zwodu nauczycielskiego był oddelegowany do pełnienia innych funkcji.
Pracował w aparacie partyjnym, a w latach 1981–1983 pełnił funkcję Naczelnika Miasta Leżajsk. Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Grodzisku Dolnym oraz radnym powiatowym. Dał się poznać jako sumienny i obowiązkowy
nauczyciel matematyki.
Ciężka choroba niszczyła jego zdrowie. Los swój przyjmował z pokorą.
Pozostanie w pamięci znajomych i kolegów na zawsze jako człowiek uczciwy
i prawy.
Żegnamy przyjaciela
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szkolny próg, by ujrzeć w holu pośród
„żywych” i papierowych choinek, pośród
świątecznych stroików i kolorowych
światełek rozmaitego formatu dziesiątki,
a może setki bożonarodzeniowych kartek.
To kreska przeciągnięta, to znów gwiazdka z niezdarnymi ramionami dają znać,
że ręka małego artysty jeszcze niewprawna. Ale przecież nie o poziom artystyczny
w tym wszystkim idzie i nie to było najważniejsze w tej twórczości.
Jeszcze jedną karteczkę przywiesiły,
girlandę światełek poprawiły i wreszcie
w późny grudniowy wieczór ze spokojem mogły powiedzieć, że wystawę prac
szkolnej dziatwy będzie można już otworzyć. Mimo zmęczenia panie: Ewa Janas,
Małgorzata Czyż-Czerwonka, i Beata
Woś, nauczycielki leżajskiej „dwójki” są
zadowolone i chciałyby takich dni mieć
jak najwięcej. Dlatego M. Czyż-Czerwonka
wymyśliła dodatkowo, by przed Świętami
Bożego Narodzenia odbyło się wielkie
dekorowanie całej szkoły, które nazwała
„Klasowym aniołem”. Nie dla nagród i nie
dla dobrych ocen, lecz dla poczucia wspólnego dzieła, a i międzyklasowej rywalizacji ruszyła szkolna akcja.
Za rok znowu nadciągnie grudzień
i znowu E. Janas z A. Kubiszewską zastukają do dziecięcej wrażliwości, a M.
Czyż-Czerwonka poprosi, by nadleciał
„Klasowy anioł”.

E. J.

Cztery skocznie
w komputerze

6 lutego br. w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Leżajsku odbył się III Szkolny Komputerowy Turniej Czterech Skoczni.
Uczniowie klas od 4 do 6 wyłonili spośród siebie 4-osobowe reprezentacje klas,
które rywalizowały między sobą w dwóch
kategoriach: indywidualnej i drużynowej.
W odróżnieniu od prawdziwych skoków
narciarskich w tym turnieju udział brały
również dziewczęta. A jakże! Emocje były
ogromne, bo i długości skoków były imponujące. Rywalizacja jak w każdych zawodach wzbudzała wśród uczniów wielkie,
ale pozytywne emocje i choć uczniowie
pochodzili z różnych klas, to nawzajem
się dopingowali. Celem konkursu, jaki
został założony to doskonalenie praktycznej umiejętności obsługi komputera od
momentu uruchomienia do prawidłowego zakończenia jego pracy. Każdy uczeń
indywidualnie musiał umieć wyszukać
program, uruchomić go oraz we właściwy
sposób dokonać ustawień w jego menu.
Wszyscy radzili sobie znakomicie, a
oprócz tego tym praktycznym ćwiczeniom
towarzyszyła świetna zabawa.
Najlepsze wyniki uzyskali – w kategorii chłopców: 1 miejsce Bartłomiej
Wilk – uczeń kl. 6a, 2 miejsce Tomasz
Berestka – uczeń kl. 5b, 2 miejsce Mateusz Stachowicz – uczeń kl. 6a, 3 miejsce
Kamil Warenica – uczeń kl. 5a; w kategorii dziewcząt – 1 miejsce Izabela Kołcz, 2
miejsce Klaudia Marek, 2 miejsce Agata
Dmitrowska, 2 miejsce Natalia Majcher.
Organizatorem konkursu, bacznym
sędzią i obserwatorem oraz tym, który zatroszczył się o skromne nagrody i pamiątkowe dyplomy był nauczyciel informatyki
mgr Andrzej Wyszyński.

(em)

dzień za dniem

„Choinka”
w MCK
Tradycyjnie już 25 stycznia 2004 r.

Dobiega końca remont i adaptacja
pomieszczeń specjalistycznych i biurowych Komendy Powiatowej Policji w
Leżajsku. Zakończenie budowy pozostałych przewidziane jest na czerwiec
br. W styczniu tego roku oddano do
dyspozycji obywateli recepcję wraz z
punktem przyjęć interesantów. W pobliżu znajduje się stanowisko oficera
dyżurnego wyposażone w profesjonalny sprzęt monitorujący. Fot. bwl

Urząd Miejski w Leżajsku zorganizował
choinkę noworoczną dla 98 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Impreza odbyła się w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Do
udziału w niej zaproszono dzieci w wieku
od 4 do 12 lat wraz z ich rodzinami lub
opiekunami. Bardzo bogaty i urozmaicony
program rozrywkowy przygotowało Miejskie Centrum Kultury. Dzieci uczestniczyły w wielu grach i zabawach, zdobywając
„cenne” nagrody w postaci słodyczy. Pojawienie się Św. Mikołaja, zostało przyjęte
przez dzieci entuzjastycznie. Na pewno
sprostał on ich oczekiwaniom, ponieważ
mimo „sędziwego” wieku brał aktywny

Jacques Brel
powrócił
Moda na język francuski powraca. 6

lutego br. w Miejskim Domu Kultury w
Leżajsku odbył się wspaniały spektakl
piosenki Jacquesa Brel’a, wybitnego nieżyjącego już mistrza francuskiej ballady.
W nastrój miłosnych wyznań, tęsknoty i cierpienia wprowadził leżajską publiczność krakowski aktor Janusz Zbiegieł. Niewątpliwie warto było przyjść na
ten koncert i poznać wokalne możliwości
aktora z teatru „Rampa” w Krakowie.
W ponadgodzinnym spektaklu usłyszeliśmy największe przeboje francuskiego
piosenkarza, poznaliśmy też – z korespondencji z żoną – wątki jego życia, osobiste,
jakże czasem tragiczne wyznania.
I właśnie dla takich przeżyć artystycznych warto przychodzić do MCK, ponieważ zostawiają po sobie trwały ślad głębokich wzruszeń. Coś, o co coraz trudniej
w epoce wirtualnej rzeczywistości.

(af)

Wiwat Babcie
i Dziadkowie!
W dniach 21–23 stycznia br. gości-

liśmy w Przedszkolu Miejskim nr 2 w
Leżajsku babcie i dziadków, którzy z
okazji ich święta zostali zaproszeni
przez naszych przedszkolaków.
W przygotowanie uroczystości zaangażowało się całe przedszkole. Dzieci pod
okiem nauczycielek opracowały przedstawienia, pomocą służyli tez rodzice – szyli
stroje, uczyli dzieci ról. Najmłodsze „Misie” zaprosiły swych gości do zabawy z
„Panią Zimą”, starsze – „Biedronki” słowno-muzyczny montaż zakończyły pełnym
wigoru i dziecięcej fantazji krakowiakiem,
„zerówka” popisała się piosenkami i recytacją wierszy, a sześciolatki tradycyjnie
pokazały się w inscenizacji Jasełek.
O tym, czy babcie i dziadkowie byli
zachwyceni pisać nie trzeba. W dodatku
panie, które na co dzień przygotowują posiłki maluchom, częstowały zaproszonych
przez przedszkolaków gości wyśmienitym
ciastem.
Od wnucząt babcie i dziadkowie dostali laurki, które były podziękowaniem
za czytanie bajek, wspólne zabawy i rozmowy, za miłość.

udział we wszystkich grach i zabawach.
Organizatorzy
zafundowali
dzieciom
poczęstunek (słodycze i soki owocowe),
które wszystkim bardzo smakowały.
Pod koniec imprezy Św. Mikołaj
wręczył wszystkim dzieciom paczki z
prezentami.
Obserwując bawiące się dzieci można było odnieść wrażenie, że impreza ta
przyniosła im wiele niezapomnianych
wrażeń i przeżyć. Organizatorom imprezy oraz Miejskiemu Centrum Kultury i
paniom ze świetlicy socjoterapeutycznej
należą się słowa podziękowania.

(w)

Mikołaj
w szpitalu
W grudniu ub. roku samorząd

uczniowski Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku pod opieką mgr inż. Marii
Martuli oraz młodzieży z Koła Młodych
Talentów (opiekunkami są mgr Krystyna Giża, mgr Joanna Jakucka, mgr
Katarzyna Rudzińska) ogłosili wśród
uczniów naszej szkoły akcję pod hasłem
„Świąteczny dar serca”, której celem była
zbiórka zabawek dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Szpitala
Powiatowego w Leżajsku.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym
zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli. Uzbierano wiele upominków, które 15
stycznia br. przedstawiciele samorządu i
wspomnianego Koła wraz ze Świętym Mikołajem i jego pomocnikami-kolędnikami
zanieśli do szpitala. Dzieci z wielką ciekawością przyglądały się Mikołajowi, zaś ich
mamy chętnie włączyły się do wspólnego
kolędowania. Dla wszystkich były słodycze, ale największą radość sprawił dzieciom worek prezentów od Mikołaja, który
zapraszał ich do wspólnej zabawy.
Siostra oddziałowa w imieniu małych
pacjentów podziękowała młodzieży ZST
za upominki, a Mikołaj obiecał, że wróci
za rok.

Metalowy szał

(mg)

7 lutego br. w Miejskim Domu Kultury
odbył się koncert zespołu „Jesus Chrystler
Suicide”, grającego muzykę metalową.
Jako suport wystąpił zespół „Ketha”
z Leżajska.
Publiczność dopisała, a brawom nie
było końca.
W leżajskim Miejskim Centrum Kultury organizowane są imprezy dla publiczności w różnym wieku i o różnych
gustach. Tym razem na scenie i w sali widowiskowej MDK zebrali się fani „ciężkiego rocka”. Mury drżały, młodzież bawiła
się świetnie. Nikt nie rozdeptał gitary, nie
zniszczył głośników, nie powyrywał foteli,
nie powybijał szyb... Była super muzyka
i super młodzież. Twardy rock i kultura.
Więc takich koncertów będzie więcej.

(af, am)

Listy przez ocean

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku
nawiązała kontakt z polską szkołą sobotnią w Hartford w stanie Connecticut. Jej
dyrektor pedagogiczny, Grażyna Kucharzyk (z Rakszawy) jest magistrem filologii
polskiej. Mówi, że skoro była nauczycielką w Polsce, dlaczego w Stanach Zjednoczonych miałaby robić co innego. Uczy
dzieci amerykańskiej Polonii ojczystego
języka ich przodków. Jesienią br. zamierza złożyć wizytę w leżajskiej „trójce”
i poznać dzieci, z którymi korespondują
jej uczniowie.
Korespondencja pomiędzy uczniami
tych dwóch szkół prowadzona jest w
dwóch językach: polskim i angielskim.
Z Ameryki przychodzą listy po polsku, z
Polski – w języku angielskim. Dzieci porozumiewają się w tych językach, których
uczą się w swych szkołach od podstaw. I
czynią to z wielkim zapałem.

(bwl)

Komunikat

Rodzice
i Opiekunowie

Lucyna Pudełkiewicz

Na okładce:
Ewa Rejman, szef sztabu WOŚP w Leżajsku ze złotym serduszkiem firmy
„Karat”.
Fot. A. Kulis

Dyrekcja Gimnazjum Miejskiego
informuje, że zapisy uczniów do klas
pierwszych na rok szkolny 2004/
2005 odbędą się w dniach 26–28
kwietnia br.
Dyrekcje Szkół Podstawowych w
Leżajsku informują, że zapisy uczniów
na rok szkolny 2004/2005 do klas
pierwszych odbędą się w dniach od 29
marca do 2 kwietnia br.
Dyrekcje Przedszkoli Miejskich
informują, że zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2004/2005 prowadzone będą w dniach 1–21 kwietnia
br.
Jednocześnie przypominamy, że
dzieci 6-letnie maja obowiązek uczęszczania od 1 września do klas „0”.
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krok do przodu

W umówionym terminie przed punktem skupowym leżajskiego Zakładu
pojawiają się przyczepy wypełnione
belami z liśćmi tytoniu. Odbiór przebiega sprawnie, nie ma kolejek. Plantatorzy doskonale wiedzą, w którym
dniu i o jakiej porze powinni przywieźć surowiec.

W hali skupu plantatorzy mają okazję
pogadać o tym i owym.

Partia surowca przesuwa się na rolkowym taśmociągu, za chwilę poddana
zostanie ocenie.

Kilka lat temu, kiedy w Leżajsku
na pytanie: „gdzie robisz?”, padała
odpowiedź: „na komorach”, było jasne,
że to praca „w tytoniu”, czyli w Zakładach Przemysłu Tytoniowego. Teraz
pracuje się „w morisie”.
Nie ma komór fermentacyjnych, jest
nowoczesna, zautomatyzowana linia technologiczna, nie ma Zakładów Przemysłu
Tytoniowego, jest Philip Morris Polska S.A.
– Zakład nr 4. W ciągu niespełna dziesięciu
lat wiele się zmieniło. Fabryka w Leżajsku
odmieniła image – nie zajmuje się produkcją papierosów, a jedynie przerobem
liści tytoniowych. Załoga się zmniejszyła,
ale wzrósł standard warunków pracy, w
Leżajsku nie produkuje się już papierosów, ale za to cały uprawiany w Polsce
tytoń zakontraktowany przez firmę Philip
Morris trafia do tego jednego w naszym
kraju Zakładu nr 4.
Dlaczego numer 4, skoro Philip Morris
ma w Polsce tylko dwa zakłady produkcyjne – jeden w Krakowie, drugi w Leżajsku?
Otóż było tak.

Morris w Polsce. Ale pierwszym, jeśli wziąć
pod uwagę proces technologiczny. Bo od
wyhodowania rośliny do przerobienia jej
w posiekane wiórki, wtłoczone w rulonik
bibułki z ustnikiem droga jest daleka.
Papierosy produkowane są w Czyżynach,
ale tytoń do nich – przygotowywany jest
w Leżajsku.
– Do rejestru przedsiębiorstw nasz
zakład został wpisany 2 stycznia 1956
roku jako fermentownia Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego – mówi
o historii menedżer Zakładu w Leżajsku Andrzej Koszmider. – Na początku
była to hala produkcyjna, baraki dla
administracji, wózki, dużo dźwigania i
przewożenia – najpierw surowca, potem
gotowego produktu. Później zakład nasz
przemianowano na Leżajską Wytwórnię
Tytoniu Przemysłowego i pod tą nazwą
funkcjonowała ona do momentu połączenia jej z Zakładami w Krakowie. Wtedy
zmieniliśmy szyld na Zakłady Przemysłu
Tytoniowego. W latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych przejęliśmy z Krakowa

Zanim w Polsce pojawił się Philip
Morris, fabryk tytoniu było bardzo dużo.
– W momencie prywatyzacji w 1996 roku
Philip Morris, kupując udziały w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
– wyjaśnia Elżbieta Gołąb, menedżer ds.
programów lokalnych firmy Philip Morris
– kupił cztery fabryki – w Czyżynach (tam
gdzie teraz jest centrum produkcyjne), w
Krakowie (na Dolnych Młynach), zakłady
w Oświęcimiu i w Leżajsku. Zaraz po
prywatyzacji zakład w Oświęcimiu został
zlikwidowany, a budynki, w których znajdowała się fabryka, przekazane powiatowi oświęcimskiemu. Ponieważ fabryka na
Dolnych Młynach mieściła się w centrum
Krakowa, zapadła decyzja o jej zamknięciu i przeniesieniu produkcji do odleglejszej dzielnicy, do Czyżyn. Philip Morris po
zamknięciu dwóch zakładów rozbudował
Czyżyny i Leżajsk.
Zakład w Leżajsku jest de facto drugim zakładem produkcyjnym firmy Philip

tytoni fajkowych (Najprzedniejszy, Bosman,
Ka-pitan, Neptun) i produkcję papierosów
(Popularne, Klubowe, Kapitan). Czyli doszły
nam dwa nowe działy produkcji, które zatrudniały około 250 pracowników. Drugie
tyle pracowało w fermentowni.
Po prywatyzacji Philip Morris zdecydował się na uporządkowanie działań w
swych fabrykach. Maszyny produkujące
papierosy zostały zlikwidowane, a do
Leżajska przywieziono wiele urządzeń do
produkcji tytoniu przemysłowego, czyli
materiału, który później wykorzystywany
jest do produkcji papierosów. Jednocześnie – bez przerwy w funkcjonowaniu tych
zakładów – zaczęła się ich modernizacja.
W Leżajsku zaczęła pracę w pełni
zautomatyzowana linia produkcyjna.
Jutowe worki, w których kiedyś tytoniowe liście wożone były do komór fermentacyjnych, znikły. Nie ma wózków, jest
taśma. I nie ma komór fermentacyjnych.
Są komputery, czytniki i drukarki kodów
kreskowych. Cały proces produkcyjny
śledzą pilnie komputery, dobierają parametry wilgotności i temperatury, na
każdym etapie pobierane są próbki i dostarczane do laboratorium.
Wyprodukowany w Polsce tytoń, ten
zakontraktowany przez firmę Philip Morris (rocznie około 12 tysięcy ton), trafia w
całości do Leżajska. W Polsce są trzy linie
wykupowe, do których – w umówionych
wcześniej terminach – dowożą surowiec
plantatorzy. Z dwóch innych punktów w
Polsce – z Kazimierzy i Oleśnicy – przywożą
go do Leżajska ciężarówki Philip Morrisa.
Kiedy w umówionym dniu przed rampę zajeżdżają plantatorzy, sala wykupu
zapełnia się trzydziesto-, czterdziestokilogramowymi belami tytoniowych liści.
To takie prostokątne paczki. Przy pierwszej taśmie staje kupiec – doświadczony
pracownik firmy, który jak nikt inny
potrafi ocenić przywieziony towar. Tego
żaden automat nie jest w stanie zrobić.
Na chybił trafił wkłada rękę w bel i wyciąga papusz. A papusz to wiązka liści, z
których składa się ów bel. Międli palcami
papusz, ogląda. I już wie, do jakiej klasy
go zaliczyć. Elastyczna blaszka liścia jest

CMYK

Kupiec – Krzysztof Chrobak jak mało kto potrafi ocenić jakość dostarczonego surowca. Plantator nie ma zastrzeżeń. Wie doskonale, jak dobry surowiec
wyhodował. To kwestia doświadczenia i wielu lat pracy. Papuszowy bel z tytoniowych liści zostaje zakwalifikowany do jednej z klas, oznakowany kodem
kreskowym, wpisany do komputera. To jego swoisty dowód osobisty.
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cenniejsza od pokurczonej, złotawy kolor
w przypadku odmiany Virginia lepszy od
pomarańczowego. Po drugiej stronie taśmy
jest producent – plantator, człowiek równie
doświadczony, który doskonale wie, jakiej
klasy surowiec chce sprzedać.
Tu, w Leżajsku, następuje pierwsza
faza produkcji, której efektem finalnym
jest papieros. Tu z tytoniowych liści
wybiera się to, co najlepsze – z blaszki
oddziela się nerwy i łodygi. W skomplikowanym procesie produkcji liście przesuwane na taśmach co i rusz wpadają pod
siekające je noże, potem do bębnów filtrujących, sit, separatorów i znów pod nóż...
a na koniec drobne kawałki liści wpadają
w paszczę wielkiej prasy, która wtłacza je
do wielkich pudeł – 180 kilogramów jedno. Odpowiedni opisane pudła trafiają do
magazynu na rok. Leżakują.
Tytoń jak piwo musi swoje odczekać
zanim trafi do dalszej produkcji. e.
Pracowników w zakładzie jest zdecydowanie mniej niż było to przed kilkunastu laty.
– Pracowników zatrudnionych na stałe
jest 69, a sezonowych – 243. Ale oprócz

Tu, na taśmie po belach i papuszach pozostaje wspomnienie. Po raz pierwszy
tytoniowe liście wpadają pod ostrza noży.

podeszwą, z zabezpieczonymi noskami i
piętami, ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe.
To zrozumiałe, że Philip Morris unowocześnia technologię, remontuje budynki i dba o pracowników. Ten wysiłek
przekłada się na zysk. Lecz to nie wszystko. Philip Morris chce także zaistnieć w
środowisku, stara się zdobyć uznanie
miejscowej społeczności. I trzeba przyznać, że odnosi spodziewane efekty.
Od trzech lat współpracuje z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju, przyczynił się do powstania Funduszu Poręczeń
Kredytowych i Funduszu Pożyczkowego,
dzięki którym ludzie, którzy chcą prowadzić własną firmę, mogą skorzystać
z pożyczki na rozpoczęcie działalności.
Skorzystały już z nich33 firmy. Ta inicjatywa wspierania inicjatyw gospodarczych
i wspomagania lokalnych przedsiębiorców jest warta podkreślenia.
– Ostatnio wsparliśmy przedszkole,
które się spaliło, współpracujemy z domem Dziecka z Nowej Sarzynie, z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku
– wylicza Elżbieta Gołąb. – Finansujemy
powstałą w Ośrodku świetlicę dla dzieci
niepełnosprawnych, akcję pod nazwą
„Zdrowy duch, pełny brzuch”. Przekazaliśmy sprzęt komputerowy do szkół w regionie, z którego pochodzą nasi plantatorzy.
Wspieramy Festiwal Organowy, angażujemy się w działalność Stowarzyszenia
„Bezpieczne miasto”, pomagamy szkołom
nie tylko w mieście. Kiedyś dorzuciliśmy
się do remontu starówki w Leżajsku.
Ostatnio pomogliśmy Straży Pożarnej i
szpitalowi, dla którego zakupiliśmy sprzęt
rehabilitacyjny. Zrobiliśmy też darowiznę na przystosowanie mieszkania dla
wychowanków Domu Dziecka w Nowej
Sarzynie. Finansujemy różne projekty.
Robimy to nie tylko z tego względu, żeby
tu zaistnieć, ale dlatego, że tu żyją nasi
pracownicy. Chcemy być członkiem tej
społeczności.
Jakie plany ma Philip Morris?
Rozwój. Stawia na jakość pod każdym
względem. Tytoń musi być najlepszy – i
ten w liściu, i ten w papierosie. Pracownicy muszą mieć dobre warunki pracy i
komfort psychiczny. Miejscowa społeczność – wsparcie.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka

Ostatni etap produkcji. Posiekane,
odpowiednio ogrzane i wilgotne, sprasowane w oznakowanych pudłach
delikatne blaszki tytoniowych liści
odjeżdżają do magazynu na roczne
leżakowanie.
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Andrzej Koszmider nie ma wątpliwości – te liście Virginii mają klasę!

tego mamy też pracowników firm zewnętrznych, które wykonują takie usługi, jak:
sprzątanie, prowadzenie stołówki, ochrona,
remonty, logistyka. W sumie na terenie naszego zakładu na trzy zmiany pracuje 450
osób – wyjaśnia A. Koszmider. – Przy czym
warto dodać, że w firmach usługowych
znaleźli zatrudnienie nasi pracownicy.
Jeżeli jakąś działalność zlecaliśmy firmie
zewnętrznej, podstawowym warunkiem
podpisania umowy było w pierwszej
kolejności zatrudnienie byłych naszych
pracowników, którzy z powodu restrukturyzacji zakładu musieli odejść. Poza
tym około 4 tysięcy plantatorów z okolic
Leżajska i sąsiadujących z Podkarpaciem
województw wschodnich ma z nami stałe
umowy kontraktacyjne.
W momencie, kiedy zakład leżajski
stał się własnością firmy Philip Morris,
wprowadzone zostały zmiany nie tylko w
procesie technologicznym. Modernizacji i
remontom uległy też obiekty. Wyremontowany został w pierwszej kolejności i powiększony budynek produkcyjny (prasa,
urządzenie, które pakuje produkt finalny
zakładu było zbyt wysokie, by mogło się
zmieścić w trzypiętrowym obiekcie, więc
trzeba było dla niego postawić nowy), potem w budynku magazynu wymieniono
dach, okna, ocieplono część ścian, prace
są kontynuowane. Przeprowadzono kapitalny remont sieci wodociągowej, instalacji sanitarnej, wymianie uległy transformatory, słowem do zakładu z wielkim
rozmachem weszła nowoczesność.
Jednocześnie nastąpiła poprawa warunków pracy.
Zostały zrobione nowoczesne szatnie,
pokoje wypoczynkowe, sanitariaty osobne
dla pracowników stałych i sezonowych,
dla plantatorów pokój wypoczynkowy,
gdzie mają do dyspozycji kawę, herbatę,
gdzie w cieple mogą poczekać, jest stołówka i centrum medyczne, w którym
opieką stałą objęci są nie tylko pracownicy stali, ale i sezonowi oraz emeryci.
– Dopiero teraz, jak zakończyliśmy
poprawę całej infrastruktury, pomyśleliśmy o pracownikach pionu administracji
– mówi Andrzej Koszmider. – Staramy się
postępować etycznie, szczególną wagę
przywiązujemy do opieki nad pracownikami. Bo warunki pracy są ważnym
elementem wpływającym na atmosferę
w zakładzie, a w konsekwencji na jakość
produkcji. Pracownicy mają kombinezony,
buty z antypoślizgową i antyprzebiciową
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spotkania
W tym roku niedziela, 11 stycznia,
tak jak w wielu miastach w Polsce,
również w Leżajsku rozbrzmiewała
orkiestrowym graniem. W naszym
mieście już po raz dziesiąty odbył sie
Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej
Pomocy.
Od wczesnych godzin porannych na
ulicach Leżajska można było spotkać
młodych ludzi z kolorowymi puszkami,
czerwonymi serduszkami raźnie przytupujących na mrozie. W tym roku było
ich 150 i byli to uczniowie wszystkich
leżajskich szkół. To dużo jak na nasze
niewielkie miasto. Trudno się dziwić,
że dla niektórych zabrakło punktów do
zbierania. Starszych wysyłaliśmy więc
dalej: do Nowej Sarzyny, Giedlarowej,
Wierzawic, Kuryłówki, Grodziska i wielu innych okolicznych miejscowości.
Puszki były na bieżąco opróżniane w
sztabie mieszczącym się w Miejskim
Centrum Kultury. Skrupulatnie liczyły
je osoby za to odpowiedzialne, które od
lat wspólpracują z orkiestrą : Anna Frań,
Urszula i Andrzej Wyszyńscy, Jerzy Rejman, Dionizy Kyc, Barbara Koszmider. O
godz. 14 .00 rozpoczął się koncert w sali
widowiskowej MCK, w którym wystąpili:
“Mała Ziemia Leżajska” z SP 3, uczniowie z Gimnazjum Miejskiego, laureaci
Giełdy Piosenki, uczniowie z Gimnazjum
w Brzózie Królewskiej, Szkoła Muzyczna
Yamaha oraz zespoły artrystyczne działające przy MCK.

Licytacja tego niezwykłego przedmiotu
wzbudziła wiele emocji. Ostatecznie posiadaczem jego został pan Krzysztof Paliwoda - wierny sympatyk orkiestry, który
nabył je za cenę 2800 zł.
Stałym elementem naszych finałów
jest loteria fantowa, która rokrocznie
udaje się dzięki przychylności leżajskich
handlowców. W tym roku było podobnie. Dlatego podziękowania należą się
firmom: STYL, BOGDA, ARCUS SOFT,
SOFTHOUSE, G.P.COMP, PIZZERII ZODIAK, KSIĘGARNI KLASYCZNEJ, ALFA
SAN, ESPERANZE, PSS SPOŁEM, AMA,
ALECO, PRÓŻPAK, SKLEPOWI RTV p.
STOPYRY, SKLEPOWI ZOOLOGICZNEMU CZTERY ŁAPY, PRĄDEX, BUT, p.J.
HAŁAS, KWIACIARNI KROKUS, TEXAS,
JAMFOT,
DOMOWI
HANDLOWEMU
ZAJAZD, SKLEPOWI AS, KONFEKCJI
DAMSKIEJ p.KIEŁBOWICZA, COPEXIM,
NASZ DOM, PAULA, SKLEPOWI WIELOBRANŻOWEMU p. E. SOŁECKIEJ, KSIĘGARNI p. ŻOŁYNI.
W trakcie koncertu widzów rozgrzewała muzyka płynąca ze sceny, a oprócz
tego gorący barszczyk, który specjalnie
ugotowała RESTAURACJA „U BRACI
ZYGMUNTÓW”.Wolontariusze mogli posilić się drożdżówkami od pana Wasiuty,
od firmy „Pilawa” i z cukierni „Rafael”.
Był także bigos ugotowany przez Restaurację „71”, na który produkty dostarczyła
Firma „Eko-Smak” z Górna i sklep pana
Bieleckiego.

Druga część koncertu odbywała się
na scenie na zewnatrz, a rozpoczynała go
Orkiestra Dęta z GOK Kuryłówka, która
już tradycyjnie odegrała hymn Wielkiej
Orkiestry oraz kolędy. Po niej wystąpiły
zespoły: SILENCE, SIEDEM z Sieniawy,
PARADISE, OUTSIDER BLUES z Przeworska.
W trakcie koncertów trwały licytacje
gadżetów Fundacji WOŚP. W tym roku
była to koszulka miniaturowa, koszulka
numerowana, kubek, kalendarz, sakiewki z monetami z całego świata i książka
Jurka Owsiaka. Oprócz tego jak zwykle
można było wylicytować wspaniałe torty z
cukierni pana Wasiuty i cukierni Rafael,
fotografie podarowane przez klub „OPTIKOS” oraz złoty pierścionek od firmy
Merino. Na szczególne wyróżnienie zasługuje pan Wiesław Rusiecki, właściciel
firmy Karat, który przygotował specjalne
serduszko z 14- karatowego złota o wadze
12 gramów. Widniał na nim napis „WOŚP
LEŻAJSK” i dodatkowo była szarfa z białego złota z napisem :”XII Finał”. Serduszko było umieszczone w eleganckim etui.

Koncert prowadzili: Michał Kurdziel,
który przyjechał do nas specjalnie na ten
dzień z drugiego końca Polski oraz Adam
Fus z MCK. Michał wykonał także pokaz
ratowniczy. Tym razem wspólnie ze Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym
zaprezentował, jak wydobyć poszkodowanego z płonącego wysokiego bloku
mieszkalnego.
Atrakcją wieczoru było tradycyjne
„Światełko do nieba” o godz. 20.00, czyli
pokaz fajerwerków. Było bardzo głośno i
kolorowo.
Koncert skończył się po godz. 22.00,
ale sztab nadal pracował. Trwało gorączkowe podliczanie zebranych pieniędzy.
Już wiedzieliśmy, że jest dobrze. Leżajszczanie znowu nie zawiedli. Kwota ciągle
rosła. Późnym wieczorem przed północą
mieliśmy 33 tysiące, ale wiedzieliśmy,
że to nie koniec. Następnego dnia miały
być prowadzone zbiórki w szkołach, a
w SP 3 i Gimnazjum Miejskim organizowano specjalne imprezy orkiestrowe.
Po całkowitym podliczeniu okazało się,
że w tym roku zebraliśmy 35 000 zł i

Orkiestrowe zbieranie,

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
w SP 3
11 stycznia br. odbył się XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w organizację tej imprezy. 17
wolontariuszy z SP 3 kwestowało od
rana do późnego wieczora na ulicach
Leżajska, a „Mała Ziemia Leżajska”
zatańczyła w czasie koncertu w Miejskim Centrum Kultury.
Dwa dni później, 13 stycznia w
naszej szkole odbyła się ciekawa
impreza, z której dochód całkowicie
zasilił konto Wielkiej Orkiestry. Była
dyskoteka, pokaz braek dance w wykonaniu chłopców z Gimnazjum oraz
taniec przygotowany przez dziewczęta
z klasy VIb.
Dużą atrakcją była też loteria, w
której można było wylosować niezłe
fanty: książki, zabawki, koszulki,
kosmetyki. Niektóre losy ufundowali
nasi nauczyciele, np. zaproszenia do
baru „U braci Zygmuntów”, sprzęt do
koszykówki, bilety do kina.
Dzięki tej imprezie udało nam się
zebrać w szkole całkiem sporą sumę
1550 zł.
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Redakcja „Guzika”
– gazetki w SP Nr 3
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z nich jest szpital w Leżajsku. Dotychczas
od Fundacji otrzymał on: inkubator, pulsoksymetr, lampę do fototerapii, aparat
do badania słuchu noworodków, aparat
do monitorowania czynności życiowych
noworodka. Jak się dowiedzieliśmy od

orkiestrowe granie
Zaś kwota, którą wysyłamy do Fundacji WOŚP do Warszawy to nie tylko
uliczna kwesta. Co roku powiększa się
ona o dochód uzysakny w trakcie koncertu, a więc z licytacji - w tym roku było
to 4 000 zł i loterii fantowej, w tym roku
- 2 600 zł.
Od czasu do czasu zbierają się ciemne chmury nad orkiestrą. Jej przeciwnicy
doszukują się prywatnych interesów i korzyści osób zaangażowanych w sprawę.
To dotknęło także nas – organizatorów
po ubiegłorocznym finale. W ubiegłym
roku na łamach „Biuletynu Miejskiego”
pojawił się list czytelnika, w którym posądzono nas o nieuczciwość przy organizowaniu loterii. Było to dla nas bardzo
nieprzyjemne, więcej - godziło w nasze
dobre imię, zwłaszcza, że oskarżenie
było niesłuszne. Na loterii tak bywa, że
nie każdy los wygrywa. Większość ludzi
to rozumie, bo wie, że pieniądze nie są
stracone, idą na szczytny cel. W dniu
Finału nie wszystkie losy się rozchodzą.
Zawsze wtedy organizujemy dodatkowe
loterie w szkołach. Tak było i w tym roku.
Dodatkowa loteria odbyła się w SP 3 oraz
Gimnazjum Miejskim. Wszystkie losy zostały sprzedane. Kolejny krytyczny głos
dotyczy celu zbiórki. Niektórzy pytają
nas: dlaczego wysyłamy pieniądze do
Warszawy, czy nie lepiej byłoby przekazać je bezpośrednio naszemu szpitalowi?
Tego robić nie możemy. Jesteśmy zobowiązani skrupulatnie rozliczyć się przed
Fundacją. Z tych pieniędzy Fundacja od
początku swego istnienia kupuje sprzęt
medyczny dla ratowania chorych dzieci.
Sprzęt już zakupiony osiągnął wartość 44
mln dolarów i są to bardzo nowoczesne,
zgodne ze światowymi standardami urządzenia, które co roku trafiają do najbardziej odległych szpitali w Polsce. Jednym

pani doktor Janiny Trębacz, gdyby nie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
nasz Szpital nigdy nie mógłby sobie pozwolić na zakup tego sprzętu.
Czy trzeba jeszcze dodatkowych argumentów?
W tym roku Fundacja ustanowiła rekord świata. W ich Programie Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków przebadanych zostało 100 procent wszystkich
urodzonych dzieci w Polsce. Już drugi
rok Fundacja prowadzi Program Zakupu
Osobistych Pomp Insulinowych dla dzieci
do lat 7 chorych na cukrzycę. Jeszcze
dwa lata temu w Polsce pracowała jedna

taka pompa, do dziś Fundacja zakupiła
ich 532 sztuki!
Dzięki Fundacji uruchomiony został
w Polsce program Infant Flow, polegający na wprowadzeniu nowej metody
nieinwazyjnego wspomagania wentylacji
u noworodków. Dlatego za względu na
to czy różne państwowe instytucje, które
mają dbać o nasze zdrowie, będą to robiły
dobrze, czy źle, to Orkiestra będzie grała,
ponieważ te wszystkie lata pokazały, że
sprzęt, który zakupiła, funkcjonuje i jest
to w sposób nieprawdopodobny przeliczalne na uratowane życie dzieci. Nie ma
w Polsce oddziału dziecięcego, w którym
nie pracowałoby urządzenie kupione
dzięki organizowanym corocznie finałom.
Dlatego ciągle gramy w Orkiestrze i
mamy do tego wielki zapał. Cieszy nas,
że jest mnóstwo ludzi, którzy się do nas
przyłączają i dają się ponieść fantazji, bo
widzą, że warto. Wspólnie przecież ratujemy życie i zdrowie bardzo wielu dzieci
w Polsce.

Ewa Rejman

WOŚP w Gimnazjum Miejskim

W poniedziałek, 12 stycznia br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku. To już po raz piąty.
Zaangażowanie jak co roku było bardzo duże. Wolontariusze ochoczo od samego rana kwestowali na terenie szkoły. W zamian za drobne datki oferowali tradycyjnie samoprzylepne serduszka oraz losy, kryjące pod wybranymi numerami
„orkiestrowe upominki”.
Finałem imprezy był koncert na sali gimnastycznej, w którym udział wzięli
uczniowie gimnazjum oraz Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 a także uczennice Zespołu Szkół Licealnych. Aplauz wzbudził kankan i występ chłopców z grupy „Breakin Fire Style”. Jednak słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy swoim
udziałem przyczynili się do powiększenia ogólnej sumy zebranych pieniędzy. Cały
koncert prowadziła Ewa Gramatyka. Swój talent wokalny zaprezentowały: Basia
Kuczek, Edyta Rogowska, Kornelia Stachowska, Natalia Welc. Zespół muzyczny
w składzie: Mirek Mokrzycki, Basia Rusiecka, Sergiusz Rusiecki, Konrad Kycia,
Kamil Kycia, Grzegorz Kycia, Paweł Kycia i Piotr Kycia zagrał staropolskie kolędy.
Nad całością czuwały nauczycielki Urszula Wyszyńska i Małgorzata Grudzień.
Speckalne słowa podziękowania należą się panu Eugeniuszowi Mendykowi,
prezesowi PSS „Społem” w Leżajsku, który wsparł naszą loterię, przekazując
bardzo atrakcyjne upominki. Za drobne rzeczowe podarunki dziękujemy również
pani Barbarze Tutce z hurtowni zabawek „Polplast” w Leżajsku. Dzięki hojności
sponsorów oraz spontanicznej reakcji uczniów, zebraliśmy kwotę 431 zł. Serdeczne dzięki i do zobaczenia za rok.
(uw)
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65 gr. Odetchnęliśmy z ulgą. Po raz kolejny Finał w Leżajsku się udał. Ale nie
byłoby tak, gdyby nie sponsorzy naszej
imprezy. Jak zwykle nie zawiodły nas
Zakłady Piwowarskie w Leżajsku oraz
Hortino, ale także Elektrociepłownia w
Nowej Sarzynie, Miejski Zakład Komunalny, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów, Sklep Firmowy „Orzech”, Sklep
„Rolnik” oraz GS w Leżajsku. Tym firmom
dziękujemy szczególnie. Bez ich wsparcia
nie udałoby się zorganizować koncertu.
Dziękujemy także wszelkim instytucjom
i ludziom dobrej woli, którzy od lat służą
nam swoją pomocą: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, Bankowi
PKO SA, Bankowi Ochrony Środowiska,
Zakładowi Remontowo-Budowlanemu,
Harcerzom z Hufca Leżajsk, ludziom z
Pokojowego Patrolu i wielu, wielu innym. I wreszcie wielkie dzięki – Dyrekcji
i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury. Kochani! Bez Was tej imprezy po
prostu by nie było!
Ponieważ pojawiają się różne głosy
na temat organizacji imprez Finałowych
WOŚP, pragnę podkreślić, że kwota, którą uzyskujemy od sponsorów (w tym roku
było to 4 300 zł.) w całości pokrywa koszty imprezy, a więc: nagłośnienie, pokaz
sztucznych ogni, opłatę za prąd, telefony,
przejazdy i zwroty kosztów podróży, druk
plakatów. Ani jedna złotówka nie jest
wzięta na ten cel z pieniędzy zebranych
do puszek.
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XI sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

We wtorek, 30 grudnia 2003 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku, kończąca
rok. Obecni byli wszyscy radni, burmistrz wraz z pracownikami
Urzędu oraz mieszkańcy miasta.
W pierwszej, uroczystej części obrad
uczestniczył ks. prof. dr Władysław Głowa, który poprowadził wspólną modlitwę i
w krótkim wystąpieniu skierował do obecnych życzenia świąteczne i noworoczne.
Burmistrz Miasta Tadeusz Trębacz mówił
o realizowanych w 2003 r. inwestycjach,
kierując szczególne podziękowania do
przybyłego na sesję Pana Wiesława Pajdy,
dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie za jego pomoc w utworzeniu
specjalnej strefy ekonomicznej.
Po tych wystąpieniach wszyscy łamali
się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Kończąc część uroczystą Przewodniczący Rady Mieczysław Sroka podziękował
Księdzu Profesorowi za udział w spotkaniu i za słowa wsparcia do dalszej pracy.
Po części uroczystej i krótkiej przerwie
przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Najpierw Burmistrz Miasta złożył
sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, potem głos zabrał gość, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
Pan Wiesław Pajda. Dyrektor w ciepłych
słowach wyrażał się o aktywności Rady,
kierownictwa jak i mieszkańców Leżajska, o bogatym bilansie dokonań, jakie
Miasto ma na swoim koncie. Mówił o
kreowaniu gospodarki Podkarpacia i o
szansach związanych z wejściem do Unii
Europejskiej. Zapewnił o swoim wsparciu
w pracy dla dobra Leżajska.
W ramach zgłoszonej przez Prezesa
Sądu Okręgowego w Rzeszowie korekty

liczby ławników potrzebnych do orzekania w Sądzie Okręgowym, Rada przeprowadziła wybory uzupełniające i wybrała
dwóch ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dwóch ławników
do orzekania w sprawach cywilnych i
karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie na kadencję lat 2004–2007.
Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003
r. Zwiększono plan wydatków ogółem o
kwotę 211 912 zł, w tym 40 867 zł na
uzupełnienie środków na koszty związane z obsługą kredytów, 35 000 zł na
zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli związane z awansem zawodowym, o 107 000 zł zwiększono wydatki
na gimnazjum miejskie, z czego 60 000 zł
na zakup energii (są to w części zobowiązania zeszłego roku, a w części związane
z prowadzoną tam inwestycją – krytą
pływalnią) i 45 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z dociepleniem budynku
gimnazjum. Ponadto o 5380 zł zwiększono
wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na zabezpieczenie realizacji
powyższych potrzeb pochodzić będą z
ponadplanowych dochodów w zakresie
sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 170 912 zł i 40 000 zł pozostałych
po realizacji zadań inwestycyjnych.
W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z Urzędu Marszałkowskiego do Miejskiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rada

UCHWAŁA Nr XI/113/03
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 grudnia 2003 r.

umowy w równych częściach, a w przypadku darowizny obdarowany.
otrzymuje brzmienie:
Kosztami sporządzenia umowy notarialnej obciążany jest nabywca nieruchomości, w przypadku zamiany wnioskodawca zamiany,w przypadku zamiany na
wniosek obu stron uczestnicy zamiany w
równych częściach, a w przypadku darowizny obdarowany.
W rozdziale IV zatytułowanym „Zasady sprzedaży nieruchomości lokalowych” w § 16 po pkt. 6 dodaje się pkt.
7 o treści:
Nabycie lokalu z bonifikatą powoduje
utratę prawa do zwrotu kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją.

CMYK

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr VII/63/03 z dnia
18 czerwca 2003 r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
Rada Miejska w Leżajsku ustala, co
następuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej Nr VII/63/
/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. wprowadza
następujące zmiany:
W rozdziale III zatytuowanym „Zbywanie nieruchomości gruntowych”
dotychczasowy § 9 ust. 2 o treści:
Kosztami sporządzenia umowy notarialnej obciążany jest nabywca nieruchomości, w przypadku zamiany strony
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§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§3
Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Leżajska.

powierza

się

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

dokonała zmiany uchwały Nr V/38/03
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 marca
2003 r. zatwierdzającej plan przychodów
i wydatków tego Funduszu korygując ten
plan o kwotę 7060 zł.
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Rada podjęła
uchwałę o wniesieniu do MZK tytułem
wkładu niepieniężnego, kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych (inwestycji
zakończonych w latach 2002–2003) na
ogólną wartość 1 276 068 zł.
W oparciu o „Kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko, eksploatacji
złoża gazu ziemnego Żołynia–Leżajsk 1”,
z uwagi na nieznaczny negatywny wpływ
na środowisko, Rada postanowiła odstąpić od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
tego obszaru górniczego złóż gazu.
W związku z wejściem w życie nowej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmieniającej procedurę sporządzania miejscowych planów,
aby realizować dalej opracowanie planu
dla obwodnicy, już w oparciu o zmienione przepisy, Rada podjęła nową uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektowanej
obwodnicy miasta Leżajska.
Dwie ostatnie uchwały dotyczyły zmian
uchwał w zakresie gospodarki gruntami:
– zmiana uchwały Nr IX/86/03 z dnia
30 października 2003 r. o przystąpieniu
do scalenia i podziału nieruchomości,
– zmiana uchwały Nr VII/63/03 z dnia
18 czerwca 2003 r. w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż
3 lata.
W wolnych wnioskach obecni na sesji
mieszkańcy poruszali sprawę zagospodarowania terenu po byłym Przedszkolu
Miejskim Nr 4 oraz utworzenia nowych
miejsc pracy i co za tym idzie zmniejszenia bezrobocia.

Celina Turosz

UCHWAŁA Nr XI/107/03
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Rzeszowie na kadencję
lat 2004–2007
Na podstawie art.160 § 1 i 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
po przedłożeniu opinii przez zespół ds.
zaopiniowania kandydatów oraz w wyniku tajnego głosowania
Rada Miejska w Leżajsku s t w i e r dza:
§1
Wybór ławników do orzekania w
Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
1. ŚLIŻ URSZULA
2. ŻOŁYNIA ZOFIA
§2
Wybór ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sprawach
cywilnych i karnych:
1. DUDA BOGDAN
2. SZEPELAK STEFAN
§3
Wykonanie uchwały poprzez przesłanie jej do Prezesa Sądu Okręgowego
w Rzeszowie powierza się Burmistrzowi
Miasta Leżajska.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kartki z kalendarza
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Styczeń

• 2 stycznia nowym dyrektorem
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,
szpitala powiatowego w naszym mieście,
został Marian Furmanek. Przejął placówkę znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
• W jedną z pierwszych niedziel
stycznia zagrała po raz jedenasty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 140
wolontariuszy zebrało w Leżajsku i okolicach 37 500 złotych, o pięć tysięcy więcej
niż przed rokiem. 24 stycznia w ratuszu
burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
najbardziej zaangażowanym wolontariuszom i kierownictwu sztabu Orkiestry
złożył podziękowania i wręczył dyplomy
uznania.
• W wyniku starań ordynator oddziału
ginekologii i położnictwa Janiny Trębacz
leżajski szpital otrzymał z Anglii od Komitetu Medycznej Fundacji dla Polski
nowoczesny sprzęt medyczny – ultrasonograf z kolorowym doplerem, sprzęt, jakim
dysponuje niewiele szpitali w naszym kraju. Dzięki niemu można przeprowadzać
precyzyjne, specjalistyczne badania płodu
oraz całej jamy brzusznej a także serca.
• 18 stycznia w sali widowiskowej
Miejskiego Domu Kultury świętowano
jubileusz 25-lecia Browaru w Leżajsku.
W uroczystości oprócz członków załogi i
dyrektora generalnego Fransa Sniedersa
uczestniczyli przedstawiciele podkarpackich i leżajskich władz samorządowych:
Leszek Deptuła i Tadusz Trębacz oraz
członek Zarządu Grupy Żywiec Paolo Cavagnera. Wystąpiły „Leszcze”.
• Również 18 stycznia na wernisażu
prac Anny Krysy w Lwowskim Towarzystwie Sztuk Pięknych spotkali się Polacy
ze Lwowa i Leżajska. Władze miasta reprezentował pełnomocnik burmistrza ds.
kultury, oświaty i sportu Henryk Świta.
Wystawie towarzyszył wieczór kolęd przygotowany przez utalentowana młodzież
skupioną przy leżajskim MCK oraz spotkanie opłatkowe.
• Członkowie Klubu Młodzieżowego
w Leżajsku odwiedzili wychowanków
Domu Dziecka w Nowej Sarzynie i obdarowali ich drobnymi upominkami. Wystawili też dla nich dwa przedstawienia:
Kopciuszek i Królewna Śmieszka. Przez
cały poprzedni miesiąc zbierali środki na
zakup sprzętu grającego, który zawieźli
w prezencie.
• 21 stycznia na zaproszenie burmistrza Leżajska Tadeusza Trębacza z
samorządem lokalnym miasta i powiatu
spotkali się Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła i członek Zarządu Województwa prof. Jan Burek. Burmistrz Leżajska przedstawił najważniejsze
problemy, na których skoncentrowana
jest uwaga władz miasta, które przyjęte
zostały z dużym zainteresowaniem władz
województwa.
• 22 stycznia redakcja „Biuletynu
Miejskiego” przeniosła się do nowego
lokum czyli na ostatnie piętro Biblioteki

Publicznej przy ulicy Jarosławskiej 1. W
przeprowadzce pomagali niezawodni – jak
zwykle – harcerze leżajskiego hufca.
• 23 stycznia na sesji Rady Miejskiej
radni stanęli po stronie Oddziału Celnego
w Leżajsku. Wyrazili stanowisko, w którym sprzeciwili się ostro przeciw zamiarom likwidacji tej placówki. Radni podjęli
uchwały podatkowe i postanowili przeznaczyć na sprzedaż w drodze przetargu
budynek dawnego kina „Radość”.
• 23 stycznia strażacy z KPSP w
Leżajsku w ramach ćwiczeń ujętych w
Powiatowym Planie Ratowniczym gasili
pozorowany pożar w pawilonie meblowym „Ada”, ratowali mienie i ewakuowali
ludzi. Niewtajemniczeni przeżyli chwile
grozy.
• 23 stycznia na scenie MCK dzieci z
II klasy SP nr 2 w Leżajsku odniosły dwukrotnie sukces wystawiając widowisko
„Spotkanie bajek” według scenariusza
Jolanty Żołyniak i w kostiumach Barbary
Miller. Przedstawienie dedykowane było
babciom i dziadkom z okazji ich święta.
Sukces zaowocował zaproszeniem do
występu na scenie profesjonalnej Teatru
„Maska” w Rzeszowie.
• 24 stycznia w MCK uczniowie pierwszych i drugich klas szkół podstawowych
miasta uczestniczyli wraz z policjantami
z Powiatowej Komendy Policji w Leżajsku oraz przedstawicielami samorządu
lokalnego w widowisku „Kacper – dziecko
bezpieczne na drodze”. Dzieci popisywały
się znajomością znaków drogowych oraz
znajomością zasad poruszania się po
ulicach i w terenie wiejskim, na drogach
pozbawionych chodników i oświetlenia.
• 28 stycznia specjalna komisja po
analizie dokumentów i przeprowadzeniu
rozmów z kandydatami, którzy stanęli do
ogłoszonego przez burmistrza Leżajska
konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, podjęła decyzję.
Dyrektorem MCK w Leżajsku została
Maja Horoszko.

Luty

• 2 lutego w MCK zorganizowana
została przez Urząd Miejski choinka noworoczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
• 11 lutego w WDK w Rzeszowie podczas Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych zaprezentował swe osiągnięcia
leżajski klub „Optikos”.
• 6 lutego w leżajskim Domu Kultury odbył się XII Ogólnopolski Konkurs
Tańca Rap, Break dance, Disco dance,
Electric Boogie.
• 20 lutego chór gimnazjalny prowadzony przez Barbarę Kuczek zdobył I
miejsce w XXIII Wojewódzkim Konkursie
Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w
Rzeszowie. Tym samym zakwalifikował
się do finału ogólnopolskiego w Bydgoszczy i rywalizacji o „Złoty kamerton”.
• Od 23 do 26 stycznia w Zespole
Szkół Technicznych w Leżajsku przebywał z rewizytą Martin Springorum,

przedstawiciel niemieckiej szkoły o podobnym profilu nauczania w Ludwigshafen. Wizyta przypadła w dniu studniówki
i Martin Springorum musiał nauczyć się
tańczyć poloneza. Obie szkoły prowadzą
współpracę.
• 28 lutego burmistrz Leżajska powołał komisję, której zadaniem było
dokonanie analizy układu komunikacyjnego w mieście i zaproponowanie miejsc,
gdzie powinny powstać parkingi i miejsca
postojowe.
• Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych
zdobyli II miejsce w kraju w XXXI Konkursie ze znajomości Małego Rocznika
Statystycznego Polski. Wzięło w nim
udział 198 szkół z całego kraju.
• W plebiscycie Eskulap 2002 organizowanym przez Informacje Medyczną
„r-BIT” przy współudziale „Nowin” sukces
odniosła, zdobywając drugie miejsce na
Podkarpaciu w kategorii lekarza pierwszego kontaktu lek. med. Wilhelmina
Dudzińska-Kocój, pediatra i specjalista
medycyny rodzinnej z Leżajska. W plebiscycie oddano 6 tysięcy głosów na 780
lekarzy Podkarpacia.
• W ostatni weekend lutego do grobu
cadyka Elimelecha przybyło około półtora
tysiąca chasydów z całego świata.

Marzec

• 1 marca utworzono w Leżajsku lokalny Ośrodek Informacji Europejskiej.
Można w nim było zasięgnąć informacji
na temat warunków członkostwa Polski
w UE oraz wykorzystywania środków
przedakcesyjnych i dotacji pomocowych
oraz otrzymać materiały edukacyjne.
• 1 i 2 marca w Szkole Podstawowej
nr 3 w Leżajsku odbył się I Ogólnopolski
Turniej w Minisiatkówce. Organizatorem
tej prestiżowej imprezy sportowej, która
skupiła 16 drużyn z całego kraju, był
Urząd Miejski, szkoła i Uczniowski Klub
Sportowy „Trójka”. Gospodarze wywalczyli drugie miejsce i zdobyli srebrny
medal.
• 14 marca zmarł w 67 roku życia i
42 roku kapłaństwa o. Leopold (Stefan)
Soszka, kapłan Zakonu Braci Mniejszych
(Bernardynów). W latach 1995–2002 był
proboszczem parafii przy Bazylice w Leżajsku, a od 2002 r. przebywał w klasztorze
w Jelnej.
• W połowie marca leżajski Browar
wzbogacił się o sześć nowych tankofermentatorów. Każdy z nich ma pojemność
2400 hektolitrów. A wszystko po to, by
Browar mógł znacznie powiększyć znacznie produkcję złotego trunku.
• 17 marca burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz i prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kazimierz Matłok podpisali
porozumienie dotyczące wznowienia na
antenie telewizji kablowej „Satel” programu informacyjnego „Wieści z ratusza”. W
ostatnią sobotę marca mieszkańcy Leżajska mogli obejrzeć pierwszy program zrealizowany w prowizorycznym studiu na
scenie MDK przez Grzegorza Bożka. Wiadomości przekazywała Katarzyna Dec.
• 21 marca złożyła wizytę burmistrzowi Leżajska posłanka na Sejm RP z SLD
Joanna Grobel-Proszowska. Zapoznała
się z najważniejszymi problemami miasta
i zamierzeniami lokalnych władz samorządowych miasta, między innymi dotyczącymi stworzenia w Leżajsku specjalnej
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strefy ekonomicznej i związanych z tym
planów powiększenia terytorium miasta.
• 24 i 25 marca kilka tysięcy Żydów
przybyło do Leżajska, by modlić się przy
grobie twórcy chasydyzmu, cadyka Elimelecha. Była to druga tego roku wizyta
wiernych, ponieważ zgodnie z kalendarzem wyznawców religii mojżeszowej,
rocznica śmierci cadyka przypadała
dwukrotnie. W tych dniach złożyli wizytę
burmistrzowi Leżajska: rodzina Nissenbaumów i ambasador Izraela Shewach
Weiss. Tematem obu spotkań było omówienie zasad kontaktów oraz współpracy
społeczności żydowskiej odwiedzającej
grób cadyka z miastem.
• Leżajska firma „Softhouse” prowadzona przez Krzysztofa Kaduka i Mirosława Moczarskiego otrzymała prestiżowe
wyróżnienie - Złoty Certyfikat „Fair Play”.
To firma, która w terminie wywiązuje się
z wszelkich zobowiązań, działa zgodnie z
prawem i zasadami etyki zawodowej. „Softhouse” certyfikat „Fair Play” zdobyła po
raz trzeci; za 2000 rok – brązowy, za 2001
rok – srebrny i za rok 2002 – złoty.
• W drugiej połowie marca w Miejskim Domu Kultury w Leżajsku gościła
wystawa przygotowana przez Instytut
Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej w Rzeszowie pod
nazwą „Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie
po roku 1944”. Ekspozycja zdjęć, kopii
dokumentów i osobistych korespondencji
wzbudziła duże zainteresowanie ludzi
kilku pokoleń.
• 27 marca w Miejskim Centrum
Kultury zakończona została III edycja
konkursu „Ryzyk-fizyk to nie dla mnie”
organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i MCK w Leżajsku,
w którym brali udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych powiatu
leżajskiego. Konkurs miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń,
jakie na nich czyhają (nikotyna, alkohol,
narkotyki) i propagowanie zdrowego stylu
życia.
• Burmistrz Leżajska ogłosił konkurs na najładniejszą posesję w mieście. Ocenie specjalnie powołanej komisji podlegały; ogólny widok indywidualnej zabudowy (elewacja budynku, zieleń
wokół i ogrodzenie). Komisję stanowili:
przewodnicząca – Ewa Jagusiak (architekt miejski) oraz członkowie – Jan
Dec, radny i przewodniczący Komisji
Porządku Publicznego i Oświaty Rady
Miejskiej oraz Stanisława Skowronek,
reprezentująca Miejski Zakład Komunalny.
• 23 marca w Białymstoku w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej
o Puchar Prezydenta Miasta na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy
pierwszego zespołu UKS „Trójka”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.
Zdobyli puchar i złote medale.

Kwiecień
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• 1 kwietnia rozpoczęła działalność
świetlica środowiskowa przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Le-
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żajsku. Jest to efekt realizacji projektu
grantowego „Zdrowy duch i pełny brzuch”,
których autorkami są Bożena Garbacka z
SOSW i Liliana Łabuda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. Głównym sponsorem przedsięwzięcia okazał
się Philip Morris.
• 5 kwietnia na III Turnieju Piłki
Siatkowej dziewcząt i chłopców o puchar
rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Stalowej Woli I miejsca zdobyli reprezentanci Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: siatkarki prowadzone przez Adama
Kowalskiego i siatkarze pod wodzą Zbigniewa Trębacza.
• 10 kwietnia w rzeszowskim Biurze
Wystaw Artystycznych odbył się finał
V Podkarpackiego Przeglądu Plastyki
Dzieci i Młodzieży, połączony z wystawą
prac młodych artystów z województwa
podkarpackiego. W konkursie wzięło
udział 1421 prac 132 autorów. W gronie
laureatów znalazła się uczennica GM w
Leżajsku Małgorzata Kendziorek.
• 11 kwietnia w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku podsumowano wyniki konkursu
„Odważnik” czyli zmagań młodych matematyków, gimnazjalistów w powiecie.
Organizatorem konkursu było GM w
Leżajsku. Okazało się, że w naszym powiecie jest bardzo wielu młodych ludzi,
którzy umieją dobrze liczyć. W nich cała
nasza nadzieja.
• 15 kwietnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu dyrektor SP 3
w Leżajsku Elżbieta Dmitrowska-Kaduk
wraz z uczennicami, reprezentującymi
społeczność uczniowską, odebrała główną
nagrodę w konkursie „Ferie na sportowo,
bezpiecznie i zdrowo”. Leżajska szkoła
okazała się najlepsza w Polsce!
• Parking w okolicy ronda w Rynku
naszego miasta został przebudowany i
oddany do użytku. Wydzielono na nim 23
miejsca postojowe.
• Miasto podpisało porozumienie ze
Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczące
wspólnej budowy łącznika ulic Sandomierskiej i Skłodowskiej. Zaplanowano
powstanie zatoki postojowej dla 30 samochodów.
• 24 kwietnia gospodarzem eliminacji
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
którego celem było sprawdzenie stanu
wiedzy dzieci i młodzieży o zasadach
bezpiecznego poruszania się po drogach,
było Gimnazjum Miejskie w Leżajsku.
• 29 kwietnia podczas VI sesji
Rady Miejskiej Leżajska podjęta została
uchwała w sprawie powołania Doraźnej
Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Leżajska na temat zmiany (poszerzenia) granic miasta Leżajska.
• 30 kwietnia w SP 1 w Leżajsku
odbyły się Powiatowe Igrzyska Szkolne
w szachach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Startowało 42 szachistów. Ten rodzaj rywalizacji budzi coraz
większe zainteresowanie.

Maj

• 2 maja burmistrz Leżajska poinformował mieszkańców o numerach,
granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji ustalonych
w celu przeprowadzenia głosowania w
ogólnopolskim referendum (w dniach 7 i

8 czerwca) w sprawie wyrażenia zgody na
ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej.
• 3 maja w 212 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone chóry
Gimnazjum Miejskiego i Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku pod dyrekcją Barbary Kuczek wystąpiły na uroczystości w
kościele farnym.
• 5 maja firma rodzinna „Orzech” z
Kolbuszowej wygrała przetarg na sprzedaż
budynku byłego kina „Radość”, wzniesionego w latach dwudziestych ubiegłego
stulecia ze składek miejscowej społeczności jako „Dom Narodowy”. Budynek
wymagał kapitalnego remontu. Będzie w
nim teraz sklep spożywczy.
• 6 maja komisja powołana przez
burmistrza Leżajska, której zadaniem
była ocena układów komunikacyjnych
w mieście i zaproponowanie miejsc, gdzie
powinny powstać nowe parkingi, podsumowała efekt swych działań i zaproponowała nowe rozwiązania. Gdyby udało się
zrealizować jej pomysły, miasto zyskałoby
200 nowych miejsc postojowych.
• 9 maja Hortex znów wystąpił przeciw „Hortino”. W Urzędzie Patentowym
RP zakwestionowano prawo do używania
znaku towarowego „Hortino”. Zarząd
leżajskiej spółki złożył skargę do NSA w
Warszawie.
• 19 i 20 maja gościły w Leżajsku
reprezentacje siatkarek Polski i Holandii.
Czołówka Mistrzostw Europy rozegrały
dwa mecze w hali widowiskowo-sportowej
ZST. Mimo ogromnego dopingu ze strony
dyrektora Browaru leżajskiego Fransa
Sniedersa i jego małżonki zakończyły się
one zwycięstwem Polek 3:0.
• 24 maja Walne Zgromadzenie
„Hortino” podsumowało miniony rok
działalności spółki. Zakład urozmaicił
produkcję, zwiększył asortyment i zysk.
Zarząd otrzymał absolutorium. Wybrano
nowe władze. Skład Zarządu nie zmienił
się, natomiast w Radzie Nadzorczej w
miejsce Mieczysława Tołpy wszedł Mieczysław Sroka.
• Od 26 do 31 maja gościła w Leżajsku i Zespole Szkół Technicznych trzyosobowa delegacja szkoły partnerskiej z
Nadrenii Palatynatu. Goście spotkali się
z władzami miasta i powiatu, zwiedzili
szkołę, poznali zabytki i zakłady przemysłowe Leżajska, a także kilka sąsiednich
miejscowości i Bieszczady.
• 28 maja gościł w Leżajsku minister kultury Waldemar Dąbrowski,
który spotkał się z młodzieżą Zespołu
Szkół Technicznych. Rozmowa ministra i
uczniów dotyczyła akcesji Polski do Unii
Europejskiej.
• 28 maja w 60. rocznicę pacyfikacji
Leżajska przez wojska hitlerowskie mieszkańcy pod pomnikiem, na miejscu kaźni,
złożyli hołd poległym za Ojczyznę. Wieńce
i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele samorządu lokalnego, żołnierze AK,
reprezentanci instytucji państwowych,
harcerze. W kościele farnym odprawiona
została Msza św. w intencji poległych.
• Staraniem Urzędu Miejskiego światło dzienne ujrzała druga, poszerzona
edycja monografii „Dzieje Leżajska”, wydana w atrakcyjnej szacie przez „Mitel” w
Rzeszowie.
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• 30 maja rozpoczęły się Dni Leżajska.
Trwały do 1 czerwca. Imprez było mnóstwo i równie wiele atrakcji. W sobotę (31
maja) w Bazylice odbył się uroczysty koncert inaugurujący XII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
W święcie naszego miasta wzięły delegacje z zaprzyjaźnionych z Leżajskiem
miast i prowincji zagranicznych: Ukrainy,
Węgier i Szwecji.
• 31 maja organy w leżajskiej Bazylice zabrzmiały z potrójną mocą. Odrestaurowany instrument w nawie głównej prospektu organowego poświęcił abp. Ignacy
Tokarczuk, po czym studentki Akademii
Muzycznej w Krakowie: Bogna Pękala,
Agnieszka Radwan i Marta Dramowicz
pod okiem prof. Józefa Serafina odegrały
utwór skomponowany przez Tadeusza
Machla z myślą o instrumentach Bazyliki
w Leżajsku – „Sonatę na troje organów”.
• W II Ogólnopolskim Turnieju Mini
Piłki Siatkowej, jaki w czasie Dni Leżajska odbył się w naszym mieście, bezapelacyjnym zwycięzcą, który nie oddał ani
jednego seta, został UKS „Trójka” z SP 3.
W Turnieju uczestniczyło 16 najlepszych
drużyn z różnych regionów Polski.
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku za modernizację obiektu, w którym
mieści się siedziba jej Zarządu, otrzymała
III miejsce w województwie. Konkurentami były: hala sportowo-widowiskowa
w Rzeszowie na Podpromiu i budynek
Centrum „Reduta”.

Czerwiec

• 4 czerwca gościli w ratuszu: posłanka Joanna Proszowska-Grobel, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
Wiesław Pajda i dyrektor rzeszowskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Władysław Kowal.
Wraz z burmistrzem Leżajska Tadeuszem Trębaczem i przewodniczącym
RM Mieczysławem Sroką rozmawiali o
problemach najważniejszych dla przyszłości miasta: powołaniu strefy ekonomicznej, budowie obwodnicy i zmianie
granic Leżajska.
• 7 i 8 czerwca odbyło się ogólnopolskie referendum dotyczące przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie w tych samych lokalach wyborczych
odbyły się konsultacje z mieszkańcami
Leżajska na temat zmiany granic administracyjnych miasta.
• 7 czerwca na wystawie koni Championat Ogólnopolski w gronie 70 koni
znalazła się też Bassara, klacz hodowcy
Marka Wróbla z Leżajska. Zdobyła najwyższe, złote trofeum i statuetkę najpiękniejszej.
• 8 czerwca na zbiorniku Floryda odbyły się zwody wędkarskie dla dzieci „O
Puchar Biuletynu Miejskiego”. Wzięło w
nich udział 34 chłopców i dziewcząt.
• W klasztorze oo. Bernardynów
dobiegły końca prace konserwatorskie
w holu, w którym krzyżują się ścieżki
wiodące do bazyliki, zakrystii świątyni i
klasztornych wrót. Konserwatorzy z Kra-

kowa spod warstw tynku i farby wydobyli
polichromie na ścianach i sklepieniu,
odrestaurowali znajdujące się tam malowidła.
• Drugie miejsce w Polsce w konkursie na najlepszą stronę internetową
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Leżajsku, których opiekunem jest
informatyk Andrzej Mazurkiewicz.
• 18 czerwca na VII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę o likwidacji
zakładu budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych w Leżajsku. Mienie
ADM przekazali Miejskiemu Zakładowi
Komunalnemu. Nastąpiło to 1 stycznia
2004 r.
• Na VII sesji Rady Miejskiej nadano
nazwy dwóm ulicom i jednemu placowi.
Nowo powstała droga łącząca ulice: Opalińskiego i Skłodowskiej zyskała miano
ulicy Władysława Jagiełły, ulica wiodąca
od Placu Mariackiego w kierunku Niska
– otrzymała nazwę: Warszawska, a plac
przy klasztorze oo. Bernardynów został
Placem Jana Pawła II, papieża.
• 23 czerwca, po kilku dniach od sesji
Rady Miejskiej, podczas której radni podjęli uchwałę o wykupieniu przez miasto
terenu, zajmowanego przez przepompownie paliw na Podolszynach, podpisany
został akt notarialny, na którego mocy
stało się ono właścicielem działki. Dotychczasowy właściciel ma ostatecznie
wyprowadzić się w ostatnim dniu marca
bieżącego roku.

• Zakończono budowę dróg na osiedlu T. Michałka oraz część kanalizacji
burzowej, także przy ulicy Leśnej. Sfinalizowane zostały prace przy budowie
łącznika ulic Sandomierskiej i Skłodowskiej, powstał w pobliżu parking dla 32
samochodów.
• Czterdziestoosobowa grupa dzieci
z Leżajska wraz z opiekunami spędziła
atrakcyjny tydzień w Vasarsnameny
na Węgrzech, w mieście, z którym wiążą nas przyjacielskie stosunki. Byli to
głównie członkowie zespołów Miejskiego
Centrum Kultury, którzy dali tam kilka
koncertów.

Lipiec

Październik

•

Nowym trenerem „Pogoni” Leżajsk
został Jacek Dubiel, a drużyna zdobyła
wicemistrzostwo IV ligi.
• 20 lipca na estradzie przed MCK odbył się I Powiatowy Przegląd Śpiewaczy.
• 26 lipca na stadionie „Pogoni” w
Leżajsku rozegrany został kolejny etap
Turnieju Miast „O Złoty Kufel” leżajskiego
Browaru. Nasza reprezentacja walczyła
bardzo dzielnie, ale zwyciężyć się jej nie
udało. Trzeba przyznać, że konkurencje
nie były łatwe.

Sierpień

• 24 sierpnia, w 12. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę,
przedstawiciele samorządu lokalnego z
burmistrzem Leżajska uczestniczyli w
obchodach narodowego święta naszych
wschodnich sąsiadów. Towarzyszyły im
zespoły: „Mała Ziemia Leżajska” z SP3
oraz „Plus” i wokalistki z MCK.
• Podczas wakacji przeprowadzono
drobne remonty w szkołach i przedszkolach miejskich. W Gimnazjum Miejskim
wyremontowano sale gimnastyczne i nawierzchnie przed budynkiem szkolnym.
• 29 sierpnia rozstrzygnięty został
„Konkurs na najładniejszą posesję” ogłoszony wiosną przez Burmistrza Leżajska.
Specjalna komisja dwa równorzędne
pierwsze miejsca przyznała p. Stopyrom
z ul. Armii Krajowej 17 i p. Golikom z ul.
Ks. Cz. Brody 25, drugą nagrodę – p. Wojterom z ul. Rzeszowskiej 64, a trzecią – p.
Siustom z ul. św. Jadwigi Królowej 20.
Odrębne, prestiżowe wyróżnienie poza
konkursem dostała p. Elwira Konieczna,
która na swojej posesji założyła prawdziwy ogród botaniczny.

Wrzesień

• W nocy z 1 na 2 września spłonęło
Przedszkole Miejskie nr 4. Nowe lokum
znalazło ono w Gimnazjum Miejskim. W
połowie września przedszkolaki spotkały
się w nowej, odremontowanej siedzibie.
• 7 września w Radiowo-Telewizyjnym
Ośrodku Nadawczym Leżajsk-Giedlarowa
oddany został do użytku super nowoczesny nadajnik, dzięki któremu mieszkańcy
Leżajska i okolic mogą oglądać już program Regionalnej Trójki.
• Tradycyjnie 8 września do Bazyliki
przybyła pielgrzymka rolników i wojska
z Podkarpacia. Mszę celebrował ks. bp
Edward Białogłowski. Oprawę muzyczną
zapewniła orkiestra 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
• 2 października do Rejonowego
Sądu Gospodarczego w Rzeszowie wpłynął wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto Leżajsk”.
Członkowie założyciele stowarzyszenia to
przedstawiciele różnych instytucji, działających w naszym mieście.
• Od 3 do 5 października trwał V
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki.
Wzięło w nim udział 9 zespołów krajowych oraz goście z Estonii i Słowacji.
W jego trakcie odbył się I Podkarpacki
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, który zwycięzcom utorował drogę do finału
ogólnopolskiego.
• Dwie szkoły podstawowe w Leżajsku
otrzymały Certyfikat „Szkoła z klasą” w finale akcji organizowanej pod patronatem
prezydenta RP A. Kwaśniewskiego. Były
nimi SP nr 2 i SP nr 3.
• W październiku zawarte zostało porozumienie między burmistrzem Leżajska
T. Trębaczem i wójtem Kuryłówki T.Halesiakiem o przyłączeniu gminy Kuryłówka
do oczyszczalni w Leżajsku. W ten sposób
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przybył
nowy klient.
• 11 października w MCK odbył się I
Powiatowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Tacy sami”, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie przy współudziale Miejskiego
Centrum Kultury.
• 14 października obchodzony był
Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość
z okazji święta nauczycieli przygotowała
Szkoła Podstawowa nr 3. W MCK spotkali
się po raz pierwszy od wielu lat pedagodzy różnych pokoleń, co zostało dobrze
przyjęte przez całe środowisko.
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Bilans roku 2003
• 16 października w leżajskiej Bazylice i MCK odbyły się przygotowane przez
młodzież koncerty, składające hołd Ojcu
Świętemu w 25 rocznicę pontyfikatu.
• Od 16–19 października w Leżajsku
i okolicach przebywała grupa ukraińskiej
młodzieży z opiekunami, której przewodził Roman Ilkiw, Ukrainiec mieszkający
od dziesięciu lat w Polsce, pełniący rolę
swoistego ambasadora swego kraju.
Grupa uczniów ze szkoły średniej w Podwołczyskach nad Zbruczem była gościem
ZST w Leżajsku.
• 26 października odbył się Drugi
Dzień Kultury Żydowskiej „Kwitełech
2003”. Na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły MCK: Dajmonion
i Meritum oraz zaproszeni goście: Brama
Grodzka Teatr NN z Lublina i Max Klezmer Band z Krakowa. Otwarta została
wystawa fotografii „Żydzi w Leżajsku i
okolicach” Adama Pinderskiego i Oktawiana Kyci. Imprezę niemal w całości sfinansowała Fundacja Chasydów Leżajsk
– Polska.
• 29 października w leżajskim Przedsiębiorstwie PKS oddano do użytku kilka
nowych obiektów: nowoczesną myjnię,
stację diagnostyczną i napraw, biuro obsługi klienta i stacje paliw. W uroczystym
przekazaniu ich do użytku wzięli udział
przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta oraz duchowieństwa.
• Potok Jagoda został ujarzmiony.
Miasto przejęło na siebie ciężar konserwacji potoku, by więcej nie zalewał on sąsiadujących z nim posesji mieszkańców
Leżajska. Za 60 tysięcy złotych wykonana została konserwacja 520-metrowego
odcinka od torów kolejowych do ulicy
Siedlanka.

Listopad

CMYK

• Od 1 listopada Andrzej Preisner,
dotychczasowy Komendant Powiatowy
Policji w Leżajsku zajął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji
w Rzeszowie. Jego miejsce w Leżajsku
zajął Marian Szkodziński, oficjalnie mianowany 1 grudnia.
• 2 listopada wraz z wicemistrem finansów Wiesławem Ciesielskim przybył
do Leżajska biznesmen z Las Vegas Mark
Advent, którego podejmował przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sroka.
Gość z Ameryki interesował się rozwojem
turystyki i zabytkami kultury minionych
epok. Szczególne wrażenie zrobił na nim
grób cadyka.
• 4 listopada gościł w ratuszu podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
Rafał Skąpski. Został przyjęty przez burmistrza T. Trębacza. Rozmowa dotyczyła
głównie rozwoju kontaktów zagraniczy
i współpracy zwłaszcza z najbliższymi
sąsiadami.
• 10 listopada, w przeddzień święta
odzyskania niepodległości u stóp obelisku poświęconemu pamięci powstańców
listopadowych, styczniowych, żołnierzom
dwóch wojen światowych, którzy walczyli
o wolność naszej ojczyzny przedstawiciele
samorządu lokalnego miasta i powiatu,
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kombatantów, harcerzy, duchowieństwo i
mieszkańcy Leżajska złożyli hołd poległym.
• Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Radę Miejską odnowiony został
jeden z cennych zabytków Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku
– orzeł z katafalku Potockich.
• Powstał chodnik wzdłuż drogi
łączącej Staro Miasto z Leżajskiem. Zakończono budowę wodociągu przy ulicy
Siedlanka i 28 Maja, kanalizacji burzowej na Placu Targowym. Znaczna część
ulicy Mickiewicza doczekała się nowej
nawierzchni asfaltowej i nowych chodników, a okolice ulicy Leśnej – oświetlenia.
• 15 listopada Stowarzyszenie „Sarmata” urządziło święto Hubertusa. Miłośnicy jazdy konnej wzięli udział w pogoni
za „lisem” i myśliwskiej biesiadzie. Stowarzyszenie, które powstało w połowie roku,
prowadzi kursy jazdy konnej, ale przede
wszystkim zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi.
• 16 listopada w III Ogólnopolskim
Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Leżajsku
zorganizowanym przez UKS „Trójka”, gospodarze zdobyli brązowy medal.
• 18 listopada w Poznaniu prezes
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku Stanisław Żołyniak odebrał kilka
nagród przyznanych firmie za prowadzenie recyklingu, zbiórkę makulatury,
szkła, uczestnictwo w akcji „Sprzątanie
świata”. W konkursie „Przeglądu komunalnego” Lider MZK zdobył trzecie
miejsce i statuetkę za zbiórkę tworzyw
sztucznych. Wszystkie nagrody związane
były z uczestnictwem MZK w konkursach
o zasięgu ogólnopolskim.
• 22 listopada otwarte zostały w
Leżajsku dwa nowe sklepy spożywcze:
„Sklep firmowy Orzech” i „Delikatesy
Centrum”. Właściciel pierwszego odnowił
budynek (byłe kino „Radość”) wzniesiony
ze składek społeczeństwa jako Dom Narodowy Polski (fakt ten uwieczniony został
na wmurowanej tablicy pamiątkowej),
właściciel drugiego – przebudował dawną
mleczarnię. W obu sklepach zatrudniono
około czterdziestu osób.
• 26 listopada głównym tematem X
sesji Rady Miejskiej było uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.
• 28 listopada z najnowszym programem kabaretowym wystąpił Marcin
Daniec. Sala widowiskowo-sportowa ZST
pękała w szwach.
• 28 listopada Stowarzyszenie „Bezpieczne miasto Leżajsk” wybrało władze.
Przewodniczącym Zarządu został Henryk Świta, zastępcami: Wojciech Tokarz
i Jerzy Białkowski, sekretarzem Ryszard
Pysz, skarbnikiem Jadwiga Serafin.
Komisję rewizyjna stanowią: Jan Dec,
Elżbieta Dmitrowska-Kaduk i Teresa
Bojanowska.
• „Pogoń” została mistrzem jesiennej
rundy rozgrywek piłkarskich. Zawodnicy,
trener i działacze ostrzą apetyt na wejście
drużyny po wiosennej rundzie do III ligi.

Grudzień

• 1 grudnia Powiatowym Komendantem Policji w Leżajsku został Marian
Szkodziński.
• 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr
1 odbył się I Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zgromadził dzieci, młodzież i do-

rosłych. Mikołaj rozdał paczki tylko tym,
którzy wierzą w jego istnienie. Turniej
zgromadził blisko stu szachistów. Głównym organizatorem Turnieju był Andrzej
Mazurkiewicz.
• 8 grudnia finał Papieskiego Festiwalu Sakralnego odbył się w leżajskiej
Bazylice. Medytacje papieża Jana Pawła
II zawarte w „Tryptyku rzymskim” przekazał Krzysztof Kolberger. Oprawę muzyczną stworzyli Robert Grudzień na organach i Georgij Agratina na fletni Pana.
Było to jedno z największych wydarzeń
kulturalnych w tym roku.
• 13 grudnia odbyło się w ratuszu
szkolenie radnych i służb finansowych
placówek podległych samorządowi miasta. Organizatorami byli: burmistrz i przewodniczący RM w Leżajsku. Prowadziły je:
Danuta Wawrzynkiewicz, doradca ministra finansów i Halina Kumoś, dyrektor
Departamentu Ekonomicznego MENiS.
• Nowa firma powstała w Leżajsku.
„Polmad Rzeszów” otworzył filię w naszym mieście. Wyremontował niszczejące
budynki po dawnej mleczarni i stworzył
kilka miejsc pracy.
• Leżajska firma komputerowa „Softhouse” prowadzona przez Krzysztofa
Kaduka i Mirosława Moczarskiego, jako
jedna z niewielu na Podkarpaciu, otrzymała „Świadectwo PIP” czyli w opinii Państwowej Inspekcji Pracy uzyskała status
wzorowego przedsiębiorstwa.
• Odnowione zostały elewacje sześciu
zabytkowych kamieniczek przy ulicy Mickiewicza w pobliżu Rynku. Inicjatorem
przedsięwzięcia był burmistrz Leżajska.
Miasto pokryło koszt wypożyczenia i
ustawienia rusztowań, urzędnicy w załatwianiu formalności wyręczyli właścicieli
kamieniczek, którzy sfinansowali jedynie
materiały i robociznę. Wspólnymi siłami
ta niewielka część miasta wyładniała.
• Wzdłuż ulicy Mickiewicza, w różnych jej częściach położone zostały nowe
chodniki. Półtora tysiąca metrów kwadratowych kostki brukowej dała GDDKiA, miasto zapłaciło za dodatkowe materiały i robociznę. Do „akcji” włączyli się
też właściciele dwóch firm, którzy kupili
kostkę. To kwiaciarnia w pobliżu dawnego kina „Radość” i „Delikatesy Centrum”
przy ulicy Rzeszowskiej.
• W Gimnazjum Miejskim po remoncie sal gimnastycznym przyszła kolej na
docieplenie i otynkowanie elewacji części
budynku. Znaczną część pieniędzy na
ten cel miasto pozyskało z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.
• 30 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XI sesja Rady
Miejskiej kończąca rok. W pierwszej,
uroczystej części sesji zebrani złożyli sobie
życzenia świąteczne i noworoczne łamiąc
się opłatkiem. W drugiej – omawiano bieżące problemy. Gościem szczególnym był
dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie Wiesław Pajda, który przekazał
krzepiącą wiadomość dotyczącą podjętej
19 grudnia przez Radę Ministrów decyzji
dotyczącej o powołaniu w Leżajsku filii
mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Jest więc szansa skupienia w niej inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.
ciąg dalszy na stronie 18

radny ma głos

PIOTR URBAN,
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Leżajsku

i życie mieszkańców. Mamy tu klasyczny
przykład – fragment małej obwodnicy w
kierunku ulicy Skłodowskiej, fragment
od ulicy Hutniczej do drogi na Przychojec,
a teraz dalej w kierunku Sarzyny. Takie
małe przedsięwzięcia trzeba podejmować.
Jak powstawał łącznik od ulicy Skłodowskiej, mówiłem, że parkujące pojazdy z tej
ulicy powinny zniknąć, bo zagrażają bezpieczeństwu. I dobrze się stało, że znikły.
Wszystkie szanujące się instytucje, które
myślą o swoim rozwoju (a klasycznym
przykładem mogą być tu sklepy), muszą
myśleć o miejscach do parkowania dla
swoich klientów i interesantów. To samo
dotyczy różnych instytucji – banki, poczta, sąd, przychodnie. Może nawet trzeba
zrezygnować z jakiegoś kawałka zieleni?
Czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Nie
może być tak, że auta tarasują drogę
dojazdową do budynku, bo w wyniku
zagrożenia, choćby pożarem może dojść
do tragedii. Pogotowie gazowe, karetka
pogotowia, straż muszą mieć możliwość
dojazdu, kto odpowie za ludzkie dramaty,
jakie mogą się rozegrać z powodu niemożności dojazdu. Miasto powinno prowadzić
określoną politykę w tej kwestii.

Każda inicjatywa jest cenna
Zawsze uważałem, że człowiek nie
powinien zamykać się wyłącznie kręgu
spraw zawodowych. Jeśli ma się jakiś
zasób wiedzy i doświadczenia, to należy tę umiejętność wykorzystać. Myślę,
że akuratnie moja profesja – inżynieria
sanitarna i znajomość problematyki komunalnej miasta, sprzyja temu, żeby się
angażować w działalność społeczną. Bardzo często spotykam się z ludźmi w terenie, to wynika z charakteru mojej pracy.
Rozmawiam z nimi, słucham, poznaję ich
problemy, wyciągam wnioski, nieraz trzeba wyczuwać ich intencje. Myślę, że Rada
Miejska jest dobrym forum do przekuwania pomysłów w czyny.
Radnym jestem trzecią kadencję. A w
pierwszej, w latach 1990–94 byłem członkiem komisji gospodarczej, bo wtedy
jeszcze mogli w jej skład wchodzić ludzie
spoza Rady. Ciągle się wokół tych tematów gospodarczych obracałem. Mogę powiedzieć, że infrastrukturę miasta Leżajska w zakresie uzbrojenia podziemnego z
wyjątkiem energetyki znam na pamięć.
Ale wracając do samorządności. Dlaczego zawsze optowałem za tym, żeby być
radnym w gminie a nie gdzie indziej? Bo
samorządność na tym szczeblu się sprawdza. Chociaż zauważa się teraz bardzo
niepokojące trendy – że ta rada gminy,
która doskonale sobie poczynała od roku
90 (byłem zawsze w tych gremiach), zaczyna coraz częściej stawać przed murem.
Bo narzuca się na gminę coraz więcej obowiązków. A obowiązek należy czytać jako
konieczność wydawania pieniędzy. Dodaje
się zadania, ale bez ekwiwalentu pieniężnego. Już dziś jesteśmy obciążeni pośrednio opieką nad szpitalem – bo dla mnie
umorzenie podatku od nieruchomości to
nic innego jak dotacja. Boję się, żebyśmy
nie dożyli takiego momentu, że będzie
samorząd, ale jak przyjdzie zaspokoić ileś
tam wydatków stałych, to po podsumowaniu będą się one równać przychodom
i o realizacji inicjatyw radnych nie będzie
mowy. I przyznam, że entuzjazm radnych,
jaki był po roku 90, teraz gaśnie. Bo ci,
którzy próbują się angażować w nowe zadania, znając obciążenia finansowe gminy,
zdają sobie sprawę z tego, że na realizację
nowych przedsięwzięć niewiele w kasie zostaje. Mimo to nie można opuszczać rąk.
Uważam, że najważniejszym zadaniem w mieście jest budowa dróg, a
marzeniem oczywiście – budowa obwodnicy. Myślę przede wszystkim o drogach
w mieście, które ułatwiają komunikację

My, zasiadając w Radzie, musimy
patrzeć na całe miasto, być przedstawicielami wszystkich mieszkańców, także
tych biedniejszych, starszych, nieraz
ułomnych i niedołężnych, nie tylko bogatych biznesmenów, młodych i pięknych.
Jednakowym gospodarskim i troskliwym
okiem musimy patrzeć na całą społeczność. Dostrzegać też odległe tereny miasta, nie tylko te przy głównych traktach.
Potrzeby każdej społeczności na każdej
ulicy są równie ważne.
Ja – co zawsze powtarzam nie tylko
na forum Rady – preferowałbym jednak
te grupy mieszkańców, które wykazują
własne zaangażowanie i inicjatywy. Nie
hołduję zasadzie uszczęśliwiania kogoś
na siłę. A są takie rejony w mieście, w
których przeważa jedynie oczekiwanie i
bierność. W gruncie rzeczy jednak sądzę,
że mamy znakomitą społeczność miasta,
jest wielu ludzi aktywnych, którzy mają
ciekawe pomysły. Każda inicjatywa jest
cenna, dlatego trzeba je wspierać. Ziarno
rzucone w ziemię zawsze zakiełkuje.
Każdy pomysł trzeba dobrze rozważyć
przedyskutować w szerokim gremium,
by ostatecznie podjąć trafną, racjonalną
decyzję. Nigdy nie prezentuję stanowiska,
że jeśli jest jakiś problem, lepiej nabrać
wody w usta, stać z boku i przyglądać
się, co inni zrobią. To jest zła postawa
– stać z boku. Jeżeli zbierze się grupa
osób, która ma otwarte głowy i chce coś
robić, to z takiej dyskusji zawsze wyjdzie coś rozsądnego. Jestem przeciwny
postawie czekania na Godota, stania z
boku i patrzenia, co się wydarzy. Mam
pytanie: na co czeka ktoś, kto stoi z
boku? Cud gospodarczy się nie stanie!
Będziemy żyli w tym mieście i od naszej
postawy zależy, jak będziemy żyć. Radni
zachowują się racjonalnie – problem jest
wyłuszczony, dyskutowany i nie ma ambicjonalnych rozgrywek. Najważniejsze,
żeby wszyscy przyjmowali argumenty i
za, i przeciw. Żeby chcieli je racjonalnie
rozważyć. Kontrowersje są potrzebne,
zwykle wykluwa się z nich więcej dobra
niż zła. Nie o to chodzi, żeby się wszyscy zagłaskali, dobrze jeśli pojawiają się
różne zdania, byleby tylko nie pojawiała
się nuta niezgodności politycznej. Bo w
tym gremium, na tym poziomie nie ma
miejsca na polityczne potyczki. Tu priorytetem jest dobro miasta i jego mieszkańców. Potrzebne jest gospodarskie,
racjonalne podejście do problemów i do
inicjatyw mieszkańców. Sukces składa

się z małych sukcesów. Sukces miasta to
jak układanie czegoś z klocków lego. Od
podstaw. Tylko muszą to być podstawy
racjonalne.
Problem podstawowy, który nas nęka
w całej Polsce, nie tylko w Leżajsku, to
bezrobocie. Nie jest to jednak bezpośrednio sprawa Rady, bo Rada nie jest władna
tworzyć miejsca pracy. Czasami niektórzy
– startując do Rady – mówią, że zmniejszą
bezrobocie. Jak? Dostrzegam ten problem, wiem, że jest związany z dramatami
rodzinnymi. Jest to także problem miasta
na przyszłość. Młodzi ludzie po studiach
nie chcą wracać do Leżajska, bo nie ma
dla nich pracy. Miasto się starzeje. I to
jest największą bolączką. Historycznie
rzecz ujmując, w rankingu innych miast,
liczby zakładów, mnogości asortymentów
produkowanych, liczby zatrudnionych
byliśmy jedni z lepszych w województwie.
Teraz na fali zmian gospodarczych zostaliśmy na uboczu. To przykre. Dlatego z
radością witam każdy nowy zakład pracy
w Leżajsku. Trzeba żyć nadzieją, że coś
na tym rynku drgnie.
Powstała strefa. Wiążę z nią wielkie
nadzieje. Był to przy przychylności Rady
ogromny wysiłek pana burmistrza i całego zespołu. I tego kapitału nie wolno
zmarnować. Ślad powinien pozostać na
lata! Wszyscy powinniśmy się starać o
to, by w strefie ulokowały się wielkie
przedsiębiorstwa z przyszłością, poważni producenci przemysłowi. Nie o
to przecież chodzi, by po wyznaczonym
strefie limicie czasowym, firmy znikły jak
efemerydy. Nie w tym rzecz, by zagospodarować strefę własnymi siłami, małymi
firmami, które zatrudnią po 15 czy 20
osób, a kiedy strefa umrze śmiercią naturalną, znikną z horyzontu. Patrzę na
to tak: Od Leżajska jest tylko 60 kilometrów do granicy wschodniej. Łaskawym
okiem spojrzałbym na ten rynek. Ukraina to nasz najbliższy sąsiad. A z sąsiadem trzeba dobrze żyć i... handlować.
Ani burmistrz, ani radni nie mają możliwości oddziaływania bezpośredniego.
Ale mogą tworzyć klimat. Stworzyliśmy
go starając się o tę strefę. Teraz możemy
wyjść z ofertą na zewnątrz do poważnych
kontrahentów. To spada również na barki radnych. Trzeba stworzyć inwestorowi
warunki sprawnego załatwiania formalności, żeby jak najszybciej zakład zaczął
produkować i zatrudniać ludzi. Trzeba
ulokować w strefie takie firmy, które
dadzą profity na przyszłość i zapewnią
rozwój temu miastu.
Ten pierwszy rok kadencji jest rokiem udanym. Mamy strefę. Mam jednak
pewien niedosyt związany z przygotowaniem działań formalno-prawnych dotyczących budowy obwodnicy. W projekcie
rządowym jesteśmy na 67 miejscu, w planie inwestycja ma się rozpocząć w roku
2006. Ale mamy jeszcze dużo do zrobienia wspólnie z sąsiadującą gminą Leżajsk
w zakresie planowania przestrzennego.
Procedury będą długie, trzeba porozumieć się z właścicielami gruntów. Jestem
pewien, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej, co nastąpi niemal lada dzień,
możemy liczyć na unijne dofinansowanie
inwestycji. Ale wszelkie dokumenty formalno-prawne powinniśmy wtedy mieć
już zapięte na ostatni guzik.
Z jakim saldem chciałbym zamknąć
kadencję? Zacznę od tematów, za którymi optowałem jeszcze w poprzedniej
kadencji. Musimy już poprzez działania
Rady i inwestycyjne miasta wspólnie z
mieszkańcami doprowadzić do tego, by
oni czuli, że żyją w 21 wieku. Uważam,
że na koniec tej kadencji nie powinno
być w mieście ani enklawy, ani ulicy,
która nie dysponowałaby podstawowymi mediami. Kanalizacja, woda, gaz i
przyzwoita droga. I ja to sobie stawiam
za cel.
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fakty i opinie

Pan Andrzej Janas w jednym z ostatnich numerów Kuriera Powiatowego był
uprzejmy zamieścić artykuł pt. „Pamięć
Ludzka Jest Wybiórcza”. Jest to polemika z moją wypowiedzią, zmieszczoną w
„Biuletynie Miejskim” nr 10–11/2003 pt.
„Primum non nocere”.
Powiada Pan, że mój świat czyli T.
Karakuły ma dwa oblicza: przyzwoite,
wywodzące się z czasów peerelowskich i
nieprzyzwoite, które wiąże się ze zmianami po upadku PRL-u.
Ja pozostanę przy tym – jak to Pan
określa – obliczu przyzwoitym. Taka moja
wola i nic na to nie poradzę. A co do
pamięci, to zapewniam, że mam – mimo
pewnej różnicy wieku – jeszcze bardzo
dobrą. Na potwierdzenie tego chciałbym
memu szanownemu polemiście przypomnieć dwie drobne sprawy.
Zapomina Pan, jaka to siła polityczna
stawiała pańską osobę na stanowisko
kierownicze w Miejskim Domu Kultury.
Wówczas nie było żadnych oporów, by
skorzystać z oferowanej propozycji od tak
„niecnej struktury”.
Może dobrze by było sobie przypomnieć, za jaką protekcją otrzymano
mieszkanie spółdzielcze. Przydzielała je
w głównej mierze PZPR. To tylko tyle, by
wykazać, że pamięć mam dobrą.

Stanisław Boroń wspólnie z mieszkańcami poszczególnych wsi budowaliśmy
te ośrodki. Miały one zapewnić dostęp
społeczności lokalnych do szybkiej opieki
lekarskiej. Robiliśmy to dla dobra ludzi.
Czy jest Pan w stanie zagwarantować
mieszkańcom danej wioski, że po sprzedaży ośrodka będą one spełniały swą
rolę? Że za ileś tam lat nie powstanie nich
np. agencja towarzyska? Ja takiej pewności nie mam. Uważam, że wiejskie ośrodki
zdrowia powinny być własnością gmin.
Jako kontrargument przytoczona jest
sprzedaż budynku kina „Radość”, który
wybudowany miał być w czynie społecznym przez naszych ojców na pożytek swój
i następnych pokoleń.
To patetyczne stwierdzenie jest tylko
częściowo prawdziwe. Proszę bliżej zapoznać się z historią budowy budynku.
Dodam jedynie, że nie było nikogo, kto
wyłożyłby prawie milion złotych na remont. Proszę popatrzeć, jak obiekt wygląda. Jest wizytówką miasta.
Kończąc, pragnę zauważyć, że wbrew
stwierdzeniu autora nie uprawiam demagogii. Opieram się na faktach, gdyż byłem
aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń.
A fakt, że jestem już trzecią kadencję
radnym o czymś świadczy. Pan niestety
znalazł się nieco na poboczu. Próby po-

W artykule porusza Pan problemy
ekonomiczne, kreując się na wielkiego
znawcę tych problemów. Nie będę ich
rozwijał; ograniczę się do stwierdzenia,
że miasto nasze w tamtych, tak krytykowanych latach skorzystało najwięcej.
Lokowany tu przemysł przyjazny był ekologicznie i bardzo przydatny dla regionu.
Leżajsk był liczącym się w województwie
ośrodkiem przemysłowym. Popatrzmy, co
dziś dzieje się z tymi zakładami po kilku
latach transformacji ustrojowej. I chyba
nie stwierdzi Pan, że ulokowane tu inwestycje były nietrafne.
Szanowny panie ekonomisto, pragnę
poinformować, że od czasu do czasu przeczytam jakąś książkę, która zajmuje się
problemami ekonomicznymi świata i Polski. W jednej z nich wyczytałem, a przed
wojną w Polsce był kapitalizm.
I właśnie w tamtej Polsce monopol
spirytusowy, tytoniowy, zapałczany był
własnością Skarbu Państwa i przynosił
krajowi ogromne dochody. A dziś, co
dzieje się z tymi monopolami?
Powiada Pan, że władze miasta dążą
za wszelką cenę do poszerzenia granic
kosztem Gminy Leżajsk.
Rozszerzenie granic jest warunkiem
sprawnego funkcjonowania zatwierdzonej już podstrefy ekonomicznej. Zapewni
to tworzenie nowych zakładów i nowych
miejsc pracy. Miasto na dzień dzisiejszy posiada wielu inwestorów gotowych
ulokować duże środki finansowe. Pozyskanie nowych terenów jest warunkiem
funkcjonowania i rozwoju podstrefy ekonomicznej.
Sugeruje Pan, że wysiłki mogły być
wspólne, tj. miasta i gminy. Tak to prawda, tylko nie było takiej woli. Władze
gminy od samego początku uważały, że
podstrefa ekonomiczna jest mrzonką,
która się nigdy nie ziści.
I jeszcze jedno, dobrzy ludzie poinformowali mnie, że Pan jako były burmistrz,
pierwszy wystąpił z koncepcją konieczności zmiany granic miasta.
Ustosunkuję się w paru słowach do
problemu prywatyzacji ośrodków zdrowia.
Pańskie wywody nie przekonują mnie.
Mam pewien sentyment związany z tą
sprawą. To właśnie ja i nieżyjący już dziś

wrotu do aktywności politycznej nie dały
pozytywnych efektów.
Może społeczeństwo miasta nie akceptuje proponowanych rozwiązań.
Pozostanę przy swoim stwierdzeniu
„Primum non nocere”, a prywatyzacja nie
może być panaceum na rozwiązywanie
problemów społeczeństwa. Polska ma już
wiele negatywnych przykładów.
Aha! Jeszcze jedno. Wspominam o
tym, żeby nie miał Pan wątpliwości co do
kondycji mojej pamięci. Zapewne nie tylko ja należę do licznego grona mieszkańców Leżajska, którzy do dziś wspominają
wychodzące spod pańskiej ręki akademie
ku czci 1 Maja i Rewolucji Październikowej pełne żarliwego uniesienia nad ideami socjalizmu i komunizmu oraz przywódczej roli ludu i klasy robotniczej.
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Z poważaniem
Tadeusz Karakuła
Leżajsk, 29 grudnia 2003

Po co
marnować czas?

W grudniowym „Biuletynie Miejskim”
w rubryce „Radny ma głos” wypowiedzi
udzieliła radna Eleonora Sas-Gontarz.
Ta rubryka to dobry pomysł redakcyjny,
bo jest miejsce, dzięki któremu możemy
lepiej poznać tych, na których oddaliśmy
swe głosy w wyborach do samorządu lokalnego naszego miasta.
Powiem wprost – czuję się zdeprymowany postawą pani radnej. Mówi, że stoi
z boku, że się przygląda, bo radni zachowali się nie tak, jak to sobie wyobrażała
(próbuję się domyślać o co chodzi), a burmistrz też jest u niej pod kreską.
Jestem w stanie zrozumieć, że ma
zastrzeżenia do radnych, czy do burmistrza. Ma prawo. Może jej się nie podobać
to czy owo, może nie akceptować czyichś
decyzji. Mówi, że się zawiodła. Startując
w wyborach inaczej wyobrażała sobie
pracę w samorządzie. Ale mówi też coś,
co mnie głęboko poruszyło – stoi z boku.
Patrzy, czeka. Na co? Czy mamy aż tyle
czasu, żeby go marnotrawić?
Nasza pani radna nie zechciała wejść
w skład żadnej komisji. A jak nie jest
w komisji, nie zna sedna spraw w niej
omawianych. Jest o tę wiedzę uboższa.
Więc może to i dobrze, że stoi z boku, że
wstrzymuje się od głosu podczas sesji?
Mam jednak taką wątpliwość – skoro
przychodzi na sesje Rady Miejskiej, odrywa się na kilka godzin od pracy zawodowej, od pacjentów, którzy na nią czekają,
a podejmuje decyzje, w których jej głos
nie ma znaczenia, to pytam się: po co
to robi? To stracony czas, który można
przemnożyć przez liczbę kilku osób (przynajmniej jej i pacjentów). Nie uwierzę, że
chodzi o diety. Znam panią doktor i wiem,
że nie są jej potrzebne do podreperowania
domowego budżetu. Dlatego tym bardziej
nie mogę tego pojąć! Po co tracić czas
na stanie z boku?! Ja bym się zabrał z
towarzystwa, które mi nie odpowiada,
nie zawracałbym głowy ani sobie, ani
innym. Słowo daję – wolałbym obejrzeć
jakiś triller w telewizji albo pójść na piwo.
Chciałbym wiedzieć, co radną Eleonorę
Sas-Gontarz, na którą głosowałem, trzyma jeszcze w Radzie.

Pacjent
i mieszkaniec Leżajska

(proszę wybaczyć,
że chcę zachować anonimowość)
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Piszę do Was po przeczytaniu w „Biuletynie Miejskim” sprawozdania z IX sesji
Rady Miejskiej w Leżajsku, gdzie mowa
jest m. in. o „stanowisku” Rady Miejskiej
w kwestii zagospodarowania placu po
spalonym przedszkolu nr 4.
Jakie jest to „stanowisko”, jest Redakcji wiadomo.
Na marginesie tego „stanowiska” nasuwają się następujące spostrzeżenia:
– dlaczego przed zajęciem „stanowiska” szanowni radni i burmistrz, których
wybraliśmy i którzy reprezentują nasze
interesy, nie zasięgnęli opinii w tej sprawie od najbardziej zainteresowanych czyli
mieszkańców bloku Kopernika 11 i 9. Przecież mieszkamy naprzeciwko spalonego
przedszkola i sposób zagospodarowania
tego miejsca nigdy nie będzie nam obojętny. Chodzi o to, żeby nie zabrano nam
słońca i spokoju, który mamy do tej pory.
Tych, którzy nie przykładają do tego
wagi, ponieważ ich problem nie dotyczy,
zachęcam do przeczytania listu z Francji
od pani Janiny Femiak-Garbacz, opublikowanego w tym samym numerze Biuletynu, co wzmiankowane „stanowisko”.
– czy władze miejskie bez głębszego
zastanowienia się lekkomyślnie nie fundują sobie i nam nowego kłopotu? Czy
pozbywanie się tej działki w tak atrakcyjnym miejscu nie jest błędem? Czy nasze
miasto nie będzie się już rozwijać i nie
będą potrzebne tereny dla inwestycji o
charakterze podobnym do tej, która uległa
zniszczeniu lub tych w otoczeniu?
Kończąc proszę aby odstąpiono od
tego zamiaru ponieważ przyszły inwestor (ten, który zakupi działkę) nie będzie
się liczył z naszą opinią (którą radni i
burmistrz powinni brać pod uwagę). Dla
niego ważne będzie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, które interpretują urzędnicy. A z tym jest różnie jak
uczy doświadczenie. Cała ta sprawa jest
podobno rozgrywką między Spółdzielnią
Mieszkaniową a Urzędem Miasta.
Czy mamy być jej ofiarami tak jakbyśmy nie byli obywatelami tego miasta?

Franciszek Bącal

Leżajsk, 8 grudnia 2003

To jedynie
stanowisko

W pana liście przebija troska o dobro
mieszkańców całego osiedla. Obawia się
pan, że Rada sprzeda teren po spalonym
przedszkolu, a nowy jego właściciel wybuduje na nim coś, co jemu przyniesie zysk,
a wam odbierze słońce i przestrzeń.
Podjęcie przez Radę stanowiska nie
oznacza jeszcze, że tak się akurat stanie.
Rada wyraziła swoje zdanie. Nie zapadły
jeszcze konkretne decyzje, nie podjęto
uchwały. Mieszkańcy poznali tylko punkt
widzenia Rady. Jest czas na dyskusję.
Problem ten będzie jeszcze drążony na
sesji RM, mieszkańcy mogą w niej uczestniczyć, przedstawić swoje racje i można
wspólnie wypracować ostateczny sposób
rozwiązania tej kwestii.
Burmistrz Leżajska wypowiedział się
w tej sprawie jednoznacznie: jest pewien,
że radni nie podejmą decyzji, której nie
akceptowaliby mieszkańcy.
Nie rozumiem, dlaczego słowo stanowisko ujmuje pan w cudzysłów. Rada
podjęła stanowisko bez cudzysłowia.

Nie wiem też, dlaczego pisze pan, że BM
wie jakie. Skoro wie pan, bo poznał je ze
sprawozdania z IX sesji RM, to znaczy, że
zna je zarówno BM, jak i ci wszyscy, którzy przeczytali to sprawozdanie.
Myślę, że potrzeba nam więcej wiary
we wzajemne zrozumienie i wzajemną
życzliwość. Może tak naprawdę wcale
nam tego nie brakuje, tylko nie zawsze
potrafimy wydobyć je z głębi swej duszy.

Barbara Woś-Lisiecka

Redakcja
„Biuletynu
Miejskiego”

W nawiązaniu do pojawiających się w
mediach niepokojących informacji o rzekomych decyzjach Rady i Zarządu Powiatu w
Leżajsku dotyczących przeniesienia leżajskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowwczego do Nowej Sarzyny, chciałbym
zdementować informacje. Żadne decyzje w
sprawie nie zostały podjęte.
Ponadto chciałbym poinformować, że
samorząd lokalny podejmuje szereg inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
W roku 2003 w zakresie bieżącej działalności powiat podjął następujące działania:
– dofinansował przeprowadzenie remontów oraz zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżajsku, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia
o 10 ilości miejsc w WTZ,
– wyremontował węzły: kanalizacyjny
i wodociągowy oraz zmodernizował łazienki w budynku SOSW przy ul. Mickiewicza,
– wyremonował budynek Internatu przy
ul. M. Curie-Skłodowskiej, gdzie mieszkają i
uczą się wychowankowie SOSW.
Troszcząc się o dalszą przyszłość
szkolnictwa specjalnego w powiecie leżajskim Rada Powiatu w kwietniu 2003
przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy
SOSW, tworząc w ten sposób możliwość
kontynuowania nauki zawodu przez
młodzież kończącą gimnazjum. Podjęto
ponadto prace w kierunku umożliwienia
realizacji obowiązku szkolnego na terenie
powiatu przez dzieci o większym stopniu
niepełnosprawności w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyno-Wychowawczym w
Laszczynach (gmina Grodzisko Dolne).
Wszelkie decyzje, które były i będą
podejmowane w sprawie rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Leżajsku i szkolnictwa specjalnego,
będą miały na uwadze wyłącznie troskę
o dzieci „sprawne inaczej” i będą konsultowane przede wszystkim z rodzicami
dzieci uczęszczających do SOSW.
Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Leżajsku
mgr Zbigniew Rynasiewicz
Leżajsk, 10 grudnia 2003 r.

Od redakcji:

Samorząd lokalny powiatu dofinansował i zmodernizował to i owo, czyli zrobił,
co do niego należało. Niewiele, ale na skalę swoich możliwości. Chwała mu za to.
Ciekawe, dlaczego pomija milczeniem
fakt, że na frontowej ścianie wyremontowanego budynku internatu zawisł herb
starostwa i napis „Starostwo Powiatowe
w Leżajsku” oraz że znaczną część tego

obiektu zajmują różnego rodzaju instytucje powiatowe, łącznie z pachnącą
świeżością salą konferencyjną starostwa. Więc na dobrą sprawę remontowi
został poddany budynek, którego część
stanowi internat dla dzieci z OSW. Co
zatem tak naprawdę wyremontowano?
– internat czy budynek, w którym między
innymi mieści się internat? Precyzja w
wypowiadaniu myśli jest istotna, bo nie
pozostawia niedomówień. Niedomówienia
potrafią wprowadzać w błąd, kamuflować
krecią robotę. Najbezpieczniej – by nie
zostać posądzonym o szwindel – działać
przy odkrytej przyłbicy i mieć odwagę
przyznać się do tego, co chce się zrobić.
Wierzymy, iż przesłanie zawarte w
piśmie wypływa ze szczerych zamiarów
i dobroci serca starostwa, że „wszelkie
decyzje, które były i będą podejmowane
w sprawie rozwoju Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku i
szkolnictwa specjalnego, będą miały na
uwadze wyłącznie troskę o dzieci „sprawne inaczej” i będą konsultowane przede
wszystkim z rodzicami dzieci uczęszczających do SOSW”. Tylko kiedy? Dobrze,
że zawiadomieni przez wychowawców
Ośrodka rodzice dzieci w nim się uczących, dowiedzieli się, co się święci i – ku
zdziwieniu radnych - pospieszyli do starostwa na sesję, na której nota bene zamiar
przeniesienia Ośrodka do Nowej Sarzyny
nie miał jeszcze ujrzeć światła dziennego,
nadal miał być okryty zasłoną milczenia.
„W nawiązaniu do pojawiających się w
mediach niepokojących informacji o rzekomych decyzjach Rady i Zarządu Powiatu w Leżajsku dotyczących przeniesienia
leżajskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Nowej Sarzyny,
chciałbym zdementować informacje. Żadne decyzje w sprawie nie zostały podjęte”.
Tu też kłania się zdolność do precyzyjnego wypowiadania myśli. Otóż, nie
natknęliśmy się w mediach niepokojące
informacji o rzekomych decyzjach. Natknęliśmy się natomiast na informacje
o tym, że starostwo ma zamiar, a nie że
podjęło decyzje. Być może jednak przeoczyliśmy jakąś publikację, która według
starostwa wymaga jej zdementowania.
Informacji podanych w BM zdementować się nie da. Szczera prawda.
Streszczenie: starostwo umyśliło sobie
zaanektować na swe potrzeby budynek
przy Skłodowskiej, więc przeprowadziło
remont i wykombinowało, jak pozbyć się
niechcianych lokatorów. Pod pretekstem
dobra dzieci i stworzenia im możliwości
dalszej edukacji, zdobycia zawodu, wymyśliło wyekspediowanie Ośrodka do Nowej
Sarzyny. A budynek przy Mickiewicza w
Leżajsku można oddać pod młotek i spieniężyć. Starostwo zgarnie kasę i będzie
mogło spokojnie pogrążyć się w rozmyślaniach nad tym, co by tu jeszcze dla siebie
zmodernizować. Proponujemy saunę, siłownię, salę do squasha, solarium i gabinet
odnowy biologicznej.
Czy starostwo wie, ilu absolwentów
gimnazjum OSW chce się uczyć dalej?
Trójka na kucharzy czy cukierników,
dwójka może spróbowałaby coś szyć. I to
wszystko. Więc czy ta powołana uchwałą
kwietniową szkoła, której de facto dotąd
dziwnym trafem jednak nie ma – ma w
ogóle sens?! Ciekawe, ilu nauczycieli
przypadałoby w niej na jednego ucznia!
Summa summarum – doceniamy
szlachetność i wielką troskę starostwa o
przyszłość młodego pokolenia.

Barbara Woś-Lisiecka
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kartki z kalendarza
Młode pary
Bilans roku 2003

ciąg dalszy ze strony 14

Straż Pożarna

Jednostki ochrony przeciwpożarowej
powiatu leżajskiego interweniowały w 892
przypadkach, w tym: 333 akcje gaszenia
pożarów, 565 interwencji ratowniczych
podczas wypadków, awarii chemicznoekologicznych, budowlanych oraz zdarzeń
powstałych wskutek opadów, przyborów
wód, silnych wiatrów, itp. oraz 14 interwencji z wezwań i alarmów fałszywych.
Szacunkowa wartość strat wyniosła 1 mln
465 tys. zł., zaś uratowane mienie to 2
mln 685 tys. zł. W porównaniu z rokiem
2002 wzrosła znaczenie ilość interwencji,
bo aż o 183 zdarzenia.
Na obszarze administracyjnym miasta wybuchło 60 pożarów, zaistniało 145
zagrożeń technicznych, chemiczno-ekologicznych i wypadków, 1 alarm fałszywy. W mieście straty oceniono na kwotę
579 tys. zł., uratowano zaś majątek
wartości 803 tys. zł. W efekcie zdarzeń
i pożarów śmierć poniosły 3 osoby, a 62
osoby zostały ranne. Ofiary śmiertelne to
zgony w następstwie wypadków drogowych. Zanotowano ponadto 1 wypadek
strażaka – ratownika podczas interwencji i służby.

Straż Miejska

Straż Miejska podejmowała interwencje w 1935 przypadkach związanych z
wykroczeniami oraz niestosowaniem się
mieszkańców do aktów prawa lokalnego.
Mandatami karnymi zostało ukaranych
265 osób. Pouczono i upomniano 1570
osób. Skierowano 2 wnioski o ukaranie
do Sądu Grodzkiego w Leżajsku. Przekazano policji 98 spraw.

Policja

CMYK

Ogółem stwierdzono w powiecie leżajskim 1606 przestępstw, w tym kryminalnych 587. Odpowiednio w roku 2002 było
ich 1727, w tym kryminalnych 791. Zarysowała się niewielka tendencja spadkowa.
Nastąpił też spadek udziału nieletnich w
dopuszczaniu się czynów karalnych z 70
w roku 2002 do 60 w roku 2003.
Wypadków drogowych było 39.
Śmierć w nich poniosły 2 osoby, 50 zostało rannych. W roku 2002 wypadków było
40, 5 osób zginęło, 45 odniosło rany. Wykryto 904 przypadki prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości (rok wcześniej
– 828), w tym 3 było nieletnich. W wyniku
kontroli drogowych zatrzymano 590 dowodów rejestracyjnych i 162 prawa jazdy,
w tym 123 za jazdy po spożyciu alkoholu.
W analogicznym okresie poprzednim prawa jazdy straciło 204 kierowców, w tym
184 za jazdę po pijanemu.
Odnotowano 27 683 wykroczenia,
do Sądu Grodzkiego skierowano 743
wnioski. Nałożono 7150 mandatów na
ogólną kwotę 378 510 złotych. Pouczenia zastosowano wobec 19790 osób.
Policjanci podjęli 9279 interwencji, m.in.
w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.

CMYK

18

W roku 2003 w leżajskim USC zarejestrowano 207 ślubów, w tym 72 cywilnych i 135 konkordatowych.

Na świat przyszli

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 628 aktów urodzenia, w tym
115 noworodków to nowi mieszkańcy
Leżajska.
Najczęściej nadawane imiona to: dla
dziewczynek – Zuzanna, Amelia, Emilia,
Julia a dla chłopców – Dawid, Łukasz,
Kacper, Jakub.

Odeszli

Za rejestrowano 374 zgony, w tym
108 to mieszkańcy Leżajska.

Ludność
Na koniec 2003 roku miasto Leżajsk

liczyło 14695 mieszkańców, tj. o 140
osób mniej niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego.
W ciągu roku 2003 przyszło na świat
115 noworodków czyli o 25 mniej niż w
ubiegłym roku. Zameldowało się 275 nowych mieszkańców z poza terenu Leżajska, a 301 osób zmieniło miejsce pobytu
stałego w obrębie miasta.
Zmarło 108 mieszkańców tj. o 12
osób więcej niż w 2002 roku. Poza teren
miasta wymeldowało się 421 osób. Część
z nich to młodzi ludzie, którzy odeszli
do dużych miast takich jak Warszawa,
Kraków, Wrocław, a pozostali to ludzie w
średnim wieku, którzy wraz ze swoimi rodzinami przenieśli się do domów wybudowanych w ościennych miejscowościach,
najczęściej na tzw. „ojcowiznach”. Stan
cywilny zmieniło 245 mieszkańców Leżajska w tym: * związek małżeński zawarło
97 kobiet i 82 mężczyzn, * owdowiało 38
kobiety i 10 mężczyzn, * rozwiodło się 8
kobiet i 10 mężczyzn.
Na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
było zameldowanych 315 osób oraz 23
obcokrajowców. Poza naszym terenem
na pobyt czasowy zameldowało się 468
mieszkańców Leżajska. W ciągu ubiegłego roku zameldowano na pobyt czasowy
do dwóch miesięcy obcokrajowców 354.
W 2003 roku złożono 1067 wniosków
o wydanie dowodów osobistych, z tego
wydano 1025 dowodów.

Działalność
gospodarcza

W ciągu roku 2003 zarejestrowano
109 nowych podmiotów gospodarczych,
w tym: handlowych 38, usługowych 61,
produkcyjnych 6, gastronomicznych 4.
Wykreślono z ewidencji 87 przedsiębiorców.
Aktualnie w ewidencji działalności
gospodarczej jest zarejestrowanych 1325
przedsiębiorców, których pragniemy tą
drogą poinformować, że w ciągu roku
2004 powinni zgłosić się do Urzędu
Miejskiego celem dostosowania wpisu do
zmian wprowadzonych od 1 stycznia br.
w ustawie – Prawo działalności gospodarczej.

Dowody osobiste
wydane przed dniem
wejścia w życie ustawy
zachowują ważność do
dnia 31 grudnia 2007 r.

Wprowadza się obowiązek
wymiany dowodów osobistych
wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących
terminach:
1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2003 r. – wydanych w latach 1962–1972 (termin
przedłużono do 31.03.2004 r.).
2. od dnia 1 stycznia 2004 r.
do dnia 31 grudnia 2004 r. – wydanych w latach 1973–1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r. – wydanych w latach 1981–1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 31 grudnia 2006 r. – wydanych w latach 1992–1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r.
do dnia 31 grudnia 2007 r. – wydanych w latach 1996–2000. Przy
wymianie dowodów osobistych, o
których mowa w ust. 2, stosuje
się tryb postępowania określony
w sprawach wydawania tych dokumentów.

Informacja

Na podstawie art. 9.1 ustawy z dnia 13 października
1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (Dz.U. Nr 142, poz.
702 z późniejszymi zmianami)
podatnicy mają obowiązek
aktualizowania do 30 dni od
daty zmiany we właściwym
Urzędzie Skarbowym danych objętych zgłoszeniem
identyfikacyjnym to jest:
– zmian nazwiska,
– imienia,
– imion rodziców,
– dat i miejsc urodzenia,
– płci,
– nazwiska rodowego,
– obywatelstwa,
– adresu miejsca zamieszkania,
– adresu miejsca zameldowania na pobyt stały lub
czasowy,
– rodzaju i numeru dowodu
tożsamości
– numeru ewidencyjnego
PESEL
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Profilaktyka uzależnień
nich działań w zakresie rozwijania i
popierania różnorodnych form działalności informacyjnej, edukacyjnej i
kulturalnej.
Realizacja zadań wyszczególnionych w pkt. 1–4 jest prowadzona w
formie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który uchwalany jest
przez Radę Miejską.
Wymieniony program przedstawiony zostanie radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Opracowanie projektu Programu poprzedzone
zostało diagnozą stanu zagrożeń zjawiskami patologicznymi w naszym
mieście.
Program ten opublikowany będzie w Biuletynie Miejskim.
Pragnę przypomnieć, że w Leżajsku działa powołana przez Burmistrza Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której
Przewodniczącym jest zastępca burmistrza Daniel Zając.
Komisja ta inicjuje podejmowanie
działań, które ujęte są w powyższym
programie.
W budynku Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku ma swą siedzibę
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Profilaktyki i Uzależnień. Komunikat o działalności tego Punktu
zamieszczony jest oddzielnie.
W budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Leżajsku prowadzona jest
świetlica socjoterapeutyczna przez
Gimnazjalne Stowarzyszenie „RAZEM” Leżajsku na podstawie zlecenia Burmistrza Leżajska.

Ze środków przeznaczonych na
organizację Miejskiego Programu
Profilaktyki, które pochodzą wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
wspierana jest działalność związków i stowarzyszeń, zmierzająca do
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii. Szczególna
uwaga jest zwracana na stwarzanie
warunków do rozwijania zamiłowań
i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
Zwiększenie efektywności działania w zakresie profilaktyki uzależnień wymagało będzie zintegrowania
działań i współpracy różnych instytucji zajmujących się pomaganiem
dziecku i rodzinie. Dotyczy to przede
wszystkim szkół, Poradni Psychologiczno-Pdagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Policji, Punktu Interwencji Kryzysowej,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i świetlicy
socjoterapeutycznej.
Doceniając rangę i znaczenie
powyższych zagadnień ustalono, że
sprawy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie i narkomanii prezentowane będą systematycznie na łamach
Biuletynu Miejskiego w stałej rubryce
informacyjnej.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażania swoich poglądów i opinii w tej rubryce.

Wojciech Wirski

KOMUNIKAT
Uprzejmie
informuję,
że
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki
Uzależnień, mieszczącym się w
budynku Miejskiego Centrum
Kultury przy ul. Mickiewicza 65
w Leżajsku (pok. 38) prowadzone będą w roku 2004 następujące dyżury:
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
18–20 przez grupę specjalistów
(lekarz, psycholog, prawnik),
• w pozostałe poniedziałki
miesiąca w godzinach 18–20
przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych
specjalistów.

Osoby dyżurujące udzielać
będą (bezpłatnie) porad i informacji psychospołecznych i
prawnych dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w
rodzinie i narkomanii.
W Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym czynny jest tzw.
„telefon interwencyjny” nr 242
62 55, pod którym będzie można
uzyskać informacje i porady w
dniach pełnienia dyżurów.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z
usług Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego ds. Profilaktyki
i Uzależnień.
Burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz
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Prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii
należy do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a
w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zjawiska patologiczne związane z
nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałaniu narkomanii stanowią
duże zagrożenie dla jednostki oraz w
życiu rodzinnym i społecznym. Dlatego też niezmiernie ważne jest prowadzenie działalności wychowawczej
i informacyjnej, krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz ograniczanie
szkodliwych zwyczajów i sposobów
picia alkoholu.
Poza samorządami lokalnymi ważna rolę do spełnienia mają tutaj szkoły, placówki upowszechniania kultury
i inne organizacje, których statutowym celem jest ta problematyka.
Realizację poruszonych wyżej
zagadnień regulują akty prawne w
randze ustawy tj.
– ustawa z dnia 26 października
1982 r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz.U. Nr 147, poz.1231 z
późniejszymi zmianami),
– ustawa z dnia 24.04.1997 r o
przeciwdziałaniu narkomanii (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz.
198),
– ustawa o opiece z dnia 29.11.
1990 r. o pomocy społecznej.
Ustawodawca zobowiązał:
– Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu do uwzględnienia problematyki trzeźwości i abstynencji wśród
celów wychowania oraz zapewnienia
w programach nauczania wiedzy o
szkodliwości alkoholizmu
– Ministrów Kultury i Informatyzacji i inne właściwe organy i instytucje do podejmowania odpowied-
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zdrowie
Kuchnia „Biuletynu
Miejskiego” pod
redakcją specjalistki
w dziedzinie żywienia
Hanny
Janiszewskiej-Celej

Ostatki
Dobrzmiewają

już ostatnie dźwięki
karnawałowych biesiad i spotkań. Jeszcze „tłusty czwartek” i pączki! Kiedyś
w ostatni dzień karnawału – tj. wtorek
zapustny, gospodynie smażyły złocisty
chrust albo róże karnawałowe. Od północy nastawał czas potraw postnych. Dla
bawiących się podawano żur, który niejednego biesiadnika „postawił na nogi”.
Żur nie za kwaśny, pachnący czosnkiem,
majerankiem chętnie spożywany jest
przez wiele osób. Śledzie, tradycyjna
potrawa postna oprócz swoich walorów
smakowych i wielu składników odżywczych (sole mineralne – wapń, fosfor, jod)
– są jednak ciężko strawne. Aby zadość
uczynić tradycji proponuję przepis na
róże karnawałowe – prezentują się pięknie na okrągłych szklanych talerzach lub
ułożone na paterach, oraz przepisy na
przygotowanie śledzi.
Róże karnawałowe
Składniki:
30 dag mąki krupczatki, 2 łyżki cukru
pudru, 3 łyżki gęstej śmietany, 6 żółtek, 2
łyżki masła, białko do smarowania, 1 łyżka spirytusu lub wódki, sól, 50 dag smalcu lub oleju do smażenia, cukier puder do
posypania, konfitura z wiśni lub róży.
Wykonanie:
Mąkę przesiać wymieszać ze śmietaną. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem,
dodać masło i alkohol utrzeć na gładką
masę, połączyć z mąką dodać szczyptę
soli i zagnieść ciasto. Przez około 10 min.
wybijać ciasto wałkiem aż pojawią się pęcherzyki powietrza. Ciasto rozwałkować,
wykrawać krążki o średnicy 4,5,6 cm.
Każdy z nich naciąć w tych miejscach na
obwodzie.
Środki kół posmarować białkiem,
składać po 3 od największego do najmniejszego przyciskając po środku, aby
dobrze się zlepiły. Smażyć na mocno
rozgrzanym tłuszczu do uzyskania złotego
koloru. Wyjąć łyżką cedzakową, osuszyć
na papierowym ręczniku oprószyć cukrem
pudrem, środek udekorować konfiturą.
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Śledzie po fińsku
Składniki:
6–8 filetów śledziowych, 3/4 małej
puszki zielonego groszku, łyżka ostrej
musztardy, średnia cebula, szklanka
gęstej śmietany, 2 łyżeczki przyprawy
curry, 1/2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 1 łyżka cukru pudru, 1 łyżeczka
soku z cytryny, jajko na twardo, gałązka
pietruszki do dekoracji.
Wykonanie:
Lekko ubijamy śmietanę, dodajemy
musztardę, drobniutko posiekaną cebulę
natkę pietruszki cukier, przyprawę curry
i sok z cytryny. Dokładnie mieszamy. Wymoczone filety śledziowe kroimy na nieduże kawałki usuwając ości. Do salaterki
wsypujemy odsączony groszek, układamy na nim śledzie i zalewamy przygotowanym sosem. Schładzamy przynajmniej
2 godziny. Przed podaniem dekorujemy
ugotowanym jajkiem i pietruszką.

CMYK
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szachy

Mecz
przy szachownicy
Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku w
ramach projektu „Szachowo-Sportowe
Zmagania” zorganizował zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie przerwy świątecznej
tj. od 22–31 grudnia 2003 r. W zajęciach tych uczestniczyło 50 osób, które
doskonaliły swe umiejętności szachowe,
a następnie wykorzystywały je podczas
organizowanych turniejów. Projekt ten
umożliwił również rozwijanie zainteresowań sportowych u dzieci, które brały
czynny udział w zajęciach piłki siatkowej
i tenisa stołowego.
Realizacja tego pomysłu była możliwa
dzięki dotacji, jaką otrzymał Uczniowski
Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Leżajsku od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W okresie przerwy świątecznej dzieci spędziły czas nie
tylko aktywnie, ale też pożytecznie.
W ramach tego projektu 28 grudnia
2003 r. zorganizowany został I Sylwestrowy Turniej Szachowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w którym udział
wzięło 66 zawodników z całego województwa podkarpackiego. Uczestnicy rozegrali
9 rund systemem szwajcarskim. Turniej
ten przeprowadzony był w 7 kategoriach
wiekowych. Pierwsze trzy osoby z każdej
grupy nagrodzone zostały pucharami, natomiast zawodnicy, którzy zajęli
miejsca od IV do VI, otrzymali medale.
Wszystkim uczestnikom wręczone zostały
pamiątkowe dyplomy. Turniej przebiegał
w niezwykle sportowej atmosferze. W
trakcie trwania zawodów odbyła się loteria fantowa, podczas której ci wszyscy,
którzy mieli odrobinę szczęścia w losowaniu, otrzymali drobne upominki.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Szachowo-Sportowe Zmagania”
udowodniły, że warto poświęcić swój czas
zarówno dla tych najmłodszych, jak i
tych trochę starszych. Organizowane turnieje pokazały również, że wśród nas są
osoby, dla których szachy są prawdziwą
rozrywką i dużą przyjemnością, i że warto
się starać o to, aby popularyzować tę dyscyplinę sportu w naszym mieście.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości uda
nam się zorganizować podobne zajęcia
dla dzieci i młodzieży ze wszystkich naszych szkół.

lepszych drużyn w województwie wywalczyli oni VI miejsce. Niewątpliwie jest to
znaczący sukces o randze wojewódzkiej.
Opiekunem zawodników był pan Andrzej
Mazurkiewicz. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

(am)

Kącik szachowy

W kolejnych wydaniach Kącika
szachowego będę prezentował zadania
szachowe o niewielkim stopniu trudności
przeznaczone dla początkujących szachistów. Życzę powodzenia i wytrwałości oraz
dobrej zabawy.

Mat w jednym posunięciu
– przy pomocy wieży.
Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Andrzej Mazurkiewicz

Wojewódzkie
Igrzyska

W listopadzie 2003 roku Leżajska
„jedynka” była gospodarzem Rejonowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach
drużynowo dla szkół podstawowych i
gimnazjów, podczas których drużyna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku
zajęła II miejsce i tym samym awansowała do finału wojewódzkiego.
25 listopada 2003 w Jasienicy Rosielnej odbyły się Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowo. Nasze miasto reprezentowała
drużyna w składzie: Zuzanna Chrząstek
– kl. III b, Amadeusz Paliwoda – kl. III
a, Krzysztof Sokołowski – kl. IV b i Sebastian Paliwoda – kl. VI a. Po zaciętej
i sportowej rywalizacji w gronie 12 naj-

Zadanie 4

Andrzej Mazurkiewicz
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sport
Czy wiosna
będzie nasza?

Co o przygotowaniach i planach drużyny powiedział nam trener POGONI Jacek Dubiel?

To pytanie zadają sobie działacze, piłkarze, kibice i sympatycy piłki nożnej w
Leżajsku i okolicy. 14 marca br. ruszają
rozgrywki rundy wiosennej IV Ligi.
Leżajska Pogoń zainauguruje je meczem u siebie z zespołem Budo-Instal
Turbia. Występując w roli faworyta nasza
drużyna musi każdy mecz traktować
bardzo poważnie, ażeby przypadkowo nie
stracić pewnych punktów. Jak będzie naprawdę, wkrótce zobaczymy. Jedno jest
pewne, że runda rewanżowa jest zawsze
trudniejsza, rządzi się swoimi prawami i
mogą zdarzyć się miłe i przykre niespodzianki. Życzymy więc drużynie dobrych
a przede wszystkim zwycięskich meczy,
ażeby faktycznie wiosna była nasza.

em

Tabela IV Ligi
rundy jesiennej
1

Pogoń

17

44

40–11

2 Rafineria/Czar.

17

40

37–14

3 Stal S.

17

33

29–15

4 Strug

17

31

33–22

5 Stal M.

17

30

20–13

6 JKS 1909

17

30

20–15

7 Krośnianka

17

25

22–14

8 Kańczuga

17

24

23–24

9 Górnovia

17

24

20–17

10

Unia

17

23

21–23

11

Wisłoka

17

22

27–16

12

Rzemieślnik

17

20

29–26

13

Błękitni

17

18

19–22

14

Budo Instal

17

16

23–30

15

Sokół

17

15

17–33

16

Kolbuszow.

17

14

16–35

17

Galicja

17

11

16–36

18

Syrenka

17

5

10–55

Rozmowa
z Jackiem Dubielem,
trenerem leżajskiej POGONI
Jacek Dubiel, urodzony w 1963 r.
Rodzina: żonaty, dwoje dzieci.
Kariera zawodnicza: Stal Mielec,
Górnik Knurów, Victoria Jaworzno,
Igloopol Dębica, Wisłoka Dębica, GKS
Jastrzębie, Wisłoka Dębica.
Kariera trenerska: Wisła Nowy
Korczyn, Jutrzenka Ławnica, Dromader
Chrząstków, Rzemieślnik Pilzno, Sokół
Nisko, Pogoń Leżajsk.

Przyjdzie nam
płynąć pod prąd
Wkrótce rozpocznie się runda rewanżowa rozgrywek o mistrzostwo IV
Ligi, jak Pan ocenia przygotowanie
drużyny?
Przygotowanie do rewanżowej rundy
rozgrywek rozpoczęliśmy 7 stycznia. Zajęcia były prowadzone zarówno w terenie
jak i na hali sportowej jeden raz dziennie.
Od 27 stycznia do 7 lutego mieliśmy obóz
dochodzeniowy oraz zajęcia 2 razy dziennie tj. teren i boisko. W międzyczasie rozegraliśmy mecze sparingowe: JKS Jarosław – Pogoń (3 : 3), Stal St. Wola – Pogoń
(7 : 2), Stal Rzeszów – Pogoń (2 : 4), Pogoń
– MKS Kańczuga (2 : 0).
Na początu lutego braliśmy udział
w turnieju halowym w Rzeszowie, gdzie
wystawiliśmy dwie drużyny Pogoni, które
zdobyły drugie i piąte miejsce (na osiem
zespołów uczestniczących w turnieju).
Mamy zaplanowane jeszcze mecze kontrolne z Siarką Tarnobrzeg, Sokołem Nisko, Ładą Biłgoraj, Czuwajem Przemyśl i
Hetmanem Zamość. Myślę, że na 14 marca drużyna będzie dobrze przygotowana.
Czy przewidywane są zmiany kadrowe w drużynie?
Tak będą małe zmiany kadrowe, jednak zasadniczy stan drużyny pozostaje
bez zmian. Odeszli z drużyny: Stanisław
Świąder – do Jawor Krzemienica (trener),
Jan Rochecki – do Tomasovii Tomaszów
Lubelski, Tomasz Wilusz – do JKS Jaro-

sław, Tomasz Abramowicz – do Stali
Mielec oraz zrezygnowali z gry młodzieżowcy:
Marcin
Zygmunt i Marcin
Majcher. Zasilą natomiast Pogoń: Mirosław Jabłoński, lat
27 obrońca z Resovii,
Mirosław Pokrywka,
lat 26 pomocnik ze
St. St. Wola, Damian
Sereda, lat 20 pomocnik z Orła Przeworsk.
O co walczyć będzie Pogoń w tej
rundzie?
Jak zapewne wszyscy wiedzą walczyć
będziemy o awans do III Ligi. To co
powiedziałem na zakończenie rundy jesiennej to podtrzymuję, wiosna rządzić
się będzie swoimi prawami, będzie o
wiele trudniej – hasło „bij lidera” będzie
obowiązywać pozostałe drużyny. My nie
odpuszczamy i chcemy zaplanowany cel
osiągnąć. Mam świadomość, że będzie
bardzo ciężko, że przyjdzie nam „płynąć
pod prąd”. Ale takie są uroki piłki i trzeba temu stawić odważnie czoła, aby swój
cel osiągnąć.
Jak się Panu pracuje w Leżajsku?
W Leżajsku pracuję od lipca 2003 r.
– jest to moja druga runda rozgrywek w
IV Lidze z Pogonią. Chcę powiedzieć, że
atmosfera w drużynie jest bardzo dobra.
Dobrze też układa mi się współpraca z
Zarządem. Warunki do pracy zarówno
ja jak i drużyna mamy dobre. W tym
miejscu chciałbym podziękować Panu
Prezesowi Mieczysławowi Sroce za udostępnienie nam obiektów Technikum,
co stworzyło bardzo dobre warunki do
treningu.
Co na koniec chciałby Pan przekazać kibicom i sympatykom piłki nożnej w Leżajsku i okolicy?
Chciałbym przede wszystkim podziękować za miłą atmosferę i doping w rundzie jesiennej i prosić o to samo w nadchodzących rewanżach. Ja oraz drużyna
zrobimy wszystko ażeby odwdzięczyć się
zdobyciem tak upragnionego mistrzostwa i awansowi do III Ligi. Twierdzę, że
Leżajsk stać na III Ligę czego drużynie i
sobie życzę.

(em)

TERMINARZ ROZGRYWEK IV ligi sezonu 2003/2004 – runda wiosenna
Data

Drużyny

Wyniki rundy jesiennej

1

13/14. III

POGOŃ – Budo-Instal Turbia

1:0

2

20/21. III

Wisłoka Dębica – POGOŃ

0:1

3

27/28. III

POGOŃ – MKS Kańczuga

1:1

4

3/ 4. IV

Błękitni Ropczyce – POGOŃ

1:3

5

10. IV

POGOŃ – Galicja Cisna

2:0

6

17/18. IV

Kolbuszowianka Kolbuszowa – POGOŃ

0:1

7

21. IV

POGOŃ – Rzemieślnik Pilzno

1:1

8

24/25. IV

Stal Sanok – POGOŃ

2:3

9

1/ 2. V

POGOŃ – Sokół Nisko

4:1

10

5. V

JKS Jarosław – POGOŃ

0:2

11

8/9. V

Strug Tyczyn – POGOŃ

2:3

12

15/16. V

POGOŃ – Górnovia Górno

4:0

13

22/23. V

MKP Stal Mielec – POGOŃ

0:1

14

29/30. V

POGOŃ Rafineria – Czarni Jasło

0:2

15

5/6. VI

Syrenka Roźwienica – POGOŃ

0:5

16

12. VI

POGOŃ – Unia Nowa Sarzyna

5:1

17

19. VI

Krośnianka Krosno – POGOŃ

0:3

Wyniki rundy wiosennej
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na ryby
Sezon Wędkarski
2004

Koledzy! Poniżej znajdziecie informacje o pierwszych tegorocznych zawodach,
relacje ze spotkania w Rzeszowie oraz
zebrania sprawozdawczego w Grodzisku
Dolnym.
Zachęcam do wizyty na stronie http:
//pzwrzeszow.w.interia.pl znajdziecie tam
wszystkie aktualne dane dotyczące zasad
wędkowania w roku 2004. Przypominam o
obowiązku zwrotu rejestrów połowów z wód
górskich za rok 2003 oraz licencji z Ożanny
– w tej sprawie proszę kontaktować się ze
skarbnikiem Koła.
W roku 2004 będziemy obchodzić
50-lecie powstania naszego Koła. Będę
Was koledzy informował o naszych
zamierzeniach i planach z tą rocznicą
związanych.
Tradycyjnie postaram się przekazać
kolegom relacje z zebrań sprawozdawczych sąsiednich Kół, obszerną relację
przygotuję z naszego zebrania.
Życzę udanego sezonu 2004 – wielu
ryb i końskiego zdrowia.

Spotkanie Komisji
ds. Młodzieży

7 lutego br. w siedzibie Zarządu
Okręgu w Rzeszowie odbyło się spotkanie Okręgowej Komisji ds. Młodzieży i
przedstawicieli Kół, którzy zajmują się tą
tematyką.
Zainteresowanie było duże, a szczególną satysfakcją była pełna reprezentacja czterech Kół naszego powiatu.
Ustalono plan działań na najbliższy
rok, postanowiono stworzyć „bank wymiany dobrych pomysłów”. Za naszym,
leżajskim przykładem, Koła będą w miarę
swoich możliwości przekazywać prasę i
literaturę wędkarską do szkół i bibliotek.
Koła okręgu wezmą udział w konkursie
na „Koło najlepiej działające z młodzieżą”.
W najbliższym czasie problematyka znajdzie się na stronie internetowej okręgu,
http://pzwrzeszow.w.interia.pl – Zapraszam do odwiedzin, sporo tam użytecznych informacji.

Zawody pod lodem

Pogoda płata figle, ale udało się nam
zorganizować dwukrotnie zawody podlodowe. Pierwsze – na zbiorniku Ożanna w
dniu 10 stycznia (15 uczestników), drugie
– 1 lutego na zbiorniku Floryda w Leżajsku (11 uczestników).
W obu zawodach pierwsze 3 miejsca
zajęły te same osoby: 1. Leszek Flak; 2.
Andrzej Karcz; 3. Lech Sokołowski.
Zawody na Ożannie były Mistrzostwami Koła, więc Leszek Flak jest aktualnym

Podlodowym Mistrzem Koła. Razem z
Andrzejem Karczem Andrzej Dąbrowski
reprezentował Koło w zawodach okręgowych, które odbyły się na zalewie rzeszowskim w 18 stycznia. Zajął dobre 11
miejsce (na 42 zawodników).

U sąsiadów

8 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze zaprzyjaźnionego z nami koła
PZW „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym. W
zebraniu uczestniczyłem razem z kol.
Gorzkiewiczem, reprezentującym Zarząd
Okręgu Rzeszów no i oczywiście nasze
leżajskie Koło.
Południowoazjatyckie małe, szybko
rozwijające się państwa, nazywa się zwykle „tygrysami”. Koło w Grodzisko jest
też trochę takim „tygrysem”. Wśród 38
Kół naszego okręgu, zrzeszających 9966
wędkarzy, Koło w Grodzisku, liczące 106
członków, zajęło trzecie miejsce w rywalizacji o tytuł najlepszego Koła w okręgu
(przypomnę Koło Leżajsk 18 – ponad 400
członków – zajęło 1. miejsce więc nasz
powiat górą!). Prawie jedna trzecia
członków to tego
Koła
to
osoby
poniżej 18 roku
życia, stąd bardzo
dobra praca z
młodzieżą. Potrafili zgromadzić na
zawodach ponad
100-tkę dzieci i
młodzieży, spotykają się z młodymi
ludźmi w szkołach. Gospodarują
Kol. Paweł Wojnar- na zbiorniku „czyski zdobył 1. miej- ste” w Grodzisku
sce w Grand Prix Dolnym i „tama”
w Grodzisku Górkoła Pstrąg.
nym. Zarybienie
tych wód w ub. roku to niemal 2 tony!
Społeczna Straż Rybacka tego Koła jest
bardzo aktywna, dobrze chroni swoje
wody. Do tego trzeba dodać dobre kontakty z samorządem i mamy receptę na
sukces.
Zebranie przyjęło sprawozdania za
rok ubiegły, przyjęto plan pracy i preliminarz na rok 2004. W czasie dyskusji
poruszono tematykę rejestracji połowów,
problemy jakie stwarza niekontrolowany
przyrost populacji wydry i bobra. Ponadto kol. Gorzkiewicz szeroko omówił działalność Zarządu Okręgu w 2003 roku,
przedstawił plany i zadania na rok 2004.
Przypomnę, że Koło to powstało w
1999 roku, wydzielając się ze struktur
Koła Leżajsk 18. Prezesem jest kol. Władysław Wojnarski.

Wodom cześć!
Stanisław Esox Mączka

•••

sport
Turniej
w Gimnazjum

8 lutego 2004 r. w Gimnazjum Miejskim w Leżajsku odbył się I Zimowy
Otwarty Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Miasta Leżajska.
Zainteresowanie turniejem było bardzo
duże. Do rywalizacji stanęło 122 szachistów z terenu województwa podkarpackiego. Przyjechali szachiści z Leska,
Kosienic koło Przemyśla, Tarnobrzega,
Stalowej Woli, Rudnika, Nowej Sarzyny,
Rzeszowa, Sokołowa Małopolskiego, Grodziska Górnego, Starego Miasta. Startowali również zapaleńcy gry szachowej z
Leżajska. O randze tej imprezy świadczy
obecność znakomitych zawodników posiadających wysoki ranking szachowy.
Wśród uczestników był międzynarodowy
sędzia szachowy, autor wielu książek
szachowych Bogdan Zerek.
Turniej otworzył wiceburmistrz Leżajska Daniel Zając. On też wręczał trofea:
puchary, medale i dyplomy.
System rozgrywek umożliwiał spotkanie przy szachownicy dwóch rywali dobranych losowo. Ten sposób gry zapewnia zdobycie większego doświadczenia.
Ostatecznie wyniki turnieju obliczano
według wcześniej ustalonych kategorii.
Pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach zajęli:
„A”(dziewczęta ur. w roku 1994 i
młodsze) – Zuzanna Chrząstek – SP nr
1, „B” (chłopcy ur. w roku 1994 i młodsi)
– Jakub Grabarz - SP nr 1, „C” (dziewczęta ur. w roku 1991 – 1993) – Teresa
Stępień – MZKS Unia Nowa Sarzyna,
„D” (chłopcy ur. w roku 1991 – 1993)
– Tomasz Smotryś – UKS „Sokół” Sokołów Młp., „E” (dziewczęta ur. w roku
1988 – 1990) – Magdalena Ożga – Stalowa Wola, „F” (chłopcy ur. w roku 1988
– 1990) - Czarnecki Wojciech – Ludowy
Klub Sportowy ”ROLNIK” Róża, „G” (kat.
Open - dla wszystkich chętnych ur. w
roku 1987 i starszych) – Krzysztof Lusio
– Kosienice.
Gospodarz turnieju, dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku mgr Władysław Pyż zapewnił uczestnikom miejsce
spotkania, zimne i gorące napoje oraz
w przerwie rozgrywek gorący posiłek.
Ufundował również puchary i medale dla
zwycięzców, a także nagrody.
Organizatorem turnieju był Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy, którego reprezentowali Jacek Czech i Tomasz
Chrząstek, nauczyciele gimnazjum. Sędziował Andrzej Mazurkiewicz – prezes
UKS przy SP nr 1 w Leżajsku.
Życzliwość sponsorów przyczyniła
się do zorganizowania loterii fantowej
dla uczestników turnieju. Na łamach
„Biuletynu Miejskiego” pragniemy im podziękować. Oto ich lista: „Społem” PSS,
„Karat” Firma Złotniczo-Jubilerska, Stefan Orzech – Firma „Orzech”, „SZRON”
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe,
Studio Fotografii – Daniel Drąg, BUT
– Sklep Sportowy, Bazar „U Wojciecha”,
Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego
przy LSR, Michelin Polska, Komfis – Jerzy Świta, Zakład Remontowo Budowlany
„ORGANIKA” Sp. z o.o.

(tch)
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Mówi się, że życie jest zbyt krótkie,
żeby poświęcić je szachom. Ale to już
wina życia, a nie szachów.
William Evart Napier.

•••
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tajemnice kolekcjonera

Historia pieniądza polskiego
(ciąg dalszy)

Pieniądz porozbiorowy XIX w.
I Monety zaboru rosyjskiego
Kongres Wiedeński utworzył w 1815
roku tzw. Królestwo Kongresowe, oficjalnie noszące nazwę Królestwa Polskiego.
Pozostało ono jednak całkowicie pod auspicjami Rosji, było z nią połączone unią
personalną, a najwyższą władzę oddano
cesarzowi Aleksandrowi I, który otrzymał
tytuł króla Polski. Zmieniono konstytucję, w ramach której ukaz carski z dnia
1 grudnia 1815 r. ustanowił nowy system
monetarny.
Za Aleksandra I bito następujące
monety: grosze miedziane w 2 wersjach,

trojaki miedziane pięcio i dziesięciogroszówki bilonowe, 1, 2, 5 i 10 – złotówki
srebrne z portretem Aleksandra. Te ostatnie, duże i ładne monety, bite były – jak
głosi napis – „Z SREBRA KRAIOWEGO”.
Mają one małe nakłady i należą do monet
dość rzadkich. Ze złota zaś emitowano
w latach 1817–1825 portretowe 25 i 50
– złotówki. Wydano także pieniądz papierowy – bilety kasowe o wartości 5, 10, 50
i 100 złotych (wszystkie z datą 1824). Są
one rzadkie i poszukiwane.
Mikołaj I kontynuował bicie tych
samych gatunków monety co jego poprzednik.

Z monet złotych usunięto tarczę z
orłem polskim (umieszczoną na tle orła
cesarskiego) i zastąpiono ją napisem
dotyczącym nominału i roku. Emitowano
również za Mikołaja I pieniądz papierowy,
banknoty 5, 50 i 100 złotowe (wszystkie
tylko w 1830 r.). Są one bardzo rzadkie
– szczególnie wyższe nominały.
Pod tekstem zamieszczam kserokopie
monety 10 złotych polskich Królestwa
Kongresowego z 1824 roku wykonaną („Z
SREBRA KRAIOWEGO”).
II Okres powstania listopadowego
Z monet powstańczych (bitych w
mennicy warszawskiej) emitowano: 3
grosze miedziane, 10 – groszy bilonowe
oraz 2 i 5 złotych w srebrze. Wszystkie
te monety mają podobny rysunek i napisy – na awersie KRÓLESTWO POLSKE
oraz koronowane herby Polski i Litwy,
na rewersie nominał w wieńcu z gałązek
dębowych.
Ponadto wybito dukata w typie niderlandzkim, gdyż liczono, że tak powszechnie znana moneta lepiej będzie przyjęta
za granicą niż monety czysto polskie.
Jedynym polskim akcentem na tym dukacie jest maleńki orzełek w legendzie
awersu.
Ciekawostką jest tu fakt, że dukaty
powstańcze były bite ze złota zebranego
od społeczeństwa w wyniku apelu Rządu
Narodowego. Oprócz dukatów, wyemitowano również 735 tysięcy jednozłotówek
papierowych. Są one drukowane metodą
litograficzną na zielonym papierze.
Wszystkie walory powstańcze noszą
datę 1831.
III Zabór rosyjski
Po upadku powstania zniesiono odrębność państwową Królestwa Polskiego.
Mimo że formalnie nadal istniejące, utra-

ciło ono jednak, wbrew postanowieniom
traktatu wiedeńskiego, charakter odrębnego państwa i stanowiło odtąd integralną część imperium rosyjskiego.
Zmiany następowały również w zakresie pieniądza, który przechodził kolejne
fazy, aż do zupełnego zrusyfikowania.
Podczas gdy monety omówione wcześniej
w dziale „Królestwo Polskie”, nosiły wyłącznie napisy polskie (aż do roku 1834),
to później napisy te zachowały tylko
monety zdawkowe (do roku 1841). Usunięto jednak polskiego orła z piersi orła
cesarskiego i zastąpiono go Św. Jerzym.
Jeśli zaś chodzi o monety złote i srebrne,
to wprowadzono od 1834 roku brzydkie
i monotonne bezportretowe, dwujęzyczne
monety rosyjsko-polskie. Monety bito teraz już nie tylko w mennicy warszawskiej
ale również w petersburskiej. Emitowano
je do 1841 roku. Natomiast od 1842 roku
do 1850 bito w mennicy warszawskiej 5
kopiejek – 10 groszy, 10 kopiejek – 20
groszy, 20 kopiejek – 40 groszy, 25 kopiejek – 50 groszy.
Potem nadszedł ostatni etap całkowitej już rusyfikacji monety – wprowadzenie
waluty rublowej (oczywiście, już z rosyjskimi napisami). Monety te nosiły literki
MW oznaczające mennicę warszawską.
Od 1850 roku zaczęto tu również bić monety z rosyjskim oznaczeniem mennicy
– BM. Bito połuszki, dienieszki, kopiejki,
trzykopiejki i pięciokopiejki. Bito je do
końca panowania Mikołaja I i dalej – już
pod stemplem Aleksandra II – do 1864
roku.
Pospolita kopiejka z tego roku jest
ostatnią monetą mennicy warszawskiej.
Mennicę wkrótce zamknięto a jej inwentarz wywieziono.
Od tego czasu aż do 1916 roku nie
były bite dla Polski żadne monety, a na
ziemiach zaboru była w użyciu moneta
rosyjska.
Oprócz emisji monetarnych, które
wyżej omówiłem, Bank Polski w Warszawie emitował w latach 1841–1866 pieniądz papierowy. Były to bilety bankowe
o nominałach 1, 3, 10 i 25 rubli. Nosiły
one na awersie napisy rosyjskie i polskie,
a na rewersie również w innych językach.

Ciekawostki kolekcjonerskie
• Filatelistyka

Z okazji 25 rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II wiele
państw wydało okolicznościowe walory filatelistyczne
Obok prezentuję jeden z najnowszych walorów tj. arkusik wydany
przez Wyspy św. Tomasza i Książęce.

• Numizmatyka

28 stycznia br. Narodowy Bank
Polski wprowadził do obiegu monety
z cyklu zwierzęta świata – Morświn o
nominałach:
20 złotych – wykonana stemplem
lustrzanym w srebrze
2 złotych – wykonana stemplem
zwykłym w stopie tzw GOLD – NORDIC, oraz pierwszą monetę z zapowiadanej z serii wizerunki herbów województw o nominale 2 złotych
wykonaną w stopie tzw. GOLD – NORDIC – przedstawiającą na rewersie
herb województwa dolnośląskiego.
Kopię monety o nominale 20 złotych prezentuję obok.
Zgodnie z planem emisji monet na rok
2004 w marcu ukażą się monety z serii polscy podróżnicy i badacze – Aleksander Czekanowski o nominałach 2 i 10 złotych.
Bliższe szczegóły o tych monetach podane
zostaną w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Wojciech Wirski
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