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Leżajsk poszerzył granice
Mamy pływalnię
Rozmowa z posłem G. Tuderkiem
Radny J. Dec ma głos
Roman Chorzępa zakochany w organach
Ośrodki zdrowia na sprzedaż?!
Pogoń w nowym składzie
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dzień za dniem
Sprint i...

I nagroda – ogród p. Knapów

II nagroda – ogród p. Dziubów

III nagroda – ogród p. Grabarzów

Tego lata w Leżajsku mieliśmy dwa rajdy
samochodowe.
4 lipca br. odbył się w Leżajsku I Rajdowy Supersprint. Główni organizatorzy
imprezy to Urząd Miejski i Miejskie Centrum Kultury. Sponsorzy: Automobilklub
Stalowa Wola i firma „Zygbud” z Leżajska.
Na starcie stanęły samochody w trzech klasach (w zależności od pojemności silnika):
Fiaty 126p, Cinquecenta, Ople i Subaru.
Wśród załóg z automobilklubów Przemyśl
i Stalowa Wola, byli też niezrzeszeni miłośnicy sportów motorowych z Leżajska.
Sygnał do startu z placu przed MCK
chorągiewką w biało-czarną szachownicę
dał burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.
Trasa rajdu wiodła ulicami Leżajska na
parking przed „Hortino”, gdzie odbyła się
pierwsza próba sprawnościowa – jazda na
czas między przeszkodami. Stamtąd załogi skierowały swe pojazdy na plac przed
„Żywiec Trade”, gdzie odbyła się druga
próba. Meta znajdowała się przed MCK.
Samochody z potężnym rykiem silników
i piskiem opon pokonywały przeszkody i
zakręty. Kierowcy i piloci walczyli o każdy
ułamek sekundy zarówno w czasie prób
jak i na trasie.
W poszczególnych klasach zwyciężyli:
Marek Strzelecki, Wojciech Fedyk z ASK
Przemyśl na Oplu Astra, Krystian Zygmunt, Damian Zygmunt z AK Stalowa
Wola na Cinqeucento, Piotr Winiarski,
Bogusław Janda z ASK Przemyśl na Fiacie
126p. Wszystkie ekipy nagrodzone zostały
odpowiedniej rangi pucharami, a zwycięzcy – jak każe tradycja rajdowa – wystrzeliwali w powietrze korki od szampanów.
Była to udana impreza, która spotkała
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Leżajska. Burmistrz miasta zapowiedział, że będzie kontynuowana.

... elegancja

Laureaci konkursu „Najpiękniejsza
posesja 2004” na tle wyróżnienia specjalnego. Od lewej: Beata Jodkowska
(UM), Ewa Jagusiak (UM), radny Jan
Dec, Mieczysław i Zofia Dziubowie, Maria Knap, burmistrz Tadeusz Trębacz,
Helena Grabarz, Stanisław Brzuzan.
(Szczegóły na str. 16).
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14 sierpnia br. podziwialiśmy w
Leżajsku „wehikuły czasu”. Był to III
Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych
(w ramach XI Eliminacji Mistrzostw Polski
Pojazdów Zabytkowych), zorganizowany
przez Automobilklub w Stalowej Woli. Pojawiło się około dwudziestu samochodów
z różnych epok światowej i polskiej motoryzacji. Na placu przed MCK pokazały się
w pełnej krasie, a następnie wzięły udział
w paradzie ulicznej.
Tym razem atutem była nie moc silnika
pojazdu, lecz jego piękno i elegancja, oryginalne wyposażenie oraz odpowiednie do
epoki stroje załóg. Wielkie zainteresowanie
wzbudził Ford GPW z 1945 roku Jacka i
Agnieszki Dubielów z AK Lublin. Był to
amerykański wojskowy jeep, w którym
ani jedna śrubka nie została wymieniona.
Tylko dwa takie są w Europie. Zachwycał
też czarny Oldsmobile (Michała Dziewy
i Mirosława Jaskowskiego), jakim w z
czasach prohibicji w USA jeździli biznesmeni i gangsterzy, oraz czarny Plymuth,
samochód Ala Capone – tu Andrzeja
Chmielewskiego (jego właściciel to wielokrotny mistrz Polski, potomek jednego z
konstruktorów tego typu pojazdów).

Każdy samochód przykuwał uwagę
widzów. Szczególnie „pojazd hrabiego”,
czyli American Bantam-60Roadster z
1938 roku (amerykańskie „toczydełko”
produkowane po wielkim kryzysie finansowym) Małgorzaty i Ryszarda Gargulów
z Krakowa i ich wystylizowane ubiory. Z
wyjątkową estymą witany był samochód
Jana Gduli z Leżajska – pięknie odrestaurowany od podstaw Opel Olimpia z 1957
roku. Jego właściciel i pilot – Justyna
Byndas w bawarskich strojach prezentowali się wspaniale. Patrząc na nich i
innych uczestników Zlotu, zdawało się,
że cofnął się czas.
Tylko Stanisław Pado, wiceprezes Integralu z Rzeszowa, udowodnił wszystkim,
że czas jednak truchta. Przyjechał lśniącą Hondą z 2003 roku, motorem nr 1 na
amerykańskim rynku ubiegłego roku,
sprowadzonym z Ameryki, jedynym w
Polsce. On też poprowadził rajd wehikułów przez Leżajsk.
Ponoć za rok spotkamy się ponownie.
Zapewnili nas o tym burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz i komandor rajdu Stanisław Popowicz.
Burmistrz ufundował trzy puchary:
za grację, elegancję i zgodność ubioru
uczestników z epoką , z której pochodzi samochód. Pierwsze miejsce zajął Plymuth,
drugie – Oldsmobile, trzecie – Ford GPW.
Specjalne nagrody otrzymali: Jan Gdula
(Opel Olimpia) i państwo Roszkowscy z
Warszawy za elegancję w mercedes z lat
sześćdziesiątych. Były tez pluszowe misie
dla dzieci uczestniczących w rajdzie.
Uczestnicy spotkania wehikułów mieli
okazję poznać Leżajsk, obejrzeć Bazylikę
i Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów,
a także występy zespołów artystycznych
MCK i Miejskiej Orkiestry Dętej. Wrażenia
z Leżajska zabrali z sobą w świat.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
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wyjątkowy dzień

Pływamy!!!

Ostatni dzień sierpnia br. był w Leżajsku dniem wyjątkowym. Przed
inauguracją roku z nauczycielami i dyrektorami miejskich placówek
oświatowych spotkał się Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław
Rusznica, któremu towarzyszyła Mirosława Lewińska dyr. Wydz.
Fin. Adm. Kuratorium, w samo południe oddana została do użytku
niecierpliwie wyczekiwana przez mieszkańców kryta pływalnia.
Obiekt jest naprawdę piękny, znakomicie
zaprojektowany i wykonany. (Historii jego
budowy poświęciliśmy specjalne wydanie
„BM” jako dodatek do głównego wydania pisma.) Wybudowała go Skanska SA oddział
„Exbud” Rzeszów. W imieniu inwestora czyli Urzędu Miejskiego inwestycję realizowali
Leszek Gdula i Władysław Zagaja oraz dyr.
ZOSiPM Janusz Orłowski.
Uroczystość otwarcia krytej pływalni
zgromadziła w jej holu władze miasta i
powiatu, przedstawicieli samorządu lokalnego, wykonawców, duchowieństwa,
świata kultury, oświaty, sportu i biznesu.

Do Leżajska przybyli też z tej okazji poseł
Adam Woś, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Rusznica oraz burmistrz
Lubaczowa, miasta partnerskiego, J. W.
Zubrzycki. Wszyscy gratulowali władzom
miasta odwagi i determinacji, na jaką
zdobyli się przedstawiciele samorządu
minionej i obecnej kadencji, dzięki czemu
miasto wzbogaciło się o kolejny obiekt
rekreacyjno-sportowy.
Poświęcił go ks. Stanisław z parafii
farnej. Przecięcia wstęgi dokonali: poseł
Adam Woś, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Rusznica, starosta leżajski
Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący
Rady Miejskiej Mieczysław Sroka. Kropkę
nad „i”, przecinając ostatnie pasma wstęgi,
postawił burmistrz Tadeusz Trębacz.
I... rozpoczęło się zwiedzanie. Nikt
jednak z oficjalnych gości nie zdobył się
na skok w błękitną toń. Pierwszy w tym
dniu dał nura Bartek Kołodziej, a po nim
Adam Kaduk, szef budowy sieci elektrycznej w tej pływalni.
Tak rozpoczęła swój żywot kryta pływalnia w Leżajsku.

Bransoletka
z czipem

(bwl)

Amatorzy kąpieli kupując bilet wstępu
w kasie, dostaną wraz z nim bransoletkę
z czipem i numerem szafki w szatni. Przechodząc przez bramkę z elektronicznym
czytnikiem zegar zapamięta godzinę ich
wejścia na pływalnię. Z szatni po przebraniu się w kostium kąpielowy (czepki
są obowiązkowe) trzeba będzie przejść
przez pomieszczenie z natryskami oraz
brodzik dezynfekujący stopy. I już jesteśmy w centralnej części basenu, w której
znajdują się niecka dla dorosłych (czytaj:
umiejących pływać), brodzik dla dzieci,
niecka ze zjeżdżalnią i jakuzzi.
Powrót odbywa się tą samą drogą
– brodzik dezynfekcyjny, prysznice, szatnia wyposażona w suszarki do włosów,
bramka przy kasie, elektroniczny czytnik
identyfikujący nasz czip i odczytujący czas
naszego przebywania na pływalni. Teraz
nadchodzi moment ostatecznego rozliczenia i ewentualnego dopłacenia do biletu,
jeśli przekroczyliśmy czas limitowany
biletem. Oddajemy bransoletkę z czipem,
rozliczamy się i opuszczamy pływalnię do
następnego razu. Oprócz biletów jednorazowych są też karnety (z rabatem rzecz
jasna) – szczegóły na str. 20.
Na basenie może znajdować się jednocześnie 70 osób. Nad bezpieczeństwem
kąpiących czuwają ratownicy, których
wspomagać będą kamery.
Kryta pływalnia czynna jest w godzinach
od 6 do 22 przez okrągły rok. To obiekt
ogólnodostępny, przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Zatrudnienie w tym nowo oddanym do
użytku obiekcie znalazło ponad 20 osób.
Część pomieszczeń krytej pływalni
– kiosk i kawiarnię Miejski Zakład Komunalny odda w dzierżawę. Ogłoszony
został już przetarg. Wyłoniony zostanie
dzierżawca łącznika między pływalnią i
gimnazjum, w którym (to jeden z warunków) muszą znajdować się gabinety odnowy biologicznej: siłownia, gabinet masażu
i solarium. Zagospodarowanie pozostałych
pomieszczeń w łączniku zależeć będzie od
inwencji dzierżawcy.

(bwl)

Konkurs na nazwę

„BM” wspólnie z MZK ogłasza
konkurs na nazwę krytej pływalni
w Leżajsku. Propozycje prosimy przesyłać do 25 września br. pod adresem:
Biuletyn Miejski, 37-300 Leżajsk,
ul. Jarosławska 1. Wydrukujemy
je w październikowym „BM” wraz z
kuponem, na którym trzeba będzie
podać (poza swymi danymi identyfikacyjnymi) jedną, wybraną spośród nadesłanych wcześniej propozycji. Wśród
tych, którzy najliczniej opowiedzą się
za konkretną nazwą, a tym samym
zaakceptowaną przez pomysłodawców
konkursu, rozlosowane zostaną nagrody. Będą nimi trzy karnety wstępu na
krytą pływalnię w Leżajsku.
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Certyfikaty
dla Sanepidu

Z okazji obchodów 50-lecia działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej
27 sierpnia br. odbyła się uroczystość
wręczenia w obecności władz samorządowych miasta i powiatu certyfikatów
akredytacyjnych w zakresie działalności kontrolnej i laboratoryjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Leżajsku. Na ręce dyrektora Leszka
Solarza złożył je Główny Inspektor Sanitarny gen. bryg. Andrzej Trybusz.

Od lewej: gen. bryg. Andrzej Trybusz i
lek. med. Leszek Solarz.
– Certyfikaty są potwierdzeniem wykonywania pracy w systemie jakości, który
jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej
– wyjaśnił nam L. Solarz. – Akredytacja to
tworzenie jednolitego systemu procedur,
według których mamy postępować. Zdobycie tych dokumentów okupione zostało
ogromnym wysiłkiem wszystkich pracowników Stacji, setkami godzin szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności.
Musieliśmy też przejść przez remonty i
modernizację naszej siedziby. Gruntownie
zmienione zostały laboratoria i pracownie
specjalistyczne, wyposażone zostały też w
nowe, wysokiej jakości urządzenia.
Prace zbliżające nas do uzyskania tych
certyfikatów trwały cztery lata. Zależało
nam na tym, by efektów naszej pracy nie
były w stanie zakwestionować inne laboratoria unijne.
Jesteśmy jedną z pierwszych stacji
powiatowych w Polsce, które uzyskały
certyfikat akredytacyjny na działalność
laboratoryjną. Natomiast jeśli chodzi o
certyfikat w zakresie działalności kontrolnej, to województwo podkarpackie jako
pierwsze w Polsce uzyskało taki certyfikat.
Czyli wszystkie stacje powiatowe w województwie jeżeli chodzi o system kontroli
funkcjonują w jednolitym systemie, który
uzyskał akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji w Warszawie.

(bwl)

Zmiany w MZK

Od 11 sierpnia br. Kazimierz Matłok,
były prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Leżajsku, jest zastępcą dyrektora
ds. administracji i zarządzania nieruchomościami Miejskiego Zakładu
Komunalnego.
Od 1 stycznia br. – zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Leżajsku Miejski Zakład
Komunalny przejął zarząd nieruchomościami lokalowymi i użytkowymi miasta
jak również wspólnot mieszkaniowych,
które kiedyś były zarządzane przez ADM,
jednostkę budżetową miasta. Kolejno z
woli radnych miejskich dostał w zarząd
targowiska (zawiadywane do niedawna
przez miasto), a ostatnio – krytą pływalnię,
której będzie dzierżawcą.
– Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że do tego typu działań
my jako firma musimy mieć zarządcę
nieruchomości, który ma odpowiednie
uprawnienia – wyjaśnia rzecz prezes MZK
Stanisław Żołyniak. – Pan Matłok je ma.
Dlatego Rada Nadzorcza właśnie jemu
powierzyła tę funkcję.
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Kazimierzowi Matłokowi powierzona została nowa forma działalności MZK, która
obejmuje mieszkania będące kiedyś w gestii ADM, targowiska i krytą pływalnię.

Na ludową nutę

(bwl)

W niedzielne, upalne popołudnie, 25
lipca br. leżajscy miłośnicy folkloru
mieli „swój dzień” – w Miejskim Centrum Kultury odbył się II Powiatowy
Przegląd Zespołów Śpiewaczych.

Madzia Kołcz
Wzięło w nim udział 8 zespołów śpiewaczych z naszego powiatu: „Ścieżyna” z Dąbrowicy, „Brzozaki” z Brzózy Królewskiej,
„Kalina” z Przychojca, „Wierzawianki” z
Wierzawic, „Olszynka” z Biedaczowa, „Azalia” z Woli Zarczyckiej, „Sarzynianki” z Sarzyny i „Leszczynka” z Wólki Grodziskiej.
Każdy zespół wykonał 3 utwory, oceniane
nie tylko przez jurorów, ale i widzów, którzy na specjalnych kuponach mogli typować laureata Nagrody Publiczności.
Jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia. I nagroda przypadła „Ścieżynce”, II
– „Kalinie”, III – „Sarzyniankom” i „Azalii”.
Wyróżnienia otrzymały: „Brzozaki”, „Wierzawianki”, „Olszynka” i „Leszczynka.
Wszystkie zespoły otrzymały nagrody
rzeczowe, tj. sprzęt AGD.
Jury poza konkursem postanowiło wyróżnić Madzię Kołcz – najmłodszą skrzypaczkę – za mistrzowskie wykonanie „Polki
szabasówki”.
Nagrodę Publiczności otrzymał Zespół
Śpiewaczy „Azalia”.
Przegląd cieszył się dużym powodzeniem
wśród mieszkańców Leżajska, którzy licznie zgromadzili się na placu przed MCK i
znakomicie się bawili, a impreza wpisała
się już na stałe w kalendarz kulturalny
naszego miasta.
Tegoroczny Przegląd sponsorowali:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd
Miejski w Leżajsku, Urząd Gminy w
Kuryłówce, Urząd Gminy w Leżajsku,
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Grodzisku
Dolnym, Bank Spółdzielczy w Leżajsku,
Biuro Notarialne w Leżajsku – Pani Anna
Heleniak, Biuro Polowań Dewizowych „ArtHubert” w Leżajsku, Zakłady Piwowarskie
w Leżajsku, ZPOW „Hortino” w Leżajsku,
Bank Spółdzielczy w Nowej Sarzynie, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Orzech” w Kolbuszowej, Agent ubezpieczeniowy PZU Życie – Krystyna Żuraw, Firma „Brux” z Wierzawic, „Marketchem” w
Leżajsku, Stowarzyszenie „Kobiety razem”
w Leżajsku – panie Danuta Romanowska
i Janina Piechota.
Miejskie Centrum Kultury serdecznie
dziękuje wszystkim sponsorom za życzliwość i wsparcie finansowe, co umożliwiło organizację Przeglądu.

Pożegnanie
lata z Maante

W ostatnią niedzielę sierpnia br.
firma Maante, posiadająca terminal i
stacje paliw, urządziła dla mieszkańców Leżajska wielki piknik rodzinny
„Pożegnanie lata”. Na wielkim trawniku
w dzielnicy przemysłowej ustawione zostało wesołe miasteczko z karuzelami i
innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży,
kramy z zabawkami i różnego rodzaju
gadżetemi. Były też, jak zwykle na tego
rodzaju imprezach smakołyki z rożna
i leżajskie piwo. Firmy, zajmujące się
sprzedażą samochodów Fiat, Reneaux,
Toyota, Volkswagen i Opel, zachwalały
towar oferując jazdę próbną.
Na estradzie odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Leżajskiej „Strong Men” o
puchar starosty. Śmiałkowie najpierw musieli okładać pięściami gruszkę napełnioną
powietrzem (urządzenie o nazwie „Boxer”
mierzyło siłę i szybkość uderzenia), potem
przeciągać na linie samochód Volkswagen
transporter, a na koniec ściskać i podnosić
cegły. Trzech największych mocarzy otrzymało puchary, a „strong men” dodatkowo
50-litrową beczkę piwa, ufundowaną
przez starostę leżajskiego, który zabiegał
o poparcie jego kandydatury w wyborach
do Senatu RP.
Wystąpiła też Międzynarodowa Rewia
Kabaretowa Leopolis ze Lwowa. Następnie odbył się finał konkursu stacji paliw
Maante. Wśród właścicieli paragonów, z
których wynikało, że zakupili oni paliwo
za co najmniej 50 zł, rozlosowano nagrody
– telewizory, rowery górskie. Główną stanowił samochód osobowy Fiat Panda.
Kolejnym punktem programu był koncert zespołu „Jupa”, a gwiazdą wieczoru
zespół „Big Cyc”. Pożegnanie lata zakończył pokaz laserów i zabawa taneczna z
zespołem „The Family Power”.
Piknik się udał, pogoda dopisała, było
bardzo dużo ludzi.

(am)

Plener malarski

23 sierpnia br. rozpoczął się w Leżajsku
dziesięciodniowy plener malarski, który
ma wejść na stałe do kalendarza wydarzeń
kulturalnych w mieście. Na zaproszenie
burmistrza Tadeusza Trębacza przybyło
do naszego miasta kilkunastu wybitnych
malarzy z całej Polski. Gościny udzielił im
Dom Pielgrzyma.
Organizatorami pleneru są: Klasztor
oo. Bernardynów oraz Biuro Wystaw
Artystycznych i Podkarpacki Instytut
Książki i Marketingu w Rzeszowie. Tradycyjnie zakończy go wystawa poplenerowa
w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
oraz MCK.
Każdy z twórców jedną ze swych prac
przekaże w darze Ojcom Bernardynom.
Malarze zaproszeni zostali do ratusza,
zwiedzili tez miasto i zapoznali się z jego
najcenniejszymi zabytkami.

(bwl)

MCK

Fot. Ryszard Węglarz
Na okładce:
Otwarcie krytej pływalni w Leżajsku. Burmistrz Tadeusz Trębacz
przecina wstęgę.
Fot. Janusz Berestka

Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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Leżajsk poszerzył granice
3 sierpnia br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów nr 1767
z dnia 27 lipca br. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw, siedzibach
niektórych miast gmin oraz nadania miejscowościom statusu miasta.
W punkcie piątym rozporządzenia jest zapis, z którego wynika, że część
obszaru wsi Jelna w gminie Nowa Sarzyna o łącznej powierzchni 31,63
ha zostaje włączona do gminy o statusie miasta Leżajsk.
Stan taki – zgodnie z prawem – obowiązywać będzie od 1 stycznia
2005.
Oznacza to, że dwa osiedla – leśników
i lekarzy, których mieszkańcy od dawna
ubiegali się o przyłączenie do Leżajska, za
kilka miesięcy uzyskają status mieszkańców tego miasta.
– Stało się faktem, że wreszcie te procedury formalno-prawne zostały unormowane – powiedział burmistrz Tadeusz
Trębacz. – To uporządkowanie statusu
prawnego i likwidacja absurdalnych zapisów, jakie dotychczas obowiązywały.
To, co utrudniało życie mieszkańcom tych
osiedli, a więc załatwianie spraw w gminie
Nowa Sarzyna i u sołtysa w Jelnej, będzie
teraz dokonywane w mieście, tu, gdzie pracują i de facto mieszkają od wielu lat.
Miasto będzie miało o ponad 160 mieszkańców więcej.
19 sierpnia br. ich przedstawiciele spotkali się z burmistrzem w ratuszu. Wyrazili
wdzięczność za to, że władze miasta poczyniły starania, by ich postulatom stało się
za dość. Uzgodniono wstępnie szczegóły,
związane z meldunkami i wymianą dokumentów oraz nadaniem nazw głównym ulicom osiedli – na razie są dwie propozycje:
ulica medyków i ulica leśników.

Myślę, że sprawa zmiany granic nie jest
ostatecznie przesądzona. Zostałem w tej
sprawie poproszony wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej do Ministerstwa
Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wójt
Tołpa również.
Ministerstwo doszło do wniosku, że nie
może być tak paranoidalnych sytuacji,
by kotłownia hortinowska, obiekty PKS i
Browaru leżały częściowo w jednej a częściowo w drugiej gminie. Jakieś logiczne

Osiedle leśników.
uregulowanie granic musi jednak wcześniej czy później nastąpić.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Teraz to wszystko jest w Leżajsku.

Osiedle medyków.
Mieszkańcy osiedla medyków zwrócili
się też z prośbą, by w przyszłorocznym
budżecie przewidzieć wydatki na budowę
niewielkiego odcinka drogi na ich osiedlu.
Burmistrz zapewnił, że ich życzenie zostanie wzięte pod uwagę.
– Ubolewam nad jedną rzeczą – dodaje
burmistrz Trębacz – że nie została włączona sugerowana przez nas część Wierzawic.
Mieszkańcy by zyskali, bo byliśmy skłonni
w przyszłym roku poprowadzić tam kanalizację.
Ponadto, ponieważ mamy wolne moce
na oczyszczalni ścieków (około dwóch tysięcy metrów sześciennych na dobę) nadal
uważam, że budowanie przez gminę nowej
oczyszczalni i to w odległości zaledwie 3
kilometrów od naszej, jest ewidentną rozrzutnością. Zamiast 10 milionów złotych
gmina Leżajsk mogłaby zapłacić tylko
200 tysięcy złotych jednorazowej opłaty
stałej, jak zrobiła to już gmina Kuryłówka.
Te pieniądze można by było spożytkować
choćby na budowę wałów przeciwpowodziowych.
Żałuję też, że nie udało się przyłączyć
Starego Miasta. Chodziło nam o tereny pod
specjalną strefę ekonomiczną. Zainteresowanie strefą jest, prowadzimy rozmowy,
ale brakuje nam terenów do zaoferowania
inwestorom.

Poszerzone granice Leżajska.
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inwestycje w mieście

Nowe
w mieście

W sierpniu br. główna ulica Leżajska,
Mickiewicza a także i Warszawska zmieniły się nie do poznania. Na całej długości
wylany został nowy asfaltowy dywanik.
Jest to inwestycja Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Ale inicjatywa należała do miasta.

Pierwszy obraz pojawił się 5 sierpnia br. W dyżurce st. aspirant Mieczysław
Zygmunt obserwuje teren, widziany okiem kamery.

Miasto pod lupą

Od pierwszych dni sierpnia br. działa
w mieście kamera, która obserwuje okolice
bazaru przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej.
Obraz przekazywany jest do monitora
oficera dyżurnego policji KPP w Leżajsku. Ten obszar miasta monitorowany
jest przez 24 godziny na dobę.

Grzegorz Korasadowicz, koordynator
projektu monitoringu w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku: – To dopiero początek monitoringu w mieście. Ta idea powstała w 2002
roku. Stosowne umowy zostały podpisane
w 2003 roku. I od tego momentu zaczęła się
realizacja projektu. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie kamery za pomocą
do światłowodu. Okazało się, że miasto
nie dysponuje odpowiednią liczbą kanałów przesyłowych. Nie było odpowiednich
połączeń z budynkiem starostwa i policji.
Ponadto w obu siedzibach prowadzone
były remonty i modernizacje. Dlatego
nie można było zamontować tej kamery
wcześniej.
W dodatku rozmowy z Telekomunikacją
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
a Spółdzielnia Mieszkaniowa nie mogła
się zdecydować na udostępnienie sieci
światłowodów, z których korzysta Telewizja Kablowa „Satel”. Ostatecznie jednak
została zawarta umowa między Spółdzielnią i Urzędem Miejskim. W pierwszych
dniach sierpnia br. na budynku starostwa zamontowano kamerę, a w siedzibie
komendy policji ulokowano urządzenia do
monitorowania.
Tę pierwszą fazę monitoringu Leżajska
sfinansował w całości Philip Morris, który
za pomocą kamery chciał się rozprawić z
przemytnikami papierosów.
Kamera ma ruchomy, szerokokątny
obiektyw, duży zasięg widzenia, daje niezwykle precyzyjny kolorowy obraz nawet
w nocy, a sterownik w dyżurce oficera
policji jest w stanie powiększyć go do tego
stopnia, że można odczytać ceny towarów
oferowanych na bazarze. Obejmuje ona
przestrzeń przed Super-Samem, MCK,
starostwem, blokiem przy ulicy Kopernika 6, teren Zespołu Szkół Technicznych i
skrzyżowanie ulic M. Curie-Skłodowskiej
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z Kopernika. Zapis będzie rejestrowany i
możliwy do odtworzenia w każdej chwili.
– Na razie widoczny jest obraz z tej jednej kamery. Żeby objąć monitoringiem całe
miasto, trzeba będzie zamontować zestaw
kamer, do czego, o ile wiem, Urząd Miejski
się przygotowuje – powiedział nam zastępca komendanta KPP w Leżajsku podinsp.
Ryszard Kula. – Jest to działanie prewencyjne. Każdy pod okiem kamery zachowuje
się troszkę inaczej. A poza tym dzięki niej
łatwiej znaleźć sprawcę przestępstwa. Kamera łapie przestępcę na gorącym uczynku. Zastępuje patrole policyjne. Nie rzuca
się w oczy, a ponadto jest od nich szybsza,
bo w ułamku sekundy pole obserwacji. W
dodatku nigdy nie wiadomo, jaki punkt w
danej chwili obserwuje.
Czy jest bezpieczniej?
11 sierpnia około godziny 21 nastolatek, który napadł na mężczyznę, został
złapany na gorącym uczynku. Dzięki
obrazowi przekazanemu przez kamerę, dyżurny oficer widział zdarzenie na
monitorze i natychmiast zaalarmował
patrole. Chłopak stanie przed Sądem dla
Nieletnich. Oto, jak szybko okazało się, że
monitorowanie miasta jest potrzebne. W
miastach, mających monitoring, zmalała
liczba przestępstw.
– W planach jest rozbudowa sieci kamer,
które obejmą najbardziej newralgiczne
punkty miasta: dworzec PKP i PKS, przejście podziemne, ciąg sklepów przy rynku,
cmentarz żydowski i grób cadyka, „lasek”
koło dawnego przedszkola nr 4 dodał – G.
Korasadowicz. – Wąskim gardłem jest
jeszcze nie w pełni wystarczająca sieć
kanałów przesyłowych, co w niektórych
miejscach uniemożliwia podłączenie kamer. Ale to tylko kwestia czasu.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Przy okazji zrobiona została zatoczka
w pobliżu Przedszkola nr 2 i odnowiona
zatoczka przy Inspektoracie ZUS.
– Uruchomiliśmy komunikację miejską
– powiedział nam burmistrz Tadeusz Trębacz. – To duża sprawa. Na razie obsługują
ją kursowe autobusy PKS; maja przystanki
koło szpitala, przy dworcu, w okolicy Rynku i koło cmentarza komunalnego. Opłata
za bilet jest raczej symboliczna, 1,20 zł na
terenie miasta. Czynimy starania, by autobusy kursowe zostały zastąpione przez
kilkuosobowe busy, które będą częściej
odbywać kursy po mieście ku wygodzie
mieszkańców.
Wymieniono też kilkaset metrów chodnika przy ulicy Mickiewicza. Wyłożony został
kostką brukową. Nie jest to bez znaczenia
dla wizerunku miasta. Podobnie jak w poprzednim roku koszty materiałów pokrywa
GDDKiA, robocizny – miasto.

Przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej, po
przeciwnej stronie Komendy Policji mamy
już parking z prawdziwego zdarzenia. Jest
oddzielony wysepką od ulicy, obowiązuje
na nim ruch jednokierunkowy – z jednej
strony wjazd, z drugiej – wyjazd, mogą
na nim parkować jednocześnie 32 samochody. W ciągu dnia korzystają z niego
przeważnie klienci pobliskiego Super-

Samu, choć nie tylko. Później ów parking
– podobnie jak ten między MCK i starostwem – jest do dyspozycji mieszkańców
okolicznych bloków. W przyszłości ma być
on powiększony i rozciągać się wzdłuż całej
ulicy M. Curie-Skłodowskiej.

Doczekała się też estetycznego wyglądu
uliczka przy budynku starostwa, w którym
między innymi mieści się internat Zespołu
Szkół Licealnych oraz Ośrodka SzkolnoWychowawczego. Nowa nawierzchnia,
poszerzony parking to pospołu działanie
miasta i starostwa.
Przebudowie poddana została też ulica
Braci Śniadeckich (droga dojazdowa do
Przedszkola nr 3 od strony ulicy Sandomierskiej). Ulica została poszerzona do 4,5
m. i pokryta asfaltowym dywanikiem. Inwestycję zrealizowało miasto przy udziale
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie odcinka drogi będącej przedłużeniem
ulicy Hutniczej w dzielnicy przemysłowej
Leżajska w kierunku Nowej Sarzyny. Dzięki temu rozwiązaniu komunikacyjnemu
samochody, mające interes w dzielnicy
przemysłowej, będą mogły skrócić sobie
drogę – ominąć przejazd kolejowy i część
miasta. Mieszkańcom tej części Leżajska
czyli dzielnicy Podklasztor też przyniesie
to ulgę. W ten sposób zakończony zostanie
ostatni etap budowania małej obwodnicy
w dzielnicy przemysłowej.
Odnowione zostały kolejne kamieniczki
w Rynku. Tarcza herbowa ułożona z kwiatów ozdobiona została elementami dekoracyjnymi (książka, waga i laska Merkurego),

których niestety z kwiatów już z nie dało
się zrobić. Nie tylko turyści podziwiają ten
zakątek leżajskiego Rynku.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Gaz w nowej sieci

W sierpniu br. w ulicach okalających
Rynek w Leżajsku trwały prace związane z remontem sieci gazowych. Trzeba
przyznać, że przebiegały one niezwykle
sprawnie. Rozkopywano kilkudziesięciometrowy odcinek jezdni, niekiedy
chodnika, umieszczano w nim polietylenową rurę i natychmiast przywracano
miejscu poprzedni stan. Ekipa remontowa przenosiła się na kolejny odcinek.
Roboty postępowały sukcesywnie.
W ten sposób wymieniono około półtora kilometra gazociągu w ulicach: Dolna,
Górna, Targowa, Piekarska, Krótka, Plac
Targowy, Jaszowskiego, Żwirki i Wigury.
Przy okazji wykonano około 50 nowych
przyłączy.
Głównym wykonawcą była firma Wafro
sp. z o.o. z Brzozowa wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Zakład Gazowniczy Karpackiej Spółki Gazownictwa w
Rzeszowie. Nadzór nad przebiegiem robót
sprawował Rejon Eksploatacji Sieci w
Leżajsku odpowiedzialny za remonty i
konserwację sieci.
Jego kierownik mgr inż. Piotr Urban
wyjaśnił powód całej tej operacji. Otóż
stalowe rury, którymi płynął gaz do
mieszkań, znajdujących się przy wymienionych ulicach, użyte podczas gazyfikacji
w latach sześćdziesiątych i nieco później
nie były w stanie dłużej opierać się czasowi. Zżerane korozją wywoływały coraz

częstsze awarie. Poza tym stan ich izolacji również pozostawiał wiele do życzenia.
Kiedyś gazyfikacja przybierała różne formy
– raz czynów społecznych, innym razem
działań indywidualnych osób. Stosowane
różne materiały i takąż izolację. Niedoróbki
zaczęły się z czasem mścić. Wymiana sieci
stała się więc koniecznością, by zapewnić
bezpieczeństwo zarówno jej użytkownikom
jak i użytkownikom dróg.
– Rury stalowe zastępujemy rurami z
polietylenu, których żywotność ocenia się
na 50, 100 lat – wyjaśnia Piotr Urban.
– Praktycznie są niezniszczalne, odporne
na korozję, nawet na lekkie uderzenia mechaniczne, są elastyczne, poddają się przy
niewielkich ruchach i obciążeniach ziemi.
Produkowane są w kilkudziesięciometrowych odcinkach, jest zatem mniej łączeń
i mniej możliwości rozszczelnień. Żadnego
spawania czy gwintowania. Łączone są
absolutnie pewną, wytrzymałą metodą
zgrzewania. To nowa (choć dla nas nie
jest już nowością), wspaniała technologia. Te rury polietylenowe są znakomitym
materiałem budowlanym, mającym wiele
walorów eksploatacyjnych i technologicznych. Dlatego je stosujemy.
Kierownik prac mgr inż. Grzegorz
Jadach: – Działaliśmy tak, by ani przez
chwilę nie było przerwy w dostawie gazu
do odbiorców. Również próby szczelności
i przełączenia będziemy organizować tak,
by przerwa w dostawie gazu była jak
najkrótsza. Mieszkańcy przez cały czas
modernizacji gazociągu nie odczuwali
żadnych zmian w dostawie gazu. Bo starymi rurami płynął gaz, a my kładliśmy
obok nich nowe. Przerwa w dostawie gazu
następuje tylko na okres przełączania ze
starych na nowe.
Majster Robert Hliwa: -– Zwracaliśmy
uwagę na to, żeby w wykopie pod rurą nie
było kamieni, podłoże wysypywaliśmy piaskiem, a na rurach – przed zasypaniem ich
ziemią – kładliśmy specjalne taśmy ochronne z metalową wkładką identyfikacyjną.
To szczegół dla przyszłych pokoleń, by w
razie potrzeby można je było szybko zlokalizować wykrywaczem metalu.
Pierwsze prace modernizacyjne sieci gazyfikacyjnej wykonane zostały w Rynku w
2000 roku. W tym roku objęły one sąsiednie ulice. Remont sieci przewidziany jest
też po obu stronach ulicy Rzeszowskiej.
Sukcesywnie w kolejnych latach wszystkie
stalowe rury, którymi płynie gaz, zastąpione zostaną zgodnie z nowoczesną technologią przewodami z polietylenu.
* * *
W związku z budową ulicy Braci Śniadeckich też zostały wymienione odcinki
sieci gazowej. Rury stalowe zastąpiono
polietylenowymi, by w przypadku awarii
(co byłoby nieuchronne) nie niszczyć nowej
nawierzchni jezdni.

(bwl)
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fakty i opinie

Miasto chce przejąć przychodnię zdrowia, powiat chce ją
sprzedać osobom prywatnym

Ośrodki zdrowia na sprzedaż?
Na XIII sesji Rady Miejskiej w Leżajsku, która odbyła się 27 kwietnia 2004 r.,
radni, spełniając oczekiwania społeczne, w formie uchwały wystąpili z wnioskiem
do Rady Powiatu Leżajskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta nieruchomości wraz z budynkiem, w którym od dziesiątków lat funkcjonowała Przychodnia Zdrowia, a obecnie mieści się Niepubliczny ZOZ – przy ulicy Kołłątaja
w Leżajsku.
Mieszkańcy Leżajska, zwłaszcza ludzie w podeszłym wieku, zwracali się wielokrotnie do burmistrza i radnych z prośbą, by nie dopuścili to przejęcia tego
budynku przez osoby prywatne. Obawiają się, że obiekt ten może zmienić przeznaczenie. Przywykli do miejsca, w którym są lekarze, niosący im pomoc. Mieszkańcy
pobliskiego osiedla, którzy mają małe dzieci, też opowiadają się za tym, żeby
w tym obiekcie mogli zawsze spotkać lekarzy.
Radni biorąc wszystkie „za” i „przeciw”, podjęli stosowną uchwałę.

Uchwała
nr XIII/132/04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do Rady Powiatu Leżajskiego o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej na terenie miasta
Leżajska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera
„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr
13 z 1996 poz. 74 ze zmianami), art. 13 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst
Dz. U. nr 46, poz. 543 z 2000 r. ze zm.), § 4
ust. 2 lit. „d” uchwały nr VII/63/03 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 czerwca
2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy
lata (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 87,
poz. 1508 z 2003 r.) wraz ze zmieniającymi
ją uchwałami Rady Miejskiej w Leżajsku nr
X/106/03 z dnia 26 listopada 2003 r. oraz
nr XI/113/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. po
ponownym rozpatrzeniu wniosku Zarządu
Powiatu oraz grupy radnych Rady Powiatu
Leżajskiego
Rada Miejska w Leżajsku p o s t a n a w i a:
§1
Wystąpić z wnioskiem do Rady Powiatu
Leżajskiego o nieodpłatne przekazanie
(darowiznę) na własność Gminy Miasto
Leżajsk nieruchomości stanowiącej własność powiatu leżajskiego, składającej się
z działki ewidencyjnej nr 4166/4 o pow.
18 arów 18 m2 w części zabudowanej budynkiem Przychodni Lekarskiej.
§2
Nieruchomość wymieniona w § 1 zgodnie z oczekiwaniem społecznym zostanie
wykorzystana z zachowaniem dotychczasowej funkcji, tj. opieki zdrowotnej
– budynek, a przyległy teren racjonalnie
zagospodarowany dla potrzeb ogólnych
mieszkańców miasta.
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§3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem niniejszej
uchwały powierza się Komisji Gospodarki
i Budżetu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Powiatu w Leżajsku 26 sierpnia br. 2004 r. podjęła uchwałę (nr
XXIX/190/04) w sprawie stanowiska Rady Powiatu dotyczącego realizacji Uchwał związanych z funkcjonowaniem podstawowej opieki
zdrowotnej oraz wniosków gmin o
nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia stanowiących własność
Powiatu Leżajskiego.
W paragrafie 1 uchwały „Rada Powiatu
postanawia pozytywnie ocenić realizację
przez Zarząd Powiatu uchwał Rady Powiatu, dotyczących funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Leżajskiego, w szczególności „uchwał
w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia
zasad oddania w użytkowanie wieczyste
zabudowanych gruntów, położonych na
terenie: Gminy Kuryłówka, Gminy
Leżajska, Gminy Grodzisko Dolne,
Miasta Leżajska i Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna z równoczesną
sprzedażą położonych na nieruchomościach budynków i
urządzeń, stanowiących własność Powiatu Leżajskiego, a
oddanych w najem NZOZ-om,
mającym pierwszeństwo w ich nabyciu”.
Paragraf 2. „Stanowisko, o którym
mowa w § 1 ma
swoje uzasadnienie
z powodów następujących:
1) Rozpoczęty w poprzedniej
kadencji Powiatu proces prywatyzacji podstawowej opieki
zdrowotnej sprawdził się w
praktyce oraz uchronił
SP ZOZ przed wzrostem zadłużenia.

2) Niepublicznym Zakładom Opieki
Zdrowotnej, wykonującym zadanie z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
potrzebna jest stabilizacja w zakresie docelowego uregulowania praw własności.
3) Zmiana własności następuje z zabezpieczeniem stabilności realizacji usług
zdrowotnych.
4) Oddanie w użytkowanie wieczyste
gruntów z równoczesną sprzedażą położonych na nieruchomościach budynków,
zostało zrealizowane na terenie tych gmin,
gdzie mieszkańcy nie sprzeciwiali się procesowi zmiany prawa własności na rzecz
podmiotów, będących dotychczasowymi
najemcami.
5) Przyjęty w uchwałach sposób wykorzystania środków finansowych ze
sprzedaży ośrodków zdrowia, jest zgodny
ze strategicznymi zadaniami Powiatu z
zakresu ochrony zdrowia, tj. lecznictwo
zamknięte.
6) Dostępne obecnie zewnętrzne źródła
finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia wymagają wkładu własnego,
a jest on możliwy do uzyskania tylko z
powyższego źródła”.
W paragrafie 3 uchwały czytamy:
„1. Mając na uwadze odczucia części
mieszkańców Powiatu oraz samorządów
gmin, Rada Powiatu w Leżajsku widzi
możliwość przekazania przedmiotowych
nieruchomości zainteresowanym gminom
po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) Przejęciu przez gminę wszelkich
zobowiązań z tytułu nierozliczonych nakładów.
2) Udzieleniu przez gminę poręczenia
dla zaciąganego przez SP ZOZ kredytu w
wysokości dwukrotnej wartości nieruchomości zabudowanych ośrodkami zdrowia
z terenu gminy, ustalonej wg wyceny biegłego lub udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Leżajskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w wysokości
wartości nieruchomości zabudowanych
ośrodkami zdrowia z terenu gminy ustalonej wg wyceny biegłego.
3) Udzieleniu przez gminę gwarancji dla
obecnych najemców kontynuacji umowy
najmu na okres co najmniej 3 lat.
4) Sukcesja uniwersalna tj. wstąpienie
przez gminę w ogół praw i zobowiązań
ciążących na Powiecie obecnie oraz
mogących powstać w przyszłości
wobec NZOZ-ów.
2. Oczekuje się, że spełnienie
przez gminy warunków, o których mowa w ust. 1, nastąpi w
nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 września 2004 r.”

Stanowisko
w tej sprawie
radni miasta
Leżajska podejmą na wrześniowej sesji
Rady Miejskiej.
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wywiad miesiąca

Rozmowa
z Grzegorzem Tuderkiem,
posłem do Sejmu
Rzeczypolitej Polski
– Wieść gminna niesie, że będziemy
częściej gościć pana posła w leżajskich
opłotkach. Ponoć wkrótce na jednym z
budynków w naszym mieście ma zawisnąć szyld: Biuro poselskie Grzegorza
Tuderka.
– Z taką prośbą zwrócili się do mnie
koledzy nie tylko z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie powiem, że z różnych opcji,
ale byli to ci, którzy mnie znają i znają też
moje zainteresowania inwestycjami.
– Leżajsk rzeczywiście pod tym względem potrzebuje wsparcia. Samorząd
lokalny – podobnie jak wiele innych
– bardzo stara się o to, by miasto było
ładniejsze, większe, bogatsze, by mieszkańcom żyło się lżej.
– Wiem, chodzi o obwodnicę. Niedawno
rozmawialiśmy o tym z panem burmistrzem Trębaczem. Wiem już, że to jest
sprawa bardzo ważna. Dokładnie się
zapoznałem z tym problemem, odbyłem
długą rozmowę na ten temat z panem
ministrem Skowrońskim.
– I...
– I wszystko wskazuje na to, że finał
będzie pomyślny. Minister bardzo się
tym tematem zainteresował. Ba! Nawet
wyraził chęć złożenia wizyty w Leżajsku.
Są więc może szanse na przyspieszenie
tej inwestycji, a zatem i na wykorzystanie
środków unijnych. Nie daj Boże, żebyśmy
mieli dopuścić do tego, by się zmarnowały!
Znam ten temat od lat, a od dwóch czy
trzech miesięcy bardzo się nim interesuję,
bo poniekąd zmusił mnie do tego elektorat i pan burmistrz Trębacz. Jak widać z
powodzeniem, bo znalazłem zrozumienie
u pełnomocnika rządu.
– Do niedawna poruszał się pan krainie stali, szkła i betonu. Teraz pochylił się pan nad wiotką gałązką wikliny.
Dlaczego?
– Od lat jestem zapraszany na święto
wikliny do Rudnika. Kilka miesięcy temu
dowiedziałem się, że ludzie, którzy produkują wiklinę, nie są objęci opłatami bezpośrednimi. To jest hodowla unikalna! Więc
jeżeli mamy taką enklawę, to powinniśmy
ją wspierać. Odbyłem w tej sprawie rozmowę z panem ministrem Olejniczakiem i jest
szansa, że od najbliższego roku sytuacja
uległa radykalnej poprawie. Będę tego bardzo starannie pilnował. Zyskają na tym
nie tylko mieszkańcy Rudnika; w okolicy
Leżajska też jest dużo gospodarstw, w
których uprawia się wiklinę.
– Jest pan posłem niecałe dwa lata.
Co w tym czasie udało się panu zrobić
dla Podkarpacia?
– Myślę, że mam skromny (a może odrobinę większy) wkład w rozbudowę lotniska
w Jasionce i modernizację pasa startowego. Powstanie duży, nowoczesny port lotniczy. A w ogóle to mam mnóstwo spraw,
próśb, wręcz poleceń między innymi od
prezydenta Ferenca, burmistrza Brzostowskiego i innych. Staram się maksymalnie
pomagać ludziom. Złożyłem ponad dwadzieścia bardzo poważnych interpelacji. Są
tam kłopotliwe pytania, które panowie z
rządu dostają i muszą na nie odpowiadać.
Staram się skupiać na sprawach ważnych.
Nie chcę się rozmieniać na drobne.
– Stworzył pan kiedyś wielką, znaną
na wszystkich kontynentach, firmę. Dlaczego rozstał się pan z „Budimexem”?
– Powód był prosty – miałem odmienny
pogląd od amerykańskich spekulacyjnych
funduszy inwestorskich. Nie chciałem się
zgodzić na taką restrukturyzację, która
obcemu kapitałowi przynosi wielką kasę,
a nam pozostawia niewiele. Opowiadałem
się za tym, żeby to była polska firma.
Stało się inaczej, dlatego odszedłem.

„Budimex” Rzeszów był znakomitą firmą,
a dzisiaj jej nie ma. Dziś, z perspektywy
lat okazuje się, że miałem rację. Kierunek
restrukturyzacji wybrany w Polsce był i
jest zły. Realizowano ją chaotycznie i nie
odpowiedzialnie. Do niczego dobrego to
nie doprowadziło, jedynie do upadku setek firm i do wywozu kapitału za granicę.
Proszę się zatem nie dziwić, że z wieloma
poglądami Leppera, czy Wrzodaka ludzie
się zgadzają. To naprawdę była rabunkowa
gospodarka.
– Nie podziela pan też opinii, że nasze
wojska powinny się znaleźć w Iraku.
– Zbyt wiele lat tam spędziłem. Budowaliśmy w Iraku, Libii, Iranie. Znam dobrze
naród iracki i jego mentalność. Tam nie da

na początku obawy, czy udźwigniemy to
zadanie technicznie. W końcu nie była
to budowa małego kościoła lecz piątej
świątyni świata. Jeździliśmy po Europie,
szukali. Okna na przykład sprowadziliśmy
z Francji, bo takich się w Polsce nie robi.
Najtrudniejszym momentem było posadowienie kopuły o średnicy 33 metrów na
wysokości 120 metrów. Trzeba było zakupić specjalny dźwig. To zadanie wymagało
niesamowitej precyzji, mieliśmy bowiem
zaledwie półtora centymetra tolerancji.
Udało się, kopuła jest na swoim miejscu.
Warto dodać, że przy budowie świątyni
w Licheniu pracowała znakomita załoga
o najwyższych kwalifikacjach na czele z
dyrektorem Andrzejem Iwanickim.

Mam swoje zdanie

Grzegorz Tuderek

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

się wprowadzić demokracji na amerykańską
modłę. Prezydent USA chce w kraju arabskim o zupełnie odmiennych warunkach
kulturowych, obyczajowych, historycznych, geograficznych chce upowszechnić
coś, co jest po prostu niemożliwe. Uważam,
że znaleźliśmy się tam niepotrzebnie. A
zaniedbaliśmy cały rynek wschodni: Rosję,
Ukrainę. Kolejne rządy, w tym także wywodzące się z SLD, ponoszą odpowiedzialność
za te zaniedbania. Jestem przewodniczącym Klubu Wschodniego, organizatorem
szczytów gospodarczych, dlatego mam o to
szczególną pretensję. Mam zamiar zapytać
ministra Cimoszewicza o polską politykę
wschodnią. Popełniony został ogromny błąd
– rurociąg Odessa – Brody przejął Putin. I
teraz Ukraina zbliża się do Rosji, a wręcz
do niej wraca.
– Wróćmy do „Budimexu” i ostatniego
chyba „rzutu na taśmę” – budowy piątej
świątyni świata w Licheniu.
– Zarówno ksiądz kardynał Glemp, jak
i ksiądz kustosz Makulski dużo słyszeli o
naszych poczynaniach w Związku Radzieckim jeszcze w latach osiemdziesiątych,
gdzie przy okazji wielkich budów próbowaliśmy ratować relikty polskiej i katolickiej przeszłości. Ufundowaliśmy tablicę
pamiątkową policjantom pomordowanym
w obozie w Ostaszkowie, pomogliśmy
odnaleźć grób generała Okulickiego i też
ufundowaliśmy tablicę. Jako „Budimex”
mamy w Rosji niemalże „swoje” parafie.
W obłasti irkuckiej, we wsi Wierszyna,
trzysta kilometrów od Irkucka pomogliśmy wyremontować drewniany kościółek,
w Irkucku współpracowaliśmy ze wspaniałym misjonarzem księdzem Ignacym,
wielkim moim przyjacielem. A skierowany
na budowę ksiądz stworzył w Mineralnych
Wodach parafię i został proboszczem.
– Czy Licheń był dla pana wielkim
wyzwaniem?
– Mam do tego miejsca ogromny sentyment. Ludzie, którzy mi zawierzyli, mieli

– Kiedy pożegnał się pan z „Budimexem”, z którym związany był przez
prawie trzydzieści lat, zaczął pan pisać
książki.
– Należę do tego typu ludzi, którzy nawet
podczas urlopu nie potrafią zagrzać miejsca. Nie wyobrażam sobie, bym mógł leżeć
bezczynnie na plaży. Zawsze musiałem być
aktywny, działać, podejmować szybko decyzje, być w ciągłym ruchu.
– Dlaczego zdecydował się pan zostać
posłem?
– Powróciłem na Podkarpacie, bo ono
jest wielką moją miłością. Prawie od
dwudziestu lat jestem ściśle związany z
tym regionem. Zaproponowano mi, bym
kandydował, zgodziłem się. I nie od razu
zostałem posłem. Ale bez względu na to,
czy byłbym nim, czy nie, i tak bym się
polityką interesował. Bo zawsze chciałem
pomóc innym, zrobić coś ważnego, wartościowego, zostawić trwały ślad. Nie po
sobie. Dla innych. Teraz piszę interpelacje
dotyczące prywatyzacji i wykradania majątku narodowego. Może uda mi się jeszcze
coś uratować?
– Jakie problemy przynoszą ludzie do
pana biur poselskich?
– Różne. Samo życie. Proszą o pracę, o
interwencję, czasem przychodzą po prostu pogadać. Przecież wszyscy wiedzą, że
jestem z Sojuszu Lwicy Demokratycznej,
a mimo to jestem zapraszany przez różne
środowiska. Myślę, że chyba zdobyłem
trochę sympatii na Podkarpaciu, z czego
jestem bardzo dumny.
– Leżajsk też ma problemy – ludzie
potrzebują pracy, miasto się dusi od
spalin, bo nie ma obwodnicy, szuka
terenów pod inwestycje w specjalnej
strefie ekonomicznej.
– Znam problemy miasta i uczynię
wszystko, by sprostać wymaganiom, jakie
postawił przede mną elektorat i burmistrz
Trębacz.
– Jaki los, pana zdaniem, czeka takie
miasteczka jak Leżajsk?
– Stapiamy się z Unią Europejską, więc
czeka je ten sam proces, jaki spotkał
małe, urokliwe miasteczka w Europie.
Myślę, że w tych pięknych rejonach podkarpackich rozwinie się przede wszystkim
agroturystyka. Polityka Unii jest rozsądna. Zasilone finansowo zostanie rolnictwo,
środki unijne będą za dwa lata lokowane
w samorządach, są preferencje dla bardzo
małych przedsiębiorstw. Dlatego nie mam
obaw o przyszłość małych, ale aktywnych
miasteczek w Polsce. A ponadto olbrzymi
dopływ środków unijnych do Polski w
ciągu najbliższych dwóch, trzech lat spowoduje, iż kraj nasz będzie największym
placem budowy w Europie. Zyska na tym
również urokliwy Leżajsk.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
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wpisani w miasto

Zakochany
w organach

Roman Chorzępa nie jest zwykłym mieszkańcem
Leżajska, jest postacią tego miasta i żywą historią
dwóch leżajskich świątyń, z którymi związały go
organy. W kościele farnym był organistą przez
trzydzieści lat. W bazylice jest nim trzydziesty
szósty rok.

W sierpniu tego roku obchodził swe dziewięćdziesiąte urodziny.
Od przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza Leżajska
otrzymał list gratulacyjny, w klasztorze odprawiona została
uroczysta jubileuszowa koncelebrowana Msza św. Pan Roman
jest człowiekiem bardzo skromnym, nie lubi rozgłosu. – Byłem
tak wzruszony, że chociaż przygotowałem sobie mowę, wiele mi
z niej umknęło. A miałem powiedzieć o tym, jak pierwszy raz
posłyszałem organy w bazylice. Mieszkaliśmy w Sokołowie. Jako
ministrant przychodziłem z mamusią na odpusty do Leżajska.
Nigdy tego nie zapomnę – dłonie mi zadrżały, gdy usłyszałem
pierwszy dźwięk. Ta potęga brzmienia! Pomyślałem sobie, Boże,
jaka byłaby to satysfakcja móc zagrać na takim instrumencie!
Od dziecka kochał muzykę, śpiew. – To humorystycznie brzmi,
ale karierę muzyczną rozpocząłem od fujarki jako pastuch. Tatuś
był takim trochę muzykiem wiejskim, grał na skrzypcach. Jak ja
zacząłem pasać krówkę, to mi kupił fujarkę, tak zwaną ligawkę
i na tej ligawce nauczyłem się grać. Podobno sprawiałem przyjemność sąsiadom, słuchali, jak grałem, jak śpiewałem. Potem
w Rozwadowie nauczyłem się grać na skrzypcach.
Pan Chorzępa po ukończeniu podstawówki w Sokołowie,
wyjechał wraz z pięcioma kolegami do gimnazjum w Rozwadowie, do kolegium ojców kapucynów. Kiedy był w drugiej klasie
gimnazjalnej, urządzono wycieczkę do Leżajska. – Człowiek był
ciekawy, kilku nas wścibskich po tych schodach do góry się dostaliśmy się na chór. Pan Larendowicz grał koncert dla naszej
szkoły, widziałem go, jak grał na organach. Po raz pierwszy w
życiu zobaczyłem ten instrument z bliska – trzy manuały, trzy
klawiatury, nogami się gra, rękami się gra. Wokół piękne rzeźby
i te piszczałki... Byłem olśniony. A potem opatrzność sprawiła,
że mnie niegodnemu takie szczęście się trafiło.
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Kiedy jeszcze był ministrantem w Sokołowie, ksiądz proboszcz
Leon Szado kupił w czeskiej firmie nowe organy. Był to rok 1925.
Biegał na chór tam i z powrotem, nosił piszczałki i duże, i małe.
– Jeszcze się wtedy na tym nie rozumiałem.
Po latach grał na nich w sokołowskim kościele parafialnym
kilkakrotnie podczas rodzinnych uroczystościach weselnych i żałobnych. – Tylko na pogrzebie mamusi nie grałem. Nie mogłem.
Po Rozwadowie było liceum w Krakowie, matura w 1935 roku.
Tam też uczył się gry na skrzypcach i na organach, należał do
chóru „Echo”, brał prywatne lekcje muzyki. – Rodzice byli biedni,
nie było warunków na wyższe studia, wróciłem do Sokołowa. W
Leżajsku mieszkał mój wujek. Pytał: co chcesz robić? Ja mówiłem, że chętnie bym przyjął obowiązki organisty, gdyby to było
możliwe. A wujek znał się z byłym proboszczem Czesławem Brodą i napomknął u o mnie. Któregoś dnia przyjechał przyjechał
po mnie kuzyn z Leżajska. Powiedział pakuj manatki, bo ci się
szykuje miejsce pracy – powiedział. To był koniec listopada 1937
roku. I od pierwszej niedzieli adwentu zacząłem grać jako oficjalny
organista w farze. Ale ponieważ nie miałem studiów, musiałem
w Kurii Biskupiej w Przemyślu referacie organistowskim zdać
egzamin. Zdałem go w marcu 1938 roku, a następnego odjechałem do wojska.
W połowie września 1939 roku miał wrócić do cywila, ale
wcześniej wybuchła wojna. Dostałem się do obozu jenieckiego w
Krakowie. – Trafiłem na poczciwego człowieka w wojsku Hitlera,
Austriaka, z którym często rozmawiałem, i on ułatwił nam zwolnienie. Pieszo przywlokłem się do Sokołowa i w dzień św. Mikołaja
stanąłem na progu domu. Łatwo sobie wyobrazić, jaka to była
radość moja i rodziców. Po kilku dniach pojechałem do Leżajska.
I jak usiadłem przy organach w farze, tak już pozostałem przy
nich do końca roku 1967.
Jednocześnie przez osiemnaście lat prowadził w Leżajsku szkolny chór. Pewnego dnia został zwolniony. – Uznano, że organista
w szkole to persona non grata.
W tym czasie ojciec pana Zbigniewa Larendowicza, również
postaci Leżajska, był od sześćdziesięciu lat organistą w bazylice.
Kiedy zaczął poupadać na zdrowiu, z klasztoru słano wici. – Serce
mi zabiło, bo to i zaszczyt, i taki instrument, pokusa wielka. Ale
podziękowałem i tylko poleciłem się łaskawej pamięci. W kwietniu
1966 roku pan Larendowicz przeniósł się do wieczności. Klasztor
ponowił propozycję. Nie mogłem tak od razu zostawić fary. Przeszedłem do klasztoru 10 stycznia 1968 roku i jestem w nim do
dziś. Moje młodzieńcze marzenia się spełniły.
Roman Chorzępa na pytanie: czym są dla niego organy w bazylice, odpowiada bez chwili wahania: wszystkim.
Co w nich zachwyca? – Może nie tyle liczba głosów, ile ich
brzmienie. I te poszczególne głosiki: flet, trąbka, głosy pedałowe...
każdy wnosi coś nowego. Nasze organy mają specyficzną barwę.
Jest wiele organów, ale ich głos jest płytki. To tak jak w pianinach
– jedne mają głęboki,
nośny, elastyczny
dźwięk, inne jakby
zamiast strun był
w nich rozciągnięty
drut. W naszych
organach wszystko
jest na swoim miejscu – pedał to pedał,
głosy manuałowe to
głosy manuałowe i
każdy z nich wnosi
coś nowego. Jest
też wibrator, który
powoduje falowanie
dźwięku. Są fleciki z
trzciny bambusowej
z Afryki, które przecudnie brzmią. Ave
Maria na nich grać
Od lewej: T. Trębacz, R. Chorzępa,
to rozkosz!
M. Sroka.
Z leżajskimi organami pan Chorzępa nie rozstaje się od ponad trzydziestu lat.
Mieszka z rodziną w sąsiedztwie klasztoru. Codziennie kilkakrotnie, o tej samej porze drobnym kroczkiem przemierza ruchliwą
ulicę, potem wspina się po wąskich schodkach, które za poręcz
mają od wieków gruby sznur, i zasiada przy wielkich organach.
Raz w nawie głównej, częściej w nawie Matki Bożej Pocieszenia, a
4 października w nawie św. Franciszka. Każdy z tych instrumentów ma inną duszę. I pan Roman o tym dobrze wie.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka
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radny ma głos

Zawsze chciałem zrobić coś dobrego dla innych. Od lat sześćdziesiątych
byłem społecznikiem. Brałem czynny
udział w życiu społecznym. Kiedyś
mieszkałem na Krzeszowszczyźnie.
Wielokrotnie na wojewódzkich zjazdach (byłem przewodniczącym Zarządu Gromadzkiego Związku Młodzieży
Wiejskiej) reprezentowałem powiat
leżajski. Współpracowałem też z milicją w zakresie spraw związanych z
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Moja dewiza była i jest taka: żyć z
ludźmi i coś dla ludzi robić.
Drugą kadencję jestem radnym.
Pierwszy raz byłem nim w latach
1990–1994, jak powstały samorządy.
Burmistrzem był wtedy Andrzej Janas.
Później namawiano mnie do ponownego
kandydowania, ale odmówiłem, bo po
przejściu ciężkiej choroby, nie czułem
się na siłach zabiegać o jakiekolwiek
sprawy publiczne. Powiedziałem wtedy:
teraz biorę sobie urlop i odpoczywam.
W drugiej kadencji pełniłem tylko
funkcje przewodniczącego Komisji
Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta.
W trzeciej przyglądałem się temu, co
dzieje się w naszym mieście. W końcu
doszedłem do wniosku, że już dłużej
nie mogę stać z boku i przyglądać się
biernie temu, co dzieje się (a raczej nie
dzieje się) w moim mieście i osiedlu, na
którym mieszkam. To był główny powód, że zdecydowałem się kandydować.
Coś chciałem zrobić dla mieszkańców,
wnieść swój wkład w rozwój miasta.
Chciałem, żeby nasze miasto się rozrastało, było piękniejsze, żeby rodziły
się nowe miejsca pracy.
Kroplą goryczy była dziurawa droga
przed moim blokiem, której przez 8 lat
nikt nie był w stanie naprawić. Pomyślałem, że skoro nic nie mogę wskórać
jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej,
może jako radny, będę bardziej skuteczny. I rzeczywiście tak się stało; droga
jest jak należy, a ja mam satysfakcję,
że udało się wreszcie zlikwidować problem, który dręczył mieszkańców kilku
bloków przy Skłodowskiej.
Jako przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska uznałem za stosowne skupić
swoją uwagę przede wszystkim na
infrastrukturze drogowej w naszym
mieście. Jako radny skupiam się na
sprawach komunikacji w mieście,
budowy i remontów dróg, chodników,
miejsc parkingowych.
Stan wielu ulic w naszym mieście
pozostawiał jeszcze do niedawna wiele
do życzenia, brakowało (i wciąż jeszcze
brakuje) miejsc parkingowych dla samochodów.
Cieszy mnie to, że powstał łącznik
między ulicami Skłodowskiej i Sandomierską oraz zatoka dla ponad trzydziestu samochodów. Ostatnio zmodernizowany został parking przy Skłodowskiej,
po przeciwnej stronie siedziby Policji.
Przestronny, bezpieczny. Ale uważam
(nie tylko ja – to postulaty mieszkańców

JAN DEC, przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, przewodniczący Komisji
Mieszkaniowej

ekonomicznej nie została zaakceptowane przez Radę Ministrów. Szkoda, bo
gdyby w tej strefie pojawili się inwestorzy, to około tysiąca bezrobotnych
znalazłoby zatrudnienie.
Często zastanawiam się nad tym, jaki
powinien być Leżajsk? I zawsze moje
marzenia hamuje stan kasy miejskiej.
W ciągu ostatniego roku naprawdę wiele się zmieniło. Nasze miasto nabrało
blasku (wystarczy spojrzeć na kamienice w rynku), stało się wygodniejsze
(nowe nawierzchnie, parking). Kilka dni
temu oddana została do użytku kryta
pływalnia, inwestycja z niecierpliwością
oczekiwana. Mamy piękną halę sportową i korty tenisowe w szkołach. Apetyt
rośnie. Moglibyśmy też mieć kompleks
basenów na wolnym powietrzu, lodowisko z prawdziwego zdarzenia, kręgielnię... Byłyby to też atrakcje dla turystów. Bo przecież nasze miasto ma taki
charakter: interesujące plenery, zabytki
przyciągają ich całe rzesze. Wiem, że nie
stać na to. Wierzę, że tylko na razie. I
że kiedyś to wszystko będziemy w Leżajsku mieli. Myślę, że najważniejsze
jest to, abyśmy mieli wizję i z uporem
maniaka dążyli do jej urzeczywistnie-

osiedla), że ten parking powinien być
przedłużony do końca ulicy Skłodowskiej. Przecież nie powinno być tak, by
mieszkańcy osiedla parkowali auta na
trawniku. Wiem, że burmistrz naszego
miasta czyni starania, aby spełnic postulaty mieszkańców.
Mnie też na tym zależało, o to prosili
mnie wyborcy. Jako przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i
Ochrony Środowiska staram się, żeby
ten parking powstał. W jakimś stopniu
się przyczyniłem do tego, bo sprawy
własnościowe całego pasa terenu są
regulowane.
Wiele się też robi w innych częściach
miasta. Ważną sprawą jest według
mnie podjęcie właściwej decyzji i ostateczne zamknięcie prac związanych z
uporządkowaniem brzegów Jagody,
która przez wiele lat sprawiała kłopoty
(wylewała) właścicielom przyległych do
niej posesji.
Co jeszcze mnie cieszy? Powstaje
przejście dla pieszych koło ZUS. Interweniowałem wiele razy w tej sprawie,
ponieważ to jest główne przejście z
osiedla do ZUS i na targowisko. Będzie
komunikacja miejska – przystanek koło
szpitala i koło cmentarza. Powstały zatoczki przy okazji odnowy nawierzchni
na całej ulicy Mickiewicza. Mieszkańcy
zgłaszali taką potrzebę.
Martwi mnie jednak najbardziej to,
że wciąż w naszym mieście jest bardzo
wieku bezrobotnych, a idea poszerzenia granic i rozwinięcia specjalnej strefy

nia. Na szkołę Pod Klasztorem i na
pływalnię też nie było przecież żywej
gotówki, a jednak te obiekty są i służą
mieszkańcom.
Martwi mnie jednak brak mieszkań
socjalnych. Jestem przewodniczącym
Komisji Mieszkaniowej i wiem, że podań przybywa, a nic się nie buduje.
Jeśli w ciągu roku wykroi się dwa, trzy
mieszkania komunalne, to wszystko.
Od dziesięciu lat się mówi o tym, żeby
wybudować chociaż dwa bloki socjalne.
I nic. Byłem za tym, żeby szkołę rolniczą
przeznaczyć na ten cel. Rozmawiałem
ze starostą. Jednak żadne konkretne
decyzje nie zapadły.
Bardzo ważną sprawą dla miasta jest
obwodnica, wiem, że burmistrz czyni
starania, by przyspieszyć jej realizację.
Ostatnio podjęliśmy decyzję jako radni
o budowie obwodnicy do dzielnicy przemysłowej, która odciąży przynajmniej
dzielnicę Podklasztor. Myślę, że drobnymi, ale konsekwentnymi kroczkami
dojdziemy do celu.
Jest mnóstwo problemów, którym
musimy stawić czoła. Jestem pewien,
że jeśli z determinacją będziemy realizować wyznaczone cele, osiągniemy
sukces. Trochę my, trochę kolejne
samorządy. Najważniejszy jest finał
– by nasze miasto było ładne, wygodne, atrakcyjne turystycznie, w miarę
uprzemysłowione, przede wszystkim
zaś przyjazne dla mieszkańców, by
ludzie mieli pracę i żyli w godziwych
warunkach. I tylko o to mi chodzi.

Żyć z ludźmi
i coś dla ludzi robić
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informator urzędowy
Sprawozdanie
z XV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

26 sierpnia 2004 r. radni Rady Miejskiej w Leżajsku w pełnym składzie
obradowali na kolejnej XV sesji. Na początku obrad Burmistrz Miasta Tadeusz
Trębacz złożył sprawozdanie ze swej działalności w okresie między sesjami, potem
Starosta Leżajski Zbigniew Rynasiewicz
zapoznał radnych miejskich ze sprawami,
jakimi obecnie zajmuje się Starostwo.
Podczas tej sesji Rada podjęła 15 uchwał
oraz wysłuchała sprawozdania z przebiegu
wykonania budżetu miasta za I półrocze
2004 r. Cztery pierwsze uchwały dotyczyły spraw Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i tak: W związku z nowelizacją
ustawy o pomocy społecznej z 12 marca
2004 r. i przejęciem przez MOPS nowych
zadań (wypłata dodatków mieszkaniowych
oraz zasiłków i świadczeń rodzinnych)
Rada uchwaliła Statut MOPS uwzględniający nowe przepisy i zwiększony zakres
zadań, wprowadzono do struktury organizacyjnej Ośrodka sekcję świadczeń rodzinnych i stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych. Konsekwencją nowelizacji ww.
ustawy jest też podjęcie uchwał: ● w
sprawie określenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych
oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych
przez MOPS w Leżajsku. W stosunku do
uchwały podjętej w tej sprawie w marcu
br. zmianie ulega tylko podstawa prawna, natomiast merytoryczna treść zapisów
pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu pomoc w postaci nieodpłatnego dożywiania
przysługuje uczniom szkół podstawowych
i gimnazjum, pochodzącym z rodzin których kryterium dochodowe nie przekracza
120 proc. kryterium określonego ustawą
(tekst uchwały publikujemy oddzielnie).
● w sprawie określenia wysokości zwrotu
wydatków ponoszonych przez MOPS w
Leżajsku na koszty świadczenia usług
opiekuńczych. Tutaj na rzecz osób korzystających z tych usług zostały zmienione
udziały procentowe odpłatności ustalone
od ceny usługi (tekst uchwały publikujemy
oddzielnie).
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej jednym z zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym jest

opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Aby
spełnić wymóg ustawy Rada powołała
doraźną Komisję w składzie: radna Izabela Wańczycka – przewodnicząca i radni:
Eleonora Sas-Gontarz, Henryk Świta i
Tadeusz Sroczyk – członkowie. Zadaniem
Komisji będzie opracowanie projektu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Leżajska i przedstawienie
go Radzie.
W zawiązku z zakończeniem budowy
krytej pływalni Rada Miejska podjęła
uchwałę o jej wydzierżawieniu Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o.
w Leżajsku. Jednocześnie inną uchwałą
Rada upoważniła Burmistrza do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi w zakresie
korzystania z krytej pływalni.
Na wniosek dyrekcji SPZOZ w Leżajsku
i Starostwa Powiatowego Rada wyraziła
zgodę na dokonanie darowizny na rzecz
Powiatu Leżajskiego prawa własności
działki niezabudowanej przyległej do terenu szpitala o pow. 22 ary 48 m2 z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego
parkingu.
Dalej Rada upoważniła Burmistrza Leżajska do podjęcia niezbędnych działań
zmierzających do przyśpieszenia budowy
I etapu drogi obwodowej miasta Leżajska
i pozyskania dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zobowiązując jednocześnie
do zabezpieczenia środków na ten cel w
budżecie miasta na 2005 r. i lata następne. Mając umocowanie Rady, Burmistrz
będzie mógł podpisać stosowne porozumienie w tej sprawie.
W celu wprowadzenia otrzymanych
środków finansowych Rada Miejska dokonała nowelizacji budżetu miasta na
2004 r. Po stronie dochodów i po stronie
wydatków, z przeznaczeniem na wskazane
cele została wprowadzona kwota 458 159
zł. W tym kwota 120 159 zł z Ministerstwa
Finansów – zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów SP1 i SP2, kwota 280 000 zł od

Marszałka Województwa Podkarpackiego
na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa
krytej pływalni” oraz 58 000 zł z Ministerstwa Kultury na wykonanie zadaszonej
estrady.
Rada Miejska zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2004. Realizacja budżetu za
ten okres przebiegała prawidłowo, zaplanowane dochody zostały wykonane w 52,4
proc. a wydatki w wysokości 42,7 proc.
Dalej w zakresie finansów miasta Rada
podjęła uchwałę o zaciągnięciu w 2004 r.
długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków bieżących z zakresu
utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum oraz bieżącego utrzymania urządzeń
komunalnych nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach w wysokości
1 700 000 zł. Spłata kredytu następować
będzie w latach 2006–2008. Następnie
Rada wyraziła zgodę na zawarcie umowy
dofinansowania inwestycji pn. „Budowa
krytej pływalni w Leżajsku” ze środków
MENiS i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez Burmistrza Leżajska jako
zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania przyznanych środków finansowych.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły zaciągnięcia zobowiązań inwestycyjnych pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Siedlanka, Słoneczna, Zielona w Leżajsku”
– wartość 315 000 zł w rozbiciu na lata
2004 i 2005 oraz „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego, Burm. Zawilskich,
Zmuliska, Błonie, Nizinna, 28 Maja, Św.
Jadwigi – Królowej, Jarosławska w Leżajsku” – wartość 470 000 zł w rozbiciu na
lata 2004 i 2005. Podjęcie tych uchwał
pozwoli na podpisanie umów z wykonawcami robót.
Opierając się na delegacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
samorządowych, Rada Miejska uchwaliła
dwa elementy, mające wpływ na tabelę wynagrodzeń w Miejskim Zakładzie
Remontowo-Budowlanym tj. najniższe
wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w wysokości 730 zł oraz zaopiniowała
pozytywnie wartość jednego punktu na
kwotę 3,90 zł.
Ostatnia uchwała podjęta w trakcie tych
obrad dotyczyła powołania Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku. Rada
powołała na to stanowisko Panią Elżbietę
Piątkowską pracującą dotychczas na stanowisku zastępcy kierownika USC.

C. Turosz

Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku
37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE PONIŻEJ 60 000 EURO
I. NAJEM POMIESZCZEŃ
HANDLOWO-GASTRONOMICZNYCH
W BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
WYNAJMOWANA POWIERZCHNIA ORAZ PRZEZNACZENIE:
● Pow. 131,93 m2 – kawiarnia wraz z zapleczem
● Pow. 12,54 m2 – kiosk z artykułami przemysłowymi
Okres wynajmu 3 lata. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena za wynajmowane pomieszczenia.
Wadium – 1900 zł.
Termin związania z ofertą to 30 dni od daty składania ofert.
Termin składania ofert upływa 16. 09. 2004 r. o godz. 11.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16. 09. 2004 r. o godz. 12.00 w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Leżajsku.

II. NAJEM POMIESZCZEŃ
PRZEZNACZONYCH NA SIŁOWNIĘ,
SOLARIUM Z GABINETEM MASAŻU
W BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
WYNAJMOWANA POWIERZCHNIA ORAZ PRZEZNACZENIE:
● Pow. 195,09 m2 – siłownia, solarium z gabinetem masażu
Okres wynajmu 3 lata. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena za wynajmowane pomieszczenia.
Termin związania z ofertą to 30 dni od daty składania ofert.
Termin składania ofert upływa 16. 09. 2004 r. o godz. 11.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16. 09. 2004 r. o godz. 13.00
w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.
w Leżajsku.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówień oraz specyfikacje istotnych warunków zamówień można odebrać w Miejskim
Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. 103.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Grażyna Mynart, Bogdan Pietruszka, Aleksander Trojnar; tel. (0-17)
214-62-06 w. 129.

12

UCHWAŁA
nr XV/145/04

RADY MIEJSKIEJ LEŻAJSKA
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości zwrotu
wydatków ponoszonych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku
na koszty świadczenia usług opiekuńczych.
Działając na podstawie art. 18 ust. 1,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zmianami) oraz na podst art.
17 ust.1 pkt 11, art. 96 ust. 4 oraz art. 104
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64
poz. 593 z późn. zm.)
Rada Miejska Leżajska u c h w a l a,
co następuje:
§1
Ustala się wysokość zwrotu wydatków
poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone usługi
opiekuńcze według załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Kultury, Oświaty
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Leżajsku.

UCHWAŁA
nr XV/144/04

RADY MIEJSKIEJ LEŻAJSKA
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego korzystania z posiłków
w stołówkach szkolnych oraz zasad
zwrotu wydatków ponoszonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Leżajsku na koszty dożywiania dzieci i
młodzieży.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr
142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na
podst. art. 17 ust. 1 pkt. 14, w związku z
art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 1 pkt. 1, ust.
2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
Rada Miejska Leżajska u c h w a l a,
co następuje:
§1
Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów
dziecka, pracownika socjalnego, pedagoga
szkolnego lub dyrektora szkoły do której
dziecko uczęszcza.
§2
1. Pomoc w postaci nieodpłatnego dożywiania przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, pochodzącym z
rodzin których kryterium dochodowe nie
przekracza 120 procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.

§4
Traci moc uchwała Nr XX/109/96
Rady Miasta Leżajska z dnia 14 listopada
1996 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/
160/92 z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów

świadczenia usług opiekuńczych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Leżajsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.09.2004 r.

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
nr XV/145/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r.
1.Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
Procent kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od ceny usługi dla
Osób samotnie
gospodarujących

Osób w gospodarstwach
wieloosobowych

Do 100 procent

nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 101 do 130

5 procent

10 procent

Od 131 do 160

10 procent

30 procent

Od 161 do 200

30 procent

50 procent

Od 201 do 240

50 procent

100 procent

Od 241 do 280

70 procent

100 procent

Od 280 wzwyż

100 procent

100 procent

2. Wysokość zwrotu poniesionych
przez MOPS Leżajsk wydatków za usługi
opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących rozstrzygnie postępowanie
alimentacyjne, które zakwalifikuje ww.
osoby do kategorii osób samotnie gospodarujących lub osób w gospodarstwach
wieloosobowych.

3. Osobom leżącym, wymagającym całkowitej opieki osoby drugiej, przysługuje
zniżka w odpłatności za usługi opiekuńcze
w wysokości 50 procent.
4. Decyzję o niższej odpłatności podejmuje kierownik MOPS na wniosek pracownika socjalnego.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w
rodzinie przekracza 120 procent kryterium
dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej, wydatki
poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Leżajsku podlegają zwrotowi
w całości.
3. Do zwrotu wydatków określonych w
pkt. 2 zobowiązani są rodzice lub prawni
opiekunowie dzieci korzystających z dożywiania.
4. Kierownik MOPS Leżajsk w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby zainteresowanej może
odstąpić od żądania zwrotu wydatków w
części lub całości.
§3
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Kultury, Oświaty
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Leżajsku.
§5
Traci moc uchwała Nr XII/124/04
Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego korzystania z posiłków
w stołówkach szkolnych oraz zasad
zwrotu wydatków ponoszonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Leżajsku na koszty dożywiania dzieci i
młodzieży.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.
09.2004 r.

Jak obliczyć kryterium dochodowe?

Obecnie (stan na styczeń 2004 r.) kryterium dochodowe wynosi:
● dla osoby samotnie gospodarującej – 461 zł. netto
● dla pierwszej osoby w rodzinie – 418 zł. netto
● dla następnej osoby powyżej 15 roku życia – 294 zł. netto
● dla następnej osoby poniżej 15 roku życia – 210 zł. netto

Przykład:
kryterium dochodowe dla rodziny 5-osobowe: 2 rodziców i 3 dzieci, w tym
2 dzieci poniżej 15 roku życia i 1 dziecko powyżej 15 roku życia.
Kryterium 100 proc. = 418+294+294+210+210 = 1426 zł.
po 1 maja wyniesie = 316 x 5 = 1580 zł.
150 proc. = 2139 zł
200 proc. = 2852 zł.
Od 1 maja 2004 kryterium dochodowe ulega zmianie:
Dla osoby samotnej wynosić będzie tak jak dotychczas tj. 461 zł.
Dla osób w rodzinie liczba osób x 316 zł na osobę.
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informator urzędowy
INFORMACJA
BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 11 sierpnia 2004 r.

12 września
wybory
uzupełniające
do Senatu RP

W związku z wygaśnięciem mandatu
senatora Mieczysława Janowskiego
(wybranego do Parlamentu Europejskiego) Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej postanowieniem z dnia 5 lipca
2004 r. zarządził wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
między innymi w Okręgu Wyborczym
nr 22.
Okręg ten stanowi część woj. podkarpackiego i obejmuje swoim zasięgiem
obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki,
niżański, ropczycko-sędziszowski i
tarnobrzeski oraz miast na prawach
powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym
wybory odbędą się w dniu 12 września
br. w godz. od 6.00 do 20.00.
Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie zarejestrowała 11. kandydatów,
spośród których wybrany zostanie 1
senator; są nimi:
1. Bentkowski Aleksander – zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL,
2. Jaworski Kazimierz – zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Kazimierza Jaworskiego „Dolina Strugu”,
3. Mastalerz Norbert Robert – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej,
4. Maziarz Mieczysław Stanisław
– zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin,
5. Merendino Wanda – zgłoszona
przez Komitet Wyborczy Wyborców
Ruch Obrony Bezrobotnych RP,
6. Midura Leszek – zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Leszka
Midury,
7. Rynasiewicz Zbigniew – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP,
8. Sikora Waldemar Mieczysław
– zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Wyborców Ruch Chrześcijańsko-Ludowo-Narodowy „Nadzieja”,
9. Stanibuła Krzysztof Mieczysław
– zgłoszony przez Komitet Wyborczy
Polskiej Partii Narodowej,
10. Wąsowicz Karol – zgłoszony
przez Komitet Wyborczy SLD,
11. Wróbel Jerzy Bogusław – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska
Partia Pracy.
Na terenie miasta Leżajska wybory
przeprowadzone zostaną w 7. obwodach głosowania zgodnie z informacją
Burmistrza Leżajska, którą publikujemy obok.

(em)
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Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr
154 poz. 1802 z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz.
1089, Nr 153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188
z 2004 r. Nr 25 poz. 219) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym
Nr 22, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r.
Nr obwodu
głosowania

•••

Siedziba
Obwodowej
Komisji

Granice obwodu głosowania

1

Ulice: 28 Maja; Akacjowa; Baczyńskiego; Blacharska; Błonie; Boczna Moniuszki; Burm.
Zawilskich; Cmentarna; Dolna; Furgalskiego;
Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Jarosławska;
Św. Jadwigi Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka;
Krótka; Kwiatowa; Lipy; Mickiewicza 1–34; Szkoła Podstawowa Nr 1,
Moniuszki; Nizinna; Ogrodowa; Piekarska; Pl. ul. Grunwaldzka 1, tel.
Jaszowskiego; Pl. Targowy; Podolszyny; Po- 242-00-33
dzwierzyniec; Reymonta; Rynek; Rzeszowska;
Sandomierska; Sikorskiego; Spokojna; Sportowa; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wałowa;
Wierzbowa; ppłk. Więcława „Śląskiego”; Witosa;
Zmuliska; Żwirki i Wigury

2

Ulice: Kolłątaja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 2,
35–52; i Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 64–67;
ul. Mickiewicza 51, tel.
Sanowa 1–24; Spółdzielcza; Słowackiego; Sta242-17-54
szica

3

Miejskie Centrum KulUlice: Kopernika 3–1l; Mickiewicza 53; Mickietury, ul. Mickiewicza 61
wicza 63 i 63A
tel. 242-11-34

4

Ulice: Br. Śniadeckich; M. Curie-Skłodowskiej

Gimnazjum Miejskie, ul.
M. Curie-Skłodowskiej 8,
tel. 240-22-51

5

Ulice: Iwaszkiewicza; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka; Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza od 69 do 119; Opalińskiego; Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewicza; Szopena;
Św. Jana z Dukli; Tuwima; Wyspiańskiego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, ul.
Mickiewicza 67, tel.
240-61-04

6

Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyńska; Borki; Broniewskiego; Brzozy; Fabryczna;
Franciszkańska; Hutnicza; Kąty; Kilińskiego;
Klasztorna; Kościuszki; Ks. Brody; Leśna; Łąkowa; Michałka; Mickiewicza od 120 do końca;
Nad Stojadłem; Narodowej Organizacji Wojsko- Szkoła Podstawowa nr 3,
wej; Nowińskiego; Odległa; Orzeszkowej; Pl. ul. 11. Listopada 8, tel.
Mariacki; Podleśna; Polna; Ks. Popiełuszki; 240-24-91
Prusa; Przemysłowa; Pułaskiego; Sanowa od
25 do końca; Siedlanka; Słoneczna; Zielona;
Żeromskiego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Szpital Powiatowy (obwód zamknięty)

Szpital Powiatowy, ul.
Leśna 22, tel. 242-71-13

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu
12 września 2004 r. w godzinach 600 – 2000.
Burmistrz Leżajska
(-) Tadeusz Trębacz

•••

spotkania

Festiwalowa cisza

XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Leżajsku zakończył się w tym roku 23 sierpnia.
Gwiazdą finałowego koncertu był zespół
„Raz, dwa, trzy”, który niczym magnes
ściągnął do Bazyliki niezliczone rzesze
słuchaczy, zwłaszcza młodzieży. Podobnie
było podczas inauguracji, kiedy wystąpiła
orkiestra i soliści Opery Lwowskiej. Podczas obydwu koncertów wielkie dzieła
organowe poznaliśmy dzięki dyrektorowi
artystycznemu Festiwalu prof. Józefowi
Serafinowi.
Koncerty tradycyjnie odbywały się w
każdy poniedziałek lata. Mieliśmy okazję
usłyszeć znakomitych polskich i zagranicznych organistów oraz – często mało
nam znany – repertuar. Cztery koncerty
spośród dziewięciu (poza inauguracją
i finałem) wypełnione były wyłącznie
muzyką organową. Oprócz wspaniałych
organów Bazyliki usłyszeliśmy też flet
(Jadwiga Sokołowska), trąbkę (Tomasz
Ślusarczyk), skrzypce (Justyna Dybek)
i klawesyn (Jolanta Jamiołkowska) oraz
solistów (Magdalena Ziaja – sopran),
(Agnieszka Monasterska – mezzosopran).
Wystąpił też Chór i Orkiestra KUL oraz
Zespół Muzyki Dawnej Parnassos. Na organach grali: Józef Serafin, Julian Gembalski, Jerzy Dziubiński, Marcin Szelest,
Jacek Kulig, Ivan Sokol (Słowacja), Martin
Sander (Niemcy), Jarosław Tuma (Czechy)
i Wojciech Różak.
Festiwal cieszył się wielkim zainteresowaniem. Tylko na kilku wyłącznie

organowych recitalach były w ławkach
wolne miejsca.
– To wielka rzecz – powiedział nam jeden z melomanów, przybywający w letnie
poniedziałkowe wieczory do leżajskiej
Bazyliki. – Ale szkoda, że dawna formuła
Festiwalu odeszła w przeszłość. Nie ma rogów alpejskich, dud, harmonijek ustnych,
fletni Pana. Organy mają cudowne brzmienie, ale nie można ich słuchać godzinami.
Więc resentymenty są wciąż żywe. Myślę,
że organizatorzy tej wielkiej, niezwykłej
imprezy kulturalnej powinni się nad tym
zastanowić. Bo bardzo łatwo utopić dziecko z kąpielą. Bywałem na koncertach
organowych w Szwajcarii, których słucha
zaledwie kilkanaście osób. Przyczyna? Repertuar ambitny, ale trudny. Odpowiedni
dla koneserów. Ale świat nie składa się
z koneserów. Będę wierny leżajskiemu
Festiwalowi, bo w Bazylice są te niepowtarzalne organy, ale...
Sponsorem głównym Miedzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
w Leżajsku jest Browar Leżajsk. Organizatorami zaś – Urząd Miasta w Leżajsku,
Klasztord Ojców Bernardynów, Starostwo
Powiatowe, Miejskie Centrum Kultury w
Leżajsku, Urząd Gminy Leżajsk i GOK w
Giedlarowej.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Święto policji

Od lewej: gen. bryg. Mirosław Rozmus
(jeszcze przed awansem), Jan Kurp
i gen. isp. Leszek Szreder.

1 sierpnia br. w Leżajsku odbyły się
wojewódzkie uroczystości z okazji Święta
Policji. Był to precedens, ponieważ zwykle uroczystości te odbywały się w stolicy
regionu. Do Leżajska przyjechali m. in.
wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Brachmański oraz
komendant główny policji gen. insp. Leszek Szreder, który – nawiasem mówiąc
– lata szkolne spędził w naszym mieście.
Przybyli też: wojewoda podkarpacki Jan
Kurp, podkarpacki komendant wojewódzki policji w Rzeszowie insp. Dariusz Biel,
przedstawiciele administracji rządowej i
samorządowej, parlamentarzyści województwa podkarpackiego, przedstawiciele
służb celnych i straży granicznej, goście
z Węgier i Ukrainy, kompania honorowa
policji województwa podkarpackiego z
pocztem sztandarowym.
Z okazji Święta w Bazylice oo. Bernardynów odbyła się Msza św., którą celebrował
ks. bp Adam Szal. Duszpasterz poświęcił
sztandar KPP w Leżajsku, ufundowany
przez samorządy powiatu. W tym dniu
jednostka otrzymała dwa nowe samochody służbowe. Dokonano też uroczystego
otwarcia nowej, odpowiadającej standardom obowiązującym w UE siedziby Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Na
placu przed MCK odbyła się uroczystość
przekazania jednostce sztandaru oraz dekoracja odznaczonych policjantów.
Najwyższe odznaczenie państwowe
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski – otrzymał mł. insp. w stanie
spoczynku Jan Puchacz. Dwaj zastępcy
komendanta wojewódzkiego zostali inspektorami. Srebrny krzyż zasługi otrzymał asp. sztabowy Mirosław Wojtyna, a
brązowy – asp. Wiesław Kruba.
Awansowali: Janusz Różycki (podinspektor), Wacław Stecki (nadkomisarz),
Robert Kusy (komisarz), Krzystof Brzyski,

Ryszard Kozioł, Marek Przepaśniak, Stanisław Szpila (st. aspiranci), Rafał Młynarski
i Stanisław Półćwiartek (st. posterunkowi),
Maria Półtorak (asp. Sztabowy), Zdzisław
Skoczylas (aspirant), Mirosław Sozański
(sierż. sztabowy), Dariusz Pietrzyk (st.
sierżant).
Brązową odznakę „Zasłużony policjant”
otrzymał mł. asp. Zdzisław Janeczko.
Po południu odbył się piknik dla mieszkańców Leżajska. Było wiele atrakcji, m.
in. pokaz umiejętności psów policyjnych i
brygad antyterrorystycznych, promocyjne
znakowanie rowerów, występy zespołów
artystycznych.

(bwl)

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
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• • • konkurs
Najpiękniejsze posesje

•••

wakacje

Burmistrz Leżajska wzorem roku ubiegłego ogłosił „Konkurs na najładniejszą posesję” w mieście. Podobnie jak w minionym roku dla właścicieli najpiękniejszych posesji przewidziano nagrody.
Protokół
sporządzony 20 sierpnia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku na okoliczność
rozstrzygnięcia „Konkursu na najładniejszą posesję” na terenie miasta Leżajska.
Komisja powołana przez Burmistrza Miasta
Leżajska do oceny nieruchomości w składzie:
Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji, Jan Dec (radny) – członek
komisji, Stanisława Skowronek (pracownik
MZK Sp. z o.o.) – członek komisji dokonała w lipcu i sierpniu br. przeglądu posesji
mieszkalnych indywidualnych położonych na
terenie Leżajska, zwracając uwagę na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości
a w szczególności na: stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych;
wygląd i stan ogrodzeń; stan zieleni wokół
budynków: trawniki, rabaty, ogródki, balkony; ogólny widok posesji z ulicy.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu
komisja postanowiła zakwalifikować do finału
konkursu nieruchomości wyszczególnione w
zestawieniu z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Po przeglądzie ww. nieruchomości oraz
dokonaniu ich oceny komisja postanowiła
przyznać nagrody właścicielom następujących posesji: I miejsce i nagrodę pieniężną w
wysokości – 1.500 zł posesji p. Knapów – ul.
Zielona 4, II miejsce i nagrodę pieniężną
w wysokości – 1.000 zł posesji p. Dziubów
– ul. Boczna Moniuszki 3, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości – 500 zł posesji
p. Grabarzów – ul. Sandomierska 29.
Komisja uważa, że na uznanie zasługują
wszyscy właściciele posesji zakwalifikowanych do finału, w tym właściciele nieruchomości, które w ubiegłym roku zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie. Obecnie
także znalazły się w ścisłej czołówce, lecz
zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą
otrzymać ponownie nagród pieniężnych. Ponadto szczególną uwagę członków komisji
zwróciły ogrody urządzone na posesjach: ul.
Ogrodowa 2, ul. Świętej Jadwigi Królowej 10
i ul. Sikorskiego 5.
Zdaniem komisji na odrębne wyróżnienie poza konkursem zasługuje Stanisław
Brzuzan – właściciel Firmy „KAROL” za
staranne utrzymanie zieleni miejskiej na
terenie Leżajska, w szczególności za piękne
urządzenie klombu na rondzie oraz kwietników w kształcie herbów w rynku miasta.
Stąd też komisja wnioskuje o przyznanie p.
Brzuzanowi nagrody pieniężnej w wysokości
1.000 zł ze środków finansowych miasta.
W podsumowaniu niniejszego konkursu
członkowie komisji wspólnie stwierdzają, że
z każdym rokiem przybywa na terenie miasta posesji, które mogą konkurować o miano
„najpiękniejszej”.
Suplement
Komisja po dokonaniu w lipcu i sierpniu
br. przeglądu indywidualnych posesji położonych na terenie miasta Leżajska do finału konkursu zakwalifikowała następujące
nieruchomości: ● ul. Boczna Moniuszki
3 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród – trawa dywanowa, elementy architektury ogrodowej: altanka, fontanna, kominek,
oczko wodne; ● ul. Lipy 8 – całość: dom,
ogrodzenie (kuta brama), ogród – urządzone
oczko wodne (pomost, strumyk), na zapleczu
domu malowidło na ścianie budynku gospodarczego; ● ul. Lipy 18 – całość: widok z
ulicy, dom, ogrodzenie, ogród; ● ul. Lipy
33b – całość: widok z ulicy, nowe budynki
– mieszkalny i garażowy, ogród, ogrodzenie;
● ul. Lipy 48 – całość: widok z ulicy, dom,
ogrodzenie, ogród; ● ul. Św. Jadwigi Królowej 10 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród – różne krzewy i kwiaty; ● ul. św.
Jadwigi Królowej 18 – całość: widok z ulicy,
dom, ogrodzenie, ogród – trawa dywanowa,
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rośliny; ● ul. Zmuliska 1e – całość: widok z
ulicy, dom, ogrodzenie, ogród; ● ul. Sikorskiego 5 – całość: widok z ulicy, ogródek
– oryginalne rośliny i krzewy, podjazd, ogrodzenie; ● ul. Podzwierzyniec 56 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród; ● ul.
Podzwierzyniec 80 – całość: widok z ulicy,
dom, ogrodzenie, ogród (wóz); ● ul. Reymonta 3 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród + pies; ● ul. Podolszyny 50 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród;● ul.
Zielona 4 – całość: widok z ulicy, dom,
ogrodzenie, piękny ogród – trawa dywanowa,
oryginalne krzewy i rośliny; ● ul. Słoneczna
7 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród; ● ul. Sandomierska 22A – całość:
widok z ulicy,– dom, ogrodzenie, ogród: trawa dywanowa, rośliny; ● ul. Sandomierska
29 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród – trawa dywanowa, kompozycje
z roślin; ● ul. Sandomierska 73 – całość:
widok z ulicy, trochę przysłonięty krzewami,
ogrodzenie, ogród, dom); ● ul. Ogrodowa 2
– ciekawy ogród: oryginalne krzewy i rośliny
oraz drzewa owocowe, widok z ulicy przysłonięty krzewami; (budynek drewniany do
odnowienia); ● ul. Ogrodowa 11 – całość:
widok z ulicy, nowy dom, ogrodzenie, ogród;
● ul. Ogrodowa 18 – całość: widok z ulicy
(część przysłonięta ogrodzeniem), budynki:
mieszkalny i garażowy, ogród, ogrodzenie; ●
ul. Kwiatowa 9 – całość: widok z ulicy, nowy
dom, ogrodzenie, ogród; ● ul. Kwiatowa 13
– całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród; ● ul. Mickiewicza 59 – całość: widok
z ulicy, odnowiony dom, ogród; ● ul. Armii
Krajowej 1 – całość: widok z ulicy, dom,
ogrodzenie, ogród; ● ul. Armii Krajowej 37
– całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród; ● ul. Armii Krajowej 39 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród; ●
ul. 11-Listopada 2 – całość: widok z ulicy,
dom, ogrodzenie, ogródek; ● ul. Szopena 35
– całość: widok z ulicy, ogród (wóz), dom,
ogrodzenie; ● ul. Szopena 33 – całość: widok z ulicy, trochę przysłonięty krzewami;
dom, ogrodzenie, ogród; ● ul. Opalińskiego
12 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogródek; ● ul. Paderewskiego 1 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogródek; ●
ul. Paderewskiego 11 – całość: widok z ulicy, trochę przysłonięty krzewami; budynki:
mieszkalny i garażowy, ogród, ogrodzenie; ●
ul. T. Michałka 12 – całość: widok z ulicy,
dom, ogrodzenie, ogród; ● ul. T. Michałka
17 – całość: widok z ulicy, dom, ogrodzenie,
ogród; ● ul. Orzeszkowej 2c – całość: widok
z ulicy, nowy dom, ogrodzenie, ogród.
Nieruchomości w zabudowie szeregowej: ● ul. Popiełuszki – ul. Nowińskiego
– całość: zadbana, szczególnie ogródki
od frontu; ● ul. Wyspiańskiego – całość:
zadbana, szczególnie ogródki od frontu; ●
ul. Reymonta 18 – nowy budynek, widok
frontu działki.
Nieruchomości nagrodzone i wyróżnione w roku ubiegłym nadal są bardzo
zadbane: ● ul. Armii Krajowej 17 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogród – trawa
dywanowa, kompozycje z roślin, (basen) +
ładny pies (I nagroda w 2003 r.); ● ul. Ks.
Czesława Brody 25 – całość: widok z ulicy,
budynki: mieszkalny i garażowy, ogrodzenie, ogród – trawa dywanowa (I nagroda
w 2003 r.); ● ul. Rzeszowska 64 – całość:
widok z ulicy, dom, ogrodzenie, ogródek (II
nagroda w 2003 r.); ● ul. św. Jadwigi-Królowej 20 – całość: widok z ulicy, odnowiony
dom drewniany, ładny ogródek, ogrodzenie
(III miejsce w 2003 r.); ● ul. Sandomierska
87-103 (boczna) – całość: ładny widok od
frontu (wyróżnienie w 2003 r.); ● ul. Mickiewicza 30 – urządzony „ogród botaniczny”
(specjalne wyróżnienie w 2003 r.).

Piknik z „Czerwonym
Kapturkiem”

17 lipca br. Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku zorganizowało w Ogródku
Jordanowskim dla wszystkich dzieci
Piknik z „Czerwonym Kapturkiem”.
Indywidualne zaproszenia otrzymały
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie
stawiły się w komplecie. Program przygotowała agencja artystyczna „Bajlandia” z
Rzeszowa, która zgromadziła bardzo liczną
młodą publiczność. Punktem kulminacyjnym była oczywiście bajka pt. „Czerwony
Kapturek”, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci. Aktorzy
poprowadzili bardzo ciekawe gry, zabawy
i konkursy z nagrodami zachęcając do
czynnego udziału nie tylko maluchy, ale
również ich rodziców.
Dzięki jednemu z naszych sponsorów
– ZPOW „Hortino” wszystkie pociechy mogły otrzymać lody. Koszty przedsięwzięcia
zostały sfinansowane z programu TVP
Warszawa „Reklama Dzieciom”.

Małgorzata Kisielewicz
Fot. Damian Wyszyński

Obóz pod Giewontem

Już po raz kolejny mam przyjemność
zdać relację z pobytu leżajskich dzieci
na obozie terapeutyczno-wypoczynkowym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Leżajsku przy wsparciu Miejskiego
Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Tym razem, dzięki organizatorowi, trafiliśmy do renomowanego polskiego kurortu – Zakopanego.Mieszkaliśmy w domu
wczasowym „Staszek i Wacek”. Podobał
nam się zwłaszcza widok z okien – piękna
panorama Tatr. W pobliżu DW. znajdowało
się boisko sportowe do piłki nożnej, kosz
do koszykówki i zadaszone miejsce do organizacji ognisk. Ośrodek położony był ok.
3 km od centrum co sprawiało, że chcąc
nie chcąc musieliśmy dużo spacerować.
Podczas pobytu w Zakopanem starałyśmy się urozmaicić naszym podopiecznym
wakacyjny wypoczynek poprzez organizowanie wycieczek, zajęć socjo-terapeutycznych, ognisk i dyskotek. Pierwszy tydzień
naszego pobytu upłynął pod znakiem
słońca do popołudnia i burz pod wieczór.
Niestety o drugiej połowie kolonii, jeśli
chodzi o pogodę, nic dobrego powiedzieć
nie mogę – poprawiła się w dzień naszego
wyjazdu, wcześniej codziennie padało.
Mimo to wydaje się, że udało nam się zobaczyć wiele. Byliśmy m.in. w tatrzańskich
dolinach w tym w najpiękniejszej z nich
– Dolinie Kościeliskiej, którą przeszliśmy
całą a nawet zboczyliśmy nad Smreczyński
Staw. Wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę.
Pod skocznią oglądaliśmy trening skoczków (plotkowano, że wśród nich skakał
sam Adam Małysz). Zwiedziliśmy Muzeum
Tatrzańskie, dawny drewniany kościółek
parafialny i stary cmentarz Na Pęksowym
Brzyzku, gdzie spoczywają sławni ludzie
zasłużeni dla Zakopanego. Chodziliśmy
Drogą Pod Reglami i Szlakiem Kasprowicza. Podczas wycieczki do Zębu (najwyżej
położonej wioski w Polsce) mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w niebie i aniołki za

chwilę zaczną pukać w szyby autobusu
– takie bowiem wrażenie spowodowała
chmura, która zasnuła całą miejscowość.
Wycieczki gawędami tatrzańskimi umilał
nam pan Jerzy Grzeszczak ze słynnego
rodu Gąsieniców.– przewodnik tatrzański
i ratownik TOPR. Jedną z atrakcji było
odwiedzanie najsłynniejszego deptaku w
Polsce – Krupówek. Jak się okazało była to
jednak atrakcja kosztowna (wysokie ceny).
Jako pozytyw pobytu należy wspomnieć o
kuchni w naszym ośrodku – była bardzo
dobra i obfita – dzieci nigdy nie mogły
skarżyć się na głód.
Upominki i nagrody dzieci mogły otrzymać biorąc udział w konkursach, m.in.
trwającym przez całą kolonię konkursie
czystości oraz plastycznym pt.: „Piękno
gór”. W konkursach tych nie było przegranych – wszystkie dzieci otrzymały
nagrody.
Popołudnia i wieczory kiedy pogoda nie
pozwalała na opuszczenie domu, koloniści
spędzali na dyskotekach, ognisku, projekcji filmów wideo lub innych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę
kolonii, na co dzień nauczycielki dyplomowane Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Leżajsku: mgr Genowefę Wanat i mgr
Dorotę Portka.
Impreza, jak zwykle profesjonalnie
zorganizowana przez pana Wojciecha
Wirskiego z Urzędu Miejskiego, mogła się
również odbyć dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Centrum Kultury i jego
dyrektorowi pani M. Horoszko, której
udało się pozyskać pieniądze od sponsora – Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji
„Reklama Dzieciom”.
Typowaniem dzieci i zgromadzeniem
dokumentacji zajął się natomiast Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z pedagogami ze świetlicy socjoterapeutycznej, finansowanej ze środków
miejskich.
Muszę w tym miejscu pochwalić również dzieci, które nie sprawiały większych
kłopotów wychowawczych i mam nadzieję,
że z przyjemnością wracają we wspomnieniach do Zakopanego.

E.Dąbrowska-Rutowicz

Węgrzy u nas
na wakacjach

Przez dziesięć dni (8–17 lipca br.) ponad trzydziestoosobowa grupa młodzieży
z partnerskiego miasta Vasarosnameny
na Węgrzech na zaproszenie burmistrza
i Szkoły Podstawowej nr 3. W ubiegłym
roku taki wakacyjny turnus spędzili na
Węgrzech uczniowie leżajskich szkół. Był
to więc rodzaj rewizyty i rewanżu.
Młodzież i jej opiekunowie z krainy
czardasza złożyli wizytę w ratuszu, gdzie
spotkali się z władzami miasta, zapoznali
z historia i teraźniejszością Leżajska. W
ciągu swego pobytu w naszym mieście
zwiedzili najcenniejsze zabytki, wysłuchali
koncertu organowego w Bazylice, obejrzeli
żeremia bobrów i ścieżkę ekologiczną, poznali Las Klasztorny, zwiedzili Łańcut i zamek, ośrodek jeździecki w Wierzawicach,
byli nad zalewem w Ożannie i nad Florydą,
kąpali się też na krytym basenie w Trzebownisku. Był też piknik przy ognisku w
Brzózie Królewskiej i zwiedzanie dworku
myśliwskiego Potockich w Julinie.
Węgrzy mieszkali w Domu Pielgrzyma,
czas wolny poza wycieczkami spędzali na
różnego atrakcjach organizowanych przez
SP 3. Wyjeżdżając, bili się w piersi, ze było
wspaniale.

(am)

Żegnaj lato na rok...

Jak wakacje to tylko w doborowym
towarzystwie – tak zapewne sądzą
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Gimnazjum Miejskiego i Liceum Ogól-

nokształcącego w Leżajsku. Już od kilku
lat jeżdżą nad morze pod opieką nauczycielek: E. Furmańskiej, R. Raźnikiewicz i I.
Karakuły-Stadnik. Życie kolonijne zaczyna
się już od podróży autokarem, ponieważ
młodzież zna się ze szkoły i nie ma kłopotu
z nawiązywaniem kontaktów.
Oprócz plażowania, kąpieli w zimnym
Bałtyku i wycieczek młodzież uwielbiali
mecze w piłkę nożną, siatkówkę i wszelkie inne rozgrywki sportowe, kiedy to koloniści mogli się zmierzyć z kadrą. Kadra
nie zawsze miała ochotę się poddać, stąd
wieczne rewanże zapowiadane nawet na
następny rok. Najstarsza grupa kolonijna
to już „starzy wyjadacze”. Chętnie włączali się w przygotowanie rozgrywek sportowych, „chrztu morskiego”, konkursów i
imprez kulturalnych. Kto wie, może rośnie
kolejna grupa organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Na tegorocznej kolonii podobały się też
wieczorne „śpiewanki”, które prowadził D.
Dec. Dziewczyny całymi wieczorami śpiewały romantyczne piosenki tęsknie wzdychając przy zapalonych świecach. Chłopcy
oczywiście nie wiedzieli, o co chodzi, ale
na koniec kolonii chętnie wymieniali adresy i numery telefonów. Spotkamy się na
pewno za rok.

Z gitarą i piórem…

(eri)

Na tegorocznych wakacjach trzydziestoosobowa grupa harcerzy z Hufca Leżajsk
wyjechała (14–18 sierpnia br.) na pięciodniowy biwak do Kamionki (k. Sędziszowa
Młp.) na specjalne zaproszenie pani Doroty Budy, nauczycielki z SP w Klęczanach. Harcerze z 14 TWDH „Jastrząb”, 2
ŚDH „Jussy” i Próbnej DH w Giedlarowej
zaprosili na ten biwak swoich kolegów i
koleżanki z myślą o wspólnej zabawie i
pochwaleniu się swoimi umiejętnościami
zdobytymi na zbiórkach i poprzednich
biwakach.
Cały biwak poprowadził dh Damian
Dec z 14 TWDH „Jastrząb” wraz z panią
Dorotą Budą i Małgorzatą Piętą oferując wszystkim ciekawe zabawy, quizy,
wycieczki i zajęcia uczące udzielania
pierwszej pomocy. Noce także wypełnione
były zajęciami, które druhny i druhowie
sami sobie wymyślali pomimo zakazów i
upominania przez kadrę. Cały biwak niestety minął szybko i zanim ktokolwiek się
obejrzał, już trzeba było wracać. Ostatni
wieczór spędzony był oczywiście przy ognisku i gitarze.

Dzieci z „dwójki”
nad Soliną

(db)

U stóp góry Jawor nad zalewem Solińskim, gdzie zapora zatrzymała Solinkę
i San, tworząc piękne rozlewisko, na
półwyspie o powierzchni 50 ha znajduje się Wojskowy Zespół Wypoczynkowy
”Jawor”. Wokół unikatowa przyroda z
bogatą florą i fauną, czyste środowisko,
sprzyjający klimat – to wszystko zachęca do wypoczynku. Tam właśnie dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku
miały okazję odpoczywać między 12–23
lipca tego roku na szkolnej kolonii zorganizowanej przez nauczycielki tej
szkoły: Teresę Dydacką-Jarek, Jolantę
Żołyniak i Lidię Kucharską.
Wyjechało na nią 30 uczestników, których zawiózł na miejsce autokar sponsorowany przez Komitet Rodzicielski SP nr
2. Wszyscy mieszkali w malowniczo położonym domu wczasowym o dźwięcznej
nazwie „Modrzew”, w trzyosobowych pokojach o wysokim standardzie. Codziennie
dzieci korzystały z hali sportowej, siłowni,
kortów tenisowych oraz krytej pływalni.
Każdy kolonista miał okazję popluskać się
w wodzie, a nawet podjąć próbę pływania
pod fachowym okiem Teresy Dydackiej-

Jarek. Nie brakowało też innych atrakcji
np. wieczornych ognisk z pieczeniem
kiełbasek, dyskotek, spacerów i zabaw
na plaży.
Szczególnie podobała się dzieciom
wyprawa do wioski indiańskiej, podczas
której mogli przeżyć prawdziwie indiańskie
przygody. Koloniści zdobywali szczyty i wędrowali po górskich szlakach m.in. szlakiem do Soliny, gdzie stąpali po największej w Polsce zaporze, dzielnie wdrapali
się na górę Jawor, skąd mogli podziwiać
wspaniałe widoki na pasma Bieszczadów i
zalew. Prawdziwym wyzwaniem dla uczestników było zdobycie szczytu Połoniny Wetlińskiej, po czym dumni z siebie zeszli do
Wetlinki, gdzie czekała na nich kiełbaska z
grilla. W drodze powrotnej młodzi piechurzy wysłuchali opowieści przewodnika o
Bieszczadach. Poznali legendy o „Biesach
i czadach”, „Kamieniu leskim” i wiele innych. Duże wrażenie zrobiła na wszystkich
wycieczka statkiem po zalewie Solińskim.
Dzieci mogły zobaczyć „Domek Baby Jagi”,
zakątek „Koniec Świata” i „Martwy Las”, a
bosman znów opowiedział wiele ciekawych
historii.
Ale to nie wszystko. Cały pobyt obfitował
w różne kolonijne konkursy, jak: „Kamienna twórczość”, konkurs czystości, konkurs
literacki na opowiadanie lub wiersz. Radości i zabawy nie było końca, jeden dzień
był inny od drugiego. Kolonia, w której
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku niestety szybko
się skończyła. Do domu wszyscy wrócili
wypoczęci, szczęśliwi i pełni wspaniałych
wrażeń. Piękne zdjęcia będą przypominały
o miłych chwilach spędzonych w uroczym
zakątku i serdecznych przyjaciołach. Jawor to piękne miejsce i wszyscy mają nadzieję, że za rok znów go zobaczą podczas
następnej letniej kolonii.

Organizatorki kolonii
JAWOR 2004
Teresa Dydacka-Jarek,
Jolanta Żołyniak, Lidia Kucharska

Organizatorzy kolonii JAWOR 2004
pragną serdecznie podziękować Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Jackowi Głowackiemu za pomoc
finansową w zorganizowaniu wypoczynku
letniego.

„Kwitełech 2004”

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
w dniach 16–17 października br. po raz
trzeci organizuje Dni Kultury Żydowskiej „Kwitełech 2004”.
W dzieje miasta Leżajsk wplotły się w
naturalny sposób losy Żydów, gdyż od
XVI w. do wybuchu II wojny światowej
stanowili oni integralną część społeczności
miejskiej. Po wojnie pozostał po nich pusty plac, na którym zrekonstruowano grób
rabbiego Elimelecha – chluby miejscowego żydostwa. Jednak ocaleni z zagłady nie
zapomnieli o rodzinnym mieście, każdego
roku przybywają do Leżajska pielgrzymi z
całego świata.
Nasz festiwal poprzez różnego rodzaju
konfrontacje kultur żydowskiej i polskiej,
ma na celu przybliżenie obydwu mentalności. W tym roku będzie wiele atrakcji
artystycznych, m.in.: spotkania ze sztuką,
spektakle teatralne, koncerty zespołów
wokalno-instrumentalnych
jarmark polsko – żydowski, poznanie
zabytków kultury polskiej i żydowskiej
z okolicznych terenów, wystawę fotograficzną „Chasydzi w Leżajsku i okolicach”,
sesja popularno-naukowa na temat
wspólnych aspektów kultury polskiej i
żydowskiej, warsztaty tańców polskich i
żydowskich.
Już teraz wszystkich bardzo serdecznie
zapraszamy.

Adam Fus
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piszą do nas

DO
REDAKCJI
BIULETYNU
MIEJSKIEGO

Szanowna Redakcjo, zabieram głos w
sprawie granic miasta Leżajska, jako jego
pełnoprawny obywatel. Uprzejmie proszę o
opublikowanie mojego listu w całości.
Z niedowierzaniem i zaskoczeniem
przyjąłem decyzję rządu, w sprawie powiększenia obszaru miasta. Jak zawsze w
przeszłości, tak i dziś, inni „wiedzą lepiej”,
co dla nas jest dobre. Leżajska dusi się w
swoich granicach. Nie ma przestrzeni na
rozwój miasta! Brak terenów nawet pod
indywidualną zabudowę! Staraniem władz
miasta i burmistrza Tadeusza Trębacza
osobiści, utworzona została specjalna
strefa ekonomiczna. Jej istnienie sprzyja lokowaniu inwestycji, a to skutkuje
powstaniem nowych miejsc pracy. I co z
tego, że jest strefa, jak nie ma terenów pod
budowę inwestycji!
W naszym powiecie oficjalne bezrobocie
to 18 procent, nieoficjalne, ale rzeczywiste,
to około 30 procent!! W samym mieście
faktyczne bezrobocie przekracza 20 procent! Dziwna to sytuacja, w której przeciwnicy nowych miejsc pracy, a więc ci, co są
przeciwko zmianie granic, zajmują miejsca
bezrobotnym mieszkańcom miasta! Skoro
są przeciwni nowym miejscom pracy, to
logicznym byłoby pozbawienie ich pracy w
mieście, które ma swoich bezrobotnych!
Dopóki nie było specjalnej strefy ekonomicznej, moim zdaniem, nie było racjonalnych powodów powiększania miasta. Jej
powstanie zmieniło wszystko.
Wójt Tołpa próby zmiany granic nazywa,
„skokiem na kasę gminy!” Z tej kasy nie ma
już co ukraść, bo władze gminy „świetnie”
sobie sami radzą! Wypłacają sobie pensje
i premie, których nie powstydziłby się minister prywatyzacji! Oczywiście dotyczy to
władz gminy, a nie jej pracowników.
W telegraficznym skrócie zajmę się losem kasy gminy. Wykażę jakie korzyści
mają mieszkańcy broniący kasę gminy,
przed „zakusami burmistrza”!
Wójt Tołpa i jego zastępca, prywatnie
kompan Henryk Śliwa, ponad życie kochają niepotrzebne nikomu prócz ich samych
inwestycje. Projekt budowy oczyszczalni
ścieków w Wierzawicach za dwanaście
milionów, nie służy mieszkańcom, lecz
wykonawcom i... zleceniodawcy!! Budowniczowie znają prawa i swoje powinności
wobec zleceniodawcy! Nie ma racjonalnego
powodu budowy oczyszczalni ścieków, w
sytuacji, gdy miasto może i chce przyjąć
wszystkie ścieki gminy za 200 tysięcy!!
Wójt Tołpa o propozycji miasta złożonej na
piśmie doskonale wiedział, jeszcze przed
rozpoczęciem projektu budowy oczyszczalni! Poddając pod głosowanie radnym
gminy projekt budowy oczyszczalni, nie
tylko nie powiedział o pisemnej propozycji miasta, ale stwierdził, że miasto nie
chce przyjąć ścieków gminy, bo nie ma
takich możliwości!! Mając taką wiedzę,
radni podjęli słuszną decyzję o budowie
oczyszczalni!
Dlaczego wprowadził w błąd radnych?
Jaki był tego powód? Pieniądze!! Brak
budowy tak wielkiej inwestycji, to brak
bakszyszu od wykonawcy, tym bardziej,
gdy zapadły już ustalenia co do jego
wysokości! Nie ma innego logicznego
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powodu budowy niepotrzebnej oczyszczalni, niż dola od budowy dla inwestora!
Snu z powiek Tołpy nie spędza troska o
los mieszkańców gminy. Ich los jest mu
zupełnie obojętny! Inwestycje to źródło
dochodów, tym większe im większa inwestycja. Nie da się robić inwestycji bez
pieniędzy, dlatego pieniądze z podatków
od istniejących zakładów, pozwalają Tołpie
na inwestycje, a tym samym może liczyć
na wdzięczność tych co je realizują! Wójt
nie zawraca sobie głowy bezrobotnymi z
gminy, z tego nie dochodów, a Tołpa nigdy
nie był filantropem! Już dziś mieszkańcy
gminy powinni przyjąć do wiadomości, że
to oni zapłacą za budowę oczyszczalni!
Gmina odbierze co do złotówki wydane
lekką rączką pieniądze.
To nie koniec budowlanych szaleństw.
Budowa szkoły w Wierzawicach, jest tak
samo potrzebna jak oczyszczalnia ścieków!
Ale z zaplanowanych czterech milionów na
budowę, jakąś część uszczknie inwestor!
W końcu po to robi się inwestycje! Zlecane usługi w drodze przetargu cuchną
bardziej niż oczyszczalnia najgorszych
ścieków. Wybór wykonawcy jest bardziej
niż podejrzany. Były sytuacje, gdy zapłacono wykonawcy za remont budynku i
demontaż setek metrów papy z dachu na
którym nigdy papy nie było!! Wykonawcy
usług na rzecz gminy potrafią otynkować
zewnętrzne ściany budynku, nie naruszając przy tym jego wcześniejszego ocieplenia!! Niedokończone inwestycje popadają
w ruinę.
Za gminne inwestycje odpowiedzialny
jest vice wójt Henryk Śliwa, który nie
tylko kocha projektować, ale również
oceniać projekty innych mimo, że nie ma
o tym zielonego pojęcia! Jako dowód jego
dyletanctwa, niech posłuży opinia biegłego
sądowego, wydana przy okazji wykonania
przez niego dokumentacji technicznej budowy wodociągów na rzecz gminy, za którą
domagał się zapłaty na drodze sądowej.
Gmina straciła 200 tysięcy złotych! Oto
ocena jego projektu przez biegłego. Cytuję:
„Dokumentacja techniczna wykonana została i opracowana bez znajomości podstawowych wiadomości zasad projektowania
tego typu obiektów i jako taka nie nadaje
się do praktycznego wdrożenia, bo nawet
nie posiada znamion projektu technicznego”. Koniec cytatu. Mimo miażdżącej opinii biegłego, która bez wątpienia ośmiesza
jego umiejętności, jegomość Śliwa, nadal
domagał się zapłaty za ów „wybitny” projekt!
Przykładów „skoku na kasę” można by
mnożyć! Cztery miliony wpływów z podatków od istniejących zakładów, pozwala na
niepotrzebne inwestycje, które wyłącznie
służą tym, którzy je zlecają!
Wyczytałem w „Super Nowościach” o
zamiarze budowy w sąsiedztwie istniejących zakładów, jakiegoś parku maszyn!
Sic! Istnieje pewność, że wystarczy jeszcze
dwa lata rządów panów Tołpy i Śliwy, by
powstał nie tylko park maszyn, ale by cała
gmina Leżajska zmieniła się w skansen!
Tak już na zakończenie by młodzi
mieli wiedzę jakie prawa do istniejących
zakładów ma gmina Leżajsk. W latach
1970–1980 do torów kolejowych budowano sypialnię miasta, tu nie budowano
zakładów. Część przemysłowa miasta powstała za torami, tam zostały ulokowane
wszystkie produkcyjne zakłady! Nigdy one
nie należały do gminy! Od momentu budowy były integralną częścią miasta. Zabiegi
o przyłączenie na powrót terenów części

przemysłowej do miasta, nie jest skokiem
na kasę, lecz zabiegami właściciela do
odzyskania własności!!
Władze miasta nie mogą i nie powinny
zaprzestać walki o swoją własność! Tereny muszą być przyłączone do miasta, tym
bardziej, że powiększenie terenów pozwoli
na utworzenie nowych miejsc pracy. Władze miasta mają obowiązek wobec jego
mieszkańców, odzyskać przynajmniej to,
co zawsze było własnością miasta!

Red. Szerszenia
Jan Pluszkiewicz

Od redakcji:
Listów, jakie Czytelnicy do nas przysyłają, nie skracamy. Po pierwsze dlatego, że
cenimy naszych Czytelników i szanujemy
ich prawo do wyrażania swoich przekonań,
a po drugie – nie chcemy być posądzeni
o manipulację, co – niewykluczone, iż w
przypadku dokonania skrótów wypowiedzi
– można by było redakcji zarzucić.
List ten również nie został skrócony.
Publikujemy go oryginalnej wersji (słownej i interpunkcyjnej). Pozwoliliśmy sobie
jedynie na dokonanie kilku technicznych
korekt – znak % zastąpiliśmy słowem i
wyznaczyliśmy akapity, które oddzielają
zasygnalizowane problemy, dzięki czemu
łatwiej odbiera się zawarte w tym liście
przesłanie.

List do „BM”

Droga Redakcjo!

Chcę się podzielić paroma uwagami na
temat tego, co ostatnio dzieje się w Leżajsku. Nie wiem, czy jest to efekt wejścia
Polski do Unii Europejskiej, czy może niezwykłej aktywności władz miasta. Jestem
zdziwiona i zaskoczona tym, co zobaczyłam, odwiedzając Leżajsk podczas wakacji. Od wielu lat mieszkam we Francji, w
podobnym, może trochę większym mieście.
Przyznam, że życie u nas toczy się wolniej, bo aż tylu zmian w ciągu roku nie
zauważyłam. A w Leżajsku od poprzednich
wakacji bardzo dużo się zmieniło.
Przede wszystkim bardzo wyładniał
ostatnio Rynek. Prawie wszystkie kamieniczki są odnowione, kolorowe, po prostu
tak ładne, że aż się chce na nie patrzeć. A
jeszcze rok temu, zwłaszcza na kilka z nich
wprost nie można było patrzeć, bo odpadał
z nich tynk. Zauważyłam też, że jest więcej
parkingów, odnowionych ulic i chodników.
Szczególnie spodobały mi się dwa kwietniki w Rynku – herb miasta, nazwa i rok
założenia. To ciekawy pomysł, żeby ułożyć
to wszystko z kwiatów.
Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na
kilka innych uwag, bo już nie mieszkam
w Leżajsku, ale podpowiada mi to sentyment do miasta, w którym spędziłam
dzieciństwo. Kiedyś było to ciche, spokojne
miasteczko, a teraz jest w nim jeden wielki
huk w ciągu dnia. Po głównej ulicy tam i z
powrotem jeżdżą ciężarówki, jest mnóstwo
aut. Myślę, że dobrze by było, gdyby się
ich można było pozbyć, żeby nie jeździły przez miasto tylko gdzieś obok, jakąś
autostradą. Mam nadzieję, że ona kiedyś
powstanie. I może nie trzeba będzie na
to długo czekać, jeśli władze miasta tak
dynamicznie działają, co zobaczyłem na
własne oczy. Proszę nie podawać mojego
nazwiska, bo nie jest ważne jak się nazywam, raczej co myślę.
Pozdrawiam serdecznie

Joanna Sz.

•••

inicjatywy

Buduj z nami

Rozmowa
z mgr inż. arch.
MAŁGORZATĄ TARKOWSKĄ
dyrektorem
Pracowni Projektowej
„Cheferen – Arch”
● Zacznę od czegoś, czego nie rozumiem. Otóż dwa lata temu znajomi, podejmując się budowy własnego domu,
kupili jeden z oferowanych na rynku
gotowych projektów. Był ponoć tani, a
ostatecznie okazało się, że kosztował
ich trzy razy drożej. Dlaczego?
● Katalogi gotowych projektów, których ostatnio jest na rynku mnóstwo, są
pułapką dla potencjalnych inwestorów.
Kolorowe wydawnictwa, ładna grafika
komputerowa domów – to nęci klienta.
Cena też. Niestety tego rodzaju reklamę
można porównać do reklamy wczasów zagranicznych, w której folderach widnieją
piękne hotele, a na miejscu okazuje się,
że jest to paskudny motel.
● Przecież w katalogach są nazwy
firm projektowych i adresy ich punktów sprzedaży!
● To prawda, ale rzeczywistość jest
mniej folderowa. Stowarzyszenie Architektów Polskich w 2003 roku sprawdziło ile
na naszym rynku jest firm projektowych, a
ile jedynie wydawnictw, czerpiących zyski
ze sprzedaży katalogów. Okazało się, że
60 procent to wydawnictwa, a 40 procent
to firmy projektowe. Nowoczesna grafika
komputerowa i dostęp do katalogów firm
niemieckich, francuskich, austriackich
spowodowały, że pojawiły się u nas przedruki tychże katalogów. Powszechną wesołość w środowisku architektów wzbudziła
pewna firma z Krakowa, która wypuściła
katalog z urokliwymi domami, ale zapomniała przetłumaczyć część opisów z niemieckiego na polski. Mało tego – w dokumentacji było tyle błędów merytorycznych,
że nie nadawała się do realizacji.
● Dlaczego, pani zdaniem inwestorzy
kupują projekty gotowe?
● Bo są tanie. Łapią się jak ryba na haczyk. One rzeczywiście są tanie w momencie zakupu. Ale potem zaczynają „schody” i
koszty rosną. Bo trzeba go „zakotwiczyć” w
terenie i dopasować do własnej wizji. A to
wszystko kosztuje! Płaci się więc dodatkowo za projekt zagospodarowania terenu, za
przystosowanie konstrukcji do wymagań
terenowych, za zmiany funkcjonalne...
● Frycowe?
● Niestety tak. Najbardziej obrazowy
będzie przykład Kowalskiego, który kupił
projekt gotowy za 1500 złotych i natychmiast musiał zacząć dokładać – 500 zł
za projekt zagospodarowania, 1500 zł za
zmiany funkcjonalne i przystosowanie do
warunków terenowych. (Projektant, który
robi takie przystosowanie, w zasadzie
opracowuje nową dokumentację, bo „gotowiec” z reguły nie nadaje się do realizacji.)
Ile dopłacił Kowalski? O ile kupiony przez
niego tańszy projekt okazał się droższy?
● W pani Biurze Obsługi Klienta też
są gotowe projekty. Mało tego – są również ich makiety. Ale pani projekty już
na wstępie są jednak droższe od tych,
które można kupić w przysłowiowym

kiosku „Ruchu”. Czy to takie dziwne,
że inwestorzy starają się ponosić jak
najniższe koszty?
● Nie. Tylko że w moich katalogach są
projekty tylko domów zrealizowanych,
a w katalogach ogólnodostępnych to w
większości komputerowe koncepcje. I
są to projekty mojego autorstwa, a nie
przedruki. Ceny rzeczywiście są konkurencyjne, bo ujęty jest w nich też projekt
zagospodarowania i przystosowania do
warunków terenowych oraz drobne zmiany na życzenie klienta, a także bezpłatny
projekt szamba.
● To trochę zmienia postać rzeczy.
W ostatecznym rozrachunku może to
być jednak wydatek mniejszy. Na co
pani zdaniem powinien zwracać uwagę

Gotowce

● Przede wszystkim spokoju i rozwagi.
Pośpiech wskazany jest tylko przy łapaniu
pchły. Jeśli chcemy budować swój dom,
musimy spokojnie zastanowić się nad
tym, jak ma on wyglądać, jakie ma pełnić
funkcje, ile powinien mieć kondygnacji, ile
pokoi, może ma być w nim patio, sauna,
basen, a może nie. Zalecam oglądanie
katalogów, bo one pobudzają wyobraźnię,
ale przede wszystkim zalecam rozwagę w
podejmowaniu decyzji o zakupie gotowych
projektów. Najbezpieczniej jest poradzić
się architekta.
● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka

ułatwienie czy utrapienie?
ktoś, kto decyduje się na zakup gotowego ogólnodostępnego projektu czyli
tej komputerowej wizji?
● Najlepiej kupować dokumentacje w
siedzibie firmy, a nie w przypadkowych
punktach sprzedaży. Pamiętać należy,
że od 2003 roku do opracowania dokumentacji technicznych uprawnieni są
tylko projektanci, którzy mają stosowne
uprawnienia projektowe i legitymują się
przynależnością do Izby Architektów lub
Izby Inżynierów Budownictwa. Ktoś, kto
sprzedaje gotowy projekt w kiosku, raczej
nie ma prawa proponowania usługi adaptowania dokumentacji do potrzeb klienta.
Przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub
wykonaniu dokumentacji technicznej najlepiej więc udać się wprost do architekta,
który doradzi i pomoże dokonać właściwego wyboru.
● Czym oprócz ceny kierują się inwestorzy przy wyborze projektu gotowego?
● Głównie wyglądem zewnętrznym
obiektu i na to nastawiony jest sprzedawca katalogu. Warto zauważyć, że te
elementy, które są najistotniejsze w projekcie (funkcjonalność domu, prawidłowe
oświetlenie) na kartach katalogowych są
traktowane jak smutna konieczność. Mała
skala, niezbyt czytelne zapisy powierzchni,
brak wymiarów powodują, że inwestor nie
zwraca na to uwagi. A powinien, bo dopiero w trakcie realizacji zaczynają pojawiać
się niespodzianki.
● Dlaczego inwestorzy oszczędzają
na projekcie?
● Jest to niestety zjawisko powszechne
w naszym kraju. Mało kto uświadamia
sobie, że projekt domu można porównać
do ceny kompletu wypoczynkowego mebli!
A przecież właśnie na podstawie projektu
budujemy nasz wymarzony mały, biały
domek. Dopiero, kiedy kupujemy meble,
zaczynamy rozumieć, że odpowiedzialność
zawodowa projektanta kosztuje u nas grosze. Oszczędzanie na projekcie jest nieporozumieniem. Dobry, dopracowany projekt
to sprawna realizacja i przede wszystkim
spełnienie oczekiwań inwestora.
● Czego zatem życzyć tym, którzy
zamierzają budować dom?

Pani Małgorzata Tarkowska,
która w tym roku uruchomiła
filię swej firmy w Leżajsku, zaproponowała redagowanie na
łamach „Biuletynu Miejskiego”
szpalty porad z zakresu architektonicznych rozwiązań różnego typu obiektów i przepisów
prawa budowlanego. „BM” ma
nadzieję, że będzie to szpalta
potrzebna wielu Czytelnikom.
Po raz pierwszy pojawi się ona
w najbliższym wydaniu.

proponuje
Od września 2004 roku Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
(LSR) realizuje, w ramach programu PHARE 2002 „Promocja
wzrostu zatrudnienia wśród
młodzieży”, projekt „NIE ZWLEKAJ – DZIAŁAJ”.
Celem projektu jest zwiększenie szans bezrobotnej młodzieży
w zdobyciu zatrudnienia. Udział
w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnikiem projektu może być
osoba bezrobotna do 26 roku
życia, która posiada co najmniej
średnie wykształcenie i pozostaje
bez pracy nie dłużej niż 12 miesięcy po ukończeniu szkoły. W
ramach projektu przewidziano
warsztaty edukacyjne, spotkania
indywidualne z doradcą zawodowym oraz szkolenia. Ponadto 40
uczestników projektu zdobędzie
doświadczenie zawodowe poprzez
odbycie trzymiesięcznych staży
zawodowych.
Szczegółowych informacji udziela Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, 37-300 Leżajsk, ul. Targowa
9, tel. (17) 242-79-08, www.lsr.pl
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Programu PHARE 2002.
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szachy
Kącik szachowy
Witam wszystkich sympatyków szachowych po wakacyjnej przerwie. Po
krótkiej chwili rozstania proponuję kolejną porcję zadań do rozwiązania. Tym
razem białe muszą wykonać dwa ruchy,
aby wygrać partię. Szukajcie właściwych
rozwiązań. Powodzenia!
Zadanie 1.

Zadanie 2.

•••

pływalnia

CENNIK

opłat za wstęp na Krytą Pływalnię w Leżajsku
Godziny

Cena biletu
za 1 godz.

Bilet
ulgowy*
za 1 godz.

Poniedziałek – piątek

6.00–8.00

5 zł

4 zł

Poniedziałek – piątek

8.00–17.00

(szkoły w ramach
zajęć lekcyjnych)

Poniedziałek – piątek

8.00–17.00

7 zł

6 zł

Poniedziałek – piątek

17.00–22.00

6 zł

5 zł

Sobota, niedziela, święta

6.00–8.00

5 zł

4 zł

Sobota, niedziela, święta

8.00–22.00

7 zł

6 zł

Dzień

Poniedziałek – niedziela

Zadanie 3.

KARNETY:
6.00–22.00

4 zł

50 zł
100 zł
200 zł

UWAGA! W cenie karnetów uwzględniono rabaty w wysokości 10, 15
i 20 procent. Kaucja zwrotna za wydanie karnetu wynosi 20 zł.

GRUPY ZORGANIZOWANE PRZEDSZKOLNE:
(maksimum 15 osób i opiekun, którego wejście jest bezpłatne)
Poniedziałek – piątek
8.00–15.00
30 zł

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM:
Zad. 1 – Gc4, zad. 2 – Ge4, zad. 3
– Gf8, zad. 4 – Gb2.

Andrzej Mazurkiewicz

Ogłoszenie!

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku informuje, iż w roku szkolnym 2004/2005
prowadził będzie szkółkę szachową dla
dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół
naszego miasta. Zajęcia odbywać się
będą w budynku szkoły. Zapisów dokonywać można telefonicznie pod numerem 242 00 33. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy. Zachęcamy
także do uczestnictwa w turniejach
szachowych organizowanych w SP nr
1. Będą to następujące turnieje:
1. II Mikołajkowy Turniej Szachowy o
Puchar Burmistrza Miasta Leżajska
(grudzień)
2. III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska w
ramach obchodów DNI LEŻAJSKA
(maj 2005 r.)
3. II Turniej Szachowy „O Uśmiech
Dziecka” (czerwiec 2005 r.)

Prezes UKS
Andrzej Mazurkiewicz

20

GRUPY ZORGANIZOWANE SZKOLNE
(POZA ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI):
(maksimum 15 osób i opiekun, którego wejście jest bezpłatne)
Poniedziałek – piątek
6.00–15.00
45,00 zł
Poniedziałek – piątek
15.00–18.00
52,50 zł
GRUPY ZORGANIZOWANE OSÓB DOROSŁYCH:
(maksimum 15 osób i opiekun – grupy sportowe, zakłady pracy itp.)
Poniedziałek – piątek
6.00–8.00
45,00 zł
Poniedziałek – piątek
8.00–18.00
75,00 zł
Poniedziałek – piątek
18.00–22.00
82,50 zł
REZERWACJA CAŁEGO BASENU:
Poniedziałek – piątek
18.00–22.00
600 zł
Poniedziałek – piątek
Sobota

REZERWACJA TORU:
18.00–22.00
6.00–10.00

60 zł
85 zł

KURSY NAUKI PŁYWANIA:
Grupowe – 180 zł od osoby (kurs trwa 20 godzin).
Grupy dzieci i młodzieży z instruktorem – 120 zł za godzinę (maksimum 15 osób w grupie)
Sauna:
5 zł od osoby za 20 minut
Uwaga! Ze względów technicznych (konieczność nagrzania
sauny) chętni proszeni są o wcześniejszą rezerwację. Sauna
udostępniana będzie dla minimum 3 osób.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8–17 pływalnia w pierwszej kolejności
zarezerwowana jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.
* Do nabycia biletu ulgowego mają prawo uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, średnich dziennych oraz studenci do 25. roku życia po
okazaniu ważnej legitymacji.
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sport

III liga

Przełamać
debiutancką
tremę i uwierzyć
we własne siły

Zaledwie miesiąc miał nowy trener
„Pogoni” na przygotowanie drużyny
do rozgrywek w III lidze. W jej składzie
zaszły istotne zmiany, pojawili się nowi
zawodnicy, drużyna – w ocenie trenera
i Zarządu Klubu – winna uplasować się
w środku tabeli, bezpiecznie od strefy
spadkowej.
„Pogoń” zainaugurowała rozgrywki III
ligi meczem z Hetmanem Zamość remisując 0:0. Nasza drużyna rozegrała dobry
mecz, który przy odrobinie szczęścia można było wygrać, lecz zawiodła skuteczność
strzelecka.
Wyjazd do Krakowa i przegrana 1:0 z
II Wisłą, gdzie w jej składzie wystąpiło aż
7 pierwszoligowców, absolutnie nie przynosi ujmy „Pogoni”, wręcz przeciwnie.
Obecny na meczu trener I Wisły Henryk
Kasperczak był zaskoczony postawą naszej drużyny, oceniając ją jako dobry i
solidny zespół.
Trzeci mecz z Hutnikiem Kraków
przegrany 1:2 wykazał małą odporność
psychiczną niektórych piłkarzy i dalszy
brak skuteczności strzeleckiej naszych zawodników. Grając w dziesiątkę (usunięty
nasz napastnik za drugą żółtą kartkę) nie
można wygrać spotkania z takim solidnym
zespołem jak Hutnik. Czwarty mecz w Staszowie z imienniczką miał dwa oblicza. W
pierwszej połowie przeważali Staszowianie, potwierdzając to zdobyciem bramki.
Po przerwie role się odwróciły. Leżajska
Pogoń mocno przycisnęła, wyrównując z
rzutu karnego. Pomimo kilku „setek” nasi
zawodnicy nie zmienili wyniku, zmienił go
natomiast sędzia, dyktując w końcówce
meczu rzut karny dla „Pogoni” Staszów za
problematyczną rękę naszego obrońcy.
Ostatni mecz z beniaminkiem „Wierna”
Małogoszcz pomimo dobrej gry „Pogoni”

zakończył się tylko remisem 0:0. Podobnie jak w poprzednich meczach, brak było
skutecznego wykończenia akcji przez naszych piłkarzy.
Tak więc drużyna musi przełamać debiutancką tremę i uwierzyć we własne siły,
aby zdobywać tak potrzebne punkty.
Miejmy nadzieję, że wkrótce to nastąpi
i nasi chłopcy przysporzą zadowolenia
oraz satysfakcji swoim sympatykom i
kibicom.

(em)

MZKS
„Pogoń” Leżajsk

Prezes Zarządu: Mieczysław Sroka.
Kierownik drużyny: Jan Berestka.
Trener: Ryszard Kuźma.
Bramkarze: M. Baranowski (78), A.
Stiepaniec (76).
Obrońcy: W. Baj (79), D. Bartnik (76),
M. Jabłoński (75), W. Lasota (84), Sz. Pazdan (83), B. Batchan (85), P. Nycz (85), M.
Głąbicki (77).
Pomocnicy i napastnicy: M. Antkiewicz
(78), A. Błotni (79), A. Danielak (83), J.
Iwanicki (82), P. Kowalczyk (80), D. Sereda
(84), B. Sierżęga (72), J. Bujniak (86), M.
Szmuc (81), T. Walat (82).
Przybyli: Antkiewicz (Siarka Tarnobrzeg), Baranowski (Lewart Lubartów),
Lasota (Strug Tyczyn), Sierżęga, Nycz,
Walat (Stal Rzeszów), Bałchan (Krośnianka Krosno), Głąbicki (Hetman Zamość).

Zajęcia trwały po 7 godzin dziennie i
były bardzo wyczerpujące. Na zakończenie obozu odbyły się egzaminy na stopnie
mistrzowskie. Sam egzamin składał się z
dwóch części: technik kata oraz walki.
Z 47 osób biorących udział w egzaminie
zdało go aż 36.
Jedną z nich jest instruktor Leżajskiego
Klubu Karate Adam Dziki, który po stoczeniu 40 walk w czasie 1 godz. i 40 min.
otrzymał certyfikat zaświadczający o
zdaniu egzaminu na 1 dan. Zdobycie
czarnego pasa jest podsumowaniem wielu
lat ćwiczeń, ogromnego wysiłku i wielu wyrzeczeń. Gratulujemy zdobytego stopnia,
na który w pełni zasłużył. Jest to zaszczyt
i duży sukces klubu, w którym treningi
prowadzą już dwa czarne pasy.
Przed wyjazdem do Krakowa, nasz
mistrz razem z grupą 10 leżajskich karateków przebywał na letnim obozie szkoleniowym karate nad Zemplińską Siravą
w Słowacji. Obóz był organizowany przez
Podkarpacki Okręgowy Związek Karate
w Rzeszowie. Udział wzięło 89 osób z 11
klubów. Treningi prowadzone były przez
Romana Wodniaka (4 dan) i odbywały się
dwa razy dziennie. Zorganizowano turnieje piłki nożnej, sumo, zawody pływackie.
Codziennie korzystano z otwartego basenu i zalewu Sirava. Osoby przebywające
pierwszy raz na obozie przeszły tradycyjny
chrzest. Na dyskotekach najlepiej bawiły
się karateczki z Leżajska i Brzozowa. W
ostatni dzień obozu przeprowadzono egzamin na stopnie kyu.

Wojciech Stadnik

Karateka
z czarnym pasem

W dniach od 21 do 25 lipca br. w hali
krakowskiej Akademii Wychowania
Fizycznego odbył się 31. Międzynarodowy Obóz Szkoleniowo-Kwalifikacyjny
Karate Kyokushin. Wzięło w nim udział
253 instruktorów i zawodników z Polski,
Czech, Białorusi, Niemiec i Litwy. Zajęcia
prowadzili: trener kadry narodowej Andrzej Drewniak (7 dan), aktualny mistrz
świata w karate Japończyk Hitoshi Kiyama (3 dan) i jego rodak, sekretarz generalny Światowej Organizacji Kyokushin
Karate Katsuhito Gorai (5 dan).

Egzamin w Krakowie – czwarty od
lewej – Adam Dziki (1 dan).

Terminarz rozgrywek III ligi sezonu 2004/2005
drużyny MZKS „Pogoń” Leżajsk w rundzie jesiennej
Data

Dzień

Godz.

niedziela

17.00

POGOŃ Leżajsk – HETMAN Zamość

0:0

14 sierpnia

sobota

16.00

WISŁA II Kraków – POGOŃ Leżajsk

1:0

22 sierpnia

niedziela

17.00

POGOŃ Leżajsk – HUTNIK Kraków

1:2

29 sierpnia

niedziela

17.00

POGOŃ Staszów – POGOŃ Leżajsk

2:1

5 września

0:0

8 sierpnia

Mecz

niedziela

17.00

POGOŃ Leżajsk – WIERNA Małogoszcz

11 września

sobota

17.00

GÓRNIK Wieliczka – POGOŃ Leżajsk

19 września

niedziela

16.00

POGOŃ Leżajsk – KMITA Zabierzów

25 września

sobota

16.30

SANDECJA Nowy Sącz – POGOŃ Leżajsk

3 października

niedziela

15.00

POGOŃ Leżajsk – HEKO Czermno

9 października

sobota

14.00

MOTOR Lublin – POGOŃ Leżajsk

17 października

niedziela

15.00

POGOŃ Leżajsk – LEWART Lubartów

24 października

niedziela

11.00

TŁOKI Gorzyce – POGOŃ Leżajsk

31 października

niedziela

13.00

POGOŃ Leżajsk – ZKS Stalowa Wola

7 listopada

niedziela

13.00

POGOŃ Leżajsk – POLONIA Przemyśl

11 listopada

czwartek

16.30

ZKS Stal Rzeszów – POGOŃ Leżajsk

Wyniki
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na ryby
Maraton Karpiowy
VI Memoriał im. M. Dziurzyńskiego
Ożanna 03–04.07.2004 r.
Maraton Karpiowy – VI Memoriał im.
M. Dziurzyńskiego w Ożannie trwał dwa
dni 3 i 4 lipca br. Jak zwykle zawody
cieszyły się dużym zainteresowaniem. W
dwuosobowych drużynach wystartowało
42 zawodników. Niestety, regulamin zawodów podnoszący wymiar ochronnny
karpia do 35 cm spowodował, że do wagi
przedstawiono niewiele ryb. Za ten regulamin przepraszam – bowiem częściowo
przyczyniłem się do takiego zapisu. W
przyszłym roku będzie lepiej!
Zwyciężył „team rodzinny” w składzie
Wiesław Mączka, Piotr Mączka – 8000

pkt.; drugie miejsce: Leszek Flak, Zbigniew Kryla – 2010 pkt.; trzecie: Janusz
Barczak, Dawid Barczak: 1760 pkt.;
czwarte: Marcin Bieszczad, Zygmunt Kwieciński – 1640 pkt.; piąte: Artur Kwieciński,
Rafał Kwieciński – 1510 pkt.
Sponsorzy zawodów: kol. Maciej Kucharski, ufundował okulary polairodowe
dla 3 pierwszych drużyn (6 sztuk); kol.
Zdzisław Gdula ufundował 2 puchary;
kol. Krzysztof Bucior puchar za największą
rybę zawodów; kol. Paweł Gdula puchar za
najmniejszą wymiarową rybę.

Spinningowe
Grand Prix 2004 – Dębno

Tym razem spotkaliśmy się na naszym
terenie. Dzięki uprzejmości koła Leżajsk
SAN nr 19 mogliśmy skorzystać z ich
wód (Wisłok, San). Kol. Leszek Jarzyński
prezes tego koła zadbał, aby chętni mogli dostać się łodziami na drugą stronę
Wisłoka. Część zawodników z tego skorzystała, pozostali wędkowali z „naszego”
brzegu Sanu i Wisłoka. Wbrew obiegowym
opiniom, że w Sanie nie ma ryb, okazało
się, że te zawody były najobfitsze w ryby
w tym roku. Złowiliśmy 61 ryb o wadze
niemal 22 kg!
Złowiłem klenia 36 cm, ponad 20 cm
okonia i wymiarowego szczupaka i... byłem
dopiero 8. Okrutne rozczarowanie! A oto
zwycięzcy:
1. Arkadiusz Kierepka – Nowa Sarzyna
(komplet przed czasem); 2.Leszek Flak
– Leżajsk 18 (komplet przed czasem);
3. Marek Waniewski – Dębica „Troć”; 4.
Mariusz Machnica – Strzyżów; 5. Dzięglewicz Bogumił – Dębica „Troć”; 6. Andrzej
Dąbrowski – Leżajsk 18.
Jak zwykle sponsorem zawodów
była Grupa Żywiec S.A. – Browar w
Leżajsku.

Komunikat
Przypominam fragmenty Regulaminu

Pełny nokaut przeciwników, najwięcej ryb i największa ryba zawodów! (Pierwsi
z lewej).

Taaaka ryba!

Jak każdego roku docierają do mnie
informacje o połowie rekordowych ryb,
szkoda że nie wszystkie się potwierdzają. Chciałbym przedstawić czytelnikom
„BM” dwa takie zgłoszenia:
1. Zbigniew Horoszko złowił szczupaka, który mierzył niemal 1 metr ! Złowiony
został na początku maja br. z zbiorniku
„Niedźwiadek” w Wólce Sokołowskiej.
Przynętą był żywiec. Szczęśliwy wędkarz
nie zważył jednak swej ryby. Prawdopo-

Zbigniew Horoszko i jego szczupak.
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dobna jej waga wahała się między 8 a
10 kg.
2. Edward Kotulski złowił w Sanie tego
węgorza, który mierzył 93 cm i ważył 1,77
kg. Skusił się na czerwone robaczki 6 lipca
br. około godziny 22. Kilka dni później kol.
Kotulski złowił kolejnego węgorza, nieco
mniejszego. Nie był to więc przypadkowy
połów. Gratulujemy! Jest to też ryba na
brązowy medal (dla węgorza norma ta to
1,5 do 2 kg) w rankingu prowadzonym
przez „Wiadomości Wędkarskie”.

Edward Kotulski z węgorzem.

Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
● Prawo do wędkowania w wodach
użytkowanych przez Polski Związek
Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający
kartę wędkarską, przestrzegający zasad
ujętych w niniejszym Regulaminie, po
opłaceniu stosownych składek. ● Zasady wydawania kart wędkarskich regulują
przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi
zmianami. ● Z obowiązku posiadania karty
wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat
oraz cudzoziemcy czasowo przebywający
w Polsce. ● Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14
lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma
prawa do wędkowania w porze nocnej bez
nadzoru osoby uprawnionej do opieki. ●
Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd
okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma
prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę,
z zachowaniem uprawnień do własnego
stanowiska i dziennego limitu połowu
przysługującego członkowi PZW.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszam do kontaktu ze mną lub
z którymkolwiek z prezesów naszych kół
(w „Biuletynie Miejskim” była w tym roku
tabelka z adresami kontaktowymi). Mandat za brak dokumentów uprawniających
do połowu ryb, z godnie z taryfikatorem
wynosi do 300 PLN. To więcej niż całoroczna opłata za wędkowanie, wpisowe,
koszt wyrobienia sobie karty wędkarskiej,
wykonanie zdjęć – razem wzięte.
Trwa sezon. Planuję na naszym terenie
dużo kontroli z Policją i Państwową Strażą
Rybacką – taryfikator mandatów ustawił
sztywne granice mandatów, nad wodą po
prostu „nie będzie uproś”. Po za tym: w
2004 roku w 4 kołach naszego Powiatu
składki uiściło już niemal tysiąc osób,
łowienie bez zezwolenia to jak okradanie
tych ludzi!

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka
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tajemnice kolekcjonera

Pieniądz najnowszy – XX wiek
(ciąg dalszy)

Okres powojenny – PRL (c.d.)
W poprzednim wydaniu „Biuletynu
Miejskiego” rozpocząłem opisywanie walorów numizmatycznych wydawanych w
okresie powojennym – kończąc na opisie
banknotów wprowadzonych do obiegu 1
września 1945 r. W niniejszym odcinku
będę kontynuował ten temat.
W latach następnych ukazały się nowe
emisje, i tak: 500 i 1000 złotych z datą 15
stycznia 1946 r. oraz 1, 2, 5, 10, 20, 50
i 100 złotych z datą 15 maja 1946 r., a
następnie banknoty 20, 100, 500 i 1000
złotych z 15 lipca 1947 r.
Kolejną emisją były banknoty o nominałach: 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych z
datą 1 lipca 1948 r., wprowadzone jednak
do obiegu dopiero w wyniku reformy pieniężnej (połączonej z wymianą) przeprowadzonej 30 października 1950 r., potem
nastąpiła długa przerwa w emitowaniu pieniądza papierowego i dopiero w 1965 roku
pojawił się nowy banknot 1000 złotowy.
Banknot ten (z Mikołajem Kopernikiem),
był już odbiciem nowych prądów w rozwiązaniach graficznych w tym zakresie. W
zmniejszonym formacie i bardzo kolorowy,
stał się przedmiotem wielu kontrowersji
– jednych wprawiał w zachwyt, inni zawzięcie go krytykowali. Przeważali na ogół
ci drudzy, ale trzeba tu powiedzieć, że za
granicą banknot ten pod względem graficznym oceniono bardzo wysoko.
Kolejne emisje banknotów miały miejsce
dopiero w latach siedemdziesiątych. Do
obiegu weszła wtedy ładna seria zmodernizowanych znaków pieniężnych z podobiznami ludzi trwale związanych z historią
Polski. Wszystkie te znaki mają jednakowe, małe wymiary (138 x 63 mm). Z datą
16 grudnia 1974 r. emitowano pierwszy
bankomat o nominale 500 zł Tadeuszem
Kościuszką, następnie z datą 15 stycznia

1975 r. – 100 zł z Ludwikiem Waryńskim,
z datą 9 maja 1975 r.– 50 złotych z Karolem Świerczewkim, z datą 2 lipca 1975 r.
– 1000 zł z Mikołajem Kopernikiem, z datą
25 maja 1976 r. – 200 zł z Jarosławem Dąbrowskim z datą 1 maja 1977 r. – 2000 zł
z Mieszkiem I, a z datą 1 czerwca 1982 r.
banknoty – 10 zł z Józefem Bemem, 20 złotych z Romualdem Trauguttem i wreszcie
największy nominał w powojennej historii
naszego pieniądza – 5000 złotych z Fryderykiem Chopinem. Jednak w ubiegłym
roku z datą 1 lutego 1987r. – emitowano
następny, jeszcze większy, ostatni nominał
z tej serii. Jest to 10 000 zł ze Stanisławem
Wyspiańskim.
Emisja nominałów 5 i 10 tysięcy zł jest
widomym następstwem bardzo znacznego wzrostu cen i płac, a co za tym idzie
– zwiększonego obiegu gotówki w ciągu
ostatnich kilku lat. Oprócz wymienionych
wyżej emisji nowych nominałów omawianej
serii, w tym czasie miały miejsce powtórne
emisje już istniejących (17 maja 1976 r.,
15 czerwca 1976 r. 1 czerwca 1979 r., 1
czerwca 1982 r. i 1 czerwca 1986 r.,) Przy
tej okazji oprócz daty zmieniły się podpisy
prezesa i głównego skarbnika. Poza tym,
innych zmian na nowych emisjach istniejących już nominałów nie było. Są one
pilnie zbierane, na równi z wcześniejszymi emisjami, przez rosnącą szybko rzeszę
kolekcjonerów, którzy oprócz banknotów
obiegowych zbierają też chętnie wzory
banknotów, a także banknoty z nadrukami okolicznościowymi.
Pieniądz monetarny, lub jak kto woli
– metalowy, pojawił się w Polsce Ludowej
dopiero po 6 latach jej istnienia. Wprowadzony został na mocy ustawy z 30
października 1950 r. o zmianie systemu
pieniężnego (do tego czasu istniał tylko
pieniądz papierowy a więc banknoty).

Wprowadzono do obiegu monety zdawkowe
1 i 2 grosze (aluminium), 5 groszy (brąz)
oraz 10, 20, 50 groszy i 1 złoty (miedzionikiel). Od 1956 r. także te monety zaczęto
bić w aluminium. Pierwsze partie monet
były wykonane za granicą, potem biła je od
1950 r. już głównie mennica warszawska.
Wszystkie monety emitowano początkowo
z datą 1949 r. Dopiero od 1957 r. zaczęto
na monetach podawać faktyczny rok ich
bicia.
W 1958 r. wprowadzono nowe nominały – 2 zł, i 5 zł aluminiowe (z rybakiem).
Te typy monet 2 i 5 złotowych zmieniono
dopiero w 1975 r. przechodząc na małe
monety, mosiężne (z dodatkiem manganu).
Początkowo biła je mennica w Leningradzie, a następnie mennica warszawska.
Pierwsze dziesięciozłotówki ukazały się
w 1959 r. Emitowano je w dwóch typach
– z popiersiami Mikołaja Kopernika i
Tadeusza Kościuszki. Wykonane były z
miedzioniklu i miały zbyt dużą średnicę.
W późniejszych latach zmniejszono ją o
3 mm. W 1975 r. weszły do obiegu nowe,
jeszcze mniejsze typy 10-złotówek, również
bitych w miedzioniklu – z Adamem Mickiewiczem i Bolesławem Prusem. W 1984 r.
następuje ostatnia zmiana – emitowane są
dziesięciozłotówki nowego typu, bezportretowe, z duża cyfrą „10”, zajmującą całą
powierzchnię monety.
Następny nominał – 20 złotych – emitowano po raz pierwszy w 1973 r. Była to
nie ciekawa moneta z wieżowcem i łanem
zboża, bita do 1976 r. Natomiast w latach
1974–1977 emitowano 20 złotówkę z Marcelim Nowotką. Po sześcioletniej przerwie
wybito ją raz jeszcze w 1983 roku i to w
bardzo małym, jak na obiegową monetę
nakładzie – 153 tys. sztuk.
Oprócz zwykłych monet obiegowych,
emitowano również monety obiegowe pamiątkowe, o których napiszę w następnym
wydaniu Biuletynu Miejskiego.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
9 sierpnia 2004 r. – w dniu ślubowania
polskiej kadry olimpijskiej NBP wprowadził
do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające Igrzyska XXVII Olimpiady. Są one
dostępne w Narodowym Banku Polskim
oraz pozostałych punktach sprzedaży od 11
sierpnia 2004 r. Monety mają następujące
nominały:

Poniżej prezentuję jeden z najnowszych walorów filatelistycznych poświęconych osobie
i pontyfikatowi papieża Jana Pawła II. Bloczek wydany został przez Gambię.

2 zł – wykonane stemplem zwykłym w stopie
Nordic Gold
10 zł – wykonane stemplem lustrzanym w
srebrze
10 zł – wykonane stemplem lustrzanym w srebrze platerowanym złotem
200 zł – wykonana stemplem lustrzanym w
złocie
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Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Immaculata

W centrum obszernej sali podpiwniczenia klasztornego,
w Galerii Rzeźby Statuarycznej i Przyściennej, eksponowana
jest monumentalna figura Matki Bożej.
Postać oddana została w pozycji stojącej. Obszerna tunika,
przepasana na wysokości bioder, z gładkimi miejscami zwłaszcza
powyżej pasa, ostro modelowanymi fałdami, podkreśla anatomię
ciała. Spod tuniki wystają bose, delikatne palce stóp. Rozwarte, skierowane ku dołowi ramiona Madonny okrywa królewski
płaszcz obszyty wykwintnym galonem, spięty na piersiach dużą,
ozdobną klamrą. Dwa obszerne
treny płaszcza ściśle przylegają
do tułowia. Zmięte jego poły przewieszone przez ręce przechodzą w
pionowe, rytmicznie ułożone fałdy,
zaakcentowane u dołu ukośnie
biegnącymi, układającymi się
serpentynowo krawędziami.
Ozdobą głowy Madonny są
długie, obficie trefione włosy, symetrycznie spływające na plecy.
Piękne, wysokie czoło wieńczy
duży wianek spleciony z liści i
kwiatów. Madonna ma dziewczęcą twarz, nieco podłużną, oraz
delikatne policzki. Oblicze urzeka
ekspresją pięknych oczu wyraziście patrzących w dół, ujętych od
góry harmonijnie wykreślonymi,
prostymi brwiami, okrytych wydatnymi, emanującymi spokojem
powiekami. Szczególne w swym
wyrazie wydają się delikatne,
zamknięte usta i subtelnie wyrzeźbiony wąski podbródek. Ideowym dopełnieniem wnikliwego
spojrzenia Madonny jest gest
dłoni skierowanych ku dołowi, z
nieznacznie otwartymi palcami
wyrażającymi zatroskanie. Szaty
posągu są złocone. Włosy, twarz,
dłonie i stopy pokrywa polichromia przypominająca naturalne
cechy karnacji. Podstawę figury
stanowi wzgórek w formie spłaszczonej nieregularnej kuli koloru
szarej zieleni, obciętej w połowie
wysokości. Pod stopami Madonny znajduje się wąż, którego łeb
z jabłkiem w rozwartej paszczy
pełni funkcję istotnego atrybutu ikonograficznego. W niektórych
miejscach posągu widoczne są pęknięcia i przetarta pozłota.
Figura ukazuje Matkę Bożą, jako Tę, która ze względu na
przyszłe zasługi Jej Syna, Jezusa Chrystusa, już w łonie matki
została przez Stwórcę w sposób cudowny zachowana od wszelkiej
zmazy grzechowej i od skutków grzechu. Prawda ta, w sposób
jasny udokumentowana na kartach Pisma św., uznawana była
od początków chrześcijaństwa za szczególnie istotną. Znalazła
swoje odzwierciedlenie w publicznym nauczaniu i oficjalnych
dokumentach Kościoła oraz w pismach wybitnych teologów.
Wyjątkową rolę w jej propagowaniu odegrali duchowi synowie
św. Franciszka, nazywani w Polsce tradycyjnie Bernardynami,
znani z licznych pieśni ich autorstwa i kazań. 8 grudnia 1854
roku papież bł. Pius IX ogłosił tę prawdę w formie dogmatu: „Dla
uwielbienia świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla chwały i ozdoby
Dziewicy Bogarodzicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla
pomnożenia religii chrześcijańskiej powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła...”
oświadczając, stanowiąc i orzekając, iż nauka utrzymująca, że
„Najświętsza Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia za szczególną łaską Wszechmogącego (Boga) i przywilejem przez wzgląd
na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, była
zachowaną wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej – jest objawio-

na od Boga, a przeto przez wszystkich wiernych ma być mocno
i statecznie wierzoną”.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to temat
często występujący w sztuce sakralnej. Geneza zjawiska sięga
średniowiecza, gdy to zaczęły się pojawiać przedstawienia Niewiasty inspirowane Apokalipsą św. Jana (Ap 12). Symbolami,
towarzyszącymi jednostkowym koncepcjom tego typu, były: poświata niebiańska, półksiężyc, korona z dwunastu gwiazd, słońce
i smok, zastąpiony później przez węża. Atrybuty te weszły na
stałe do ikonografii Immaculaty. Znane są także przedstawienia
historyczne, nawiązujące do narracyjnych opisów apokryficznych
a także symboliczne, wśród których na szczególne wspomnienie
zasługują sceny w typie Arbor Virginis, Tota Pulchra, Matka Boża
Zwycięska, Oblubienica Baranka Apokaliptycznego.
Temat ten, mający bardzo bogatą, wielowiekową tradycję ikonograficzną, rozwijał się od przedstawień Niewiasty Apokaliptycznej po najczęściej spotykane wizerunki Immaculaty. Najbardziej
rozpowszechnione były jednak koncepcje, ukazujące Madonnę
z Dzieciątkiem jako Niepokalaną i Królową, stojącą na półksiężycu, przypominającym sierp, spowitą
promieniami słońca, nimbem z gwiazd,
w koronie i z berłem w ręku. Symbol
księżyca pod stopami Maryi bywał identyfikowany ze św. Janem Chrzcicielem,
poprzednikiem Chrystusa na ziemi.
Innym razem jako zimny, świecący
odbitym blaskiem i zmienny, oznaczał
znikomość i przemijalność ziemskiego
świata a także symbol zła. Deptanie
przez Maryję księżyca rozumiano jako
Jej zwycięstwo nad grzechem.
Dla teologów średniowiecznych księżyc był również znakiem władzy Matki
Bożej nad bytami podległymi czasowi,
nad zepsuciem rzeczy przemijających
i głupotą świata. Po zwycięstwie
wojsk chrześcijańskich pod Lepanto
w 1571 roku motyw ten uznawano
za symbol tryumfu krzyża nad tureckim półksiężycem. Taka interpretacja
była szczególnie żywa w XVI-wiecznej
Polsce. Zdarzały się przedstawienia,
na których Maryja stoi na wężu jako
symbolu szatana oraz na ziemskim
globie. Istotną rolę odegrały koncepcje w typie „Immaculaty Idealnej”,
w których Niepokalana była młodą
dziewczyną spowitą jasnością, okrytą
płaszczem i otoczoną fruwającymi
aniołami. Do rozpropagowania takich
koncepcji przyczynili się zwłaszcza
wybitni malarze XVII wieku, tacy jak
Estéban Bartolomé Murillo, Jusepe de
Ribera, Francesco de Zurbaran, Guido
Reni, Luca Giordano, Giovanni Battista
Tiepolo.
Posąg Maryi, eksponowany w Muzeum, jest dziełem nieznanego rzeźbiarza z drugiej połowy XIX stulecia.
Bogurodzica nie ma na głowie korony, w ręku nie trzyma berła
i nie stoi na sierpie księżyca. Jej postać potraktowana została
hieratycznie i symetrycznie. Cechy te wyraźnie odbiegają od tradycji kultywowanej w Polsce na początku XVII wieku. Nietrudno
dostrzec w nich dalekie echo ikonografii ukształtowanej pod wpływem jakiegoś nieznanego wzoru nawiązującego do „Immaculaty
Idealnej”. Nieznanemu twórcy nieobce były także reminiscencje
sztuki okresu „Młodej Polski”, zwłaszcza typowy dla tego okresu
rustykalizm, czytelny między innymi w sylwetce Madonny jako
polskiej wiejskiej dziewczyny.
Posąg pochodzi z pobernardyńskiego kościoła w Sokalu. Niewykluczone, że wykonany został w trakcie wyposażania tamtejszej
świątyni po pamiętnym pożarze w maju 1870 roku, względnie nieco później. Cechy stylu w nim dostrzeżone podważają słuszność
przypuszczeń, że mógł on w latach siedemdziesiątych XIX stulecia powstać na terenie Monachium wraz z innymi elementami
wyposażenia odnawianej wtedy świątyni sokalskiej. Do Leżajska
przywędrował w ramach powojennej repatriacji i stanowi cenną
pamiątkę. Zdarza się, że turyści i pielgrzymi, zwiedzający tę część
Muzeum, podziwianie piękna tej rzeźby łączą z modlitwą.
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