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Porozumienie miast Podkarpacia
„Podkarpacka szóstka”

Burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast. Od lewej: M. Pluta – Baranów Sandomierski, P. Komornicki – Iwonicz, R. Petka – Lesko, J. W. Zubrzycki – Lubaczów,
K. Kiełb – Sędziszów Młp. i T. Trębacz – Leżajsk.
W marcu br. burmistrz Lubaczowa
Janusz Waldemar Zubrzycki wystąpił z
bardzo ciekawą i cenną inicjatywą nawiązania współpracy przez sześć samorządów
Podkarpacia.
Po serii dwustronnych spotkań z włodarzami poszczególnych miast do pracy
przystąpiły zespoły robocze. Opracowały
one ostateczną formułę porozumienia oraz
jego nazwę i logo. O tym, jak cenna była
inicjatywa Lubaczowa, świadczy fakt, że
podczas obchodów „Dni Leżajska” wystąpiła kapela podwórkowa, a Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie zorganizował
pokaz karate. Natomiast podczas „Dni
Lubaczowa” zaprezentowały się zespoły
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Stanley drugi

Od 1 czerwca br. działa w Leżajsku
przy ulicy Sanowej po sąsiedzku z „Bazarem u Wojciecha” (branża spożywczoprzemysłowa) kolejny nowy, duży sklep.
Ten dysponuje asortymentem, jakiego
potrzebujemy do remontu domu i urządzenia ogrodu – od gwoździków i śrubek,
po elektronarzędzia, kosiarki, migomaty,
spawarki, tynki i farby.
Właścicielem sklepu jest Stanisław
Sarzyński. – Kiedyś była tu firma, która wykonywała drzwi garażowe – mówi.

(tańca towarzyskiego i współczesnego oraz
folklorystyczny i wokalny).
4 czerwca 2004 r. w odświętnie udekorowanej sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Lubaczowie swoje podpisy pod tekstem
przygotowanego porozumienia złożyli
burmistrzowie sześciu miast: Baranowa
Sandomierskiego, Iwonicza Zdroju, Leska,
Leżajska, Lubaczowa i Sędziszowa Młp. Po
podpisaniu porozumienia każdy z jego sygnatariuszy zabrał głos komentując to niecodzienne i ważne wydarzenie. Uroczystość
przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze
i była profesjonalnie przygotowana, za co
organizatorom należą wyrazy uznania.

(w.w.)

– Pożar strawił dach. Kupiłem ten spalony obiekt, myślałem, że położę nowy
dach, odnowię budynek i urządzę w nim
drugi sklep „Stanley” (jeden funkcjonuje
przy ulicy Mickiewicza). Niestety, okazało
się, że muszę zaczynać od podstaw, czyli
rozbiórki tego, co kupiłem, i wylewania
nowych fundamentów, stropów, wznoszenia kondygnacji i tak dalej. Budowa
trwała trzy lata. Wziąłem kredyt, część
sponsorowała „Śnieżka”.
W nowym sklepie zatrudnienie znalazło
5 osób. To kolejni pracownicy S. Sarzyńskiego oprócz tych, którzy obsługują sklep
przy Mickiewicza. Sklep
przy Sanowej otwarty
został ostatniego maja.
Nie było wielkiej fety,
ale towary miały ceny
promocyjne.
Trudno mówić o boomie gospodarczym w
Leżajsku, nie sposób
jednak nie zauważyć, że
w naszym mieście pojawia się coraz więcej inwestorów, którzy w pewnym
stopniu przyczyniają się
też do zmniejszenia skali
bezrobocia.

(am)

W pierwszych dniach czerwca br. z roboczą wizytą przybył do Leżajska Aleksander
Gwelisiani mer Koziatynia (Ukraina) – na
zdjęciu w towarzystwie Henryka Świty i
Wojciecha Wirskiego. Pan Gwelisiani na
ręce burmistrza Leżajska złożył władzom
miasta zaproszenie na uroczyste obchody
130 rocznicy powstania Koziatynia. 10
lipca br. delegacja miasta z burmistrzem
Tadeuszem Trębaczem wyjechał z wizytą
do Koziatynia.

(wow)

Rajd starych
samochodów

14 sierpnia br. w Leżajsku będziemy
mieli okazję podziwiać stare wehikuły.

Będą one uczestniczyć w rajdzie organizowanym przez oddział Polskiego
Związku Motorowego w Stalowej Woli.
Rajd rozpocznie się i zakończy w Stalowej
Woli. Trasa wiodła będzie przez kilka miejscowości. Jeden z etapów rajdu odbędzie
w Leżajsku.
Organizatorzy zapowiadają, że weźmie
w nim udział około 50 samochodów z
różnych epok światowej, ale także polskiej
motoryzacji. Wśród załóg tych wehikułów
spotkamy między innymi biznesmenów i
znane osobistości świata kultury – pasjonatów starych samochodów. Uczestnicy
rajdu powinni się pojawić w Leżajsku na
placu przed MCK o godzinie 11. Stąd po
prezentacji załóg i pojazdów o godzinie 14
wyruszą w dalszą trasę.
Przejadą przez Kuryłówkę, Kulno, Ulanów, Nisko i powrócą na metę do Stalowej
Woli. Po drodze załogi (poza sprawdzeniem
siły swoich koni mechanicznych) będą
miały do wykonania różnego rodzaju
zadania. W Kulnie na przykład będą musiały policzyć znajdujące się przy trasie
gniazda bocianie. Rajd mimo całej swej
powagi (wyznaczone trasa, punktacje,
czasy, klasyfikacje) zawiera w założeniu
elementy humoru i rozrywki. W każdym
z miast ocenie jurorów i widzów podlegać
będą zarówno samochody jak i ich załogi
w strojach z epoki.
Będą Alfy, Fiaty, Mercedesy, Ople...
Będzie też słynna leżajska Olimpia Jana
Gduli. I pierwszy polski sportowy samochód prezesa PZMot w Stalowej Woli. I
być może nostalgia za światem, który
przeminął.

(bwl)
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Pierwszy inwestor
w strefie

2 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego uroczyście podpisany
został akt notarialny, na którego mocy
właścicielem terenu przylegającego do
Fabryki Maszyn (hala i około 1,5 ha
gruntu) stanowiącego jedną z enklaw
mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Obszar Leżajsk stała się spółka
z o.o. „Eurostal”.
Tym samym „Eurostal” – spółka z polskim kapitałem – okazała się być pierwszym inwestorem w leżajskiej strefie. (Kolejni są w trakcie załatwiania formalności.
Wszystko na to wskazuje, że następnym
inwestorem w strefie będzie przedsiębiorca
z branży odzieżowej, a trzecim – z branży
metalowej).
Umowę kupna sprzedaży nieruchomości
w obecności notariusz Anny Heleniak podpisali: w imieniu miasta burmistrz Leżajska
Tadeusz Trębacz, w imieniu „Eurostalu”
– współwłaściciel firmy Marian Łoś.
„Eurostal” produkować będzie akcesoria
do różnego rodzaju chłodziarek i zamrażarek. Ma zamiar eksportować je do państw
Unii Europejskiej, a także na Wschód.
Na początek, to znaczy do końca lipca,
znajdzie w niej zatrudnienie 25 osób. W
miarę rozwoju (równolegle z uruchamianiem produkcji będzie przeprowadzana
modernizacja zakupionej hali) liczba
personelu będzie stopniowo wzrastała.
Właściciele „Eurostal” zakładają, że z
chwilą dojścia przedsiębiorstwa do pełnej
zdolności produkcyjnej, co ma nastąpić
pod koniec bieżącego roku, liczba pracowników w firmie wzrośnie do 70 osób.
Ten historyczny moment został uwieczniony na zdjęciu (na okładce), a za pomyślność pierwszego inwestora i Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Leżajsku wystrzelił
korek szampana.

Obóz
pod Giewontem

(bwl)

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Urząd
Miejski w Leżajsku organizuje w okresie
wakacji obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Tym razem w dniach 17–31 lipca br.
grupa trzydziestu pięciu dzieci wraz z
trzema wychowawcami przebywać będzie w Zakopanem. Poza wypoczynkiem
uczestniczyć będą one w specjalnie przygotowanych zajęciach terapeutycznych.
Organizatorzy mają nadzieję, że pobyt
w Zakopanem dostarczy dzieciom wielu
niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

(w. w.)

Na okładce:
Podpisanie aktu notarialnego z
pierwszym inwestorem specjalnej
strefy ekonomicznej w Leżajsku. Od
lewej w pierwszym rzędzie: Tadeusz
Trębacz burmistrz Leżajska, notariusz Anna Heleniak, współwłaściciel
polskiej firmy „Eurostal”, w drugim
rzędzie od lewej: Eugeniusz Mazur sekretarz Miasta, Daniel Zając zastępca
burmistrza, Agnieszka Pażyra główna
księgowa „Eurostal”, Leszek Gdula kierownik Referatu Gospodarczego Miasta,
Jadwiga Serafin skarbnik Miasta, Karol Więcław kierownik Referatu mienia
komunalnego i gospodarki gruntami.
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Kroczek do ISO

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku
jako dwudziesta trzecia szkoła zawodowa
w Polsce otrzymał certyfikat, dokument
wysokiej klasy, który plasuje tę placówkę
oświatową w gronie szkół elitarnych.
Drugim wielkiej wagi dokumentem jest
certyfikat do kształcenia tzw. sieci komputerowej.
Najprawdopodobniej jeszcze w grudniu
tego roku szkoła uzyska certyfikat ISO,
co w dziedzinie oświaty jest sprawą incydentalną.

Sprawna klasa

(sm)

Laureatem II edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Sprawna klasa” została klasa
Ib z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku. Opiekunami
sportowymi klasy są: mgr Urszula Wyszyńska i mgr Jacek Czech.
Konkurs „Sprawna klasa” został ogłoszony we wrześniu ub. r. przez „Magazyn
Olimpijski” (miesięcznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego). Wzięły w nim udział
zespoły klasowe ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich. Wystartowało
500 klas – ponad 16 000 uczniów z całej
Polski.
Konkurs przeprowadzony został w
dwóch etapach – w pierwszym był to Test
Sprawności Fizycznej. W drugim – klasa
miała wykonać trzy zadania specjalne oraz
jedno zadanie super-specjalne czyli przygotować Festiwal Sportu. Podsumowanie
miała stanowić „Kronika konkursu” czyli
raport z przeprowadzenia testu i zadań
specjalnych przez klasę. Wyniki wraz z
kroniką należało przesłać do redakcji
„Magazynu Olimpijskiego” w terminie do
31 marca br.
O końcowym wyborze regulaminowej
dwunastki laureatów ściłego finału zadecydowała punktacja za Festiwal Sportu i
Kroniki. Klasa Ib z Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku znalazła się w tym gronie.
Za Festiwal Sportu najwyższą punktację
jurorzy pod przewodnictwem dr Krzysztofa
Zuchory, reaktora naczelnego „Magazynu
Olimpijskiego”, przyznali klasom, które
zorganizowały imprezy integrujące pokolenia, różne środowiska swoich lokalnych
społeczności, wykazały wielofalowość swo-

ich przedsięwzięć. Konkursowe „Kroniki”
zostały zaprezentowane podczas otwarcia
Centrum Olimpijskiego w Warszawie, w
którym 31 maja br. uczestniczył Jacques
Rogge, przewodniczący Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego.
Laureaci Konkursu „Sprawna klasa”
otrzymali upominki, które ufundował
Totalizator Sportowy.

Urszula Wyszyńska

Druga edycja konkursu

Najpiękniejsze
posesje

Burmistrz Leżajska wzorem roku ubiegłego ogłasza „Konkurs na najładniejszą
posesję” w mieście. Konkurs trwał będzie
do połowy września br. Podobnie jak w
minionym roku dla właścicieli najpiękniejszych posesji przewidziane są nagrody.
Do przeprowadzenia konkursu powołana została komisja w składzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca
oraz członkowie: Jan Dec (radny, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska) i Stanisława Skowronek (pracownica MZK w Leżajsku).
Konkurs dotyczy posesji mieszkalnych
indywidualnych, położonych na terenie
miasta Leżajska. Komisja dokona w okresie letnim – w lipcu i sierpniu br. przeglądu
posesji, oceniając zagospodarowanie poszczególnych działek a w szczególności:
● stan techniczny i wygląd budynków,
w tym elewacji frontowych,
● wygląd i stan ogrodzeń,
● stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki,
● ogólny widok posesji z ulicy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 września br.
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody pieniężne:
za I miejsce – 1500 złotych,
za II miejsce – 1000 złotych,
za III miejsce – 500 złotych.
Komisja może dokonać innego podziału nagród w ramach łącznej kwoty. Poza
nagrodami pieniężnymi komisja może
przyznać wyróżnienia. Laureaci ubiegłorocznego konkursu nie mogą się ubiegać
o przyznanie nagród pieniężnych.

(zb)

Wybory do Parlamentu UE

13 czerwca br. przeprowadzone zostały wybory posłów do parlamentu Europejskiego. Na terenie miasta odbywały się one w sześciu stałych obwodach głosowania
oraz w jednym zamkniętym tj. Szpitalu Powiatowym.
Uprawnionych do głosowania z terenu miasta było 11 549 osób. Udział
w głosowaniu wzięło 2541 wyborców,
co oznacza, że frekwencja wyniosła
22,02 procent.
W Leżajsku poszczególne listy otrzymały następujący procent głosów:
Liga Polskich Rodzin – 31,44; Platforma Obywatelska – 18,16; Prawo i
Sprawiedliwość – 15,21; PSL – 9,07;
SLD-UP – 7,99; Samoobrona – 6,82;
Socjaldemokracja Polska – 2,34; Unia
Wolności – 2,22; KPEiR – PLD – 1,69;
Ruch Obrony Bezrobotnych – 1,25.
Pozostałych pięć list otrzymało około
jednego procenta głosów i poniżej.

(em)
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Olimpiada
Sympozjum
Techniki
chirurgów

Samochodowej 2004

Oddział Podkarpacki Towarzystwa Chirurgów Polskich, któremu przewodniczy
prof. dr Krzysztof Bielecki, zorganizował
21 maja br. sympozjum naukowe pod
hasłem „Jak stawałem się chirurgiem
– osobowość chirurga”. Stu czterdziestu
chirurgów (wśród nich wielu światowej
sławy) z całej Polski spotkało się w Domu
Technika w Nowej Sarzynie. Jednym z
uczestników seminarium był znany w Leżajsku chirurg Tadeusz Karakuła, który w
swym wystąpieniu mówił o problemach, z
jakimi spotyka się lekarz w swoim życiu
zawodowym.
Chirurdzy z różnych stron Polski mieli
tez okazję zapoznania się z najcenniejszymi zakątkami naszego regionu. Zwiedzili
rezerwat azalii pontyjskiej, Leżajsk i wysłuchali koncertu organowego w Bazylice
oo. Bernardynów.

(bwl)

W gmachu Politechniki Warszawskiej 27
marca br. odbył się etap półfinałowy naszej
Olimpiady Techniki Samochodowej, w którym 290 uczniów ze 158 szkół rozwiązywało
test z 41 pytaniami z zakresu budowy samochodów oraz technologii ich naprawy.
Kolejność pierwszych 15 szkół obliczona
została według sumy punktów zdobytych
przez 2 uczniów reprezentujących daną
szkołę. Technikum 3-letnie Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku uzyskało szóstą
lokatę.
79 szkół wystawiło najmocniejsze ekipy.
Na czwartym miejscu w tej grupie znalazła
się reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku – decydowała o tym średnia punktów uzyskanych przez wszystkich
uczniów startujących z danej szkoły.
* * *
W tym roku obchodzimy mały jubileusz
związany z organizacją Olimpiady Techniki Samochodowej. Piąty raz zaprosiliśmy
szkoły o samochodowym profilu nauczania
do podjęcia rywalizacji i muszę przyznać
z satysfakcją, że nasze zaproszenie spotyka się niezmiennie z bardzo dużym
zainteresowaniem. Oceniam, że w eliminacjach rozgrywanych na poziomie szkół
bierze udział każdego roku ok. 8 tysięcy
uczestników.
Wiele szkół bardzo starannie przegotowuje swoich uczniów do konkursu, często już we wrześniu włączając tematykę
testów do programu nauczania. Ten trud
się opłaca. Mam tu na myśli nie tylko
cenne nagrody ufundowane dla szkół i

Za wolną i niepodległą Polskę
Pani Irena Żak, mieszkanka naszego
miasta, uhonorowana została patentem
weterana walk o wolność i niepodległość
ojczyzny. W dokumencie podpisanym w
2003 roku przez prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej, czytamy: „Potwierdza się, że w latach walki zbrojnej z
najeźdźcami z honorem pełniła żołnierską
powinność i uzyskała prawo do zaszczytnego tytułu: Weteran Walk o Wolność i
Niepodległość Ojczyzny”. Uroczyste wręczenie tego nobilitującego dokumentu
nastąpiło podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Leżajsku. Pani Irena Żak
wraz z gratulacjami i bukietem kwiatów

odebrała go z rąk burmistrza Tadeusza
Trębacza i przewodniczącego Rady Mieczysława Sroki.
Wcześniej, bo 1 września 1989 w Londynie dekretem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przyznany został jej honorowy stopień oficerski podporucznika Polskich Sił
Zbrojnych i odznaczenie Krzyżem za wolność i niepodległość. Następnie 8 stycznia
2003 r. prezydent RP w Warszawie mianował ją podporucznikiem Wojska Polskiego
i przyznał patent weterana walk o wolność
i niepodległość ojczyzny.

(am)

uczniów przez wspierające nas firmy, ale
również szanse, jakie otwierają się przed
najlepszymi.
Nasi finaliści mogą podjąć studia bez
egzaminów wstępnych na Politechnice
Białostockiej, a od tego roku również na
Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ostatnio zaczęły zgłaszać się do nas warsztaty
samochodowe, gotowe zatrudnić u siebie
uczniów zajmujących najwyższe lokaty
w konkursie. Z kolei niektóre firmy motoryzacyjne są zainteresowane objęciem
patronatu nad najlepszymi szkołami
samochodowymi, zajmującymi najwyższe
pozycje w naszym rankingu.

Krzysztof Trzeciak

„Guzik”
nagrodzony

Na początku tego roku Wojewódzka
Biblioteka Pedagogiczna z filią w Leżajsku ogłosiła konkurs na najlepszą
gazetkę szkolną. W konkursie wzięło
udział 18 gazetek z terenu powiatu
leżajskiego.
Miło nam poinformować czytelników
„BM”, że gazetka „GUZIK” działająca w
Szkole Podstawowej Nr 3 zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.

(g)

Rodzice dziękują

Wdzięczni rodzice dzieci niepełnosprawnych, które w ciągu roku szkolnego
dowożone były do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, przyszli do Urzędu Miejskiego (30
czerwca br.) i na ręce burmistrza Leżajska
złożyli podziękowania za pomoc, jakiej doświadczają ze strony Urzędu Miejskiego.
Miasto bowiem finansuje codzienny dowóz dzieci doświadczonych przez los do
Ośrodka w Jarosławiu, gdzie „chodzą do
szkoły”, a jednocześnie odbywają bardzo
potrzebne im zajęcia rehabilitacyjne.
Dyplom podpisali też dyrektor Ośrodka
w Jarosławiu i prezes koła w Leżajsku.
Burmistrz był wzruszony gestem, ale i zaskoczony. - Przecież powinniśmy to robić
– powiedział. – Dzieci niepełnosprawne
wymagają większej troski, ale są - jak my
wszyscy – członkami naszej społeczności
i powinniśmy także i o nie dbać. To nasz
zwyczajny, ludzki obowiązek.

(bwl)

Spotkanie z książką
Po raz kolejny dzieci z Przedszkola
Nr 3 w Leżajsku obchodziły Światowe
Dni Książki, w tym roku pod hasłem
„Książka moim przyjacielem”.
W przedszkolu przeprowadzony został
cykl zajęć poświęcony popularnym utworom najbardziej znanych i lubianych
autorów polskiej i światowej literatury
dziecięcej. Przedszkolaki zapoznały się
z procesem powstawania książki „Od
pisarza do drukarza”, zaznajomiły się z
pracą w drukarni, introligatorni, bibliotece i księgarni, poznały różnego rodzaju
książki (np. encyklopedie, albumy, atlasy).
W salach powstały „Kąciki czytelnicze”, w
których dzieci miały możliwość oglądać
kolorowe książeczki, zainteresować się
ich treścią, oswoić z literackim przekazem obrazu świata, który porusza uczucia
i wyobraźnię.

Małgorzata Paul
Lucyna Dołęga
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fakty i opinie

Pytanie do...
przewodniczącego Rady
Miejskiej w Leżajsku
MIECZYSŁAWA SROKI
Zamiar powiększenia obszaru powiatowego miasta, jakim
jest Leżajsk, mający na uwadze
rozszerzenie terytorium leżajskiej strefy ekonomicznej, a co
za tym idzie stworzenie warunków do powstawania nowych
miejsc pracy, czyli w jakimś
niewielkim choćby stopniu
zmniejszenia stopy bezrobocia,
legł w gruzach. Wojewoda podkarpacki wniosek Rady Miejskiej w sprawie zmiany granic
miasta Leżajska zaopiniował
negatywnie. Nie jest to chyba
jednak sytuacja, którą szachiści określiliby jako szach-mat.
W jaki sposób z tej sytuacji
patowej zamierzają wyjść pomysłodawcy idei powiększenia
granic miasta Leżajska? Jednym z nich był właśnie pan.
Jako Rada Miejska jesteśmy zbulwersowani tą opinią. Uczestniczyłem w wielu
spotkaniach w panem wojewodą przed
wydaniem opinii i zawsze podkreślał
on, iż zwycięży rachunek ekonomiczny,
perspektywa rozwoju miasta i likwidacji
bezrobocia. Tymczasem ku naszemu potężnemu zaskoczeniu – sądzimy, iż uległ
populizmowi, pewnemu awanturnictwu
politycznemu i tanim demonstracjom
urządzonym przez gminę Leżajsk – odszedł
on od swoich poprzednich zapowiedzi i wydał opinię negatywną.
Tym większym jest to dla nas zaskoczeniem, gdy czytamy tę opinię w całości.
Dziewięć dziesiątych tekstu jest niezwykle
pozytywne dla miasta Leżajska, natomiast
ostatnia strona, która pewnie powstała w
wyniku jakiegoś huczku przed urzędem
wojewódzkim (bo trudno go nazwać demonstracją), zasadniczo zmienia sens
całej wcześniejszej wypowiedzi.
Oczywiście możemy domniemywać,
że pan wojewoda kierował się opiniami
organizacji politycznych takich jak PSL
oraz opiniami ze źródeł prasowych miasta
Leżajska, między innymi „Kuriera Powiatowego”, który bardzo mocno nauczał nas
demokracji jednocześnie sam jej nie przestrzegając. Bo nikt z „KP” nie pofatygował
się ani do burmistrza, ani do mnie jako do
przewodniczącego po to, żeby zapytać nas
o to, jak według nas powinna wyglądać demokracja. A równocześnie kreował radną
Rady Miejskiej doktor Gontarz – pewnie
tylko dlatego, że miała inne zdanie niż
większość naszych radnych.
Jednostronne zaangażowanie się „KP” w
tę sprawę jest dla mnie przykładem określonej tendencji politycznej i wyraźnego,
wręcz celowego, antyleżajskiego spojrzenia
na powyższy problem.
Co zrobimy?
Na pewno nie schowamy głowy w piasek.
To jest pat, ale jeszcze nie szach-mat.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej przedstawię projekt listu do wojewody, w którym wyrażamy swoje ubolewanie
z powodu takiego a nie innego jego stosunku do tematu, wyrażonego w opinii. W drodze pełniejszych konsultacji społecznych
spróbujemy do tematu powrócić.
Można odnieść wrażenie, że ten pierwszy
etap zakończył się naszą porażką. Ale porażką tym bardziej niezrozumiałą, że o ile
można by było mieć jakiś cień wątpliwości
co do Starego Miasta, to jednak problemy
osiedli lekarzy i leśników są oczywiste.

może dlatego tak gorliwie zaangażowali
się w obronę interesów gminy, jakby
nie dostrzegając faktu, że mieszkają w
Leżajsku i podobno mienią się Leżajszczanami.
Chcemy ludziom wytłumaczyć, że celem
podstawowym propozycji rozszerzenie granic miasta było pozyskanie terenów pod
tę strefę ekonomiczną, czyli tworzenie
warunków do powstania nowych miejsc
pracy. Z wielką przykrością dodam, że
otrzymałem w toku tej kampanii antyleżajskiej dziesiątki listów ze szkół z podpisami

Niepojęte jest to, dlaczego ten temat nie
uzyskał akceptacji. Tłumaczenie, że Sarzyna nie ma ekwiwalentu za ewentualny
wkład jest jedynie wybiegiem. Uważam, że
do tej sprawy trzeba będzie zdecydowanie
wrócić ku zaspokojeniu interesów mieszkańców. Bo wszyscy mieszkańcy tych
osiedli wypowiedzieli się jednoznacznie
w formie wielokrotnych deklaracji pisemnych za przynależnością do Leżajska. I o
ile się szanuje demokrację Starego Miasta,
uznając ich prawo do samoistnienia, to
dlaczego w ramach tej samej demokracji
pomija się teren dwóch osiedli formalnie
rzecz biorąc znajdujących się w Leżajsku?
To dość dziwne i zaskakujące.
Nie będziemy składali broni.
Postaramy się dotrzeć do ludzi ze
Starego Miasta i Wierzawic z nową jakościowo argumentacją. Ta argumentacja
to przede wszystkim – po pierwsze chęć
dyskusji z mieszkańcami tych wsi, chęć
przedstawienia im naszych argumentów i
naszych warunków, bo o ile wiem, te warunki były zafałszowywane zarówno przez
urzędników pana wójta jak i urzędników
samorządowych – mówiono miedzy innymi
o znacznie wyższym podatku, o pewnych
minusach miasta: że w Leżajsku niektóre drogi jeszcze nie są skończone, że nie
wszyscy mają kanalizację wobec czego Leżajsk będzie oczywiście inwestował tylko u
siebie. Tak na pewno by nie było.
Chcę powiedzieć, że gdyby mieszkańcy
Starego Miasta korzystali tylko i wyłącznie z tego budżetu, który pochodzi
z dwóch zakładów znajdujących się na
ich terenie, to byłaby to najpiękniejsza
i najbogatsza wioska w Polsce. Ale te
środki są rozkładane proporcjonalnie na
całą gminę, wobec czego byłyby rozkładane na całe miasto Leżajsk czyli na te
nowe pozyskane dzielnice i na dzielnice
dotychczasowe. Pragnę dodać, że podatki
na pewno byłyby niższe od tych, które
obowiązują w gminie.
Jeżeli chodzi o koszty zmiany tablic,
dowodów osobistych itp., jako Rada zajęliśmy stanowisko, że poniesie je Urząd
Miejski w Leżajsku. W związku z tym całe
to straszenie mieszkańców było celowym
działaniem, które miało tę społeczność
odwrócić od problemów rzeczywistych.
Na pewno jedna grupa społeczna byłaby
niezadowolona – myślę o nauczycielach,
którzy traciliby tzw. dodatek wiejski i być

nauczycieli, którzy są mieszkańcami Leżajska. I paradoks polega na tym, że przybyło
również do tej szkoły, w której pracuję jako
dyrektor, wiele nauczycielek, które chciały
zatrudniać swoje synowe, swoje siostry...
Zadaję im jedno pytanie – chcecie zatrudniać tu wasze dzieci a podpisujecie pisma
przeciwko Leżajskowi? Bo nas zmuszono
padały odpowiedzi, nam powiedziano, że
jeżeli ich nie podpiszemy, to stracimy
pracę. Mam kilka pisemnych oświadczeń
między innymi ze szkoły w Wierzawicach,
ze szkoły w Brzózie Królewskiej, z których wynika, że tego typu argumentów
używali pracownicy pana wójta. Wobec
czego znów zadajmy sobie pytanie: co z
tą demokracją?
Proponuję, żeby takie pytanie zadali sobie też redaktorzy Kuriera Powiatowego.
Ja osobiście bardzo się cieszę, że wciąż
cos nowego powstaje w Leżajsku. Pierwszy
zakład produkcyjny w specjalnej strefie
ekonomicznej już funkcjonuje. Poszły
pierwsze zatrudnienia, pójdą następne.
Pozostaje jakiś cień żalu, że ci ludzie
ulegli pewnej bardzo dziwnej, głośniej
niedemokratycznej i nierzetelnej propagandzie, która w istocie sfałszowała obraz
celów, jaki przyświecał idei poszerzenia
granic miasta.
Szkoda przede wszystkim czasu. Bo
myślę, że wcześniej czy później te granice
w sposób niejako naturalny zostaną poszerzone. Zmienią się nie tylko układy
polityczne ale i układy społeczne. Większą
rolę zacznie odgrywać przede wszystkim
młodzież, która kształci się teraz w leżajskich szkołach. Ona ma zupełnie inne
spojrzenie niż protestujący mieszkańcy
gminy. To grupa, która nie ulega presji.
Jestem pewien, że do tego tematu władze
miasta powrócą.
Z żalem też obserwowałem zmianę poglądów ludzi, którzy w poprzedniej kadencji kreowali politykę rozszerzenia granic, w
planach strategii rozwoju miasta wyraźnie
określali konieczność przesunięcia granic
miasta i powiększenia jego terytorium, a
nagle dzisiaj zmienili zdanie. Są już nie
tylko tymi, którzy głosują, ale i inicjują
pewne kroki, zmierzające do tego, żeby
interes miasta zdecydowanie oddalić.
Myślę, że społeczeństwo tego miasta
i historia zweryfikuje stosunek do tych
ludzi przy ewentualnych następnych
wyborach.

Granice
do podmiany
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życie gospodarcze

Nowa przestrzeń

Około 13 ha gruntów w Leżajsku planuje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
19 maja br. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Leżajsku, odbyły się dwa odrębne
spotkania burmistrza Leżajska Tadeusza
Trębacza z właścicielami nieruchomości
położonych w rejonie ul. Ogrodowej – ul.
Sandomierskiej oraz na osiedlu „Chałupki” pomiędzy ulicami M. Konopnickiej i J.
Kochanowskiego, którym przedstawiono
wstępne projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla tych terenów.
Zostały one opracowane na zlecenie
Urzędu Miejskiego na skutek postulatów

zainteresowanych mieszkańców Leżajska
czyli właścicieli działek, znajdujących
się we wspomnianych częściach miasta.
– Pod koniec ubiegłego roku wystąpili oni
z pismem do burmistrza o sporządzenie
nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – powiedziała nam
Ewa Jagusiak, architekt miejski. – Miasto
zgodziło się przeznaczyć wskazane przez
nich tereny pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Radni podjęli stosowne
uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego a opracowane już
wstępne projekty są pierwszym etapem
realizacji postanowień tych uchwał. Teraz
oczekujemy od właścicieli ewentualnych
uwag i wniosków, które będziemy się
starali w miarę możliwości uwzględnić
w ostatecznych projektach planów. Będą
one dotyczyły między innymi scalenia
niektórych gruntów, zamiany, by w efekcie można było cały brany pod uwagę
teren wprowadzić w strefę budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i podzielić go na odpowiedniej wielkości działki
budowlane.
Ostatecznie po przejściu całej procedury
administracyjno-prawnej (między innymi
scalenia i podziały) na około 13 hektarach
gruntów w naszym mieście będą mogły
wyrosnąć nowe domy jednorodzinne.
Postawią je albo prywatni właściciele
tych terenów, albo ci, którzy je od nich
odkupią pod budowę domu dla siebie i
swojej rodziny.
W dzielnicy Chałupki – teren o powierzchni około 3 hektarów między
ulicami Konopnickiej i Kochanowskiego
w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego (stracił on moc
prawną, jak wszystkie dotychczasowe, 31
grudnia 2003 roku) przeznaczony był jako
rezerwa pod szkołę podstawową, czyli na
tak zwany cel publiczny. Dziś okazuje się,
że ta rezerwa jest zbędna – dzieci rodzi
się coraz mniej. Czwarta podstawówka w
naszym mieście byłaby inwestycją na wyrost Z kolei obszar ponad 10 hektarów na
końcu ulicy Ogrodowej, przeznaczony był
w dotychczasowym planie jako rezerwa
pod centrum administracyjno-usługowe.
Obydwa te obszary – zgodnie z sugestią
ich właścicieli – zostały przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Miasto, jak wiemy, nie dysponuje już
wolnymi terenami, a chętnych na stałe
zakotwiczenie się w Leżajsku we własnym siedlisku jest wielu. To rozwiązanie powinno przynieść korzyści zarówno
dotychczasowym właścicielom działek,
znajdujących się między ulicami Konopnickiej i Kochanowskiego oraz na końcu
ulicy Ogrodowej, jak i potencjalnym ich
nabywcom, którzy pragną mieć swój dom
w Leżajsku. Na osiedlu Chałupki może
powstać około 30 działek budowlanych,
natomiast w okolicy ulicy Ogrodowej
– około 75 działek.

(bwl)

Kwitnący herb

Nasze miasto nabiera barw – dosłownie i w przenośni. Niemal z dnia
na dzień robi się ładniejsze. W rynku
sukcesywnie odnawiane są zabytkowe
kamieniczki, w innych dzielnicach Leżajska domy toną w kwiatach.
Po części jest to zasługą włodarza miasta
i radnych – bo miasto zaoferowało znaczącą (choć wcale nie finansową) pomoc
właścicielom kamieniczek w rynku, by
mogli je doprowadzić do stanu świetności.
Miasto ogłosiło też konkurs na najładniejszą posesję. Ale gdyby mieszkańcom Leżajska nie zależało na tym, żeby ich domy
i ogrody zachwycały, na nic by się zdały
te wysiłki.
– To tak piękna miasto, tak pachnie, i
dużo ładne, stare domy i historyczne kloster, i czysto, i wielki spokój, ja lubię Leziajśk, tu ładnie – powiedział nam niedawno przypadkowo napotkany Wiedeńczyk,
który szukał drogi do bazyliki i klasztoru
ojców bernardynów. Miło było usłyszeć takie słowa od człowieka, który na codzień
pędzi żywot w mieście monumentalnych
zabytków i zieleni.
Co w ciągu ostatniego miesiąca zmieniło
się w wyglądzie naszego miasta? Przybył
nam w rynku niezwykły klomb – ułożony
z kwiatów w odpowiednio dobranej kolory-

styce herb, nazwa miasta i rok jego założenia. Projektantem i wykonawcą jest Stanisław Brzuzan, miejski ogrodnik, który od
10 lat dba o zieleń w mieście. – To nie jest
mój pomysł – zastrzega się mistrz ogrodnictwa. – Zainspirował mnie burmistrz, gdy
powiedział, że rondo z irgami jest jakieś
smutne i trzeba by coś z nim zrobić, a on
widział w jakimś mieście takie kompozycje
kwiatowe, które można było odczytać. Zaproponowałem herb. Chciałem przesunąć
chodnik i ułożyć wszystko na jednej dużej
rabacie, ale byłby to koszt, którego miasto nie planowało. Poprzestałem na tym
rozwiązaniu, jakie widzimy. Zrobiłem to
w ramach pieniędzy przeznaczonych na

bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. I nie
było dodatkowych kosztów.
Herb i napis powstał z około 700 sadzonek. Tworzą je żółte aksamitki, białe
i czerwone begonie, niebieskie żeniszki i
szare starce jako tło. Jesienią zastąpione
zostaną bratkami. Osłonięte odpowiednio
zimą, wiosną ożyją.
To ponoć jeszcze nie koniec prac. Z
kwiatów powstała tarcza herbowa z krzyżem jagiellońskim. Ale w oryginale tarczę
zdobią elementy dekoracyjne: książka,
waga i laska Merkurego. Więc w przyszłości trzeba będzie zadbać i o te detale.

(bwl)

Przestało straszyć

Do niedawna jeszcze w dzielnicy przemysłowej teren między
Fabryką Maszyn a PKS mógł się kojarzyć jedynie z wysypiskiem
śmieci. Na hałdach ziemi walały się różnego rodzaju rupiecie,
gruz, resztki pontonów, ledwie przysypane ziemią padłe zwierzęta. Ostatnio krajobraz w tej części Leżajska zmienił się nie do
poznania.
Kilka lat temu żużlowa droga wiodąca
od czerwonego mostu do między innymi
siedziby Urzędu Celnego w dzielnicy przemysłowej naszego miasta była pełna dziur.
Jeździły nią tiry transportujące towary do
oclenia. Nie rzadko były to samochody z
rejestracjami zagranicznymi – niemieckimi, francuskimi. Grzęzły w koleinach,
nieraz w błocie. Nie była to najlepsza
wizytówka miasta. W ciągu tych czterech
lat (etapami) miasto wybudowało porządną asfaltową drogę, którą od czerwonego
mostu można wygodnie dojechać do szosy
przychojeckiej.
Resztę zrobili właściciele działek położonych wzdłuż tej drogi. Wyłożone betonowymi płytami dojazdy do swych firm
wyasfaltowali i zabrali się do rekultywacji
terenu.

Mówi Witold Haszto, współwłaściciel
zakładu samochodowego:
– Przed trzema laty kupiliśmy około półtora hektara terenu w dzielnicy przemysłowej z myślą o budowie naszego drugiego
zakładu. Teren należał do Skarbu Państwa, a zarządzał nim powiat. Wyglądał
jak pobojowisko. A przecież było to miejsce,
do którego zjeżdża Europa. Kierowcy tirów
zatrzymywali się przed Urzędem Celnym,
patrzyli, a my, mieszkańcy Leżajska,
wydawaliśmy świadectwo o sobie. Miasto postrzegali przez pryzmat tej dzikiej
dzielnicy.
Zakasali rękawy, uprzątnęli teren,
postawili ogrodzenie, wylali ławy fundamentowe pod nowoczesną Stację Kontroli
i Obsługi Pojazdów wraz z zapleczem.
Będzie tam stacja diagnostyki, warsztat
naprawczy, boksy na sprzęt, pomieszczenia biurowe i socjalne, poczekalnia,
pokój ochroniarza, trzy pokoje gościnne
dla ewentualnych powypadkowych nieszczęśników, pomieszczenie do depozytu
pojazdów powypadkowych, czy uszkodzonych, parking strzeżony dla rozbitych
aut. Teren będzie ogrodzony, utwardzony,
oświetlony, chroniony przez odpowiednie
służby. Wszystko zgodnie ze standardami
obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pojawią się też nowe miejsca pracy.
* * *
Drugą firmą, która zajęła się należącym do
niej terenem, jest „Maante” spółka z o.o.
Mówi Wiesław Dąbek, dyrektor ds.
handlowych:

– Ostatnio – oprócz funkcjonującej już
stacji paliw – uruchomiliśmy w Leżajsku
bar, który ma stosowne certyfikaty zgodnie z programem HACAP obowiązującym w
Unii. Korzystają z niego nasi klienci, a także kierowcy, którzy przyjeżdżają do punktu
celnego, znajdującego się po sąsiedzku.
Mają gdzie odpocząć i zjeść coś ciepłego.
Potrzebowali tego. Cały teren wokół stacji
(około 3 hektarów) poddaliśmy rekultywacji, oczyściliśmy, wyrównali i obsiali trawą.
Nie ukrywam, że trochę nas to kosztowało,
teraz utrzymanie trawników także, ale okolica zmieniła się i może cieszyć oko. Zależało nam na estetyce, która ma znaczenie
zarówno dla firmy jak i miasta.
Ostatnie dni wakacji „Maante” ma
zamiar umilić mieszkańcom Leżajska
atrakcyjnym programem festynu, jaki
planowany jest na tym wielkim trawniku.
Będzie to też okazja do losowania wielu
cennych nagród wśród klientów firmy.
Jeszcze w tym roku „Maante” zamierza
rozpocząć na części tego wielkiego trawnika budowę nowoczesnego biurowca z zapleczem socjalnym oraz całodobowej stacji
paliw z myjnią samochodową, dużym parkingiem i rozbudowanymi sanitariatami
dla turystów. W przyszłości będzie więc
można nie tylko zatankować paliwo, ale też
odświeżyć się pod prysznicem i rozstawić
grilla, mając na oku dzieci spędzające ten
czas na placu zabaw. To standard, który
od wielu lat obowiązywał w państwach zachodniej Europy. Powstanie też duży pawilon spożywczo-przemysłowy czynny przez
całą dobę. Inwestycja ta – w założeniach
właścicieli „Maante” – ma być sfinalizowana pod koniec przyszłego roku.
Z całą pewnością upłynie jeszcze trochę
czasu, nim ta część Leżajska uzyska formę estetyki absolutnej. Jednakże to, co
zostało ostatnio zrobione, już zasługuje
na pochwałę.

(bwl)

Nowe drogi
i nawierzchnie

W najbliższym czasie będzie przebudowywana ulica Braci Śniadeckich (dojazdowa od żłobka i spalonego przedszkola
od ulicy Sandomierskiej). Zadanie to ma
polegać na poszerzeniu jezdni do 4,5 metra. Czyli będzie szersza o cały metr.
Dotychczas na tej 3,5-metrowej drodze
samochody mijały się z wielkim trudem,
najczęściej, ratując się przed kolizją,
wjeżdżały na chodnik. Kiedyś była to ulica jednokierunkowa. Teraz ruch na niej
odbywa się w dwóch kierunkach i na takie
rozwiązanie jest za wąska.
Droga należy do Spółdzielni Mieszkaniowej, która zleciła opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tego duktu.
Inwestycja realizowana będzie wspólnie z
miastem.
– Będziemy realizować to zadanie przy
zachowaniu zasady: koszty robót budowlanych ponosimy po połowie – powiedział
nam Leszek Gdula, kierownik referatu
Rozwoju Gospodarczego Miasta. – Potem
droga zostanie przekazana miastu. Powinna być gotowa do odbioru w ostatnich
dniach sierpnia tego roku.
* * *
Tego lata zyska na jakości jeszcze jedna
ulica a raczej uliczka w naszym mieście.
Jest nią droga dojazdowa od ulicy Skłodowskiej do budynku starostwa leżajskiego, w którym oprócz niektórych wydziałów
starostwa mieści się m.in. internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Uliczka ta jest w fatalnej kondycji.
Zajmuje po części teren miasta, po części
starostwa. Dlatego jej remont przeprowadzony zostanie wspólnymi siłami – miasta
i starostwa, a koszty podzielone proporcjonalnie pośród właścicieli terenu.
Droga będzie poszerzona do 5 metrów,
żeby mogły się wyminąć swobodnie dwa
samochody i by można było przy niej
usytuować miejsca postojowe. Termin
ukończenia jej remontu przewidziano na
połowę lipca br.
* * *
Przygotowany został też teren pod kolejną inwestycję drogową w Leżajsku.
Chodzi o przedłużenie ulicy Hutniczej
w dzielnicy przemysłowej i połączenie
jej z drogą krajową nr 77. Pozwoli to na
ominięcie dwóch przejazdów kolejowych i
dzięki temu znacznie ułatwi komunikację.
Będą z niej korzystać przede wszystkim
samochody transportowe wjeżdżające i
wyjeżdżające z zakładów produkcyjnych
znajdujących się w dzielnicy przemysłowej oraz leżajskiej specjalnej strefie
ekonomicznej.
Inwestycja ta według zamierzeń ma być
zrealizowana do jesieni tego roku.

(bwl)
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życie gospodarcze

Kryta pływalnia
– za pięć dwunasta

Dobiega końca budowa krytej pływalni w Leżajsku.
W pierwszych dniach czerwca br. rozpoczęło się napełnianie wodą głównej
niecki basenu, nieco później – brodzika
dla dzieci i wanny „wirpool”. Przez cały
czerwiec trwały w obiekcie prace wykończeniowe, montowanie chromoniklowych
poręczy, słupków startowych i bramek,
stanowiska umożliwiającego korzystanie
z basenu osobom niepełnosprawnym,
sprawdzanie różnego rodzaju instalacji,
działania filtrów, urządzeń do uzdatniania wody, dozowników dezynfekujących,
urządzanie stanowiska do komputerowego
sterowania procesami, od których zależy
prawidłowe funkcjonowanie krytej pływalni, montowanie szafek w szatniach, malowanie pomieszczeń i generalne porządki
przed przekazaniem go do odbioru.

„Skanska” – firma, która budowała ten
obiekt, dokończyła dzieła.
1 września br., w dniu rozpoczęcia
nowego roku szkolnego, u wrót krytej
pływalni w Leżajsku zostanie uroczyście
przecięta wstęga. Kto wykona pierwszy
skok, wciąż jednak jest tajemnicą.
Na razie wiemy, że obiekt krytej pływalni
ma 56 metrów długości i 27 metrów szerokości. Wewnątrz jest duża niecka basenu
o wymiarach 12,5 na 25 metrów (spełnia
wymogi organizatorów mistrzostw Polski
w pływaniu) oraz 6 słupków startowych
dla zawodników i mała niecka o wymiarach 4 na 8 metrów, czyli brodzik dla
dzieci i atrakcyjna zjeżdżalnia wodna w
formie spiralnego rękawa. Jest też wanna
wirpool, nazywana japońskim dżakuzi,
w której dzięki zastosowaniu wodnych
masaży będzie można poprawić kondycję
organizmu. Niecka dla dorosłych ma głębokość od 135 do 180 centymetrów. Nad
bezpieczeństwem kąpiących się będzie
czuwał ratownik, którego pracę wspomagać będą kamery.
Teraz to tyle. Nie będziemy zdradzać
wszystkich szczegółów. Najlepiej poznamy
je wtedy, gdy przekroczymy progi krytej
pływalni w Leżajsku. Możemy to zrobić już
we wrześniu tego roku.

(bwl)

W jednej części pralni sortowane są
brudy: pościel, poduszki, koce, piżamy,
fartuchy, odzież personelu medycznego
i wkładane do pralnic. Te z podwójnym
bębnem są w stanie przyjąć na raz 66 kg,
mniejsze – 33 kg. W drugiej części pralni
lampka sygnalizacyjna daje znak, że czas

Eko-pralnia
Od kwietnia br. funkcjonuje w Leżajsku nowoczesna pralnia przemysłowa.
Prowadzi ją „Marketchem”.
Firma handlowa „Marketchem” założona została w 1991 roku w Leżajsku.
Początkowo w kręgu jej zainteresowania
znajdowały się artykuły branży chemicznej
– stąd nazwa. Na jakiś czas „Marketchem”
wzbogacił swą ofertę handlową o papierosy, alkohol, napoje, mrożonki, lody. Ostatecznie jednak firma zrezygnowała z części
asortymentu. Pod koniec 2002 roku, jako
wyłączny dystrybutor w rozległej okolicy
(tereny województw: podkarpackiego i
lubelskiego) piwa Grupy Żywiec, rynek i
część sprzętu odstąpiła przedsiębiorstwu
„Żywiec-Trade”.
„Marketchem” zmienił profil działalności. Przerodził się w firmę handlowo-usługową. Handel to mrożonki i lody. Usługi
– to nowoczesna pralnia przemysłowa.
Od stycznia br. trwały przygotowania do
jej rozruchu. W obszernej hali postawiono
ścianę z tworzywa sztucznego, tworząc w
ten sposób barierę higieniczną, oddzielającą tzw. część brudną od części czystej.
Jedyną formą kontaktu między pracownikami tych dwóch segmentów pralni jest
domofon. Oddziela je śluza dezynfekcyjna, z której najczęściej korzysta kierowca
przywożący i odwożący powierzane do
prania rzeczy. Jego samochód też ma
wbudowaną ścianę, stanowiącą barierę
higieniczną, nie pozwalającą na styczność rzeczy brudnych z czystymi. Takie
są wymogi Unii Europejskiej. I pralnia
„Marketchem” je spełnia. Ma stosowny
certyfikat. Szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie, hotele, zakłady
produkujące żywność mogą powierzać do
prania odzież i inne rzeczy jedynie firmom
z takim certyfikatem.

wyjąć z pralnicy uprane rzeczy. Jednocześnie po drugiej stronie plastikowej ściany
zapala się inna kontrolka – to znak, że
może wkładać następną partię brudów.
W części czystej zaczyna się wówczas
wzmożony ruch. Krochmalenie, suszenie,
maglowanie, prasowanie, sterylizacja
pieluch, przyszywanie guzików i zamków
błyskawicznych, łatanie dziur (jeśli trzeba
– w tym celu stworzone zostało specjalne
stanowisko pracy) i pakowanie do foliowych, zgrzewanych worków.
Pralnia wyposażona jest w urządzenia
renomowanych firm światowych, sterowane elektronicznie. – Nie musimy się
zastanawiać, ile wsypać proszku, czy
dodać odplamiacz, środek zmiękczający
wodę, jak się to robi w domu – mówi
kierowniczka pralni Renata Uchmacz.
– Trzeba tylko wcisnąć odpowiedni guzik. Mamy tu stację uzdatniania wody (ta
w sieci jest twarda, a w miękkiej łatwiej
schodzą plamy z krwi i inne zabrudzenia).
Do pralek dozowane są nie proszki lecz
płyny uznanej firmy. Nie dajemy ich ani
więcej, ani mniej. Steruje tym procesem
automatyczny program.
Na razie firma „Marketchem” opiera
szpitale w Kolbuszowej i Stalowej Woli,
hotele i restauracje w Leżajsku, ale wciąż
szuka nowych klientów. Pralnia jest w
stanie wyprać tysiąc ton rocznie. – W tej
chwili jesteśmy na etapie pozyskiwania nowych klientów – powiedział nam szef firmy
„Marketchem” Marian Łoś. – Zatrudniamy
22 osoby. Docelowo planujemy pracę na
trzy zmiany i znaczne zwiększenie liczby
pracowników.

Tekst i zdjęcia:
Barbara Woś-Lisiecka

•••

spotkania

Cały Leżajsk czyta dzieciom

Miejska Biblioteka Publiczna w Leżajsku włączyła się do ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (statuetkę stworzyła rzeźbiarka Dorota
Dziekiewicz-Pilich, autorka Fryderyka).
Bajki Brzechwy, Tuwima, Fredry oraz przypowieści o niosącym szczęście kominiarczyku a także płonącym lesie czytali dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku:
pełnomocnik burmistrza ds. oświaty, kultury i sportu Henryk Świta, mistrz kominiarski Jan Dąbek, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł.
kap. Wojciech Długosz oraz a
także bibliotekarki Katarzyna
Dec i Marta Pęcak.
Niektóre z bajek: „Lokomotywa”, „Rzepka”, „Paweł i Gaweł”
- a przynajmniej ich fragmenty – mali słuchacze znali na
pamięć. Dobrze też radziły
sobie z interpretacją morałów
zawartych w przeczytanych im
bajkach i przypowieściach.
Spotkanie przygotowały bibliotekarki Jolanta Korasadowicz, Jolanta Czyż i Janina
Kiełboń.

(bwl)

Corrida 2004

Walczymy z bykami, by pisać poprawnie, cel taki sobie stawiamy. Pod takim
hasłem odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych
naszego miasta. Jego organizatorem
był Urząd Miejski (organ prowadzący
te placówki oświatowe) i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Leżajsku.
To kolejna edycja konkursu. Jego celem
jest kształcenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Biorą w
nim udział uczniowie z klas od czwartej
do szóstej.
Eliminacje pierwszego stopnia odbyły
się w poszczególnych szkołach 16 kwietnia br. Wzięło w nich udział 160 uczniów.
Najlepszych pięćdziesięciu pięciu spotkało
się 7 maja br. w Szkole Podstawowej nr
3, by walczyć o tytuł „Mistrza Ortografii
Miasta Leżajska” w finale Konkursu Ortograficznego „Corrida 2004”.
Tekst finałowego dyktanda przygotowała
– podobnie jak w poprzednim roku – i nad
prawidłowym jego przebiegiem czuwała
pani Krystyna Czubara z Podkarpackiego
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Mistrzem został Maciej Szuba (SP3
– uczeń Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk). Na
drugim miejscu uplasowali się: Magdalena Leszaj (SP1 – uczennica Barbary Długoń) i Mateusz Odachowski (SP2 – uczeń
Marzeny Orzelskiej-Witkowskiej). Trzecie

miejsce zdobyła Joanna Krawczyk (SP1
– uczennica Barbary Długoń), a czwarte
zajęli: Dominika Kocój (SP3 – uczennica
Elżbiety Dmitrowskiej-Kaduk), Mateusz
Ożóg (SP2 – uczeń Iwony Wiącek) oraz
Paulina Zygmunt (SP3 – uczennica Jadwigi Wlaź).
Prace oceniała komisja w składzie: Krystyna Czubara (przewodnicząca) oraz Regina Żołynia i Jolanta Sanecka (nauczycielki Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku).
Po zakończeniu „Corridy 2004” i podsumowaniu wyników laureaci zostali zaproszeni do sali posiedzeń leżajskiego ratusza,
gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród,
których fundatorami byli: Urząd Miejski w
Leżajsku, Jerzy Murdzia „Jamfot”, Marek
Karakuła „Pub Legenda” i przedsiębiorca
Mieczysław Szpila. Gratulacje, dyplomy i
nagrody przekazał laureatom Burmistrz
Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz w pierwszym dniu obchodów „Dni Leżajska”.
Pełnomocnik burmistrza ds. oświaty,
kultury i sportu Henryk Świta podzielił
się z uczestnikami spotkania refleksjami
na temat pracy nauczycieli, którzy codziennie wpajają uczniom zasady naszej
mowy ojczystej.
Laureaci przyznali, że największy problem stwarzała im interpunkcja. Niewykluczone, że konkurs ten, który z roku na
rok jest coraz bardziej popularny wśród
uczniów i nauczycieli, przyczyni się do
tego, że wzrośnie liczba tych, którzy wiedzą, gdzie postawić przecinek.

(m.m.)

Przywrócone życie

Teresa Kud, mieszkanka Nowej Sarzyny, zwróciła się do „Biuletynu Miejskiego” z prośbą, by na łamach pisma
mogła wyrazić swą wdzięczność lekarzom Szpitala Powiatowego w Leżajsku,
którzy uratowali ją od śmierci.

Pisaliśmy o tym. Zdarzyło się to dwa lata
temu, dokładnie 19 lipca 2002 roku. Nocny dyżur pełnił chirurg Janusz Martula.
Telefon: karetka pogotowia wiezie kobietę
z rozległą raną kłutą klatki piersiowej.
Doktor Martula zawiadomił blok operacyjny i doktora Zbigniewa Gocha, który
miał dyżur pod telefonem. W tym czasie w
karetce pogotowia pędzącej na sygnale z
Nowej Sarzyny kobiecie, znajdującej się na
krawędzi życia, pierwszej pomocy udzielała anestezjolog Ewa Tereszko.
Operację przeprowadzili chirurdzy Janusz Martula i Zbigniew Goch. Towarzyszył im anestezjolog Kazimierz Jacek
Czerwonka.
W jednym z dzienników, autor relacjonujący akcję leżajskich lekarzy, stwierdził,
że było to życie dowiezione na czas.
– Tak było – mówi Teresa Kud. – Gdyby
nie lekarze z naszego szpitala, już bym nie
żyła. Gdybym musiała czekać na karetkę
z Rzeszowa – też. Miałam pokaleczoną
aortę i tętnice międzyżebrowe, straciłam
połowę krwi, oddychałam tylko jednym
płucem. Nie zdążyliby mnie dowieźć do
szpitala. Byłam w szoku, ale w przebłyskach świadomości broniłam się przed leżajskim szpitalem, nie chciałam się zgodzić
na operację, bredziłam o Rzeszowie. Wstyd
się przyznać, nie wierzyłam w umiejętności
naszych lekarzy. A oni zachowali się jak
kardiochirurdzy, którzy wykonują operacje
na otwartym sercu, i nie tylko uratowali
mnie od śmierci, ale przywrócili do życia.
Czuję się dobrze. Zaczęłam już znów jeździć samochodem. Pozostał mi tylko uraz
przed człowiekiem, który pchnął mnie nożem i obawa, żeby to się nie powtórzyło.
Ciągle myślę o tym, co by się stało z moim
synem, gdyby mnie już nie było.
Teresa Kud mówi, że nie potrafi znaleźć słów, którymi dałoby się wyrazić jej
nieopisaną wdzięczność lekarzom, którzy
udzielili jej pierwszej pomocy i przeprowadzili tę skomplikowaną operację. Dziękuje
też pielęgniarkom, wszystkim, którzy się
nią później opiekowali i pomogli jej wrócić
do zdrowia.
– Przekonałam się na sobie – dodaje – że
w leżajskim szpitalu pracują fachowcy,
których nie powstydziłaby się na pewno
żadna akademia czy klinika medyczna.

(bwl)
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mocy), podstawówkę zaliczał najpierw w
Hucisku, potem w Woli Zarczyckiej, liceum
– w Leżajsku. – Stąd wyjechał do Wrocławia, wstąpił do seminarium i dopiero
wtedy, pod koniec wakacji przysłał list do
rodziców, gdzie jest i co robi – wspomina
brat i dodaje: – Był bardzo zdolny, wręcz
nieprawdopodobnie, dlatego nie jestem
zdziwiony, że dostąpił takiej godności.
Zawsze, gdy tylko czas pozwalał, odwiedzał rodziców w Hucisku, rodzinę w
Leżajsku i okolicy, szkolną brać. Bywał na
jubileuszowych zjazdach maturalnych. W
jednym z wywiadów powiedział: – Jestem
z tego rocznika jedynym księdzem, dlatego
mnie wszyscy mile widzą i po prostu lubią.
Czy rzeczywiście dlatego?
25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks.
Ignacy Dec odebrał święcenia biskupie
z rąk Arcybiskupa Metropolity Wrocław-

Misericordia et veritas
Pierwszy Biskup Świdnicki ks. Ignacy
Dec urodził się w Hucisku, w ziemiance,
podczas bombardowania wioski przez
wycofujące się wojska hitlerowskie. Miał
sześć sióstr i jednego brata. Brat, Jan
Dec, nie poszedł w jego ślady. Jest radnym
Rady Miejskiej w Leżajsku, przewodniczy
Komisji Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Mieszkaniowej.
Mówi: – Jak mieliśmy po kilkanaście lat,
ja przesiadywałem w domu, a brata ciągle trzeba było szukać, bo biegał gdzieś
po pastwiskach i kopał w piłkę. Ja byłem
cichy, raczej nieśmiały, jednak to on został
powołany do stanu duchownego. Dwie nasze siostry też. Wstąpiły do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (prowincja warszawska).
Ks. bp. Ignacy Dec ochrzczony został
w kościółku w Woli Zarczyckiej (ojciec
chrzestny, też Ignacy Dec, niósł go na
rękach trzy i pół kilometra z rodzinnego
domu – do parafii w Leżajsku było 11 kilometrów, a wojenna zawierucha nabierała

skiego Henryka Kardynała Gulbinowicza.
Wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Diecezje Świdnicką i na pierwszego
jej biskupa powołał ks. Ignacego Deca.
30 maja br. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego biskup Ignacy Dec odprawił
uroczystą, koncelebrowaną polową Mszę
św. Dziękczynną za sakrę biskupią na placu Rajskim leżajskiej Bazyliki. Prowincjał
o. Romuald Kośla powiedział wtedy, że
prymicyjną Mszę św. ks. bp. odprawia
w swym ulubionym sanktuarium Pani
Leżajskiej, pod okiem której zrodziło się
powołanie do kapłaństwa.
Dzień wcześniej, 29 maja br., duchowni,
rodzina, wierni i przyjaciele powitali swego
rodaka w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Po Mszy św. odbył się specjalnie
na cześć biskupa Ignacego Deca przygotowany koncert „Jezu, ufam Tobie”. Było to
misterium oparte na Pieśni o Miłosierdziu
Bożym według Dzienniczka św. Faustyny
Kowalskiej oraz łacińskich i polskich pieśni liturgicznych w wykonaniu aktorów
Teatru Rapsodycznego Dnia Trzeciego z
Wrocławia. Autorem programu był Roman Kołakowski, a wraz z nim wystąpili:
Marzena Kucmer-Drzewiecka, Andrzej
Olejnik i Marcin Rogoziński. Dwudniowe
uroczystości transmitowały Radio Maryja
i Telewizja Trwam.
Tego wieczoru biskup Ignacy Dec
dosłownie zasypany został kwiatami i
gratulacjami od władz miasta i powiatu,
organizacji społecznych i katolickich, od
przyjaciół, a także od ludzi, z którymi zasiadał w szkolnej ławie i którzy go uczyli.
Nie tylko w szkole, ale i w bazylice. Pokło-

nił się swemu wychowawcy Mieczysławowi
Pieniążkowi i organiście Zygmuntowi Chorzępie, którego nazwał profesorem.
Po koncercie ks. bp Ignacy Dec, nie
kryjąc wzruszenia, powiedział: – Jak
Ojciec Święty, przybywając do naszej Ojczyzny, czuł się swojsko w Wadowicach,
w miejscu, w którym się urodził, w mieście
swojego dzieciństwa i młodości, tak ja się
czuję w Leżajsku i w tej bazylice.
Dodał, że jego pierwsza wizyta jako
biskupa zaczyna się właśnie od Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Nie był
jeszcze w domu rodzinnym, przyjechał
wprost do bazyliki, miejsca szczególnie
drogiego, które nosi w sercu i wspomina
każdego dnia. Przez 44 lata jego życia w
Hucisku nie było kościoła. Z rodzicami i
rodzeństwem, gdy tylko mogli, dojeżdżali
furmanką, potem rowerem a bardzo często
szli pieszo do bazyliki w Leżajsku. Później
jako licealista od roztopów do pierwszych
śniegów tym rowerem dojeżdżał do szkoły
i świątyni. Przez ostatnie dwa lata liceum
mieszkał w Leżajsku u siostry, koło
klasztoru. – W ciągu tych dwóch lat jako
ministrant w murach tej bazyliki służyłem
codziennie do Mszy świętej ojcu Albertowi,
Kalikstowi, Karolowi i innym ojcom, którzy
wtedy w tej wspólnocie klasztornej byli. I
w tej bazylice narodziło się moje powołanie. Potem, jak miałem iść do wojska,
przybyłem tu przerażony i oddałem się
Matce Bożej w opiekę żebym mógł wrócić
do seminarium. Na wszystkie przepustki tu przyjeżdżałem, brałem mszał i w
mundurze żołnierskim służyłem do Mszy
św. Potem, w bazylice, 6 lipca 1969 roku
miałem prymicję. To był wielki dzień. I oto
przybywam dzisiaj jako biskup. Nigdy nie
myślałem, że tak się stanie, ale nieodgadnione są wyroki Boże. Teraz przybywam
tu, by na początku mojej posługi biskupiej
zawierzyć moje pasterzowanie Matce Bożej Leżajskiej, bo ona zawsze zajmowała
szczególne miejsce w moim życiu.
Misericordia et veritas to przesłanie
biskupa Ignacego Deca.
* * *
W poniedziałek, 31 maja br., ks. bp Dec
odprawił Mszę św. w Hucisku dla parafian
swej rodzinnej wsi i okolic. Wierni powitali
duszpasterza w domu jego rodziców. Towarzyszyła im kapela z Brzózy Królewskiej.
Po południu w szkole w Hucisku odbyło się
uroczyste przyjęcie.
20 czerwca br. ks. bp Ignacy Dec znów
zawitał do Leżajska. Odprawił Mszę św. w
kościele farnym w rocznicę przystąpienia
do I Komunii Świętej.
Zapowiedział, że 6 sierpnia br. będzie
celebrował Mszę św. w Woli Zarczyckiej.

Barbara Woś-Lisiecka

Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
i archiwum rodziny Deców

Jako biskup chciałbym być dla
wszystkich dobrym ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem.

– 25 marca br., w Święto Zwiastowania Pańskiego, w katedrze Świdnickiej Jego Ekscelencja otrzymał
święcenia biskupie. Jak czuje się w
nowej roli pierwszy w historii biskup
świdnicki?
– Ojciec Święty Jan Paweł II, powołując
mnie na pierwszego biskupa nowo utworzonej diecezji świdnickiej, wyznaczył
mi nowe zadania. Przejście z katedry
profesorskiej na katedrę biskupią zmieniło nieco charakter mojej pracy. Dotąd
byłem profesorem. Teraz zaczynam uczyć
się być biskupem. Stoją przede mną ważne
zadania, związane z budowaniem struktur
nowej diecezji. W najbliższym czasie należy zorganizować kurię biskupią, Caritas
diecezji świdnickiej, wyższe seminarium
duchowne i inne ważne instytucje die-

KUL); 1976–1979 – wikariat w parafii pod
wezwaniem św. Rodziny we Wrocławiu;
1979–1980 – studia specjalistyczne za
granicą (Louvain-la Neuve – Belgia i Paderborn – RFN); 1980–1982 – wykładowca
w MWSD i PWT we Wrocławiu; 1982–1984
– prefekt alumnów w MWSD we Wrocławiu; 1984–1988 – wicerektor MWSD we
Wrocławiu; 1988–1995 – rektor MWSD we
Wrocławiu; 1992–2004 – rektor PWT we
Wrocławiu. Habiltacja – KUL – 1991; profesor nadzwyczajny 1993; tytuł profesora
zwyczajnego 1999. Wypromowałem dotąd
170 magistrów i 9 doktorów.
– Wcześniej ksiądz biskup piastował
stanowisko rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W
życiu Jego Ekscelencji było zapewne
wiele ważnych i wzruszających chwil.
Które najgłębiej zapadły w serce i pamięć?
– Urząd rektora PWT będę jeszcze
sprawował do 31 sierpnia br. Bardzo
się dobrze czułem w roli wykładowcy i w
roli rektora. Praca naukowa z młodzieżą
była moją pasją. Lubiłem uroczystości
uczelniane (inauguracje, promocje doktorskie, okolicznościowe akademie, sesje
naukowe). Miałem zaszczyt być promotorem czterech doktoratów honoris causa:
kardynała Józefa Ratzingera, Prefekta
Kongregacji Doktryny Wiary, kardynała

cezjalne. Ponadto czekają mnie wizytacje
biskupie w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania. Przybyło mi więc
wiele nowych zadań.
– Czy Jego Ekscelencja byłby łaskaw
opisać czytelnikom „Biuletynu Miejskiego” swoją drogę do sakry biskupiej?
– Droga do sakry biskupiej była długa. Powoływanie do godności biskupiej
należy do kompetencji Biskupa Rzymu
– Papieża. Zostałem mianowany biskupem przez Jana Pawła II po długim stażu
życia kapłańskiego. Moja dotychczasowa
kapłańska droga miała następujące etapy: 1969–1970 – wikariat w par. p.w.
św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu;
1970–1976 – studia specjalistyczne na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
(1971 – magisterium i licencjat z teologii
PWT we Wrocławiu; 1973 magisterium z
filozofii KUL; 1976 – doktorat z filozofii

Angelo Sodano, Sekretarza Stanu Stolicy
Apostolskiej; profesora Jana Kmity, rektora Politechniki Wrocławskiej, profesora
Franciszka Ziejki – rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Były to wielkie przeżycia,
z udziałem gości z całej Polski.
– Każdy żołnierz powinien nosić w
plecaku buławę marszałkowską. Czy
opuszczając rodzinne strony i wstępując do seminarium pomyślał ksiądz biskup choć raz o tym, że kiedyś zostanie
podniesiony do takiej godności?
– O godności biskupiej nie myślałem.
Zawsze zdawałem się na wolę Bożą. W
decyzjach Kościoła uznawałem wolę Bożą
wobec mojej osoby. W Kościele nie są najważniejsze funkcje, urzędy, ale to, aby być
dobrym człowiekiem, dobrym księdzem,
dobrym biskupem. Jako biskup chciałbym być dla wszystkich dobrym ojcem,
pasterzem, bratem i przyjacielem.

Rozmowa
z księdzem biskupem
Diecezji Świdnickiej
prof. dr. hab.
IGNACYM DECEM

– Co bardziej – atmosfera rodzinnego
domu czy Leżajska – sprzyja powołaniom do stanu duchownego?
– Najwięcej wartości duchowo-religijnych wyniosłem z rodzinnego domu. Tak
wiele razy widziałem mamę klęczącą na
modlitwie przed Panem Bogiem! Była dla

Mamę widziałem klęczącą

Ks. bp Ignacy Dec z rodzeństwem i...

nas wszystkich bardzo dobra. Ta jej dobroć
i miłość wyrastała z głębokiej, żywej wiary i
miłości do Pana Boga i Matki Najświętszej.
Wielką rolę w kształtowaniu powołania
odegrała także bazylika Leżajska, gdy w
latach licealnych byłem ministrantem.
Tam się narodziło moje powołanie kapłańskie.
– 30 maja br., w dniu Zesłania Ducha
Świętego, Jego Ekscelencja odprawił
Mszę św. w leżajskiej bazylice. Z nostalgii za miastem swej młodości?
– Nie mogłem się doczekać, kiedy po sakrze biskupiej zawitam w moje rodzinne
strony. Wiano wyniesione z rodzinnego
domu i ze stron rodzinnych to największy i najwartościowszy dar, jaki się ma w
życiu. Dlatego też cieszę się bardzo tym
spotkaniem.

przy grobie rodziców.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka

•••

przeszłość i teraźniejszość

28 maja br. w 61 rocznicę pacyfikacji Leżajska przez
hitlerowców miasto uczciło pamięć poległych patriotów,
zamordowanych dlatego, że ośmielili się bronić honoru
i niepodległości swej Ojczyzny.

Nigdy więcej
W ich intencji w kościele farnym w intencji pomordowanych obrońców Ojczyzny
Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Władysław Głowa i kustosz Sanktuarium MBP
o. Stanisław Komornik, który w homilii
nawoływał zebranych do wyciągnięcia
wniosków z tej tragedii, do pojednania,
zgody, współpracy, zjednoczenia się wokół spraw ważnych w naszym codziennym
życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. – Co zrobiliśmy i co robimy, aby
to „nigdy więcej” nie stało się rzeczywistością? – pytał. – Onego pamiętnego dnia,
28 maja 1943 roku, mieszkańcy Leżajska
oddali swoje życie po to, abyśmy dziś mo-

gli żyć w wolnej ojczyźnie, żyć szczęśliwie,
rozwijać się, abyśmy mimo trudności, jakie
nam towarzyszą, mogli planować swoją
przyszłość. Czy stać nas na pozytywne
działanie, na współpracę, na harmonię,
zrozumienie? Do tego właśnie nas wzywają ci, którzy za chwilę wszystkich nas
zgromadzą przed pomnikiem, który głosi
ich chwałę i który przypomina, że powinniśmy się zdobyć na wysiłek, na ofiarę dla
własnego miasta i własnej ojczyzny.
Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz
przedstawiciele znaczących instytucji i
organizacji w mieście i powiecie leżajskim
udali się pod pomnik pomordowanych,
przy którym harcerze pełnili
wartę. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień
i modlitwie złożono hołd,
wieńce i kwiaty na grobie
ludzi, którzy tak umiłowali
swój kraj i swoje miasto, że
gotowi byli za nie poświęcić
swe życie.
Oddając cześć ich pamięci,
burmistrz Leżajska Tadeusz
Trębacz powiedział: – Wspominamy tamte tragiczne
wydarzenia, by utrwalić je
w pamięci współczesnych
pokoleń, młodych Polaków.
Musimy o nich pamiętać, by
już nigdy się nie powtórzyły.
Kombatantka Armii Krajowej dodała: – Ci, tutaj polegli,
zapoczątkowali drogę do wolności swoją śmiercią. Niech
wzorem dla nas będzie to, że
aż do chwili śmierci zachowali
hart ducha i honor Polaka. Pozostaje mi w imieniu żyjących
jeszcze żołnierzy Armii Krajowej złożyć hołd ich pamięci.
Oni umierali z wiarą, że ich
śmierć nie pójdzie na marne.

(bwl)

Dialog
czterech kultur

Pod koniec kwietnia br. w Zespole
Szkół Technicznych w Leżajsku Komisja Językowa Języków Obcych zorganizowała tzw. „Dzień Językowy – Dialog
Czterech Kultur”.
Miał on na celu ukazanie różnic i podobieństw kulturalnych w państwach
europejskich, których języki poznają
uczniowie naszej szkoły, kultur – jakie
nie są ani lepsze ani gorsze – tylko po
prostu inne. Jako członkowie zjednoczonej Europy powinniśmy być tolerancyjni
i wyrozumiali wobec innych narodów.
„Dialog Czterech Kultur” miał również
na celu uznanie faktu, iż wejście do UE
nie oznacza wyzbycia się swoich tradycji
i obyczajów – swojej odrębności. Staliśmy
się obywatelami Unii, lecz w dalszym ciągu
pozostajemy Polakami.
Prezentację dwugodzinną rozpoczęła
swoim Herzlich Willkommen in Deutschland grupa niemiecka, której najmocniejszym akcentem było przedstawienie pt.
„.Konigin Snieżka” – na podstawie którego
uczniowie udowodnili, iż język niemiecki
nie jest taki trudny. Było śmiesznie, wesoło, barwnie – a scenariusz iście bajkowy.
„Dobro pożałować w Rossiju” – tak otworzyła swoje wystąpienie grupa rosyjska –
najbarwniejsza ze wszystkich. Na wstępie
zaprezentowano rosyjską ceremonię picia
herbaty zwaną „ciajapitje” z oryginalnymi
samowarami oraz ludowymi rosyjskimi
pieśniami i dowcipami. Nie zabrakło najpopularniejszej chyba pieśni „Oczi cziornyje” i matrioszki – lalki Beczułki.
Francja zachwyciła nas swymi krajobrazami i śpiewnymi akcentami z
południa, entuzjazmem uzupełniającym
różnego rodzaju święta na północy kraju. Przypomniała nam, iż Paryż – stolica
zakochanych par jest nadal jednym z najbardziej romantycznych miejsc na ziemi,
także centrum mody firmowanym takimi
nazwiskami jak: Chanel, Christian Dior,
Givenchy czy Ives Saint Laurent, a także
ucztą dla wielbicieli zabytków. Francuska
prezentacja zakończyła się niezapomnianym brawurowo wykonanym kankanem.
Dzień językowy zamknęła grupa Zjednoczonego Królestwa Szkocji, Anglii i Południowej Irlandii. Były irlandzkie tańce,
piosenki między innymi znane „My Bonnie
eies over the ocean” czy „ Clementaine”.
Prezentacja odbyła się naturalnie w
czterech językach – a całość dopełniła degustacja smakołyków typowych dla tych
czterech kultur – które przygotowali sami
uczniowie. Były więc niemieckie „placki
cebulowe”, angielskie pierniczki, francuskie sery, rosyjskie kulebiaki z nadzieniem
z mięsa, grzybów, kapusty lub ryb, które
po wypieczeniu wyglądały jak pięknie
zdobione ciasta.
Ta niezwykła w formie impreza uświadomiła, iż Europa to wspólnota wielu kultur,
języków, religii. Pokazała ale i uwrażliwiła
uczniów na różnorodność obyczajów i tradycji poszczególnych narodów. I zainspirowała
do poszukiwań twórczych dla szkolnego ruchu artystycznego, a także do odnajdywania
nowych form nauki języków obcych.

Małgorzata Jakubowska

Mali angliści

26 maja br. zakończyła się III edycja konkursu języka angielskiego dla
uczniów szkół podstawowych w naszym
mieście. Jego organizatorami i sponsorami nagród byli: Urząd Miejski i Szkoła
Podstawowa nr 2.
Do konkursu przystąpiło 90 uczniów.
Etap finałowy wyłonił sześciu laureatów i
15 wyróżnionych. Najlepsi uczestnicy tej
rywalizacji zaproszeni zostali do ratusza,
gdzie burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz
i przewodniczący komisji konkursowej Józef Rzeszutko, dyrektor SP nr 2 wręczyli
im nagrody.
- Uzyskanie takiego dyplomu to jedno z
pierwszych największych osiągnięć w waszym życiu - powiedział podczas spotkania
Tadeusz Trębacz. - Szczerze gratuluję
wam tego sukcesu. Zrobiliście pierwszy
krok, by czuć się swobodnie w świecie.
Uczniowie mieli za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test leksykalnogramatyczny, w drugim - oprócz testu
- sprawdzano stopień znajomości kultury
krajów anglojęzycznych oraz umiejętności
rozumienia ze słuchu.
– Poziom był naprawdę bardzo wysoki – powiedział nam Józef Rzeszutko.
- Trzeba być super uczniem, żeby zdołać
opanować te wszystkie umiejętności, które
są testowane w konkursie, chociaż materiał nie wykracza teoretycznie poza szkołę
podstawową. De facto laureatami zostają
uczniowie, których poziom znajomości języka jest większy niż przeciętnych uczniów w
podstawówce, rzekłbym nawet, że najlepsi są na poziomie co najmniej przeciętnego
ucznia 3 klasy gimnazjum.
Laureaci konkursu. Miejsce pierwsze
zajęła Magda Leszaj z SP nr 1 (uczennica Barbary Mazurek), miejsca 2, 4 i 5
Gabriela Jodkowska, Daniel Heleniak
i Maciej Szuba z SP nr 3 (uczniowie Joanny Mazurek) a miejsca 3 i 6 zdobyli:
Krzysztof Wójtowicz i Mateusz Portka
z SP nr 2 (uczniowie Anny Szczawińskiej i
Bogusława Wiącka).
Wyróżnieni: Paulina Łepko (SP 2),
Anna Wilkos (SP 2), Sebastian Olszewski
(SP 1), Jadwiga Zawilska (SP 3), Sebastian
Paliwoda (SP 1), Roksana Lipka (SP 2),
Piotr Czapla (SP 3), Seweryn Ślanda (SP
1), Oskar Bróż (SP 2), Dawid Łoś (SP 2),
Natalia Krupa (SP 1), Joanna Kusio (SP 3),
Mateusz Odachowski (SP 2), Sławomir Tyczyński (SP 3), Dominika Serkiz (SP 2).
W wielu wypadkach decydowały różnice
jednego punktu. Gratulujemy!

„Trójka”
na Pikniku

(bwl)

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3
stało się, że w czasie Dni Leżajska
organizowany jest Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Chłopców i Piknik
Rodzinny.
W czasie, gdy w sali gimnastycznej
trwały zmagania młodych siatkarzy, cała
społeczność szkolna bawiła się na boisku
szkolnym na Pikniku. Najpierw odbyły się
zawody między klasami młodszymi przygotowane przez panią Jolantę Zygmunt, a
potem rozpoczęła się „Olimpiada sportów
dziwnych” dla trzech drużyn: uczniowskiej, nauczycielskiej i rodziców. Walka
o zwycięstwo była zażarta, a konkurencje
faktycznie dziwne: jazda na deskorolce na
siedząco, biegi w majtasach z balonem, rzut
herbatą do tarczy, turniej piosenki o zwierzątkach, rzut surowym jajkiem, okrzyk
na cześć drużyny i oczywiście przeciąganie
liny. W tym roku najlepsi ponownie okazali się rodzice i wygrali Puchar Przechodni
Pikniku, czyli Zieloną Żabę. Drugie miejsce
zdobyli nauczyciele, a trzecie uczniowie.

Dla wszystkich uczestników konkurencji
były cukierki. Oprócz tego grilowaliśmy, to
znaczy jedliśmy pyszne kiełbaski, piliśmy
soki, graliśmy w piłkę.
Pogoda była super, ale podobno to organizatorzy Pikniku ją zamówili tzn. p. Ewa
Rejman, p. Grażyna Olszowy i p. Maciej
Peszko. Humory wszystkim dopisywały,
zabawa była świetna, jak zwykle zresztą.
Czekamy z niecierpliwością na następny
piknik!!!

Redakcja gazetki szkolnej
„GUZIK”, SP Nr 3

Osiemnastka
„Iskierki”

Cieszący się sympatią w środowisku
leżajskim Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka” pod koniec maja
obchodził swoje 18 urodziny. Od 1987
r. każdego roku w maju lub czerwcu
5 i 6–letnie przedszkolaki prezentują
szerokiej publiczności swoje wokalne
talenty na scenie domu kultury.
I jak to jest na prawdziwym festiwalu,
wszystko odbywa się na „żywo” – zarówno
śpiew, jak i oprawa muzyczna. Zapewnia
ją pięcioosobowy zespół, który tworzą
nauczyciele leżajskiego Ogniska Muzycznego. Przez te wszystkie lata pod szyldem
„Iskierki” wystąpiło już około 400 dzieciaków.
Tego roku podczas przeglądu konkursowego 28 maja, zaprezentowało się 21
uczestników. Ich występ oceniało jury,
w skład którego weszli muzycy oraz nauczyciele szkół muzycznych w Leżajsku i
Mielcu. Po obradach jurorzy przyznali 5
nagród: za I miejsce - Marcinowi Rogali,
II miejsce - Ewie Pelc, III miejsce – Mikołajowi Lasocie, IV miejsce – Aleksandrze
Bobowskiej, V miejsce – Natalii Sudoł
oraz 3 wyróżnienia: Patrycji Banaś, Gabrieli Czyż i Kornelii Błońskiej.
Swojego laureata wybierała również publiczność. Nagrodę Publiczności otrzymała
Gabriela Czyż.
Drugi dzień Festiwalu, to ogłoszenie
wyników i oczywiście oczekiwane przez
wszystkich nagrody. Aby jednak napięcie
trochę opadło (a może raczej nieco się podniosło), najpierw wystąpiły najmłodsze grupy zespołów artystycznych MCK: „Koraliki”,
„Fajne Gienki”, „Plus” i „Meritum”, później
świetnie bawił dzieci Waldemar Wywrocki
wraz z iluzjonistą. Aż wreszcie nastąpił oczekiwany przez wszystkich moment ogłoszenia
wyników. Przewodniczący jury Mieczysław
Szarek odczytał protokół z obrad, a dzieciaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy i mini-afiszki, pluszowe „Koziołki Matołki”, puzzle, słodycze, soczki i lody. Laureaci dostali jeszcze
dodatkowe upominki.
Miła atmosfera, szczęśliwe, uśmiechnięte buzie dzieciaków i wspomnienia na wiele lat – to przede wszystkim podziękowanie
dla organizatorów i sponsorów, którzy te
nagrody ufundowali, jak też wsparli Festiwal darowiznami pieniężnymi.
Sponsorem głównym „Iskierki 2004”
był Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie - lider
polskiego rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowo – ubezpieczeniowych. Od wielu lat Festiwal
wspierają leżajscy darczyńcy: Starostwo
Powiatowe, Kwiaciarnia „Natalia” Pana
Franciszka Hanusa, Kawiarnia „Kameleon” Pana Andrzeja Tofilskiego, HORTINO ZPOW Leżajsk Spółka z o.o. W
tym roku „Iskierka” pozyskała nowego
sponsora - lekarzy z Przychodni „Pod
Klasztorem”. Wszystkim sponsorom
za życzliwość i zrozumienie Miejskie

Centrum Kultury w Leżajsku składa
serdeczne podziękowania.
Patronat medialny objął Tygodnik „Sztafeta” i Radio Rzeszów. Na kolejny Festiwal
zapraszamy za rok.

MCK – Elżbieta Kuźma

Święto Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
zorganizowała 29 maja br. dzień otwarty
i rodzinny piknik. Tego dnia w szkolnych
murach zawitali nie tylko uczniowie i ich
nauczyciele. Byli też rodzice, dziadkowie,
rodzeństwo. Tego dnia odwiedziły szkołę
nawet takie maluchy, które nie zrobiły
jeszcze swego pierwszego kroku.
W salach lekcyjnych tego dnia odbywały się lekcje specjalne – przedstawienia i
popisy dla rodziców, prezentacje szczególnych umiejętności uczniów – o ortografii
i tabliczce mnożenia nikt w tym dniu nie
pamiętał. Uczniowie oprowadzali swych
gości po klasach i całej szkole, wystawach swych prac. Podsumowano konkursy literackie i plastyczne. Ich laureaci
w obecności rodziców odbierali dyplomy
i gratulacje.
Szkołą zawładnęła atmosfera wielkiego
rodzinnego pikniku. Kulminacją spotkania było szkolno-rodzinne grillowanie.
Wokół szkoły rodzice rozstawili rożna i
ruszty, piekli kiełbaski. Klasowe grillowanie przerodziło się w grillowanie szkolne
– wokół szkoły skupiła się jedna wielka
społeczność żywo zainteresowana jej
przyszłością.
Ten integracyjny piknik był pomysłem,
który warto kontynuować.

(bwl)

O.
Anzelm – strażak
Przed stu laty Przychojec werbował stra-

żaków ochotników. W 2002 roku w setną
rocznicę powstania w tej miejscowości
Ochotniczej Straży Pożarnej jednostka
otrzymała sztandar, a w tym roku – nowoczesny wóz strażacki. W intencji OSP
w Przychojcu uroczystą Mszę św. odprawił
o. Anzelm Wiatr w asyście o. Kasjana Gumieniaka (z klasztoru oo. Bernardynów w
Leżajsku) i proboszcza miejscowej parafii
Zbigniewa Stradomskiego.

Dalsza część uroczystości przewidywała uhonorowanie medalami zasłużonych
strażaków. Wśród nich znalazł się też o.
Anzelm. Gratulujemy.

(bwl)

•••

święto miasta

Dni Leżajska
Święto naszego miasta w tym roku wypadło w dni świętych zmarzłych – 14, 15
i 16 maja. Nie miało to wielkiego znaczenia, bo aura nas tego lata nie rozpieszcza.
Mimo niezbyt dobrej pogody Dni Leżajska
udały się. Wszystkie zaplanowane imprezy
odbyły się i cieszyły się zainteresowaniem
mieszkańców, a także przybyłych gości.
Rozpoczęła je tradycyjnie parada przebierańców główną ulicą miasta, których
prowadziła orkiestra miejska i marżonetki
z SP nr 3. Bryczką powożoną przez prezesa
Stowarzyszenia „Sarmata” Marka Osadę
zajechał przed ratusz „król Jagiełło” z małżonką i świtą (gimnazjaliści). Powitał ich
hejnał w wykonaniu trębaczy z orkiestry
w Kuryłówce: Roberta Szczapa, Łukasza
Długosza i Damiana Opalińskiego. Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej
Mieczysława Sroki „z bólem serca” oddali
klucz miasta. Przedstawiciele młodzieży
z historycznych odzieniach zapewnili, że
przez te trzy dni będą sprawować w mieście rządy sprawiedliwe.
I zaczęło się. Przed Miejskim Centrum
Kultury, na placu przy Restauracji 71 i
na stadionie zaroiło się – mnóstwo imprez
i widzów.
W pierwszym dniu imprezy zgrupowane
były przed MCK. Podczas konkursu „Śpie-

wać każdy może” oceniano talenty wokalne
i pomysłowość stroju przebierańca. W sali
widowiskowej „Tajemnicze ścieżki miłości
przedstawił teatr Precedens, a „Poszukiwanie lata” – uczniowie z SP nr 2. W
Ogródku Jordanowskim odbyło się „Muzyczne spotkanie z Piotrusiem Panem” dla
przedszkolaków. Hitem dnia przed MCK
była partia żywych szachów przygotowana
i zaprezentowana przez uczniów Gimnazjum Miejskiego. Wieczorem w Bazylice
oo. Bernardynów zainaugurowany został
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej. We wspaniałym
koncercie wzięli udział orkiestra pod batutą Michajły Dutczaka i soliści Opery Lwowskiej: Natalia Romaniuk, Stepan Stepan,
Ludmyła Sawczyk i Pawlo Tołstoj.
W Dniach Leżajska uczestniczyli liczni
goście z Ukrainy – ze Lwowa i Nowojaworowska: I zast. dyr. Opery Lwowskiej Bogdan Sirak, mer Nowojaworowska Mikoła
Goran, skarbnik miasta Nowojaworowska Walentyna Iszczuk, zast. naczelnika
wydziału ds. kulltury we Lwowie Nadja
Szatinska, sekretarz miasta Nowojaworowska Sergiej Sobol, skarbnik rejonu w
Jaworowie Nadja Goroch, główna księgowa
Opery Lwowskiej Irena Rosa. Przybyły też
zaprzyjaźnione zespoły artystyczne i sztuki
cyrkowej z Pałacu Kultury w Nowojaworowsku oraz „Jabłoneczka” z Czortkowa.
W święcie miasta uczestniczyły też
zespoły z zaprzyjaźnionych miast Podkarpacia – „Gracja” z Łańcuta i karatecy
z Lubaczowa. Na estradzie przed Restau-

racją 71 przygrywały kapele podwórkowe z
Leżajska i Lubaczowa. Teatr „Dajmonion”
z MCK w Leżajsku przedstawił „Weneckie
lustro”, a Precedens – spektakl „Wiedźmy”.
Zaprezentowały się też zespoły MCK oraz
mała i duża „Ziemia Leżajska”. W kinie
nocnym odbyły się projekcje kasowych
filmów. Nie obyło się też bez pokazu
sztucznych ogni.
Kulminacją Dni był w niedzielę mecz
Pogoni z Górnovią zakończony miażdżącym przeciwnika zwycięstwem naszej
drużyny. „Król i królowa” oddali klucze
do bram Leżajska prawowitym włodarzom
miasta.
Dniom towarzyszyły też jak zwykle imprezy sportowo-rekreacyjne – pokaz motocykli Klubu „Wehikuł”, piknik rodzinny
w „Trójce”, turniej DART, biegi uliczne,
zawody na rolkach, turniej w siatkówce i
tenisie ziemnym oraz ogólnopolski w mini
siatkówce chłopców. I były też – oczywiście – zawody wędkarskie nad Florydą.
Burmistrz Leżajska i przewodniczący RM
„stracili” sporo pucharów.
Dni Leżajska, choć aura płatała figle,
były jednak pogodne.

Barbara Woś-Lisiecka

Zdjęcia: Ryszard Węglarz
i Wacław Padowski

Sponsorem głównym Dni
Leżajska była Grupa Żywiec
SA. Sponsorem pomocniczym
– Hortino.

•••

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XIV sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

24 czerwca 2004 r. odbyła się XIV sesja
Rady Miejskiej w Leżajsku. Na sesji tej
goszczono Starostę Leżajskiego Pana Zbigniewa Rynasiewicza i dyrektora Szpitala
Powiatowego Pana Mariana Furmanka
W trakcie obrad odbyła się miła uroczystość wręczenia Pani Irenie Żak Patentu
Weterana Walk o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny, którym została uhonorowana
przez Prezesa Rady Ministrów RP. Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Sroka
wręczył Pani Żak Patent i list podpisany
przez Wojewodę Podkarpackiego z wyrazami podziękowania za poświęcenie, ofiarność i odwagę w walce o niepodległość, po
czym złożył gratulacje i życzenia w imieniu
Rady Miejskiej i Burmistrza.
Następnie Starosta Leżajski zapoznał
Radę Miejską z tokiem prac realizowanych
przez Powiat dotyczących m.in. miasta
Leżajska. Dyrektor M. Furmanek przedstawił Radzie aktualną sytuację Szpitala
Powiatowego, jego problemy i sposoby ich
rozwiązywania. Po wysłuchaniu informacji
odbyła się dyskusja, radni zadawali pytania w nurtujących ich sprawach a goście
odpowiadali na nie.
W części uchwałodawczej jako pierwsze
Rada rozpatrywała zarzuty wniesione do
dwóch projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta:
– do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/2002
– teren wzdłuż torów PKP od ul. Spółdzielczej do ul. Sanowej – zarzut dotyczył
planowanego zajęcia części nieruchomości na rezerwę pod drogę,
– do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/2002
– teren przy ul. Dolnej, ul. Jarosławskiej
w rejonie cmentarza żydowskiego – zarzut dotyczył planowanego zajęcia części
nieruchomości pod ciąg pieszo-jezdny i
publiczną drogę dojazdową.
Po zapoznaniu się z zarzutami i wysłuchaniu argumentów osób wnoszących je,
Rada mając na uwadze stan faktyczny
i prawny postanowiła nie uwzględnić
zarzutów, jedynie w przypadku jednego
zarzutu do planu Nr 33/2002 Rada zaakceptowała żądania wnoszącego zarzut
dotyczący wykupu przez Miasto całej jego
nieruchomości.
Ponadto w zakresie planowania przestrzennego Rada dokonała zmiany uchwały
Nr IX/89/03 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 października 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 56/03 przy ul. Ogrodowej i ul. Sandomierskiej, zmieniając granice opracowania
planu.
Tak jak w ubiegłym roku, na wniosek
Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z

o.o. w Leżajsku Rada zatwierdziła nowe
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Leżajska na okres od 1 lipca
2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Wszystkie
komisje Rady pozytywnie zaopiniowały
proponowane stawki (tekst uchwały publikujemy oddzielnie).
Dalej Rada podjęła uchwałę o przekazaniu na majątek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
– środków trwałych pozostałych po likwidacji Administracji Domów Mieszkalnych
o łącznej wartości 54,5 tys. zł (samochód
dostawczy i rusztowanie ramowe).
Chcąc spełnić wymagania niezbędne
przy składaniu wniosków o przyznanie
środków z Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej – Rada Miejska przyjęła Plan
Rozwoju Lokalnego dla miasta Leżajsk na
lata 2004–2006. W wykazie zadań planowanych do realizacji ujęto 3 projekty:
– rozbudowa układu komunikacyjnego w
północnej części m. Leżajsk,
– rozbudowa systemu wodociągowego we
wschodniej części miasta I i II etap,
– rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta.
Realizując ustawowy obowiązek Rada
Miejska uchwaliła opłaty za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg dla dróg posiadających
kategorię dróg gminnych (tekst uchwały
publikujemy oddzielnie).
W związku ze spaleniem Przedszkola
Miejskiego Nr 4 mieszczącego się przy ul.
Braci Śniadeckich 10 i przeniesieniem go
do budynku Gimnazjum Miejskiego, Rada
zmieniła zapis w uchwale Rady Miasta Leżajska Nr IX/77/99 z dnia 4 października
1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli miejskich w
Leżajsku celem prawnego uregulowania
zmiany siedziby.
Ostatnia uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 r.
polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 21.318 zł. W dziale
758 – Różne rozliczenia wprowadzono
kwotę 1138 zł otrzymaną z Ministerstwa
Finansów tytułem ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym oraz w dziale 756
– dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i innych jednostek zwiększono
o 20 000 zł w związku ze wzrostem dochodów w podatku dochodowym od osób
prawnych. Ponadplanowe dochody przeznaczono na renowację Pomnika Walk
Niepodległościowych przy ul. Mickiewicza
(pod Klasztorem).

C. Turosz

Uchwała
Nr XIV/140/04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg
posiadających kategorię dróg gminnych
w Leżajsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 40 ust 8 i
ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późniejszymi
zmianami)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala
co następuje:
§1
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego w związku z:
1. prowadzeniem robót w pasie drogowym,
2. umieszczeniem w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczeniem w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1–3.
§2
1. Za zajęcie 1 m kw. powierzchni pasa
drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i za zajęcie
1 m kw. pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w § 1 w punktach 1–3 stawka opłaty za
każdy dzień zajęcia wynosi:
a) przy zajęciu jezdni o nawierzchni
ulepszonej (asfaltowa, betonowa, z kostki
betonowej) do 20 proc. szerokości jezdni
– 1,00 zł
b) przy zajęciu jezdni o nawierzchni
ulepszonej powyżej 20 proc. do 50 proc.
szerokości jezdni – 3,00 zł
c) przy zajęciu jezdni o nawierzchni
ulepszonej powyżej 50 proc. szerokości
jezdni – 5,00 zł
d) przy zajęciu pozostałych elementów
pasa drogowego i jezdni o nawierzchni
nieulepszonej – 0,50 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres
krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako
zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§3
1. Za zajęcie 1 m kw. powierzchni
pasa drogowego dróg gminnych w celu
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego stawka
rocznej opłaty wynosi:
a) przy umieszczeniu urządzenia pod
jezdnią i chodnikiem o nawierzchni
ulepszonej (asfaltowa, betonowa, z kostki
betonowej) – 20,00 zł,
b) przy umieszczeniu urządzenia pod
jezdnią o nawierzchni nie ulepszonej i
pod innymi elementami pasa drogowego
– 15,00 zł,

2. Roczne stawki opłat w wysokości
określonym w ust.1 obejmują pełny rok
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok
kalendarzowy wysokość rocznych opłat
obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§4
1. Za zajęcie 1 m kw. powierzchni pasa
drogowego dróg gminnych w celu umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego stawka opłaty za każdy
dzień zajęcia wynosi:
a) przy umieszczeniu w pasie drogowym obiektu budowlanego handlowego
lub usługowego – 1,00 zł

b) przy umieszczeniu w pasie drogowym
obiektów budowlanych, w których nie jest
prowadzona działalność handlowa lub
usługowa – 0,50 zł
2. Za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych w celu umieszczeniem w pasie
drogowym reklam stawka opłaty za 1
m kw. powierzchni reklamy, za każdy
dzień zajęcia wynosi:
a) przy umieszczeniu w pasie drogowym
reklam informujących o towarze, usługach,
osobie lub ruchu społecznym – 2,00 zł,
b) przy umieszczeniu w pasie drogowym
reklam informujących o prowadzonej działalności, nazwisku przedsiębiorcy, nazwie
firmy, godzinach otwarcia, o powierzchni
nie przekraczającej 1 m kw., umieszczonej nad lub na obiekcie handlowym lub
usługowym – 0,50 zł,

c) informującej o gminie, powiecie lub
województwie w szczególności w postaci
planów, map, tablic, plansz, itp. – 0,10 zł.
3. W przypadku umieszczenia w pasie drogowym reklam dwustronnych
powierzchnia reklamy liczona jest podwójnie.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

Uchwała
Nr XIV/137/04

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2001 r. Nr 72, poz. 747) oraz art. 94 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984)

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Miejskiego
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku

Rada Miejska w Leżajsku u c h w a l a
co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska oraz Zarządowi Miej-

skiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
w Leżajsku.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Leżajsku.
§4
Traci moc uchwała Nr VII/62/03 Rady
Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 czerwca
2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Miejskiego
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały
Nr XIV/137/04

wodę zużytą do zasilania publicznych
fontann i na cele przeciwpożarowe oraz
do zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.
Rodzaje prowadzonej działalności
Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w
Leżajsku prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
Decyzji Burmistrza Miasta Leżajska nr OS
7050/1/2002 z 23 października 2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem
działania przedsiębiorstwa jest ujmowanie, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń
wodociągowych urządzeń kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo eksploatuje również
oczyszczalnię ścieków.
Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność obejmującą:
1) budowę i remonty infrastruktury i
instalacji wodno-kanalizacyjnych,
2) projektowanie sieci i instalacji sanitarnych,
3) oraz inne usługi.
Taryfowe grupy odbiorców usług
Przedsiębiorstwo uwzględniając:
1) lokalne uwarunkowania w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
2) zróżnicowanie opłat za korzystanie
ze środowiska;
3) spodziewane korzyści ekonomiczne
z wprowadzenia nowych metod alokacji
kosztów na taryfowe grupy odbiorców w
porównaniu z kosztami ich wdrożenia;
4) sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonało
podziału odbiorców usług na dwie grupy
taryfowe w zakresie dostawy wody i 5 grup
taryfowych w zakresie odprowadzania
ścieków i przypisało do poszczególnych
grup odpowiadających im kosztów.
Wyodrębnione grupy taryfowe
w zakresie dostawy wody: • gospodarstwa
domowe, • pozostali odbiorcy.
w zakresie zrzutu ścieków: • gospodarstwa
domowe, • pozostali odbiorcy z terenu mia-
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Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 24 czerwca 2004 r.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z
o.o. w Leżajsku
Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązujące na terenie Gminy Miasta Leżajsk na okres 12 miesięcy – od dnia 1 lipca
2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.
Taryfy określają także:
1) warunki stosowania cen;
2) warunki rozliczeń z uwzględnieniem
wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
Taryfy opracowane zostały na podstawie
zasad określonych w art. 20–23 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747,
z 2002 r. nr 113, poz. 984) zwanej dalej
ustawą oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz.U. Nr 26, poz. 257), zwanego dalej
rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat, dotyczą
wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku, z wyłączeniem odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne z
terenów nie skanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobrana z
publicznych studni i zdrojów ulicznych,

sta, • ZPOW Hortino, • Zakłady Piwowarskie S.A. LEŻAJSK
Wprowadzono V grupę taryfową dla
podmiotów przekraczających ustalone
parametry zrzucanych ścieków tj. BZT5
6000 mg/l, CHZT 8500 mg/l.
Rodzaje i wysokość cen
W rozliczeniach z poszczególnymi odbiorcami usług obowiązują różne ceny i
stawki opłat oraz różne zasady ich stosowania. W rozliczeniach za wodę obowiązuje
taryfa dwuczłonowa: opłata za 1 m sześc.
pobranej wody oraz opłata abonamentowo
– rozliczeniowa miesięczna.
Na podstawie cen określonych w taryfie
rozliczana jest także Gmina za ilość wody
pobranej z publicznej studni i zdrojów
ulicznych, do publicznych fontann, na
cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych, zgodnie
z zawartą umową precyzującą szczegółowe
zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń.
W zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa.
Obowiązujące ceny za odprowadzane
ścieki, podobnie jak w przypadku cen za
dostarczoną wodę zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za metr sześc. (tabele
na stronie 19).
Do cen określonych w kolumnach 4
tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów
usług, zgodnie z § 1, pkt.9 do 12 rozporządzenia. Stawka podatku, zgodnie z
obowiązującymi przepisami wynosi 7 proc.
Ceny z podatkiem podano w kolumnie 5.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem
wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionymi w pkt.
1. Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizaciąg dalszy na stronie 18
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informator urzędowy

ciąg dalszy ze strony 17
Wysokość cen za dostarczoną wodę
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Tabela 1

Cena/stawka

Wyszczególnienie

netto

z Vat

Jednostka
miary

1.

Gospodarstwa do- Cena za 1 m sześc. dostar- 2,09
mowe
czonej wody

2,24

zł/m sześc.

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m sześc. dostar- 2,54
czonej wody

2,72

zł/m sześc.

Wielkość opłaty stałej (opłata abonamentowa+ opłata eksploatacyjna)

Tabela 2

Lp.

Średnica
wodomierza
(m)

Opłata eksploatacyjna
zł/miesiąc

Opłata abonamentowa
zł/miesiąc

Opłata stała
netto
zł/miesiąc

Opłata stała
z obowiązującym
VAT zł/miesiąc

1

DN 15

1,00

1,96

2,96

3,17

2

DN 20

1,00

1,96

2,96

3,17

3

DN 25

1,40

1,96

3,36

3,60

4

DN 32

2,40

1,96

4,36

4,67

5

DN 40

4,00

1,96

5,96

6,38

6

DN 50

6,00

1,96

7,96

8,52

7

DN 65

10,00

1,96

11,96

12,80

8

DN 80

16,00

1,96

17,96

19,22

9

DN 100

24,00

1,96

25,96

27,78

10

DN 125

40,00

1,96

41,96

44,90

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Tabela 3

Cena/stawka

Wyszczególnienie

netto

z VAT

Jednostka
miary

1.

Gospodarstwa
domowe

Cena za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków

2,08

2,23

zł/m sześc.

2.

Pozostali
odbiorcy
z terenu miasta

Cena za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków

2,63

2,81

zł/m sześc.

3.

ZPOW
„HORTINO”

Cena za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków

2,08

2,23

zł/m sześc.

Opłata stała miesięczna

56 048

59971,36

zł/m sześc.

Cena za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków

3,07

3,29

zł/m sześc.

4.

Zakłady
Piwowarskie
S.A. Leżajsk

Opłata stała miesięczna

71 589

76 600,23

zł/m sześc.

5.

BZT 5 6000
CHZT 8500

Cena za 1 m sześc. odprowadzonych ścieków

6,59

7,05

zł/m sześc.

cyjnego w wodomierze główne, ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustala się
na podstawie ich wskazań. Należności za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w
stosunku do wody powiększone o opłatę
stałą miesięczną.
Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się
zgodnie z ich wskazaniami, w przypadku
braku wodomierzy, ilość dostarczonej
wody do budynku ustala się zgodnie z
przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach.
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się
w oparciu o ich wskazania. W przypadku
braku wyposażenia w urządzenia pomiarowe, ilość dostarczonych ścieków, zgodnie
z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako
równą ilości wody pobranej lub określonej
w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie
zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadku, gdy wielkość ich zużycia
ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt
odbiorcy usług.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie
jest to możliwe na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego. W przypadku braku możliwości odczytu, obciążenie będzie miało
charakter zaliczki w wysokości dotychczasowego przeciętnego zużycia, która
zostanie rozliczona w okresie obrachunkowym następnym po ustaniu przeszkód
uniemożliwiających odczyt.
W przypadku zawarcia umów z korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie odczytu wodomierzy zainstalowanych w lokalach i wodomierza głównego. Ewentualną różnicę wskazań między
wodomierzem głównym a podlicznikami,
dzieli się proporcjonalnie do ilości pobranej wody przez korzystających z lokali.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
na warunkach i w terminach określonych
na fakturze. Zgłoszenie przez odbiorcę
usług, zastrzeżeń do wysokości faktury
nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku
nadpłaty zalicza się ją na poczet przy-

szłych należności lub na żądanie odbiorcy
usług, zwraca ją w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku w tej sprawie.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza, jednak w przypadku braku
potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia. O ile umowa
nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy
miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w
umowie.
Warunki stosowania cen
1) Zakres świadczonych usług
MZK sp. z o.o. w Leżajsku prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zobowiązane
jest do zapewnienia ciągłości dostaw i
odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając
na uwadze ochronę interesów odbiorców
usług oraz wymagań ochrony środowiska
a także optymalizację kosztów. Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest
dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne
i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz
budynków użyteczności publicznej, wody
przeznaczonej na cele usługowo-handlowe
i odbiorców przemysłowych. W przypadku zbiorowego odprowadzanie ścieków,
występuje zróżnicowany zakres usług a
związany jest z jakością odprowadzanych
ścieków przez poszczególne grupy taryfowe, jak również dyspozycją oczyszczalni
ścieków pod potrzeby ww.
2) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w taryfie ceny stosuje się przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i zostały
określone w zezwoleniu na działalność w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
a także w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującym
na terenie miasta Leżajsk (Uchwała nr
XXXIX/354/02 Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 9 października 2002 r.).
Jakość wody produkowanej przez
przedsiębiorstwo jest zgodna z normami
krajowymi.
W celu poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo posiada system monitoringu
procesów produkcyjnych, umożliwiający
likwidację zakłóceń w procesie a także
stałą kontrolę parametrów jakościowych. Bieżące analizy jakości wody
wykonywane są przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Leżajsku.
Zawartości zanieczyszczeń w ściekach
prowadzone są przez własne laboratorium. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt umożliwia świadczenie
usług na zewnątrz.
Dla poprawy jakości obsługi klientów utworzono Biuro Obsługi Klientów,
zajmujące się przyjmowaniem wpłat za
usługi, wnioskami, skargami i pozostałymi
sprawami wnoszonymi przez usługobiorców. Biuro to, dla ułatwienia klientom
kontaktów ze Spółką, pracuje jeden dzień
w tygodniu w wydłużonym czasie pracy.
W systemie wielozmianowym pracuje organizacyjnie wydzielone pogotowie wodnokanalizacyjne, gdzie są zgłaszane awarie
w celu ich usunięcia.

• • • nasze sprawy
Mario, proszę, spraw...

Już po raz czwarty piękna świątynia Leżajska zgromadziła tych,
którzy pragnęli uczcić Maryję Matkę i Królową ziemi Leżajskiej
pieśnią i modlitewnym zadumaniem – tak przywitali uczestników
i słuchaczy IV Przeglądu Pieśni Maryjnej młodzi konferansjerzy
– Krysia i Tomek – uczniowie leżajskiego Liceum, współorganizatorzy Przeglądu.

Magda Kulikowska z Żołyni
Motywem przewodnim w tym roku
było hasło: „Rok 2004 – Rokiem Pelczarowskim”. W życiu i formacji duchowej
przyszłego Świętego Sanktuarium O.O.
Bernardynów w Leżajsku zajmowało miejsce szczególne. Bp Józef Pelczar w swej
„Autobiografii” zapisał: „... z ust matki to
wiem, że ofiarował mię pierwej, nim na
świat przyszedłem opiece Najświętszej

Panny przed Jej obrazem w Leżajsku, dokąd we wrześniu roku 1841 odprawiała
pielgrzymkę”. Wraz z rodzicami w jedenastym roku życia, przed rozpoczęciem nauki
w gimnazjum w Rzeszowie odbył daleka
pielgrzymkę z Korczyny do Leżajska na
stulecie koronacji obrazu Matki Bożej w
tym Sanktuarium w 1852 roku. Później
bywał tu jeszcze wielokrotnie. Jak wielką
czcią obdarzał bp Józef Pelczar Matkę Najświętszą, świadczą jego słowa: „Jednym
z najpiękniejszych kwiatów rosnących na
niwie religijnej jest cześć Bogurodzicy”. W
duchu tego przesłania odbywał się tegoroczny Przegląd, który cieszy się rosnącym
zainteresowaniem. Zgromadził rekordową
liczbę 30 wykonawców, w tym 11 chórów,
9 zespołów wokalno-muzycznych, 9 solistów i jedną orkiestrę dętą z Kuryłówki pod
dyrekcją Edwarda Horoszki.
Przez około sześć godzin 23 maja br. leżajska Bazylika rozbrzmiewała śpiewem.
Słuchacze usłyszeli 58 pieśni Maryjnych,
które były wspólnym darem dla Tej, która
tutaj króluje, wspomaga i pociesza. Po raz
pierwszy usłyszeliśmy egzotyczną pieśń
ku czci Marii Panny z terenów Tanzanii
„Mama Maria, mama wa Mungu” w wykonaniu Zespołu Gimnazjum i Liceum Sióstr
Prezentek z Rzeszowa. Jedenaście chórów
prezentowało swój repertuar Maryjny, a

Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku
ogłasza nabór na rok szkolny 2004/2005
do SZKOŁY POLICEALNEJ dla DOROSŁYCH
Kształcenie będzie bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą
w systemie zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele). Oferta obejmuje absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana).
Kształcenie odbywać się będzie w następujących zawodach:
Technik ekonomista – specjalizacja: finanse i rachunkowość – okres nauki 2 lata (4 semestry). Po zakończonym
pełnym cyklu kształcenia absolwent oprócz tytułu technika
ekonomisty może uzyskać certyfikaty umiejętności w zakresie:
● finansów publicznych, rozliczania podatków, ● prowadzenia
pełnej ewidencji księgowej podatnika, ● kontrolowania rozliczeń podatkowych i finansowych, ● zastosowania informatyki
w rozliczeniach księgowych i skarbowych.
Technik administracji – specjalizacja: referent administracji
samorządowej – okres nauki 2 lata (4 semestry). Po zakończonym pełnym cyklu kształcenia absolwent otrzymuje tytuł
technika administracji i posiada umiejętności w zakresie: ●
dokonywania właściwej wykładni aktów prawnych, ● posługiwania się procedurami prawnymi, ● wykonywania czynności
z zakresu obowiązków pracownika administracji w tym obsługę stron, ● organizowania pracy biurowej i posługiwania
się technikami informacyjnymi oraz obsługę komputerowych
programów kancelaryjnych.
Technik prac biurowych – okres nauki 2 lata (4 semestry).
Po zakończonym pełnym cyklu kształcenia absolwent otrzymuje
tytuł technika prac biurowych i posiada umiejętności w zakresie: ● organizacji i funkcjonowania biura, ● zasad funkcjonowania firmy, ● obsługi komputera i korzystania z innych środków
technicznych, ● sporządzania dokumentacji, ● posługiwania
się językiem obcym (j. angielski) zawodowym.
Podania przyjmuje się do 27 sierpnia 2004 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk, tel. (0-17)
242-00-19.

wśród nich kilkudziesięcioosobowy 4głosowy chór męski „Echo” pod kierunkiem Andrzeja Olchawy, działający przy
Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku.
W 1998 roku chór obchodził 100-lecie
swojej pracy artystycznej. Obok znanych
chórów leżajskich: Zespołu Szkół Licealnych, Gimnazjum, SP Nr 3, „Emaus” O.O.
Bernardynów przy Bazylice Leżajskiej,
Gimnazjum w Sarzynie, wystąpiły nowe:
chór „Cantilena” z Tryńczy, „Camerata” z
Łańcuta, chór z Nowej Sarzyny, Gimnazjum w Kuryłówce.
Oryginalne wykonanie pieśni zaprezentował dziecięcy zespół instrumentalny
flażolecistów ze Szkoły Podstawowej w
Rudzie Łańcuckiej pod kierunkiem Małgorzaty Podkalickiej. Głębokie wyrażenie
wywarł na słuchaczach profesjonalny
śpiew młodych utalentowanych wykonawców: Magdy Kulikowskiej wraz ze swoją
nauczycielką Anną Śliwą z Żołyni oraz
Pawła Nowaka z Grodziska Dolnego. Na
uwagę zasługuje regionalny zespół śpiewaczy „Olszynka” z Biedaczowa, który przypomniał bardzo stare, prawie zapomniane
pieśni ku czci Matki Bożej.
Tegoroczny przegląd wskazuje na to,
że obok prestiżowego Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
w Bazylice zaznacza coraz mocniej swoje
miejsce doroczny Przegląd Pieśni Maryjnej
pn. „Znak nadziei”. Zjednuje sobie coraz
liczniejsze grono wykonawców i słuchaczy biorących udział w tej niezwykłej
majówce.
Szczególne podziękowania kierujemy
do Sponsorów Przeglądu, czyli Zakładów
Piwowarskich w Leżajsku w osobach: dyrektora Fransa Sniedersa i Janiny Talar.

Organizatorzy

How do you do?
29 marca br. Sejmik Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie podjął decyzję o utworzeniu w Leżajsku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Jest to nowa
propozycja edukacyjna.
Pierwsi kandydaci do Kolegium Języków Obcych będą mogli
nauczyć się języka angielskiego. Będzie to zakład kształcenia
nauczycieli przygotowujący ich w ciągu trzech lat do zawodu
nauczyciela języka angielskiego. Absolwenci NKJO będą mieli
prawo do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponad gimnazjalnych. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia NKJO, mogą ubiegać się o stopień licencjata, a następnie odbyć 2-letnie studia magisterskie w wybranej przez siebie
wyższej uczelni.
Opiekunem naukowo-dydaktycznym NKJO w zakresie języka
angielskiego będzie Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajęcia będą prowadzone w
15 do 20-osobowych grupach, co ma zapewnić efektywną naukę.
Wszystkie zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria,
praktyki pedagogiczne) prowadzone będą w języku angielskim.
Rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30
czerwca. Nauka w NKJO będzie odbywać się w systemie dziennym bezpłatnie. Średnia liczba zajęć w tygodniu będzie wynosić
26-28 godzin lekcyjnych. Przyjęcia do NKJO odbywać się będą
na podstawie egzaminu wstępnego (pisemnego i ustnego), który
odbędzie się w lipcu. Ewentualny nabór dodatkowy nastąpi we
wrześniu. W roku akademickim 2004/2005 NKJO w Leżajsku
przewiduje przyjąć 40 słuchaczy.
Egzamin wstępny odbędzie się w Leżajsku, w budynku przy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, w następujących terminach:
● pisemny – 26 lipca 2004 r. o godz. 10, ● ustny – 28–29
lipca 2004 r. o godz. 9. Dokumenty należy składać 16 lipca
2004 r. Przyjmuje je i dodatkowych informacji udziela Sekretariat Kolegium w Leżajsku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6
tel.: (017) 242-00-19. Opłata egzaminacyjna wynosi 75 zł. Należy
ją wpłacić na konto:
BGŻ S.A. O/Rzeszów 26 2030 0045 1110 0000 0077 2630
z dopiskiem: egzamin wstępny do Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Leżajsku.
e-mail: nkjo.lezajsk@poczta.of.pl lub strona internetowa:
www.nkjo.lezajsk.of.pl
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piszą do nas
• • • szachy
Śmieszność
Droga Redakcjo! Drugi turniej
Obchody Dni Leżajska poprzedził II
Kierując się dobrem naszej „małej ojczyczy głupota
turniej szachowy o puchar Burmistrza
zny” zdecydowałem się ponownie zabrać
Z ogromną przyjemnością przeczytałem kolejny numer Biuletynu Miejskiego.
Sentyment i nostalgię wywołują dawne
wspomnienia. W Leżajsku tuż po wojnie
spędziłem młode lata. Los rzucił mnie
w inne strony, lecz żywo interesuję się
problemami miasta mojej młodości.
Wcześniej często odwiedzałem Leżajsk,
podziwiałem jego urok i rozwój. Wiem, że
był liczącym się ośrodkiem przemysłowym
na Rzeszowszczyznie. Jednak wraz z przemianami ustrojowymi moje miasto zaczęło
upadać. Stało się niewątpliwie wynikiem
złych poczynań gospodarczych władz
centralnych, może również nieudolnością
władz lokalnych. Zaistniała rzeczywistość
okazała się dla miasta bardzo brutalna,
co miało niekorzystny wpływ na kondycję
finansową miejscowych zakładów pracy i
samych mieszkańców.
Nie o tym jednak miałem pisać. Do napisania tego listu skłoniło mnie sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
17 marca br., zawarte w MB nr 4. Z wcześniejszych informacji drukowanych w BM
dowiedziałem się, że obecne władze miasta
poczyniły starania w kierunku utworzenia
podstrefy ekonomicznej w Leżajsku. Za co
chwała im. Zaowocować to może w bliskiej
perspektywie napływem kapitału do Leżajska i tworzeniem nowych miejsc pracy.
Dzięki temu być może zahamowany zostanie proces degradacji miasta. Z informacji
wynika, że obszarowo strefa jest niewielka
i nie wszyscy zainteresowani inwestorzy
mogą znaleźć dla siebie miejsce w strefie
ekonomicznej. Dlatego wcale się nie dziwię, że władze miasta planują powiększyć
obszar miasta poprzez włączenie części terenów sąsiednich gmin. Piątka z plusem
za logiczne myślenie i działanie.
Poraziła mnie jednak informacja, że trzej
radni byli przeciwni poszerzeniu granic, a
tym samym byli przeciwko rozwojowi swojego miasta. Nie znam osobiście radnych
Eleonory Sas-Gontarz, Tadeusza Sroczyka
ani Leszka Sołka, myślę jednak, że skoro
zostali wybrani przez społeczeństwo Leżajska na radnych, to nie mogą to być
przypadkowi ludzie, muszą sobą coś reprezentować. Dlatego bardzo mnie dziwi
ich postawa, występowanie przeciwko
interesom własnego miasta, przeciw
rozwojowi, przeciw społeczeństwu. Kogo
i czyje interesy reprezentujecie szanowni
radni, bo na pewno nie interes miasta i
jego mieszkańców. Wasza postawa jest co
najmniej dziwna i zastanawiająca.
Być może nie moja to sprawa, dziś
po tylu latach nieobecności w Leżajsku
i luźnych kontaktach z miastem może
nie powinno mnie to obchodzić. Cieszy
mnie jednak wszystko, co podnosi rangę
miasta i jego mieszkańców, a drażni jakaś
zaściankowość, a może i głupota niektórych mieszkańców, którzy świadomie lub
nie występują przeciwko rozsądnym pomysłom władz miasta.
Kończąc, życzę wszystkim mieszkańcom
Leżajska wszelkiej pomyślności, dalszego
rozwoju miasta, dużo zdrowia oraz rozumnych i oddanych radnych.
Z poważaniem

Franciszek Szulc

głos na łamach „Biuletynu Miejskiego”.
Sprawa jest tak absorbująca zarówno
mieszkańców Leżajska jak i gminy, że
pragnę wziąć w udział w dyskusji pomimo
obawy, iż mogę zostać posądzony o zbyt
częste nękanie Redakcji i Szanownych
Czytelników swoimi opiniami.
W swojej wypowiedzi pragnę poruszyć
inne aspekty toczącej się dyskusji. Pozwolę
sobie zadać pytanie:
– czy aby za sprzeciwem włodarzy gminy
Leżajsk wobec rozszerzenia granic miasta
nie kryje się „drugie dno” tej sprawy, a
mianowicie lęk wysokich urzędników
gminnych, iż wraz z powiększeniem granic miasta istnienie gminy Leżajsk straci
swój sens, a tym samym notable gminni
stracą pracę?
Jest to oczywiście lęk zrozumiały i
naturalny, ale nie jestem przekonany, że
stanowi dobry kontrargument wobec planów rozwoju miasta, korzystnych przecież
również dla mieszkańców gminy.
Zastanówmy się również nad wynikami
tak zwanego referendum przeprowadzonego na terenie gminy, które miało rozstrzygnąć, czy mieszkańcy gminy opowiadają
się za rozszerzeniem granic miasta. Zdaje
się, że niestety tylko miało, gdyż zachodzi
uzasadniona obawa, czy wyniki referendum są rzeczywistym odzwierciedleniem
poglądów mieszkańców gminy.
Metodę przeprowadzenia referendum
można uznać za prawidłową, jeżeli odpowie się pozytywnie na następujące
pytania: czy zostały stworzone warunki
dla obiektywnej wypowiedzi uczestnikom
referendum, czy nie poddawani byli oni
niedozwolonej presji, czy skonfliktowane
strony miały swoich obserwatorów, czy
zapewniona została tajność głosowania?
Teraz kardynalne pytanie: czy mieszkańcy gminy zanim powiedzieli „NIE”, mieli
możliwość nieskrępowanego wysłuchania
argumentów „ZA”. To są ważne pytania,
skoro od wyniku referendum tak wiele
zależy, bądź co bądź Wojewoda i Rada
Powiatu wydały na tej podstawie opinię.
Zrozummy, że miasto ma moc przyciągania inwestorów, natomiast – mówiąc
wprost – gmina takich możliwości nie ma.
Inwestorzy wolą lokować się w mieście, a
nie na wsi.
O przyszłości całej ziemi leżajskiej zadecyduje wydolność ekonomiczna jego
stolicy i powinniśmy to zrozumieć.
Postępując tak, aby zrealizować ten cel,
osiągniemy znaczne ograniczenie bezrobocia. Decyzje o losach powiatu zapadną jak
zwykle w Warszawie. Stanie się to wkrótce,
kiedy Rząd i Sejm przestaną się zajmować
sobą (a nie kłopotami kraju). Jeżeli dalej
będą trwały u nas na miejscu kłótnie, to
prawdopodobnie zostaniemy bez powiatu
i z bezrobotnymi, ale za to z nienaruszoną
obszarowo gminą Leżajsk.
Obecnie miasto nie ma terenów, aby je
przekazać firmom, które chciałyby w strefie ekonomicznej zainwestować. Chodzi
przecież o likwidację (tu się powtarzam),
podstawowego problemu tak miasta jak i
gminy tj. bezrobocia.
Najważniejsze tereny do inwestowania
znajdują się w Starym Mieście i kończąc,
proszę o refleksję i wzniesienie się ponad
partykularne interesy dla wspólnego
dobra.

Franciszek Bącal
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Leżajsk

miasta, który 9 maja br. odbył się w Szkole
Podstawowej nr 1. Organizatorem imprezy był szkolny Uczniowski Klub Sportowy,
głównym sponsorem nagród – Urząd Miejski w Leżajsku oraz firma „Rolnik” – Bosch.
Frekwencja przeszła wszelkie oczekiwania.
Do rozgrywek stanęło 168 zawodników w
kategorii open – 50 seniorów i 118 juniorów z Podkarpacia oraz województw
świętokrzyskiego i lubelskiego.
Największą niespodzianką było pojawienie się arcymistrza Andrieia Maksimienko ze Lwowa, który przyjechał na Turniej
ze swym 8-letnim synem. W kategorii
juniorów młodszy Andriei Maksimienko był czterdziesty czwarty. Jego ojciec
– arcymistrz został oczywiście zwycięzcą
i puchar Burmistrza Leżajska pojechał
na Ukrainę.
Najlepszym zawodnikiem z Leżajska w
kategorii juniorów był Sebastian Paliwoda,
który zajął 20 miejsce. Natomiast wśród seniorów – Dariusz Malita, który uplasował
się na 38 miejscu. Warto dodać, że pół roku
temu w tej samej sali wygrał on Turniej Mikołajkowy. Ta różnica w wyniku świadczy
o tym, że Leżajsk jako miasto rozgrywek
szachowych staje się coraz bardziej znany
w naszym kraju i... nie tylko.
– Turniej rozgrywany był systemem
szwajcarskim – mówi główny animator
imprezy Andrzej Mazurkiewicz. – Oznacza to, że po każdej partii kojarzeni są
zawodnicy, którzy mają zbliżoną liczbę
punktów do siebie, czyli kolejne partie
rozgrywają między sobą szachiści, którzy
zebrali podobną liczbę punktów. Kojarzy
ich komputer analizując wyniki graczy w
poszczególnych partiach. Turniej rozgrywany był w grupach, których kryterium
stanowił wiek zawodnika. W grupie juniorów osobno grały dziewczynki, osobno
chłopcy. Sędzią głównym był sekretarz
Podkarpackiego Związku Szachowego
Marian Bysiewicz.
Myślę, że był to jeden z większych
turniejów w województwie podkarpackim zorganizowanych w tym roku. Najbardziej zależało nam na udziale dzieci.
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali dyplomy, było też 110
nagród rzeczowych, 7 pucharów i medali. Głównym sponsorem był burmistrz
Leżajska, który wraz z radnymi wspiera
rozwój tej dyscypliny sportu wśród dzieci
i młodzieży.
* * *
Jak to się stało, że na ten turniej do
Leżajska zawitał arcymistrz ze Lwowa?
Otóż Andriei Maksimienko, który – jak
powiada żyje już z szachów i od 18 lat nie
rozstaje się z szachownicą, biorąc udział
w rozgrywkach w różnych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych – wszedł
na stronę internetową Polskiego Związku
Szachowego i znalazł tam informacje o
turnieju w Leżajsku. Szukał czegoś dla
swego syna, bo chociaż na Ukrainie w
szachy grają prawie wszyscy, turniejów
dla dzieci się nie organizuje.
Gry w szachy nauczył arcymistrza jego
ojciec, który wcale nie był pasjonatem tej
dziedziny sportu. Jednakże, kiedy zorientował się, że syn jest tym zafascynowany,
zapisał go do klubu szachowego i pomagał, jak mógł. Dziś w rankingu najlepszych
prowadzonym przez Światową Federację
Szachów Andriei Maksimienko z 2524
punktami jest na 423 pozycji. Na pierwszym miejscu tej listy jest wciąż Garry
Kasparov (2817 punktów).

(bwl)

Symultana
z arcymistrzem

Partia „w ciemno”

I Turniej szachowy „O Uśmiech
Dziecka” okazji Dnia Dziecka odbył
się 6 czerwca br. w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżajsku.

Zorganizowany i sponsorowany był przez
Stowarzyszenie Pomocy Małym Dzieciom,
Program Personel Marketing i Uczniowski
Klub Sportowy SP nr 1 w Leżajsku. Zgromadził 106 uczestników. Grali uczniowie
ze szkół podstawowych i gimnazjów z
Leżajska, Przemyśla, Leska, Rudnika,
Nowej Sarzyny, Tomaszowa Lubelskiego,
Dębicy, Stalowej Woli. W przerwie między
turniejowymi rozgrywkami a symultaną
„Pub Legenda” zaprosiła wszystkie dzieci
ulubione danie – frytki, cola, i hamburger. Wszystkie dzieci dostały dyplomy
uczestnictwa, najlepsi w poszczególnych
kategoriach wiekowych (było ich 7) – medale i puchary.
Najmłodszy uczestnik – sześciolatek
Piotr Dobkowski ze Starego Miasta był
czwarty w swej kategorii. Czwarty w kategorii ośmiolatków był Andriei Maksimenko, syn arcymistrza ze Lwowa.
Atrakcją tego turnieju była symultana.
Arcymistrz Andrei Masimienko rozegrał
ją z 15 najlepszymi zawodnikami turnieju.
W ciągu półtorej godziny rozegrał jednocześnie 15 partii przechodząc od szachownicy do szachownicy. Wygrał 13. Jedna
zremisował – z Wojciechem Czarneckim
spod Dębicy, jedną przegrał – z Sebastianem Paliwodą z Leżajska.
– Tak zwykle bywa – powiedział po
turnieju Andriei Maksimienko – w symultanach zawsze jest ktoś, kto pokonuje
mistrza. Bo nad każdą szachownicą można się zastanawiać tylko kilka sekund. To
nie to samo, co partia szachów, kiedy jest
więcej czasu na analizę sytuacji i zastanowienie się. To typowe dla symultany,
że dwie, trzy partie się przegrywa. Jest
tak: mam wygraną pozycję, podchodzę do
szachownicy, robię w sekundzie ruch, a w
drugiej zastanawiam się, dlaczego sam
sobie dałem mata.
Krzysztof Paliwoda, ojciec Sebastiana
gra w szachy. – Nauczyłem synów Amadeusza i Sebastiana grać i na tym się skończyło. A dzisiaj, kiedy robię ruch, mówią:
tato zastanów się, czy na pewno chcesz
dostać mata.
Turnieje szachowe „O uśmiech dziecka”
mają wejść na stałe do kalendarza imprez
organizowanych w Szkole Podstawowej nr
1 w Leżajsku.

(bwl)

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

I Letni Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Miasta Leżajska
odbył się 20 czerwca 2004 roku w
Gimnazjum Miejskim im. Wł. Jagiełły w Leżajsku. Był to kolejny turniej
zorganizowany przez Gimnazjalny
Uczniowski Klub Sportowy oraz dyrektora gimnazjum Władysława Pyża w tym
roku szkolnym. Fundatorem pucharów
był burmistrz Tadeusz Trębacz.
Celem turnieju
była popularyzacja
gry w szachy, wymiana doświadczeń
pomiędzy graczami, umożliwienie
– szczególnie dzieciom i młodzieży
– sprawdzenia się
w długich, kilkugodzinnych zmaganiach. Wszyscy
zawodnicy, starsi i
młodsi grali w jednej grupie. Taki system rozgrywek zapewnia lepszą wymianę doświadczeń. A było z
kim je wymieniać. Na turniej zjechało się
kilku bardzo mocnych zawodników. Wśród
nich arcymistrz Andrei Maksimienko ze
Lwowa, (bardzo dobrze mówiący po polsku), mistrz międzynarodowy Bogusław
Sygulski oraz kilku zawodników z pierwszą
kategorią szachową.
Na nasz turniej przyjechali szachiści
młodsi i starsi z Podkarpacia i sąsiednich
województw.
Ciekawostką może być fakt, iż najmłodszym zawodnikiem turnieju był Tomasz
Żądło z Tomaszowa Lubelskiego liczący
sobie zaledwie sześć lat. Zawodnik ten
wygrał w swojej kategorii wiekowej szachistów. Chłopiec ten w tym roku był uczestnikiem mistrzostw Polski, w których zajął
18 miejsce wśród przedszkolaków.
Turniej poprowadził sędzia Marian
Bysiewicz, sekretarz Podkarpackiego
Związku Szachowego. Prowadził zapis
wyników i czuwał nad losowaniem par
do kolejnych rund. W trakcie rozgrywek
gospodarz turnieju, dyrektor gimnazjum
Władysław Pyż zaprosił wszystkich uczestników wraz z opiekunami na gorący posiłek przygotowany w szkolnej stołówce.
Zapewnił również startującym gorące
i zimne napoje oraz słodycze w czasie
trwania całego turnieju.
Po zakończonym turnieju rozpoczęła się
wielka atrakcja tych rozgrywek – partia żywych szachów z arcymistrzem Andreiem
Maksimienko, który grał „w ciemno”, tzn.
bez podglądu na szachownicę, inaczej
mówiąc – na pamięć. Przeciwnik jego
siedział przy szachownicy, na której miał
rozstawione figury swoje i rywala. Partia
pomiędzy arcymistrzem a najlepszym w
turnieju gimnazjalistą Leżajska, którym
okazał się Jan Urban z klasy II „h” (w

turnieju zajął 7 miejsce na 84 uczestników), prezentowana była na wielkiej
szachownicy 100 metrów kwadratowych,
na której bierkami (pionami i figurami)
byli najmłodsi uczestnicy turnieju. Była
to prezentacja dla widzów. Dla nich też
arcymistrz zaprezentował swoje niezwykłe
możliwości wygrywając partię z Jasiem,
nie widząc ani przez chwilę szachownicy.
Partia trwała około 20 minut.
Turniej zakończył się rozdaniem pucharów, medali, dyplomów i nagród uczestnikom. Żaden gracz nie wyszedł z turnieju
bez choćby małej pamiątki. Następny
turniej letni odbędzie się za rok, na który
już teraz zapraszamy.

Tomasz Chrząstek
Jacek Czech

Kącik szachowy
W okresie wakacyjnym zachęcam do
rozwiązania zadań, w których decydującą rolę odgrywa goniec. W następnych
numerach „BM” zadania będą znacznie
trudniejsze. Polecam więc, lekturę naszego
kącika (kilku poprzednich numerach „BM”
wyjaśniałem zasady gry). Powodzenia.
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
numeru:
Zad. 1 – Sh6, zad. 2 – Sc6, zad. 3 – Sa5,
zad. 4 – Sb5.
Jan Urban i Andrei Maksimienko.

Andrzej Mazurkiewicz

•••

ekologia i zdrowie

Kontynuując wątek znanych potraw z krajów europejskich, po pikantnych
smakach spróbujmy coś
słodkiego na deser.

Desery to kiedyś obowiązkowy akcent
na zakończenie obiadu. Teraz najczęściej
podaje się kompoty, soki, czy napoje. Do
uroczystych obiadów porcja deseru powinna być odpowiednia, ale wcale nie musi być
tzw. „bombą kaloryczną”. Osoby skrupulatnie kontrolujące liczbę spożywanych „kalorii” wybiorą te o niewielkiej ich ilości.
Desery przygotowywane z mleka, jaj
i owoców zawierają białka, witaminy z
grupy B, sole mineralne a te z dodatkiem
surowych owoców – witaminę C. Owszem,
mają również cukier, tłuszcz ale za to
żółtka jaj są lekkostrawne. Każdy z nas
zna swój organizm i wie, czy może sobie
pozwolić na malutką porcyjkę kremu lub
lodów.

Rowerowy eko-rajd

Trzydniową wycieczkę rowerową
zafundował ekipom uczniów ze szkół
powiatu leżajskiego Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku. Była to nagroda
za najefektywniejszą zbiórkę surowców
wtórnych. Ów ekologiczny rajd odbył się
w dniach 14-16 czerwca br. na trasie
Leżajsk, Krzeszów, Dąbrowica, Leżajsk
(w sumie około 95 kilometrów). Zorganizował go MZK (po raz drugi) – który był
głównym sponsorem nagród i wszelkich
atrakcji – wspólnie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Leżajsku,
którego szefem (podobnie jak i eskapady)
był Eugeniusz Josse.
W trakcie rajdu odbyła się druga edycja konkursu „Z ekologią na ty”, w którym
wzięło udział 21 uczniów. W konkursie
najogólniej mówiąc chodziło o to, by wykazać się wiedzą, dotyczącą ochrony środowiska, przyrody, parków narodowych,
akcji sprzątania świata.
Atrakcją rajdu było zwiedzanie okolicznych zabytków i śladów przeszłości
okolicznych miejscowości oraz wieczór
przy ognisku.

Gruszki Pięknej Heleny
8 połówek gruszek z kompotu lub
syropu, lody waniliowe – małe opakowanie (4-porcjowe); 10 dag gorzkiej
czekolady; 3 łyżki śmietanki lub mleka
skondensowanego; łyżka cukru, kieliszek rumu lub brandy.
Gruszki dokładnie osączyć z zalewy.
Do rondelka wlać śmietankę lub mleko,
wrzucić połamaną na kawałki czekoladę
i rozpuścić ją, trzymając rondelek nad
parą lub w kąpieli wodnej. Wymieszać
polewę z alkoholem. W pucharkach lub
na talerzach ułożyć po 2 połówki gruszek,
1-2 gałki lodów i polać gorącą czekoladą
(100 g – 140 kcal).

Dni Leżajska

Bieg uliczny

W drugim dniu obchodów „Dni Leżajska” ulicami miasta odbył się bieg
uliczny gimnazjalistów (reprezentowane
były szkoły z całego powiatu) o Puchar
Burmistrza Leżajska. Jak zwykle, organizatorem tej sportowej imprezy był
nauczyciel wf w leżajskim GM Dariusz
Latuszek, a gospodarzem – dyrektor
Gimnazjum Miejskiego Władysław Pyż.
Na starcie stanęło 116 dziewcząt i
chłopców.
W kategorii dziewcząt (na trasie 1 km)
pierwsze i drugie miejsce zdobyły uczennice gimnazjum w Grodzisku D. Edyta
Joniec i Katarzyna Chrupcała, a trzecie
Magda Smycz z gimnazjum w Brzózie Królewskiej. W grupie chłopców (dystans 1500
km) pierwszy był Bartosz Krawczak, uczeń
GM w Leżajsku, dwa kolejne miejsca zajęli uczniowie z gimnazjum w Giedlarowej
– Piotr Pawul i Zbigniew Mędrek.
Po zsumowaniu punktów zdobytych
przez młodzież z poszczególnych szkół
okazało się, że Puchar Burmistrza Miasta
Leżajska zdobyło Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym. Na drugim miejscu było Gimnazjum w Brzózie Królewskiej, a na trzecim
– MG w Leżajsku.

Mini – siatka

Krem Zabaione
6 żółtek; 6 łyżek cukru; niepełna
szklanka (225 ml) półwytrawnego
włoskiego wina marsala – które można
zastąpić innym białym winem.
Żółtka wlać do metalowej miski i ubijać
mikserem lub trzepaczką na puszystą gęstą masę. Kontynuować ubijanie nad parą
tj. nad garnkiem z wrząca wodą (dno miski
nie może dotykać powierzchni wody!) i powoli wlewać wino, energicznie mieszając.
Gdy rozrzedzona piana znowu nabierze
puszystości ubijać jeszcze 1–2 minuty.
Krem Zabaione można podawać na zimno,
jak i na gorąco. Może być stosowany jako
sos do lodów, owoców i galaretek (100 g
– 230 kcal).
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Uczestnicy rajdu poznali też bazę surowców wtórnych i oczyszczalnię ścieków w
Leżajsku, po których oprowadzali ich Stanisław Żołyniak i Franciszek Andres.
W konkursie „Z ekologią na ty” najlepsi
byli uczniowie-rajdowcy: Klaudia Kula
(Gimnazjum Publiczne w Grodzisku Dolnym), Przemysław Kijowski (Gimnazjum
Miejskie w Leżajsku), Katarzyna Misiąg
(Publiczne Gimnazjum w Grodzisku Dolnym), Bernadeta Rusinek (Publiczne
Gimnazjum w Kuryłówce), Marlena Kuca
(Publiczne Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym), Maciej Majewski (Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku), Dagmara Żak
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie), Aneta Jurkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku), Anna Bednarz i
Ola Pac (Publiczna Szkoła Podstawowa w
Krzeszowie).
MZK przyznał też nagrody dla najbardziej aktywnych szkół w zbieraniu surowców wtórnych. Zostały nimi w kolejności:
Zespół Szkół w Dąbrowicy, Gimnazjum
Miejskie w Leżajsku i Szkoła Podstawowa
nr 1 w Leżajsku.

(bwl)

Zdjęcia: Eugeniusz Josse

(dal)

Podczas „Dni Leżajska” o Puchar
Burmistrza Miasta Leżajska walczyli
też mali siatkarze. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się
bowiem IV Ogólnopolski Turniej Mini
Piłki Siatkowej chłopców.
W uroczystości otwarcia Turnieju wzięła udział delegacja z zaprzyjaźnionego z
Leżajskiem Nowojaworowska oraz zespół
„Mała Ziemia Leżajska”, rozwijający się
pod kierunkiem Jana Brzuzana, który
pokazał, co potrafi, zachęcając w ten sposób wszystkich zawodników z 12 zespołów
z Polski do pójścia w ich ślady – tyle, że na
sportowej ścieżce.
Po dwóch dniach rozgrywek najlepszym
zespołem, który nie stracił ani jednego seta
w turnieju i zdobył okazały Puchar Burmistrza Miasta Leżajska, okazał się zespół
UKS „Marlin” z Jastarni. Drugie miejsce
zdobyli zawodnicy „Metro” Warszawa, trzecie – po pięknej grze – zespół UKS „Trójka”
z Leżajska. Zawodnicy otrzymali puchary,
dyplomy i medale. Były też nagrody indywidualne dla najwszechstronniejszego
siatkarza (Łukasz Woźniak z Warszawy),
najlepszego atakującego (Dawid Popek z
Jastarni) i najlepszego rozgrywającego
(Tomasz Berestka z Leżajska).
Zawody sędziowali: Piotr Dudek (sędzia
kl. międzynarodowej, nauczyciel wf w leżajskim ZST) oraz Damian Lic i Paweł Buszta
z Żołyni, którzy kolejny turniej sędziowali
społecznie. Do sprawnej organizacji zawodów przyczynili się tez Ryszard Kołodziej i
Krzysztof Urbański oraz uczniowie Jakub
Tara i Michał Tokarz, którzy rezygnując z
uczestnictwa w imprezach „Dni Leżajska”
przez dwa dni sędziowali mecze.
Uczniowie redagujący gazetkę szkolną
„Guzik”, którzy na gorąco w specjalnych
wydaniach informowali i aktualnych wynikach, oraz opiekunowie Ewa Rejman i
Maciej Peszko, a także sprawująca opiekę
medyczną Lidia Kowalska niemalże nocowali w szkole.
Brązowe medale, zdobyte podczas
IV Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki
Siatkowej, zawodnicy „Trójki” dedykują sponsorom: burmistrzowi Leżajska,
Elektorcipłowni Nowa Sarzyna i firmie
„Orzech”.
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Leżajsk
Pany!!!

Drużyna siatkarzy Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku – Mistrzem Województwa Podkarpackiego w piłce siatkowej chłopców.
Przygotowując się do zawodów szkolnych, drużyna rozegrała kilka turniejów
sparingowych. 10 grudnia 2003 r. odbył
się w Leżajsku Mikołajkowy Turniej Piłki
Siatkowej, w którym po zwycięstwie 2:0
z rówieśnikami z Rakszawy i Grodziska

Dolnego, nasi uczniowie zajęli I miejsce.
Następne zawody to Zimowy Turniej Piłki
Siatkowej – 12 grudnia 2003 r. zorganizowany przez GUKS Leżajsk. Również i
tym razem najlepsi okazali się siatkarze z
Leżajska, pokonując w ogólnej klasyfikacji
zespoły z ZST z Leżajska i ZS z Rudnika
nad Sanem.
Pierwszym etapem rozgrywek międzyszkolnych była Powiatowa Gimnazjada,
która odbyła się 3 marca br. w Leżajsku,
zakończona zwycięstwem leżajskiego Gimnazjum Miejskiego. 31 marca br. drużyna
siatkarzy z GM udała się na zawody rejonowe do Rakszawy. W zawodach tych, po
zwycięstwach nad Gimnazjum z Krasnego

Drużyna siatkarzy GM w Leżajsku – mistrz województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w roku szkolnym 2003/2004. Od lewej stoją: Mateusz Makarewicz,
Tomasz Kisielewicz (trenet i opiekun), Marek Kamiński, Kamil Schiffer, Damian
Kojder, Mateusz Mieleszko (kapitan), Dionizy Kyc (opiekun); klęczą: Hubert Steliga,
Damian Warenica, Tomasz Bucior, Piotr Wojtyna. (na zdjęciu brakuje Konrada
Latuszka).

Karate

SZUKAMY

Wysoką formą popisali się leżajscy
karatecy na 6 Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Kyokushin Karate
Dzieci i Juniorów Młodszych.
Organizatorem majowych zawodów w
Brzozowie był Podkarpacki Okręgowy
Związek Karate. W konkurencjach kata,
kumie-lekki kontakt uczestniczyło 170
zawodników z 9 klubów.
Intensywne przygotowania sześciu reprezentantów Leżajskiego Klubu Karate
zaowocowały zajęciem trzech czołowych
miejsc w konkurencji kata. Pierwsze miejsce zajęła ośmiokrotna mistrzyni w kata
Kalina Stadnik, drugie – Konrad Kowalski,
a piąte – Krystian Stępień.
Na zdjęciu od lewej: Konrad Kowalski,
Krystian Stępień, Kalina Stadnik, Józef
Murdzia i Mateusz Duda.

(ws)

SIATKARSKICH TALENTÓW!!!
Zapraszamy na siatkarskie treningi
wszystkich sprawnych i wśród rówieśników wyróżniających się wzrostem
chłopców, którzy mogą przychodzić
na siatkarskie treningi do SP nr 3 w
Leżajsku. Siatkówki uczymy w UKS
„Trójka” od podstaw. Nie trzeba
nic umieć, wystarczy tylko bardzo
chcieć. Po kilku pierwszych spotkaniach trener w rozmowie z rodzicami
i samym zawodnikiem dzieli się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Jeśli
dostrzeżemy w kandydacie choćby
minimalną szansę na osiągnięcie w
siatkówce przyzwoitych wyników i
co za tym idzie przeżycie emocjonującej siatkarskiej przygody, to od
razu usilnie namawiamy do podjęcia
regularnych treningów. W siatkówce najważniejsza jest cierpliwość i
sumienna praca na treningach. ZAPRASZAMY !!! (tel. 2402491 – trener
Jan Mach).

2:1, Gimnazjum z Rakszawy i Gimnazjum
nr 3 z Rzeszowa po 2:0, zajęła I miejsce.
Kolejnym etapem były Półfinały Wojewódzkie rozegrane 20 kwietnia br. w
Leżajsku. Drużyna z Leżajska, zwyciężając 2:0 z siatkarzami z Łowców i 2:1 z
Gimnazjum z Sieniawy, awansowała do
ścisłego finału Wojewódzkiej Gimnazjady. Finał tej imprezy odbył się 14 maja br.
w Strzyżowie. Uczestniczyły w nim cztery
najlepsze drużyny województwa podkarpackiego: Gimnazjum z Dębicy, Gimnazjum z Ropczyc, Gimnazjum ze Strzyżowa
i Gimnazjum z Leżajska. W pierwszym
meczu siatkarze z Leżajska pokonali
2:1 Gimnazjum z Dębicy, a Ropczyce zwyciężyły 2:0 ze Strzyżowem. W meczu o III
miejsce Strzyżów pokonał Dębicę 2:1, a w
meczu o I miejsce spotkały się drużyny z
Ropczyc i Leżajska. Po zaciętym pojedynku
wygrali chłopcy z Gimnazjum Miejskiego z Leżajska 2:0 i zostali Mistrzami
Województwa Podkarpackiego w piłce
siatkowej w roku 2004.
W nagrodę za ten sukces drużyna
otrzymała dyplom, puchar i pamiątkowe
medale oraz prawo uczestnictwa w mistrzostwach Polski – „Gimnazjada 2004”
w Świnoujściu.
Dzięki dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku Panu Władysławowi Pyżowi, który
zasponsorował wyjazd, drużyna udała się
do Świnoujścia, aby zmierzyć się z najlepszymi zespołami z całego kraju. Siatkarze
z Leżajska po dwóch zwycięstwach i pięciu
porażkach zajęli ostatecznie XV miejsce w
kraju, co jest i tak bardzo wielkim sukcesem.
Mistrzami Polski zostali gimnazjaliści z
Kędzierzyna Koźla.
Skład drużyny Mistrzów Podkarpacia
– Gimnazjum Miejskiego z Leżajska:
Mateusz Mieleszko – kapitan, Tomasz
Bucior, Damian Kojder, Kamil Schiffer, Hubert Steliga, Damian Warenica,
Marek Kamiński, Mateusz Makarewicz,
Konrad Latuszek, 10. Piotr Wojtyna,
opiekun: Tomasz Kisielewicz.

Legenda
wciąż gra

(tk)

W kolejnej edycji turnieju piłki siatkowej mężczyzn o Puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku
rozegranego w ramach obchodów „Dni
Leżajska” wzięło udział 8 zespołów
– z Lubaczowa, Jarosławia, Cieszanowa, Cmolasu, Stalowej Woli, Żołyni oraz
dwie drużyny z naszego miasta. Ogółem
83 zawodników.
Po grach eliminacyjnych w meczu o
trzecie miejsce drużyna „Elkur” Jarosław
pokonała drugi zespół „PUB Legenda”
Leżajsk 2:0. W meczu o pierwsze miejsce
„PUB Legenda” Leżajsk pokonał drużynę
„Matthias” Stalowa Wola 2:0, zdobywając
puchar przewodniczącego Rady Miejskiej
w Leżajsku. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Grzegorz Garbacki, Janusz
Martula, Mariusz Pełka, Zbigniew Trębacz,
Henryk Bereziewicz, Marek Karakuła oraz
Ryszard Słupek.
Zawodnicy i sędziowie zostali poczęstowani gorącym posiłkiem przygotowanym i
podanym przez „Pub Legenda”. Zwycięskie
drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe – piłki do siatkówki.
Głównym sponsorem turnieju był Urząd
Miejski. Pozostali sponsorzy z Leżajska to:
PSS „Społem”, Zakłady Piwowarskie, Miejski Zakład Komunalny, ZPOW „Hortino”,
Starostwo Powiatowe, „Pub Legenda”,
Zespół Szkół Licealnych i Szkoła Podstawowa nr 1. Organizatorzy turnieju
dziękują sponsorom za zaangażowanie i
czynną pomoc.
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sport
Brązowy
„Puchar Bałtyku”

Zawodnicy UKS „Trójka” ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku, trenowani
przez Jana Macha, zdobyli trzecie miejsce podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o „Puchar Bałtyku”,
który odbył się w dniach 28–30 maja
2004 r. w Jastarni na Helu. Przywieźli
do Leżajska brązowe medale i puchar.
Ta jedna z większych w Polsce imprez
minisiatkówki zgromadziła na starcie
najlepsze zespoły chłopców, głównie z północnej części Polski, w trzech kategoriach
wiekowych: dwójki IV klasy oraz trójki
– klasy V i VI oddzielnie. Uczniowski Klub
Sportowy „Trójka” działający przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Leżajsku, dzięki kontaktom siatkarskim z największymi ośrodkami w kraju otrzymał zaproszenie wzięcia
udziału w tym elitarnym turnieju. Dzięki
pomocy Urzędu Miejskiego w Leżajsku,
Szkoły Podstawowej nr 3, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Zakładów Piwowarskich
S.A. w Leżajsku, Firmy „Orzech”, PKS
Leżajsk, wyjazd na Hel naszych młodych
leżajskich siatkarzy był możliwy.

Turniej rozpoczął się 28 maja. Rywalizowano w grupach po 10 zespołów w każdej
grupie wiekowej systemem „każdy z każdym” , grając jednego seta do 25 punktów.
W grupie najstarszej, tj. chłopców z rocznika 1991 UKS „Trójka” Leżajsk w składzie:
Marcin Baran, Jakub Zygmunt, Mateusz
Kamiński po eliminacjach zajął III miejsce
i w finale 30 maja pokonał drużynę Poznań
I, zajmując III miejsce w całym turnieju. W
tej kategorii wiekowej zwyciężyli siatkarze
UKS „Marlin” Jastarnia I.
W roczniku klas V, tj. 1992 również zwyciężyli gospodarze przed Białymstokiem i
Siemirowicami, natomiast na IV miejscu
uplasowali się zawodnicy z Leżajska w
składzie: Tomek Berestka, Olek Franus,
Maks Pudełkiewicz oraz Marcin Jucha,
przegrywając jednym punktem brązowy
medal. Dalsze miejsca zajęli: Jastarnia II
przed Szczecinem I, Miliczem oraz Białymstokiem II i Starogardem Gdańskim.
W grupie najmłodszej trwała przez trzy
dni wyrównana walka i do końca nie było
wiadomo kto zwycięży. Naszym siatkarzom
w składzie: Maciek Sobejko, Karol Kozaczuk oraz Andrzej Trębacz zabrakło jednego małego punktu, aby zagrać o I miejsce
w turnieju. Zwyciężyli młodzi siatkarze z
Milicza, którzy ponieśli tylko jedną porażkę z naszą drużyną, drugie miejsce zajął
Białystok I przed Białymstokiem II i UKS
„Trójka” Leżajsk na czwartym miejscu.
Na kolejnych pozycjach uplasowały się
drużyny: Jastarnia, Poznań, Starogard,
Szczecin, Siemirowice i Jastarnia II.
Nasi siatkarze czas wolny wykorzystali
na spacerach po plażach półwyspu, zwiedzaniu portu w Jastarni, na Helu oraz we
Władysławowie. Byli również w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Cetniewie.
Wyjazd na turniej przyczynił się do promocji miasta Leżajska, naszych dzieci oraz

pozwolił nawiązać kontakty z ośrodkami
siatkarskimi m.in. ze Szczecina, Poznania,
Starogardu Gdańskiego, z którymi spotkaliśmy się po raz pierwszy.
Nasi zawodnicy przeżyli naprawdę
emocjonującą i niezapomnianą siatkarską przygodę.
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Wicemistrzowie
Podkarpacia

Młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku nie mają czasu
na odpoczynek. W poniedziałek rano 31
maja wrócili z Ogólnopolskiego Turnieju o „Puchar Bałtyku”, a już we wtorek
zamiast świętować Dzień Dziecka startowali w Finale Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, który w tym roku
odbywał się w SP nr 3 w Leżajsku.
Droga do Finału Wojewódzkiego naszych
siatkarzy rozpoczęła się od wygrania zawodów miejskich, w których bez większego
problemu pokonali wszystkie leżajskie
podstawówki, później na zawody powiatowe nie było chętnych do spotkania z naszymi siatkarzami, następnie w zawodach
rejonowych pokonali w Rzeszowie kolejno:
SP 17 Rzeszów, SP 1 z Rakszawy oraz SP
Krasne. Po półfinałach wojewódzkich,
które odbyły się w Kańczudze, bez trudu
weszli do czwórki najlepszych zespołów
szkół podstawowych w województwie
podkarpackim.
Oprócz SP nr 3 Leżajsk do Finału Wojewódzkiego zakwalifikowali się siatkarze
z MZS w Strzyżowie, PSP nr 2 ze Stalowej
Woli oraz SP nr 9 z Dębicy. Po uroczystym otwarciu, którego dokonał burmistrz
Leżajska Tadeusz Trębacz w obecności
prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie Jacka Bigusa rozpoczęły się zawody.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3
w Leżajsku w składzie: Marcin Baran,
Mateusz Kamiński, Piotrek Borkowski,
Mateusz Kuras, Dawid Sierżęga, Olek
Franus, Michał Cymerman oraz kapitan
zespołu Jakub Zygmunt pokonała zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Dębicy oraz
uległa lepiej w tym dniu dysponowanym
siatkarzom ze Strzyżowa. W walce o trzecie
miejsce PSP nr 2 ze Stalowej Woli pokonała SP nr 9 Dębica.
Gratulujemy siatkarzom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku zdobycia srebrnych medali i życzymy dalszych sukcesów
siatkarskich już w Gimnazjum.

(jm)

Burmistrz T. Trębacz dekoruje wicemistrzów.
* * *
Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy nam pomagali i nas
wspierali. Pomoc Wasza, czy Waszych
firm i zakładów pozwoliła zorganizować
turnieje siatkarskie o zasięgu ogólnopolskim, wyjechać na zawody do innych
miast, brać udział w obozach i zgrupowaniach siatkarskich, rozwijać nasze
zainteresowania sportowe, a przede
wszystkim pożytecznie spędzić wolny
czas od nauki z dala od przemocy, zagrożeń i patologii społecznych.
Wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w Szkole Podstawowej nr 3,
nasz entuzjazm oraz wicemistrzostwo
województwa Podkarpackiego na rok
2004 niech będą podziękowaniem
szczególnie dla: Pana Burmistrza Miasta Leżajska Tadeusza Trębacza, Pani
Dyrektor SP nr 3 w Leżajsku Elżbiety
Dmitrowskiej-Kaduk, Pani Wicedyrektor Małgorzaty Mach, Pana Prezesa
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Jacka
Głowackiego, Zakładów Piwowarskich
S.A. w Leżajsku, a szczególnie dla Pani
Alicji Wołek, Zakładów „Hortino” w
Leżajsku, Pana Janusza Zygmunta właściciela Restauracji i Hotelu „U Braci
Zygmuntów”, Pana Marka Karakuły i
Pub Legenda, Firmy „Orzech”, Zakładów Silikaty w Leżajsku, dla Panów
Piotra Dudka, Ryszarda Kołodzieja,
Krzysztofa Urbańskiego oraz uczniów
Zespołu Szkół Licealnych, którzy społecznie wielokrotnie sędziowali nasze
zawody, dla Pana Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych Mieczysława Sroki, pracowników SP nr 3, nauczycieli,
rodziców, dla „Małej Ziemi Leżajskiej” i
Panów Jana Brzuzana oraz Władysława
Staronia, a także dla naszych kibiców
i sympatyków.

Zawodnicy UKS „Trójka” wraz z
trenerem Janem Machem

UKS „Trójka”. W górnym rzędzie od lewej: M. Sobejko, A. Franus, T. Berestka,
M. Pudełkiewicz, A. Grabowski, trener J. Mach. W dolnym rzędzie od lewej: A. Trębacz, K. Przytocki, M. Jucha.

•••

sport

Pogoń w III lidze!!!

Ten sukces to wspaniała promocja nie tylko naszego miasta lecz całego
regionu. Leżajsk dorównał takim potentatom piłkarskim jak Rzeszów,
Przemyśl czy Stalowa Wola. Nasi chłopcy naprawdę zasłużyli na duże
uznanie i podziękowanie. Gratuluję.
życząc równocześnie
udanych występów w
III lidze.
Co oznacza dla
Klubu i dla Miasta
taki awans drużyny
piłkarskiej?
Tadeusz Trębacz,
burmistrz Leżajska:
Po zakończeniu rozgrywek, w sobotę 26
czerwca spotkałem się
z drużyną i działaczami Klubu gratulując
im wejścia do III ligi i
składając imienne podziękowania. Obecność
drużyny z Leżajska w
Burmistrz Tadeusz Trębacz i przewodniczący Rady Miej- III lidze ma ogromne
skiej a zarazem prezes Zarządu Klubu Pogoń Mieczysław znaczenie nie tylko
Sroka na ręce kapitana drużyny Andrzeja Błotniego złożyli
dla samego Leżajska
gratulacje wszystkim zawodnikom za awans do III ligi.
lecz także dla całego
regionu. Teraz PoTe słowa wypowiedział Burmistrz Miagoń będzie gościć na stadionach kilku
sta Leżajska Tadeusz Trębacz na stadiowojewództw, a tym samym promować
nie MZKS „Pogoń” podczas uroczystego
nasze miasto i jego okolice. Dlatego w
spotkania z drużyną i działaczami Klubu,
interesie władz miasta, a szczególnie
wręczając każdemu z zawodników pisemmoim, jest stworzenie jeszcze lepszych
ne podziękowanie oraz książkę promującą
warunków zarówno materialnych jak i
ziemię leżajską.
finansowych, aby występy Pogoni były
Dwa lata temu piłkarze Pogoni stracili
udane a drużyna zapewniła sobie stałe
swoją pozycję w III lidze i spadli do czwarmiejsce w III lidze.
tej. Przez dwa sezony piłkarskie uparcie
Mieczysław Sroka, prezes Zarządu
dążyli do tego, by odzyskać utraconą reMZKS „Pogoń”: Wierzyłem do końca w
nomę. Pokazali, że spośród 17 czwartoligopowodzenie naszej drużyny pomimo różwych zespołów są najlepsi. Na rozegranych
nych trudności w końcówce rozgrywek.
w minionym sezonie 34 spotkań odnieśli
Wejście do III ligi to bardzo duży sukces
24 zwycięstwa, 5 remisów oraz przegrali
całego zespołu piłkarzy. Taki cel Zarząd
tylko 5 meczy – uzyskując 77 punktów, co
Klubu postawił na początku rozgrywek trezapewniło im zdobycie mistrzostwa IV ligi
nerowi i drużynie - i został on osiągnięty.
i upragniony awans do III ligi.
Leżajsk jest obecnie jednym z pięciu miast
„Biuletyn Miejski” wszystkim zawodnaszego województwa obok Rzeszowa, Stanikom i działaczom gratuluje zwycięstwa
lowej Woli, Przemyśla i Gorzyc, które mają
Końcowa tabela IV ligi
34
77

1.

Pogoń

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rafineria/Czarni
Stal S.
Wisłoka
Stal M.
Strug
JKS
Krośnianka
MKS

34
34
34
34
34
34
34
34

75
70
61
59
56
55
47
47

90–29
80–29
67–29
71–26
52–26
54–41
44–36
46–35
45–48

10.
11.
12.
13.

Rzemieślnik
Unia
Błękitni
Górnovia

34
34
34
34

47
44
44
43

56–44
39–43
45–48
42–51

14.
15.
16.
17.
18.

Kolbuszowa
Sokół
Budo Instal
Galicja
Syrenka

34
34
34
34
34

41
36
26
12
7

41–47
35–51
41–62
23–133
18–106

drużynę w III lidze. Teraz przed Zarządem
i drużyną pojawią się nowe, trudniejsze
wyzwania. Trzeba będzie zacząć od solidnych przygotowań do rozgrywek trzecioligowych, a później... osiągać w nich jak
najlepsze wyniki. Myślę, że przy obecnie
dobrej współpracy z władzami naszego
miasta podołamy tym zadaniom, a nasza
drużyna godnie prezentować się będzie
na stadionach Małopolski, Podkarpacia,
Lubelszczyzny i województwa Świętokrzyskiego.
Piotr Kozłowicz, wiceprezes Zarządu
MZKS „Pogoń”: Jako wiceprezes ds. piłki nożnej byłem w stałym, bezpośrednim
kontakcie z drużyną, która walczyła ambitnie do samego końca rozgrywek. Było
naprawdę trudno, bo Rafineria Czarni
Jasło „deptała nam po piętach”. Rozstrzygnięcie ostateczne zapadło niespodziewanie w przedostatniej kolejce rozgrywek,
gdzie pokonaliśmy u siebie Unię, a Jasło
przegrało w Górnie. Tak więc upragniony
awans stał się faktem. Chcę podkreślić, że
w nadchodzących rozgrywkach trzeciej ligi
podstawowy trzon drużyny pozostaje bez
zmian. Aktualnie prowadzone są rozmowy
z kilkoma trenerami, którzy podejmą się
prowadzenia Pogoni w przyszłym sezonie.
Myślę, że fakt, iż nasza drużyna jest obecnie zespołem trzecioligowym, przyczyni się
do pozyskania nowych sponsorów i to nie
tylko z samego Leżajska.
Dr Czesław Płaza, były piłkarz Pogoni, obecnie pracownik Uniwersytetu
Rzeszowskiego, stały kibic leżajskiej
drużyny: Awans Pogoni do III ligi na
pewno podniesie prestiż Leżajska. Nasza
drużyna występować będzie obecnie na
boiskach całej południowo-wschodniej
części Polski. Z pewnością spowoduje to
wzrost zainteresowania piłką nożną wśród
młodzieży całego powiatu, a nasi juniorzy
starsi winni awansować do I ligi juniorów.
Pogoń była najlepszą drużyną w IV lidze
i w pełni zasłużyła na ten sukces. Życzę
więc piłkarzom i działaczom Klubu, by po
roku pobytu w III lidze, drużyna awansowała do II ligi, co naprawdę jest możliwe
w leżajskich warunkach.

(em)

Sezon III-ligowy rozpoczyna się 7–8 sierpnia br.,
a jesienna runda skończy się 11 listopada br. Na inaugurację Pogoń gościć będzie Hetmana Zamość.

Uwaga!
Baraże o utrzymanie się w IV lidze grają: Górnovia, Błękitni,
Unia i Rzemieślnik.
Chwila po zwycięskim meczu z Unią i awansie do III ligi.
Z ostatniej chwili: W meczach barażowych Izolator BoguchwaFot. Waldemar Mazgaj „Nowiny”.
ła wyeliminował Górnovię.

•••

na ryby
Sukces!

9 maja br. odbyły się XV Ogólnopolskie
Zawody Spinningowe „Pstrąg Rotocza”.
Uczestniczyło w nich 62 zawodników, w
tym 15-osobowa grupa zorganizowana
przeze mnie, dla której koszty startowego
pokryło Biuro Okręg PZW w Rzeszowie
(impreza ujęta w kalendarzu imprez
sportowych naszego Okręgu). Tak liczna
reprezentacja zaowocowała suceksem.
Podwójnym dla mnie, ponieważ kol.
Andrzej Mączka zdobył drugie miejsce a
kol. Leszek Flak – piąte, obaj złowili po
dwa pstrągi potokowe. Podwójnym, bo po
pierwsze reprezentowali okręg Rzeszów, a
po drugie obaj są z naszego leżajskiego
koła. Uczestnicy zawodów mieli do wyboru
wędkowanie na wielu rzekach Roztocza:
Wieprz – od Krasnobrodu do zapory
młyńskiej w Szczebrzeszynie; Tanew – od
miejscowości Paary do ujścia rzeki Wirowej; Sopot; Szum; Biała Łada – od źródeł
do mostu w Biłgoraju; Por – od źródeł do
zapory młyńskiej w Zakłodziu; Potok Łosiniecki (z wyłączeniem obrębu hodowlanego
i rezerwatu).
Andrzej złowił swoje ryby w Wieprzu, a
Leszek w Tanwi. Sam byłem bliski szczęścia, w Tanwi złowiłem ok. 35 cm pstrąga,
który spiął mi się przy podbieraniu. Chwilę
później miałem „wyjście” do przynęty ponad 50 cm potokowca (zobaczyłem jak
podpływa do przynęty, jednak w ostatnim
momencie zrezygnował z jej połknięcia).
Szkoda. Dobre miejsce w tych zawodach
to byłby fajny prezent imieninowy. Ale i
tak się bardzo cieszę, bo to duży sukces
naszych kolegów, a szczególnie Andrzeja,
który od trzech lat chciał pojechać na tę
imprezę, a zawsze mu coś innego wypadało. Gratulacje. Tak trzymać!
Wyniki: 1. Mirosław Stańczyk – Frampol
49,0 cm; 2. Andrzej Mączka – Rzeszów
(koło Leżajsk nr 18) 40,7 cm; 3. Kazimierz Zieliński – Zamość 39,5 cm; 4.
Krzysztof Laskowski – Mińsk Maz. 38,5
cm; 5. Leszek Flak – Rzeszów (koło
Leżajsk nr 18) 34,9 cm; 6. Dariusz
Marchocki – Lublin 34,2 cm; 7. Leszek
Makarski – Lublin 31,8 cm.

Wędkarz roku

Puchar Starosty Leżajskiego i tytuł
„Wędkarz Roku 2003” zdobył kol. Zdzisław
Gdula, kolejne miejsca zajęli Eugeniusz
Smoleń i Maciej Kucharski. Rywalizowały
drużyny wszystkich 4 kół naszego powiatu. W imieniu organizatorów przepraszam
uczestników tych zawodów na duże niedociągnięcia organizacyjne – wpadka może
się zdarzyć każdemu.

Zwycięzcy

Zawody z okazji Dni Leżajska
Zawody wędkarskie w czasie dni Leżajska to już tradycja. Wędkujący dorośli i
młodzi mieszkańcy naszego miasta mogą
corocznie zmierzyć się w sportowej rywalizacji i powalczyć o Puchary: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta
(zwykle są to bardzo ładne puchary! – było
tak i tym razem). Posiadanie tego prestiżowego trofeum to duży zaszczyt dla każdego
wędkarza.
Zawody seniorów. W sobotnie przedpołudnie rywalizowali seniorzy. Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej zdobył
kol. Eugeniusz Smoleń, kolejne miejsca
zajęli Leszek Flak i Maciej Kucharski. W
zawodach wzięło udział 39 zawodników.

Takie trofeum było do wzięcia.

Zawody dla dzieci i młodzieży. Po południu o Puchar Burmistrza Miasta rywalizowali juniorzy. Zaciętą walkę wygrał Patryk Hajder. Kolejne miejsca zajęli: Filip Karcz,
Konrad Kwiecieński, Wiwianna Gdula, Kamil Goliński, Katarzyna Półtorak.W zawodach
wzięło udział 19 dzieci.

Uczestnicy zawodów

Dzień Dziecka

Miło mi poinformować, iż odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne – czyli na prośby dzieci,
nasze 4 koła z Powiatu Leżajsk zorganizowały dla
nich mnóstwo imprez wędkarskich. I tak rankiem
30 maja (niedziela) Koło Leżajsk 18 zorganizowało
zawody dla dzieci na Ożannie. Najlepsze miejsca
zajęli: Paweł Pokrywka – Piskorowice; Dawid Krupa
– Dąbrowica; Szymon Dąbek – Dąbrowica. Sponsorem zawodów był sklep wędkarsko-zoologiczny
Leżajsk Plac Jaszowskiego (p. Jerzy Sienkiewicz) i
MZK Leżajsk. Startowało 18 osób. Natomiast po południu na zbiorniku Floryda zebrało się 28 dzieci.
Rywalizację wygrali kolejno: Konrad Kwiecieński;
2. Anna Kwiecińska; 3. Patryk Hajder. Sponsorem
zawodów był Miejski Zakład Komunalny Leżajsk
(czapeczki MZK i nagrody rzeczowe za ok. 300 zł).
W tym samym dniu Koło w Grodzisku Dolnym zorganizowało zawody, w których wzięło udział 128
Filip Karcz – drugie miejsce w
dzieci. Zawody wygrał Łukasz Gałusza.
zawodach
Dzień wcześniej Koło nr 19 „San” na zbiorniku
Dziękujemy Radzie Miejskiej i
Brzóza Królewska zorganizowało zawody dla 64
Burmistrzowi Leżajska za spondzieci (ze szkół w Brzózie Królewskiej, Dębnie,
sorowanie tych zawodów.
Biedaczowie i Chałupkach Dębniańskich). Zawody wygrał Sebastian Czarniecki. Zakończono je
konkursem wiedzy wędkarskiej, gdzie najlepszą
okazała się drużyna z Brzózy Królewskiej. Koło
w Nowej Sarzynie przeprowadziło zawody w Dniu Dziecka – gromadząc około 40 zawodników. Wcześniej, 15 maja br. na zbiorniku Łętownia przeprowadzono rywalizację
drużynową 11 szkół z Gminy Nowa Sarzyna.
Jak widać potencjał wędkarskiej młodzieży w naszej okolicy jest ogromny – w krótkim
czasie w zawodach wędkarskich wzięło udział ponad 300 dzieci!

Wodom Cześć!
Stanisław Esox Mączka

•••

tajemnice kolekcjonera
Pieniądz najnowszy – XX wiek
(ciąg dalszy)

Okres II wojny światowej

Na terenach okupowanej przez Niemców Polski, a dokładniej – na terenach
tzw. Generalnej Guberni, przedwojenne
banknoty Banku Polskiego jeszcze do
końca stycznia 1940 roku zachowały swą
ważność. Niezależnie od tego stemplowano
polskie stuzłotówki z 1932 i 1934 r. (z ks.
Józefem Poniatowskim) czerwonym nadrukiem „Generalgouvernement / für die
besetzten polnischen Gebiete”. Na wiosnę
1940 r. powołano Bank Emisyjny w Polsce.
Zapisał się on dwiema emisjami banknotów – pierwsza z datą 1 marca 1940 r.
obejmowała nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100 i 500 złotych (popularny „góral”), zaś
druga z 1 sierpnia 1941 r. – 1, 2, 5, 50 i
100 złotych.
Poza banknotami okupant emitował
jeszcze drobne monety zdawkowe od 1
– 20 groszy. Bito je starymi polskimi stemplami, ale w cynku. Nowość stanowiły tu
tylko dziurkowane 5 groszówki. Niemcy
wprowadzili też do obiegu 50 groszówki z
niklowanego żelaza.
Oprócz monet Generalnej Guberni,
z terenów polskich znamy z okresu II
wojny monety getta łódzkiego. W 1942
roku wybito 10 fenigów (fosforobrąz), zaś
w 1943 roku – 5, 10, 20 marek (aluminium
lub aluminium z magnezem).

Najrzadsze jest 10 fenigów, które w
olbrzymiej większości uległo zniszczeniu.
Pozostałe nominały, a szczególnie 20-markówki, są nagminnie fałszowane, mimo że
– z wyjątkiem tej ostatniej – nie są one
wcale rzadkie.
Poza monetami emitowane były również banknoty – wszystkie z datą 15 maja
1940 r. – w odcinkach 50-fenigów oraz 1,
2, 5, 10, 20 i 50 marek (ten ostatni banknot jest z całej serii najrzadszy). Napisy
na banknotach są w języku niemieckim.
Banknoty, które noszą podpis Rumkowskiego wraz z jego oficjalnym tytułem „Der
Aelteste der Jugen in Litzmannstadt” były
w obiegu aż do zagłady getta w 1944 r.
Stanowią one dziś pamiątkę wyjątkowo
ponurych i tragicznych wydarzeń.
Kończąc to krótkie omówienie okresu
II wojny światowej warto wspomnieć o
emisji banknotów rządu emigracyjnego.
Banknoty te noszą datę emisji 15 sierpnia
1939 r. (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych) oraz datę 20 sierpnia 1939 r. (20 i
50 złotych) były przygotowane do obiegu w
Polsce przez tzw. Rząd Londyński. Pierwsza seria 8 banknotów drukowana była w
Anglii, pozostałe 2 banknoty w Stanach
Zjednoczonych. Po wojnie przywieziono
je do Polski, oczywiście nie jako pieniądz
obiegowy i w 1951 r. – poszły na przemiał.
Ocalało ich bardzo niewiele i dziś są wysoko cenione.

Okres powojenny – PRL

Okres ten to również duży i obszerny
rozdział w historii pieniądza polskiego.
Bogactwo emisji monetarnych, mnogość
nominałów i typów monet, bitych do tego
w różnych metalach – od aluminium aż
po złoto, jak również bogactwo pieniądza
papierowego, stwarzają obszerny materiał,
którego w miarę dokładne omówienie zajęłoby bardzo wiele miejsca.
Nie będą tego czynił, ponieważ okres
ten jako współczesny jest nam przecież
najlepiej znany. Z tych to powodów poprzestanę na możliwie krótkim i zwięzłym
potraktowaniu tego tematu.
Pierwszymi i przez kilka lat jedynymi
emisjami pieniądza w Polsce powojennej
były banknoty, a nie monety. Nimi więc
zajmę się w pierwszej kolejności. Już 24
sierpnia 1944 roku PKWN wydał dekret
o emisji nowego pieniądza papierowego, z
napisem Narodowy Bank Polski. Powołał
też do życia Centralną Kasę Skarbową,
która miała zajmować się emisją tych
nowych pieniędzy, posiadających moc
prawnego środka płatniczego. W kilka
dni potem wprowadzono do obiegu banknoty o nominałach 50 groszy oraz 1, 2, 5,
10, 20, 50, 100 i 500 zł. Nosiły one datę
1944 r. i były drukowane między innymi
w Krakowie i Łodzi. Serię tę uzupełniono
emisją banknotu 1000 zł, wprowadzonego
do obiegu 1 września 1945 r.
(ciąg dalszy nastąpi)

Ciekawostki kolekcjonerskie
Wiele poczt świata emituje walory filatelistyczne poświęcone pontyfikatowi
W dniu 21 lipca br. NBP wprowadzi do
obiegu monety z okazji 85-lecia Policji i osobie papieża Jana Pawła II. Obok prezentuję bloczek wydany przez Grenadę.
o nominałach:
– 2 zł bite stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold

– 10 zł bite stemplem lustrzanym w
srebrze.

W dniu 30 lipca br. wprowadzone zostaną do obiegu monety z okazji 60 rocznicy
Powstania Warszawskiego o nominałach:
– 2 zł bite stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold

– 10 zł bite stemplem lustrzanym w
srebrze.
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