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Ingres
IGNACEGO DECA

Biskup Ignacy Dec (z lewej) i jego wychowawca, Mieczysław Pieniążek (z prawej).
Fot. Eugeniusz Josse

(Od lewej): brat biskupa Jan Dec z małżonką, (od prawej): Mieczysław Sroka, Henryk
Świta i Tadeusz Trębacz, (w środku) biskup Ignacy Dec.
Fot. Janusz Berestka

Wielkopostne misteria
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Emocje, jakie towarzyszyły ludziom,
którzy uczestniczyli w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej 5 kwietnia br. w Bazylice oo. Bernardynów w naszym mieście,
opisać trudno. W nabożeństwo wtopili się
artyści, którzy – w ramach Papieskiego
Festiwalu Sakralnego – prezentują widowiska o treści filozoficzno-religijnej.
Głównym ich organizatorem jest Robert
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„PASJA”

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne na ekranach kin, scenach teatrów i domów kultury, w szkolnych teatrzykach, w kościołach
przedstawiane są sceny z ostatnich dni życia Jezusa.
W marcu br. Miejskie Centrum Kultury we współpracy ze Szkołą Podstawową
nr 2 w Leżajsku pięciokrotnie wystawiło
spektakl „Mój Chrystus połamany” w
reżyserii Doroty Klimczak i Adama Fusa,
w opracowaniu muzycznym Bartłomieja
Urbańskiego. Obejrzeli go przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z Leżajska oraz widzowie zebrani
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. Natomiast Amatorski Teatr Dramatyczny z GOK w Kuryłówce wystawił
dla młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych
i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku „Misterium Męki Pańskiej”. Oba
spektakle obejrzało około trzech tysięcy
widzów. Wielkie skupienie i wzruszenie,
jakie towarzyszyło ich odbiorowi, daje
nadzieję, że Polacy, wychowani w kulturze
chrześcijańskiej, będą w stanie oprzeć się
siłom niespokojnej rzeczywistości.
Niech ten czas postu i święta radości
Zmartwychwstania Pańskiego będą siłą
dla wszystkich, czego życzą dyrekcja i
pracownicy Miejskiego Centrum Kultury.

25 marca br., w Święto Zwiastowania Pańskiego, w katedrze Świdnickiej
pod wezwaniem św. Stanisława biskupa
i męczennika i św. Wacława męczennika święcenia biskupie otrzymał rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Ignacy
Dec, pierwszy biskupa Świdnicki, który urodził się w niedalekim Hucisku,
a liceum ogólnokształcące ukończył w
Leżajsku.
W uroczystości, której przewodniczył
ks. kard. Henryk Gulbinowicz, arycybiskup metropolita wrocławski, uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce ks.
arcybiskup Józef Kowalczyk. Do Świdnicy
przybyli też przedstawiciele samorządu
lokalnego Leżajska: burmistrz Tadeusz
Trębacz, przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Sroka, radni Henryk Świta
i Jan Dec, rodzina otrzymującego sakrę
biskupią, koledzy z lat szkolnych, a także
wychowawca Ignacego Deca – mgr Mieczysław Pieniążek. Ignacy Dec jest jedynym w
Polsce biskupem, na wyświęceniu którego
obecny był jego szkolny wychowawca.
Przedstawiciele samorządu lokalnego
przywieźli osobiście nowo mianowanemu
biskupowi w dniu jego ingresu do Katedry Świdnickiej list gratulacyjny i sporych rozmiarów fotogram przedstawiający Rynek w Leżajsku autorstwa Józefa
Ambrozowicza.

Grudzień, który stworzył i dyrektorował
przez dziesięć lat Międzynarodowemu
Festiwalowi Muzyki Organowej i Kameralnej w naszym mieście. W jeden z październikowych wieczorów minionego roku
wspólnie z Gieorgijem Agratiną i Krzysztofem Kolbergerem stworzyli prawdziwą
ucztę duchową ludziom, zgromadzonym
wtedy w Bazylice. Był to wieczór poświęcony 25-leciu pontyfikatu papieża Jana
Pawła II. Krzysztof Kolberger przekazywał
„Tryptyk rzymski” papieża, muzycy tworzyli oprawę.
5 kwietnia br. ci sami muzycy towarzyszyli Włodzimierzowi Matuszakowi
(aktor, grający rolę księdza proboszcza
w serialu „Plebania”), który podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej przekazywał
refleksje Plinio Corrêa de Oliveira,
odnoszące się do zapisów biblijnych i
naszej rzeczywistości. Dla wielu wiernych
ten spektakl, wpleciony w codzienne nabożeństwo, był wzruszającym zaskoczeniem. Owo misterium w okresie Wielkiego
Postu wystawiane było w 32 kościołach
w Polsce.
Być może jeszcze w tym roku będziemy
mogli obejrzeć kolejny spektakl, przygotowywany w ramach Papieskiego Festiwalu
Sakralnego. Dotyczył będzie życia i przemyśleń ks. Jerzego Popiełuszki. Spotkamy
się wówczas z Jerzym Zelnikiem oraz Robertem Grudniem i Georgijem Agratiną.

(bwl)

w Kinie MDK
Leżajsk

W dniach 22 i 23
marca br. na ekranie
Kina MDK Leżajsk został zaprezentowany jeden z najgłośniejszych
filmów w dziejach kinematografii światowej
– „PASJA” w reżyserii
Mela Gibsona, obraz opowiadający o ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa.
Mieszkańcy Leżajska i okolic tak bardzo
pragnęli obejrzeć ten film, iż Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku po dość dużych
staraniach doprowadziło do tego, że został
on wypożyczony na dwa dni 22 i 23 marca z
Kina „ZORZA” w Rzeszowie.
Niestety, warunki pozwoliły na projekcję
tylko czterech seansów w dość późnych godzinach o 20.15 i o 22.30.
Film był dowożony przez dwa samochody do naszego kina. Jeden, przywoził pierwszą część filmu w godzinach wieczornych, a
druga docierała już w czasie trwania projekcji. Następnego dnia na godzinę 8 rano
kopia musiała być dostarczona z powrotem
do Rzeszowa, ponieważ od rana odbywały
tam się seanse.
Okazało się, że zapotrzebowanie na
obejrzenie tego filmu przewyższyło nasze
oczekiwania, w związku z tym bardzo wielu
osobom nie udało się nabyć biletu na godzinę 20.15, a na seanse późniejsze sale były
prawie pełne.
Ogółem film „PASJA” obejrzało w Leżajsku 1292 osób.
Widzów, którym nie udało się obejrzeć
filmu, a będą chcieli go zobaczyć, zapraszamy od 30 kwietnia. Będzie on prezentowany na naszym ekranie co najmniej
przez tydzień. Wszystkich bardzo serdecznie
zapraszamy.

MCK Leżajsk

dzień za dniem

Złote
święto
Jubileusz 50-lecia wspólnej

drogi
życiowej obchodziły trzy pary mieszkańców Leżajska: Bronisława i Tadeusz
Decowie, Barbara i Franciszek Lorysiowie oraz Cecylia i Stanisław Kurowscy.
Otrzymali oni listy gratulacyjne od
prezydenta Rzeczpospolitej Polski i medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
W imieniu prezydenta RP wręczył je burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz. Jubileuszowi małżonkowie podjęci zostali w
ratuszu 19 marca 2004 roku.
Co nam powiedzieli?
Państwo Decowie:
Ślub – byliśmy młodzi, szczęśliwi, było
przyjęcie, goście, przede wszystkim rodzina. Doczekaliśmy 50-lecia naszego związku. Uroczystością zajęły się dzieci. Była
uroczysta Msza św. w bazylice, w której
uczestniczył nasz wnuczek ksiądz. Wielką
radość nam to sprawiło. Co było najważniejsze w ciągu tych 50 lat? Wszystko.
Człowiek już tak nie pamięta. Przeszło,
minęło... różnie było... choroby... Ale i trochę radości. Co dobre, przeszło. Sześcioro
dzieci wychowaliśmy. Wnuków mamy 12
i 1 prawnuczkę. To życie, te całe 50 lat,
było jednym pasmem wydarzeń dobrych
i złych. Recepta na tak długie pożycie?
To los od Boga. Trudne to było życie, ale
chyba jednak szczęśliwe.
Państwo Lorysiowie:
Dzień wesela... nie było tak jak teraz, końmi się jechało do ślubu. To była
atrakcja, . bryczka ozdobiona kwiatami.
Kapeli nie było, bo mieliśmy żałobę. A potem dni leciały. I najważniejszy był ten, w
którym postawiliśmy dom. Skończyliśmy
pokój i kuchnię, a resztę potem. Wszystko własnymi rękami. Wykopy pod fundamenty, murarka. Wszystko popołudniem
i wieczorami. Po pracy, często tylko w
soboty, gdy cały tydzień trzeba było żyć
w innej części kraju. Dzieci bawiły się na
ogrodzie, a my mieszaliśmy zaprawę. Radość „bycia na swoim” była silniejsza od
wszelkich niewygód i przeciwności losu.
Doczekaliśmy się trójki dzieci i siedmiorga wnucząt (przeżyliśmy tragedię – jednego z wnuków zabił samochód). Mamy
prawnuka i prawnuczkę. Teraz dzieci
zamówiły nam uroczystą Mszę św. w Bazylice. To był bardziej wzruszający dzień
niż dzień ślubu. Tyle lat przeżyć razem!
Stanisław Kurowski:
Bogu dzięki żyjemy, tyle lat razem.
Pracowałem w Stalowej Woli, potem w
Sarzynie. Wychowaliśmy dzieci. Mamy
wnuczkę i prawnuka. Jest dobrze. Ale
syn w wieku 22 lat umarł! Trzeba było
dalej żyć, bo takie jest życie.

Ścięto topole

(bwl)

W poniedziałek, 23 lutego br. ruch
samochodowy ulicą Mickiewicza, główną
ulicą miasta był nieco utrudniony. Ścinano
bowiem dwa wielkie drzewa – białe topole.
Trzeba przyznać ze akcja, która budziła
spore zainteresowanie mieszkańców i przechodniów przebiegała bardzo sprawnie.
Wycinki dokonała Firma Dromet na
zlecenie zarządcy drogi, czyli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po
uprzednim wyrażeniu zgody przez burmistrza Leżajska.
Drzewa mimo swego wieku nie były
zabytkami przyrody. Od ich wycięcie

ubiegali się od kilku lat mieszkańcy,
których posesje znajdują się w sąsiedztwie. Drzewa zrzucały uschnięte gałęzie,
co stwarzało zagrożenie dla ich domów i
przechodniów.

Spokój
na Podolszynach

do władz samorządowych na stanowisko
burmistrza został wybrany Pan Tadeusz
Trębacz. On to właśnie do razu z wielkim
oddaniem zajął się tak ważnym dla nas
problemem. W wyniku działalności burmistrza, w chwili obecnej baza paliw jest
w stanie likwidacji.
Jesteśmy wdzięczni panu burmistrzowi Tadeuszowi Trębaczowi i Radzie Miejskiej za doprowadzenie w krótkim czasie
do finału tak ważnej dla nas sprawy.
Tą drogą, za pośrednictwem „Biuletynu Miejskiego”, pragniemy Panu Burmistrzowi i Radzie serdecznie podziękować
i życzyć sukcesów w dalszej działalności
na rzecz naszego miasta.
Mieszkańcy ulicy Podolszyny: Edmund i Małgorzata Mroczkowscy, Kazimierz i Celina Stępnikowie, Bogusław i
Marta Cagarowie, Urszula i Marek Zygmuntowie, Mariusz Serkiz.

Relaks z lotką

Fot. J. Berestka
Zbiorniki stacji paliw na Podolszynach
są już demontowane. Zgodnie z aktem
notarialnym właściciel stacji miał opuścić
teren, będący już własnością miasta, do
31 marca br.
Stacja, a raczej przepompownia paliw
na Podolszynach przez kilka lat była zmora dla okolicznych mieszkańców. Skarżyli
się unoszące się w powietrzu opary, bóle
głowy, omdlenia. W ubiegłym roku na
czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni
podjęli uchwałę o wykupieniu od właściciela prawa użytkowania wieczystego tej
nieruchomości. Kilka dni później podpisany został stosowny akt notarialny.
Fakt ten poprzedziły bardzo trudne,
kilkumiesięczne negocjacje z właścicielem,
który nie miał ochoty na przeprowadzkę
swojej firmy. Ostatecznie zakończyły się
one pomyślnie zwłaszcza dla mieszkańców
Podolszyn. Uszczupliły one trochę kasę
miejską, ale, jak twierdzi Burmistrz Tadeusz Trębacz, miasto na tej transakcji nie
straci. Teren ten włączony został do specjalnej strefy ekonomicznej i w najbliższym
czasie przejmie go firma, której produkcja
nie będzie ani szkodliwa, ani uciążliwa dla
sąsiadów. I powstaną nowe miejsca pracy.

● Piszą do nas

(bwl)

Koniec bomby ekologicznej na ulicy Podolszyny. W obecnej chwili mieszkańcy ulicy Podolszyny są świadkami
demontażu i likwidacji bazy paliw.
Od kilku lat baza ta była źródłem
konfliktu między ludźmi mieszkającymi
wokół niej a Urzędem Miasta. Baza była
usytuowana w środku osiedla domków
jednorodzinnych. W związku z prowizorycznymi i nieszczelnymi urządzeniami,
emitowała duże ilości oparów benzynopochodnych, które w bardzo poważnym
stopniu utrudniały normalne życie mieszkańców. Niekontrolowane wycieki oleju
opałowego do pobliskiego rowu, jak również samochody (cysterny) poruszające się
po drodze do tego nieprzystosowanej, co w
efekcie prowadziło do uszkodzeń domów
przyległych do tej ulicy.
Te problemy poruszane były na
sesjach Rady Miasta i bezpośrednio z
władzami miasta Leżajsk. W tym czasie
właściciele tej bazy paliw zmieniali się kilkakrotnie, a problemu tego nikt nie mógł
rozwiązać. Nasze dramatyczne apele, że
jest to bomba ekologiczna, nie były traktowane poważnie. Po nowych wyborach

W jednym podejściu do tarczy rzuca
się lotkami trzy razy. To przyjemność,
ale przede wszystkim rywalizacja, duży
stres i trochę zabawy. I trzeba mieć
talent, chociaż podstawą jest trening,
miesiące pracy. Tak o rozgrywkach
DART mówią pasjonaci celowania lotkami w tarczę.
VI Mistrzostwa Okręgu DART odbyły
się 7 marca br. w restauracji „Helena”,
której właścicielka jest tradycyjnie już
głównym organizatorem turniejów w Leżajsku.
– Dwa lata temu były na turnieju
54 osoby, dziś jest kilkanaście (13), ale
i tak atmosfera jest gorąca – powiedział
Piotr Urbański, sedzia i współorganizator
imprezy. – Wyjątkowo mała frekwencja
spowodowana jest tym, że wielu graczy
ma chyba jeszcze sesję, a ten rodzaj
rywalizacji jest bardzo popularny wśród
studentów.
– To dobra pora, sezon zimowy, nie
ma wyjścia nad wodę, nie ma jazdy na
rowerze, więc ludzie spotykają się przy
tarczy. Pierwszy turniej odbył się w takim
okresie i tak pozostało, luty, przełom marca – mówi Helena Maruszak, właścicielka
restauracji „Helena”.
Zwyciężył Grzegorz Podgórski z Leżajska, student Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, która jest jego sponsorem.
W rankingu DART w Polsce znajduje się
na siódmym miejscu. Drugie miejsce zajął Sławomir Hospod. Na trzecim uplasowała się jedyna przedstawicielka płci
pięknej – Agnieszka Garbiec z Rzeszowa.
Rzeszów, Nowa Dęba, Mielec i Leżajsk do
najmocniejsze ekipy w tej dyscyplinie na
Podkarpaciu.
Puchar dla zwycięzcy ufundował burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.

(bwl)

Do grobu cadyka

Tradycyjnie już w dniu śmierci cadyka Elimelecha jego grób odwiedziły rzesze
wiernych z różnych stron świata. Kilka
tysięcy chasydów przybyło z tej okazji do
Leżajska w połowie marca. Część z nich
obchodziła w naszym mieście szabas.
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Wsparcie
z zewnątrz

sku oraz Magdalenę Krauz z gimnazjum
w Grodzisku Górnym; w turnieju poezji
śpiewanej – Marzenę Dudek i Kingę Bielecką z ZSL oraz zespół muzyczny z ZST
w Leżajsku; w turnieju teatru jednego
aktora – Bartłomieja Zakrzewskiego z ZSL
w Leżajsku.
Eliminacje rejonowe konkursu odbędą się w dniach 25 i 26 marca br. w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Sędziszowie Małopolskim.
Laureatom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

MCK – (ek)

Mnie to nie kręci
20 marca br. członkowie Dziecięcego Zespołu Taneczno-Estradowy „Fajne
Gienki”, działającego przy naszej placówce
wzięły udział w szkoleniu tanecznym, prowadzonym przez Grzegorza Halko – instruktora tańca, choreografa, instruktora
fitness, autora wielu nagrodzonych choreografii, reprezentującego polsko-francuską
szkołę „Inka Szymański fitness school” z
siedzibą w Warszawie, autora choreografii
musicalu „Cudowne Marzenia”.

Pod takim hasłem przeprowadzona została IV edycja Profilaktycznego
Konkursu Plakatowego zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku. Konkurs ogłoszony został w szkołach podstawowych i
gimnazjach powiatu.

Bieszczady na plener malarski połączony
z piknikiem harcerskim. Zapewniła o tym
podczas wernisażu dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury Maja Horoszko.

(bwl)

Spotkanie
z morskim wilkiem

25 marca br. Biblioteka Publiczna
w Leżajsku podejmowała niezwykłego
gościa. Był nim nasz rodak, kapitan Żeglugi Wielkiej Tomasz Krzysztof Dziwota, który mając szesnaście lat opuścił
rodzinne miasto na zawsze, bo marzył o
morzach, Neptunie i oceanach.
Po latach spędzonych wśród szkwałów i sztormów, ale też błękitnego nieba i
rozbłyskujących w toni promieniach słońca, osiadł na mieliźnie. Ale nie na laurach
– opisał dzieje swojego życia w książce
„...Usiąść w cieniu...” i z tą książką przybył do Leżajska na spotkanie z jej czytelnikami, a także z kolegami i koleżankami
ze szkolnych ław. Ten wieczór autorski
miał nietypowy charakter. Skończył się
spotkaniem w gronie rówieśników, którzy
wspominali swe młodzieńcze porywy.
Tomasz Krzysztof Dziwota w swojej
książce napisał o sobie tak: „Urodzony w
Leżajsku w roku 1933. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie z roku 1952. Z różnymi
zakrętami przebył swoją drogę na morzu.
Był pilotem portowym, kapitanem portu w
Świnoujściu oraz rybakiem i górnikiem.
Dowodził różnymi statkami zarówno pod
polską, jak i pod obcymi banderami”.

Aleksandra Tetiurka z GM w Leżajsku odbiera nagrodę od Aleksandra
Zarębskiego.
Zdjęcia: W. Padowski
W szkoleniu wzięło udział 27 dzieci.
Dzień później, 21 marca br. dzieci z
Zespołu Tańca Towarzyskiego, działającego przy naszej placówce uczestniczyły
w szkoleniu tanecznym, prowadzonym
przez Adama Berkowicza, instruktora
tańca towarzyskiego, organizatora wielu
turniejów tańca towarzyskiego, choreografa, światowej klasy trenera i sędziego
mistrzostw w tańcach latyno-amerykańskich i standardowych.

Ogólnopolski
Konkurs
Recytatorski

(dw)

CMYK

18 marca br. w MCK odbyły się eliminacje powiatowe czterdziestej dziewiątej edycji konkursu recytatorskiego,
adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w przekazywaniu poezji, fragmentów prozy, poezji
śpiewanej, teatrze jednego aktora.
W konkursie wzięli udział uczniowie
gimnazjów w Grodzisku Dolnym, Grodzisku Górnym i Leżajsku oraz uczniowie
Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku.
Oceny prezentacji podjęło się kompetentne jury, w składzie: Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Iwona Wiącek, Joanna
Zygmunt i Bogdan Pęcak. Po obejrzeniu
trzech spektakli jednego aktora oraz
wysłuchaniu 23 uczestników w turnieju
recytacji i 5 w turnieju poezji śpiewanej,
jurorzy wytypowali do eliminacji rejonowych: w turnieju recytatorskim: Bernadetę Bechtę, Patrycję Szczęch i Jolantę
Kurowską z ZSL w Leżajsku, Joannę Borowską i Tobiasza Kaduka z GM w Leżaj-

CMYK

4

Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba
prac, ponad 300. Jury (Janina Kupras,
Alina Hasiak i Dorota Kostek) nagrodziło i wyróżniło 33. Ale około setki można
było oglądać w ostatnich dniach marca
br. w sali wystawowej MCK. Dodajmy, że
były to prace bardzo ciekawe, zmuszające
do refleksji.
25 marca w MCK odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów. Nagrody
i dyplomy wręczali: starosta Zbigniew
Rynasiewicz i przedstawiciel głównego
sponsora czyli Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Aleksander Zarębski, dyrektor ds.
technicznych.
– Ideą konkursu jest uczulenie dzieci
i uświadomienie im zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie mogą ich dotknąć – wyjaśnił Wojciech Kostek, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. – A jest
ich coraz więcej: alkoholizm, nałóg tytoniowy, narkomania, przemoc, a także
nierozważne postępowanie (przesadne
ślęczenie przed komputerem), beztroska
i brawura na jezdni i ulicy, która może
doprowadzić do wypadku kończącego się
śmiercią i kalectwem. Prace, które obejrzeliśmy, pozwalają sądzić, że zagrożenia
te docierają do świadomości naszych
dzieci. Mamy nadzieję, że znajdą odbicie
w zachowaniach. A także tych, którzy dobrze się im przyjrzeli.
Wśród laureatów z Leżajska znaleźli
się: Paulina Skowronek i Dorota Hałaś
ze Szkoły Podstawowej nr 2, Aleksandra
Horoszko i Joanna Tomala ze Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz licznie reprezentowane Gimnazjum Miejskie – Aleksandra
Tetiurka, Beata Lewicka, Justyna Sołek, Agnieszka Paluch, Iwona Gorący i
Edyta Żaba.
Oprawę artystyczną zapewniły wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury w
Kuryłówce Kasia Kowal, Joasia Pieczonka
i Patrycja Tryka.
Jak się okazało w finale uroczystości,
że laureaci konkursu pojadą 29 maja w

Tomasz Krzysztof Dziwota.
Pływał na „Darze Pomorza” i „Pomeranii”. Dowodził załogą statków handlowych i pasażerskich. Mówi, że miał chyba
fory u Neptuna, bo nigdy – choć na morzu
bywało różnie – nie musiał jako ostatni
schodzić z pokładu. O swoim życiu opowiada jak o wielkiej przygodzie. Gdyby
miał wybierać jeszcze raz, znów wybrałby
morza i oceany.
Oprawę muzyczną spotkania autorskiego z Tomaszem Krzysztofem Dziwotą stworzył zespół „Klang” z Rzeszowa,
składający się z miłośników żeglarstwa i
pieśni morskich wilków – szant.

(bwl)

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Ogłoszenie płatne
Zamienię w Leżajsku
kawalerkę na II piętrze
na mieszkanie 2-pokojowe.
Telefon komórkowy:
501-738-822
Na okładce:
Jubilaci 50-lecia pożycia małżeńskiego. W pierwszym rzędzie od lewej – panie: Bronisława Dec i Barbara
Loryś, w dugim od lewej – panowie:
Tadeusz Dec, Stanisław Kurowski,
Franciszek Loryś.
Fot. B. Woś-Lisiecka

•••

CMYK

CMYK
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Szalone tańce

XIII Ogólnopolski konkurs Tańca
Rap, Break Dance, Disco Dance i Electic
Boogie oceniało Jury w składzie: Joanna Szczerbaty (Rzeszów) – choreograf,
instruktor jej domeną są nowoczesne
formy tańca: FUNKY, HIP-HOP, BREAK,
FREESTYLE, autorka wielu wspaniałych
nagrodzonych choreografii; Bogusława
Bieniasz (Łańcut) – choreograf i instruktor zespołów „GRACJA” i „AFEKT”,
organizator Światowego Dnia Tańca w
Łańcucie, jej zespoły zdobywają osiągnięcia nie tylko na scenie krajowej ale i międzynarodowej; Grzegorz Halko (Gorlice)
– choreograf, instruktor tańca nowoczesnego, autor wielu nagrodzonych choreografii. Instruktor i prezenter fitness,
reprezentuje polsko-francuską szkołę
INKA SZYMAŃSKI FITNESS SCHOOL” z
siedzibą w Warszawie. Autor choreografii
musicalu „CUDOWNE MARZENIA”; Teresa Dydacka-Jarek (Leżajsk) – choreograf,
prowadząca zespół taneczny „Leliwa” od
15 lat, który reprezentuje Miejskie Centrum kultury w Leżajsku w kraju i za
granicą.

chy Hałas z Rzeszowa i Radosław Raźnikiewicz z Leżajska.
Całość prowadzili: Adam Fus i Konrad Horoszko.
MCK dziękuje wszystkim, również zespołowi taneczno-akrobatycznemu „Chochliki” z Rzeszowa za gościnny występ i
uświetnienie nim konkursu.
Sponsorzy: Państwo Grażyna i Tadeusz Lejowie, ZPOW „Hortino”, Hotel i
Restauracja „U Braci Zygmuntów”, Grupa „Żywiec” S.A. Oddział w Leżajsku, „Security office” sp. z o.o. (ochrona imprezy),
PPHU „Prądex”, Salonowi fryzjerskiemu
Ewy Kaduk (kosmetyki firmy Wella). Organizator (mgr Dorota Wylaź) i dyrektor
MCK dziękują wszystkim sponsorom za
przychylność i zrozumienie.

Na gorącym
uczynku

23 lutego br. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku podczas kontroli drogowej ujawnili, że w samochodzie
dostawczym Volkswagen przewożonych
jest 5750 paczek papierosów Pall Mall
bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

(dw)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
Kierowca samochodu, mieszkaniec
województwa łódzkiego, towar ten ukryty
miał w podłodze samochodu.
– Wartość uszczuplenia podatkowego
z tytułu ujawnionego przestępstwa akcyzowego wynosi 13 800 złotych na szkodę
Skarbu Państwa – powiedziała nam Barbara Królikowska, rzecznik KPP w Leżajsku. – Sprawca przestępstwa odpowiadał
będzie za czyn z art. 65 §1 Kodeksu Karnego Skarbowego, który przewiduje karę
grzywny lub pozbawienia wolności do lat
dwóch albo obie kary łącznie.

(bwl)

Fot. R. Węglarz
Kryteria oceny były jasne. Brano pod
uwagę opracowanie choreograficzne, wyczucie rytmu, dobór kostiumów, poziom i
technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny oraz indywidualność tancerza.
Jury, powołane przez organizatora,
po obejrzeniu 116 uczestników przyznało
nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymali: Ireneusz Dziurgielewicz z Przemyśla,
Radosław Bloch z Krosna, Marcin Gaczoł z
Mielca, Robert Bak z Przemyśla, Grzegorz
Dołęga i Formacja „Fala” z Leżajska.
Wyróżnienia specjalne dostali: Alex Kwoka z Katowic, Dorian Jury z Sosnowca i
Andrzej Lorenc z Sanoka. Trzecie miejsce
zdobyli: Daniel Żółtek z Jasła, Wojciech
Braja z Krosna i Krystoan Zarzycki z Krosna (cała trójka dostała śpiwory ufundowane przez MCK w Leżajsku). Na drugim
miejscu uplasowali się: Marcin Sykała z
Leżajska (plecak ufundowany przez MCK
w Leżajsku), Formacja „Fanatica Mastres
Steps” z Przemyśla (czajnik bezprzewodowy ufundowany przez PPHU „Prądex” w
Leżajsku). Pierwsze miejsce zdobyli: Artur
Cygan z Mysłowic (namiot ufundowany
przez MCK w Leżajsku) i Formacja Cag,
prowadzona przez Marka Grządziela – Turze Pole (radiomagnetofon od pp. Grażyny
i Tadeusza Lejów). Nagrodę publiczności
otrzymał Adrian Szczepanik z Leżajska.
Najmłodszy uczestnik Alex Kwoka z Katowic uhonorowany został za wspaniałe
umiejętności taneczne nagrodą dyrektora
MCK Marii Horoszko (maskotka i plecak
ufundowane przez MCK w Leżajsku).
Dyskotekę w rytmie hip-hop prowadziły zespoły i soliści D.M.P., Wir Skład,
Halik Jaju z Nowej Sarzyny, Projekt Głu-

Grupa wokalna „Meritum”, działająca od półtora roku przy leżajskim MCK
pod kierunkiem Bartłomieja Urbańskiego, znana jest już w naszym mieście.
Dziewczyny (bo jest to grupa żeńska) wielokrotnie występowały na scenie
MCK jako zespół, bądź reprezentujące go
solistki zawsze z dużym powodzeniem.
Ich pierwszy wielki sukces zdarzył się
w marcu ubiegłego roku podczas XIII
Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj
razem z nami” w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu (o zasięgu wojewódzkim),
gdzie zespół zajął I miejsce, a występująca w kategorii solistów Marzena Dudek
w rywalizacji z 23 uczestnikami w swojej
grupie wiekowej zdobyła II miejsce.
W tym roku zespół postanowił wziąć
udział w imprezie ogólnopolskiej, organizowanej w Jasielskim Domu Kultury przez
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza – Ogólnopolskim Konkursie Piosenki GIM HIT.
2 marca br. odbyły się eliminacje do
finału, w których wzięło udział około 300
uczestników z całej Polski, a zakwalifikowanych zostało tylko 11 solistów i 3
zespoły.

Elżbieta Kuźma

Fot. Damian Wyszyński
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Sukces „Meritum”

Wśród tych 14 uczestników znalazł
się nasz zespół w składzie: Natalia Welc,
Kornelia Stachowska i Barbara Kuczek
(wszystkie z leżajskiego Gimnazjum Miejskiego) oraz Kornelia Stachowska i Edyta
Bednarz jako solistki.
Finał odbył się 18 marca br. i zakończył pełnym sukcesem, gdyż grupa
„Meritum” zajęła II miejsce, Kornelia
Stachowska III miejsce, a Edyta Bednarz
IV miejsce.
Na konkursie tej rangi i o takim zasięgu jest to ogromny sukces, wielka radość
i satysfakcja dla wszystkich: zespołu,
instruktora (Bartłomieja Urbańskiego)
i całego Domu Kultury. Do pełni szczęścia nie zabrakło niczego, bo piosenki
w ich wykonaniu nadane zostaną przez
rozgłośnie radiowe w całym kraju. Radio
Rzeszów obiecało zorganizować sesję nagraniową i sponsorować wydanie płyty,
a i nagrody rzeczowe są cenne: sprzęt
muzyczny bardzo dobrej marki oraz rower górski.
Dziękujemy im serdecznie za dostarczone emocje, dziękujemy też dyrekcji i
nauczycielom Gimnazjum Miejskiego w
Leżajsku za dobrą współpracę z MCK.
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krok do przodu

Rozmowa
z burmistrzem Leżajska
Tadeuszem Trębaczem

CMYK

● Jak oceniłby pan realizację pańskich przedwyborczych obietnic?
● Pozytywnie. W moim programie wyborczym na pierwszym miejscu, niemal
równorzędnie, były dwie sprawy: likwidacja bomby ekologicznej, czyli stacji paliw
na Podolszynach i utworzenie w Leżajsku
specjalnej strefy ekonomicznej. Dziś jest
już oczywiste, że obie te obietnice spełniłem. Były właściciel stacji paliw na
Podolszynach miał zgodnie z aktem notarialnym opuścić teren do końca marca
2004. I stało się to już faktem. Działka ta
wchodzi obecnie w skład specjalnej strefy
ekonomicznej.
● W połowie grudnia ubiegłego
roku Rada Ministrów podjęła decyzję
o powołaniu w Leżajsku filii specjalnej
strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Stosowne rozporządzenie ukazało się w
tym roku, w styczniowym Dzienniku
Ustaw nr 227 pod pozycją 2246. Dlaczego tak bardzo zależało panu na stworzeniu tej strefy w naszym mieście?
● Powiem krótko. Zależy nam przede
wszystkim na tym, by mieszkańcom Leżajska żyło się lepiej i dostatniej. A przyzna pani, że trudno wykrzesać w sobie
radość życia, jeśli nie ma się pracy, perspektyw rozwoju. Bolesnym problemem
obecnej rzeczywistości jest bezrobocie,
które niestety nie ominęło ani naszego
miasta, ani powiatu. Dlatego zaraz po wyborach i objęciu stanowiska burmistrza,
podjąłem – zgodnie z moim programem
wyborczym – działania, zmierzające do
utworzenia w Leżajsku specjalnej strefy
ekonomicznej.
● Jakie warunki trzeba było spełnić?
● Najpierw musieliśmy zdobyć przychylność władz strefy w Mielcu. Przedstawiliśmy koncepcję, która spotkała się
z życzliwością i aprobatą w Euro-Parku.
Wizja lokalna w Leżajsku w grudniu
2002 roku dyrekcji mieleckiej strefy wypadła pozytywnie. Było to dla nas wielkie
wyzwanie – musieliśmy wskazać tereny
uzbrojone w media i znaleźć potencjalnych inwestorów. Dopiero wtedy można
było rozpocząć załatwianie formalności.
Nie ukrywam, że dobrymi duchami tej
sprawy byli: posłanka Joanna GrobelProszowska, mająca swoje Biuro Poselskie w Stalowej Woli, oraz dyrektor
Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wiesław Pajda, którym za pomoc
serdecznie dziękuję.
● Strefa ma to być panaceum na
bezrobocie?
● Nie rozwiąże ona wszystkich problemów, ale w jakimś stopniu je złagodzi. Specjalna strefa ekonomiczna jest
magnesem dla inwestorów. W ramach
pomocy publicznej udzielanej przez państwo strefie przyznawane są wysokie ulgi
podatkowe. Dla małych i średnich przedsiębiorstw to 65 procent ulgi w podatkach
dotyczących wydatków na inwestycje. To
przywileje i udogodnienia dla tych, którzy
w niej funkcjonują. Najstarsza w Polsce
strefa Euro-Park Mielec od 1995 roku
stworzyła ponad 8000 nowych miejsc
pracy bezpośrednio w produkcji. A do
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tego dochodzą jeszcze usługi. Na ugorach
wyrosły nowoczesne zakłady produkcyjne. Nawet wtedy, gdy nie będzie już korzystać z przywilejów, te zakłady pozostaną. I ludzie w nich zatrudnieni będą mieli
źródło utrzymania swych rodzin. Strefa
mielecka ma funkcjonować do 2015
roku, podobnie jak nasza. Do tego czasu
z pewnością przybędzie zakładów i liczba
zatrudnionych też się powiększy.
● Czy może pan powiedzieć, jacy
inwestorzy osiądą w leżajskiej strefie?
● Jest ich kilku. Będą to zakłady w
branży odzieżowej, spożywczej, metalowej, budowlanej. Aktualnie finalizowane są procedury związane z zakupem
poszczególnych enklaw, jakie miasto
przeznaczyło na rozwój strefy. W tych
zakładach powstanie około 200 nowych
miejsc pracy dla osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji.
● Jak duży jest to teren?
● Około 11 hektarów w pięciu enklawach. Od Fabryki Maszyn przejęliśmy za
nieuregulowane podatki dużą halę produkcyjną i około półtora hektarową działkę. Druga enklawa to prawie dwuhektarowa działka z zakładem Uni-Mode, jest
też do dyspozycji ponad 60-arowa działka
na Podolszynach (po byłej stacji paliw)
oraz prawie dwuhektarowa niezabudo-

w kilku kolejnych kadencjach – zarówno
naczelnik Ząbczyk, jak i potem burmistrz
Janas. Wróciliśmy zdecydowanie do tej
sprawy zdeterminowani sytuacją. To
oczywiste przecież, że im większy będzie
obszar strefy, tym więcej będzie miejsc
pracy. Nie wolno nam zmarnować takiej
szansy, bo nie darowałyby nam tego przyszłe pokolenia. Mamy spokojnie patrzeć
na to, jak młodzi ludzie opuszczają nasze
miasto, bo nie widzą w nim dla siebie
perspektyw? Musimy myśleć o tym, co
będzie za pięć, dziesięć lat. Czy będą
tu zakłady pracy, czy też ziemia leżąca
odłogiem, po której biegają psy i zające.
Byłoby to karygodne i krótkowzroczne,
gdybyśmy całą swą uwagę skupiali tylko
na tym, co jest dziś i co ewentualnie przyniesie jutro. A co będzie pojutrze? Czy
mamy prawo kierować się dewizą: a po
nas choćby potop?!
● Wójt gminy Leżajsk jest przeciwny korekcie granic miasta. Nie chce
stracić znaczących w budżecie kwot z
podatków wpłacanych przez Browar i
Hortino. To suma niebagatelna – ponad
4 miliony złotych.
● Obydwa te zakłady leżą w Starym
Mieście, ale żaden z nich nie utożsamia
się z tą miejscowością. W ich logo jest
nazwa Leżajsk. W adresach – ulice w Le-

Wierzę w rozsądek
wana działka przy ulicy Siedlanka. Piątą
enklawą jest teren przy ulicy Siedlanka,
prawie pięć hektarów, to dawny zakład
Horteksu w mieście. Jego właścicielem
na razie jest jeszcze Hortino. Pozostałe
cztery enklawy są własnością miasta. To
wszystko, co byliśmy w stanie wygospodarować. Nie mamy już wolnych terenów.
Miasto się dusi. Nic więcej nie możemy
potencjalnym inwestorom zaoferować.
● Gdyby udało się poszerzyć granice miasta, specjalna strefa ekonomiczna miałaby większe szanse rozwoju?
Byłoby więcej inwestorów?
● Zdecydowanie tak. Gdyby miasto
dysponowało większą ilością gruntów,
strefa mogłaby być większa. Wówczas
szansę na zatrudnienie w niej mieliby też
mieszkańcy ościennych wsi, nie tylko Leżajska. Mam ofertę od firmy koreańskiej,
która na swoją działalność potrzebuje
około 6 hektarów. Przykro mi było odmówić, ale miasto takiego terenu nie ma. A
przecież byłyby to kolejne nowe miejsca
pracy. Serce się kroi, że obok, za granicą
miasta, prawie 240 hektarów ziemi leży
odłogiem. Można by na tym terenie zlokalizować piękne zakłady. Przypominam
– specjalna strefa ekonomiczna przyznana jest wyłącznie miastu! I miasto
przydzieliło jej wszystkie tereny, jakimi
dysponowało.
● Pan i Rada Miejska nie ustajecie
jednak w staraniach, by tę strefę rozwinąć a jednocześnie, występując o
zmianę granic miasta, uporządkować
niefortunny, wręcz miejscami absurdalny, podział administracyjny.
● Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o ustalenie granic Gminy
Miasto Leżajsk. Przypomnę, że do tego tematu przymierzali się już moi poprzednicy

żajsku. To po pierwsze. A po drugie – te
4 miliony złotych to strata iluzoryczna.
Chętnie podpowiem, gdzie może zaoszczędzić. Bo większą stratą jest budowa
oczyszczalni ścieków w Wierzawicach za
prawie 10 milionów złotych dla zaledwie
kilkuset metrów sześciennych na dobę
i to w dodatku w terenie zalewowym.
Mam wątpliwości, czy jest to właściwe
gospodarowanie społecznymi pieniędzmi.
Przecież w najbliższym sąsiedztwie, czyli
w Leżajsku, jest już piękna, nowoczesna
oczyszczalnia, która może dodatkowo
przyjąć jeszcze 1500 metrów sześciennych
nieczystości. Podpisaliśmy już umowy
na odbiór ścieków z gminą Kuryłówka
oraz wsiami: Przychojec i Stare Miasto.
Kuryłówka za 200 tysięcy złotych jednorazowej opłaty stałej ma problem za sobą.
Nie wyrzuca pieniędzy na budowę własnej
oczyszczalni, nie topi w niej milionów.
Nie mogę się pogodzić z rozrzutnością.
Jestem posądzany o „skok na kasę”. Władzom miasta nie zależy na pozyskaniu
dodatkowych środków finansowych, lecz
interesują nas tereny, o które możemy
rozszerzyć strefę ekonomiczną i dzięki
temu pozyskać dodatkowych inwestorów, co przełoży się na tworzenie nowych
miejsc pracy.
● Czy zakłady pracy, znajdujące
się na terenach, jakie radni miejscy
proponują włączyć do Leżajska, są zainteresowane zmianą granic?
● Zarówno w poprzedniej mojej
kadencji, jak i obecnej, zakłady pracy
wnioskowały i wnioskują nadal o zmianę
granic miasta i włączenie ich do specjalnej strefy ekonomicznej. Posiadam w tym
względzie dokumenty na piśmie.
● Miasto tworzy klimat sprzyjający
rozwojowi biznesu...
● ... dostrzegają to też i podkreślają inwestorzy. Wykorzystujemy każdą

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

W listopadzie 2002 roku z leżajskiego rynku zniknęła firma
„Marketchem”. Kupiła ją spółka (wchodząca w skład holdingu)
„Żywiec Trade” Kraków. Jej leżajski oddział od października
2003 r. mieści się w dzierżawionym od browaru budynku (i magazynach), w którym swego czasu produkowano Pepsi-Colę. Zatrudnia średnio (w sezonie więcej) około 50 osób.
To firma dystrybucyjna Grupy Żywiec,
wchodząca w skład holdingu „Żywiec
Trade”. Zajmuje się sprzedażą różnego
gatunku piw produkowanych w browarach Grupy Żywiec, których właścicielem
jest światowy potentat w branży piwowarskiej – Heineken. Browary nie mają
już kontaktu z klientami. Wyręcza ich w
sprzedaży ich produktów właśnie Trade,
który prowadzi też sprzedaż wód, soków,
napojów i alkoholi jako tzw. portfolio
uzupełniające. Rozprowadza je trzema
kanałami dystrybucyjnymi – hurt, detal,
punkty gastronomiczne; czwarty to tzw.
ŻKSS czyli sieci super i hiper marketów
oraz stacji paliw światowych koncernów.
„Żywiec Trade” Kraków istnieje jedenasty rok. Spółka powstała w 1993 roku
w Niepołomicach na bazie prywatnej hurtowni napojów, która zaczęła zdobywać
sobie uznanie Zakładów Piwowarskich w
Żywcu pozyskując do sprzedaży produkty żywieckich browarników. W efekcie 24
maja 1993 roku zarejestrowano spółkę,
której udziałowcami stały się (oprócz
osób prywatnych) Zakłady Piwowarskie w
Żywcu i CHL w Warszawie.
Początkowo istniały cztery oddziały
Trade – w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Kielcach. Z czasem zaczęły rosnąć
jak grzyby po deszczu. W 2002 i 2003
roku decyzją holdingu, do którego „Żywiec Trade” należy, zostały wykupione
pewne spółki na Podkarpaciu. Obecnie
w naszym województwie jest 9 oddziałów
„Żywiec Trade”, a jeden z ważniejszych
mieści się w Leżajsku.
Zarząd firmy „Żywiec Trade” Kraków
jest trzyosobowy. Prezesem jest Jakub
Paluch, wiceprezesem – Marian Przepolski, a dyrektorem finansowym Anna
Czuba. Dyrektorem handlowym Regionu
Podkarpacie jest Rafał Drzewicki, dyrektorem Oddziału w Leżajsku – Dorota Łoś,
a zastępcą – Mariusz Więcław. Pieczę
nad wszystkimi dziewięcioma oddziałami
na Podkrapaciu pełni z ramienia Zarządu
„Żywiec Trade” Kraków wiceprezes Marian Przepolski.
W specjalnym, jubileuszowym wydawnictwie (w minionym roku „Żywiec Trade”
Kraków obchodził 10-lecie istnienia) prezes Jakub Paluch o recepcie handlowej
firmy powiedział tak: – Zasady działania, obowiązujące w firmie, są proste a
strategia jasna i od lat niezmienna. Jako
rzetelny i wiarygodny partner handlowy
stawiamy na profesjonalną obsługę klienta. Rozbudowujemy sieć dystrybucji, powołujemy kolejne oddziały, zdobywamy
coraz większą liczbę klientów. Staramy
się docierać bezpośrednio do odbiorców,
co pozwala nam stale kontrolować poziom
obsługi i sprawnie reagować na sygnały
z rynku. Proste i skuteczne! Najlepszy
dowód, że – mimo silnej konkurencji – jesteśmy w swojej branży liderem na rynku
Polski Południowej. Obsługujemy w sumie
kilka tysięcy lokali gastronomicznych i ty-

Marian Przepolski
leż placówek handlowych! Istotny wkład
w sprawne i harmonijne funkcjonowanie
spółki ma doświadczona i zaangażowana
kadra kierownicza. Kompetencje i profesjonalizm osób kierujących poszczególnymi oddziałami i działami Żywiec Trade
pozwalają na realizację zaplanowanych
strategii i odnoszenie sukcesów rynkowych.
„Żywiec Trade” Kraków zatrudnia w
sumie ponad pięćset osób. Większość z
nich to magazynierzy, kierowcy, dostawcy, handlowcy, którzy dzień w dzień krążą
po całym Podkarpaciu od sklepu do sklepu, odwiedzają punkty gastronomiczne i
hurtownie. To szare myszki pracujące na
sukces swej firmy.
Słowo „swej” ma ogromne znaczenie.
– Koncern Heinekena podejmuje
działania, dzięki którym pracownicy
utożsamiają się z firmą, wręcz szczycą się
tym, że są w niej zatrudnieni – mówi wiceprezes Zarządu „Żywiec Trade” Kraków
Marian Przepolski. – Pracownicy nie są
traktowani przedmiotowo. Nie o to chodzi,
żeby zrobili, co do nich należy, na koniec
miesiąca odebrali zapłatę i tyle. Rzecz w
tym, by czuli się emocjonalnie związani ze
swym zakładem pracy. Bo jeżeli pracownik będzie się utożsamiał z firmą, wówczas jego praca będzie niewspółmiernie
lepsza, wydajniejsza, efektywniejsza.
Strategia jest prosta. Każdy pracownik
zostaje przeszkolony, by nie miał wątpliwości, jakie spoczywają na nim obowiązki. Wszyscy na swoich stanowiskach
ciąg dalszy na stronie 9
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okazję do zwiększenia zatrudnienia w
mieście.
● Ale tworzenie nowych miejsc pracy nie jest zadaniem burmistrza. O to
powinien się raczej troszczyć Powiatowy Urząd Pracy.
● Powiatowy Urząd Pracy powinien
koordynować czynione z naszej strony
starania i wykazywać więcej inicjatywy w
tworzeniu nowych miejsc pracy.
● Zamierza pan wyręczać tę instytucję?
● Nie chcę jej zastępować, ale niemal
codziennie przychodzą do mnie ludzie i
proszą o pracę. Sytuacja jest dramatyczna – czwórka, piątka dzieci, mieszkanie w
bloku, nie mają z czego żyć... Przychodzą
i płaczą. Nie tylko mieszkańcy Leżajska.
Nawet pani nie przypuszcza, w jak tragicznych warunkach znajdują się ludzie.
● Idea powiększenia obszaru strefy
wiąże się z koniecznością poszerzenia
terytorium miasta. Argumentów za
zmianą granic jest więcej.
● Jednym z nich jest konieczność
ich uporządkowania. Mieszkańcy osiedli
leśników i służby zdrowia na co dzień
związani są z miastem, a administracyjnie przynależą do gminy Nowa Sarzyna.
Przecież to nie ma sensu. I jeszcze jedno.
W programie rządowym budowy obwodnicy dla Leżajska znajdujemy się na 68
pozycji, co oznacza, że powstać ma ona
w latach 2006–2010. Do nas, czyli do
miasta, należy wykonanie łącznika o
długości 700 metrów. I tu zaczynają się
schody. Większość właścicieli gruntów,
przez które będzie przebiegała obwodnica, twierdzi, że nie jest zainteresowana
ich sprzedażą. Chce zamiany na działkę
budowlaną w mieście. A my tych działek
nie mamy. Można byłoby je utworzyć na
terenach, znajdujących się w Starym
Mieście. Gdyby stało się ono dzielnicą
Leżajska, korzyść byłaby podwójna. Strefa ekonomiczna mogłaby się rozrosnąć i
dać nowe miejsca pracy, bez przeszkód
powstałaby obwodnica. A przy obwodnicy
zacznie się ruch – staną motele, stacje
benzynowe, restauracje. I znów będą
nowe miejsca pracy.
● Jakie szanse powodzenia ma proponowana przez większość leżajskich
radnych korekta granic?
● Jestem dobrej myśli. Wchodzimy
do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że
ten fakt wpłynie pozytywnie na nasze
myślenie nie tylko o teraźniejszości, ale
i o przyszłości. Że pomoże nam wyzbyć
się zaściankowej mentalności. Na całym
świecie miasta są twórcze. Powiększają
swe terytoria, rozwijają się z korzyścią
także dla mieszkańców okolicznych wsi.
Ursus był kiedyś wsią, jak Stare Miasto.
Dziś jest dzielnicą Warszawy. Co może
stracić Stare Miasto i jego mieszkańcy,
jeśli stanie się dzielnicą Leżajska? Wierzę,
że zwycięży rozsądek.
● Dziękuję za rozmowę.
● Ja również dziękuję. I korzystając
ze sposobności pragnę złożyć mieszkańcom Leżajska i okolic najserdeczniejsze
życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
– zdrowia, ciepła rodzinnego, powodów
do radości i wszelkiej pomyślności.

• • • życie gospodarcze
„Żywiec Trade” w Leżajsku
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życie gospodarcze

Rozmowa
z mgr inż. arch.
Małgorzatą Tarkowską
– dyrektorem
i głównym projektantem
Pracowni Projektowej
„Cheferen – Arch”

ni?

● Skąd wywodzi się nazwa Pracow-

CMYK

● Cheferen to w starożytnym Egipcie
bardzo znana postać, ponieważ, jak głosi
historia, był projektantem piramidy faraona Chefrena w znanym kręgu Giza.
Faraon ów za wyjątkowy talent konstruktorski nagrodził swojego architekta nadaniem mu imienia takiego, jakie sam posiadał, lecz dodał mu dla odróżnienia jedną literkę „e”. Architekt był to niezwykły,
ponieważ on jeden uniknął losu swoich
kolegów po fachu i nie musiał umierać
razem ze swoim faraonem. Faraon, kiedy był bliski śmierci, poradził swojemu
architektowi, aby zasymulował chorobę
oczu – ślepotę, wówczas nie zostanie pogrzebany razem z nim. Wierzono bowiem,
że ślepotą bóg Re obdarza swoich wybrańców i tacy byli nietykalni. Cheferen
posłuchał swego władcy, ogłosił swoją
ślepotę i dzięki temu jego syn miał prawo
wejść do piramidy i pomagać mu w pracy.
Niestety w piramidzie, w zastępstwie ojca,
musiałby pozostać syn w dniu śmierci faraona. Szukając ratunku Cheferen i jego
syn skonstruowali w komorze grobowej
zapadnię, która otwierała się po stłuczeniu czopów wielkich amfor, napełnianych
piaskiem i jednocześnie opadały kamienne bloki, zamykające dostęp do komory
grobowej faraona. W momencie, kiedy
faraon na marach spoczął na sarkofagu
i siedmiu kapłanów, pozbawionych języków (kapłani wiecznej ciszy) utrącało czopy amfor, zapadnia zadziałała i stojący na
niej Cheferen wraz z synem gwałtownie
osunęli się do korytarza, który był drogą
ich ucieczki. Zapadnia uwolniona z ciężaru ludzi powróciła na miejsce i odcięła
drogę kapłanom. Tak więc Cheferen to
postać niezwykła. Udało mu się pokonać
panujący okrutny zwyczaj i spowodować,
że jego następcy nigdy już nie musieli
podążać za swym faraonem. Warto mieć
niezwykłego patrona, bo zawód architekta jest również niezwykły.
● Główna siedziba pani Pracowni
mieści się na Śląsku. Najpierw było
biuro projektowe w Katowicach, a potem od 1992 r. przeniosła pani siedzibę do Leszczyn koło Rybnika. Dlaczego
teraz powstała filia w Leżajsku?
● Z sentymentu. Ponieważ z Leżajskiem i okolicami jestem związana od
lat. Mam tu wielu przyjaciół i znajomych,
którzy od pewnego czasu namawiali mnie
do otwarcia tu biura. Długo się wahałam,
bo w końcu odległości do pokonania mam
spore, ale ostatecznie przekonał mnie
pan burmistrz Trębacz. Stwierdził, że w
mieście nie ma takiej jednostki projektowej, a z pewnością przydałaby się. Poza
tym nawet temat mojej pracy dyplomowej związany był z okolicami Leżajska.
Dotyczył stworzenia parku etnograficzno
– dydaktycznego z bazą turystyczną na
obszarze Lasu Klasztornego koło Leżajska. W parku etnograficznym miały się
znaleźć przeniesione z okolic zabytkowe
cerkwie, malownicze chałupy, ule, stare
kuźnie, słowem wszystkie skarby pięknego regionu dawnej Rzeszowszczyzny, a
teraz Podkarpacia.
● Pomysł poszedł do szuflady?
● Dyplom miał być realizowany, ale
niestety czasy się zmieniły, zabrakło funduszy, a przede wszystkim pasjonatów,
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którzy zobaczyliby w tym żyłę złota dla
powiatu.
● Może nie wszystko stracone?
● Nie da się ukryć, że realizacja tego
zamierzenia byłaby kosztowna, ale należałoby je oceniać pod kątem przyszłych
zysków, a nie teraźniejszych wydatków.
Warto korzystać z dobrych wzorów naszych południowych sąsiadów, chociażby
Włochów, którzy z przysłowiowego „niente” (nic!) potrafią zrobić atrakcyjną bazę
turystyczną.
● Jest pani architektem. Spod pani
ręki wychodzą projekty różnego rodzaju budynków tętniących już życiem
w różnych częściach Polski, w Niemczech, w Austrii. Ostatnio sporo czasu
poświęciła pani Sieniawie. Co aż tak
przyciągnęło tam pani uwagę?
● Ciekawe tematy projektowe z zakresu konserwacji zabytków. W ubiegłym
roku opracowałam razem z moim branżowym zespołem dokumentację modernizacji zabytkowego ratusza w Sieniawie
oraz modernizację, również zabytkowej,
wiejskiej szkoły w Łeżachowie.

nywać oceny technicznej obiektów na
terenie Podkarpacia, które były popękane
i rozwarstwione, choć wybudowane 5 lat
temu. Nie lekceważmy terenu, na którym
mieszkamy.
● W katalogach, w których znajdują
się zaprojektowane przez panią domy,
a także wśród makiet nie zauważyłam
domów „ w stylu mauretańskim” ani
„zamków Gargamela” z wieżyczkami.
To taki modny teraz styl.
● Jak widać jestem strasznie staroświecka, bo uważam, że dom to nie
choinka. Jeśli ktoś chce bardzo mieć
domek Gargamela, proszę bardzo, ale
niech mnie przekona, że całe życie
marzył o takiej formie i niczego innego
nie chce i że ma do tego odpowiednią
parcelę, najlepiej w środku lasu. Dom w
„stylu mauretańskim” owszem popełniłam, ale dla pewnego barona cygańskiego w Zgierzu i całkiem nieźle wyszedł,
ale został zrealizowany na ulicy, gdzie
tylko takie domy budowano, ponieważ
większość parcel kupiła rodzina owego
barona.

„Cheferen” w Leżajsku

● Restauracja reliktów przeszłości nie jest jednak pani jedyną pasją.
Projektuje pani domy jednorodzinne,
hotele, restauracje, zajazdy, rezydencje, banki, salony samochodowe,
stacje benzynowe, kompleksy domów
mieszkalnych, domy parafialne. A więc
tematy różnorodne. A które formy projektowe pani preferuje?
● Każdy temat jest niezwykły, ale
najprzyjemniejsze dla mnie są budynki
jednorodzinne, może dlatego, że w trakcie
projektowania ważny jest dla mnie kontakt z klientami i realizowanie ich marzeń
o własnym „małym, białym domku”.
● Jak się projektuje na Śląsku?
Tak jak wszędzie, tylko trzeba być
biegłym w zabezpieczeniach budynków
na szkody górnicze. Wyspecjalizowaliśmy
się w tym temacie i bardzo zwracamy
uwagę na poprawność konstrukcji projektowanych obiektów. Na waszym terenie co prawda szkód górniczych nie ma,
ale za to występują tutaj aktywne ruchy
górotworu i wielkie obszary kurzaw. Jednym słowem macie mały Śląsk wynikający z charakterystyki tego terenu.
● Co to oznacza?
● Oznacza to, że każdy projektant
powinien zwracać baczną uwagę na
właściwe obliczenia konstrukcyjne i stosowanie takich rozwiązań, aby budynki
były stabilne i nie pękały. Zdarzyło mi
się kilkakrotnie w ubiegłym roku doko-

● Więc jakie są pani domy?
● Takie jak ja! Wesołe, wygodne i bezpretensjonalne, ale eleganckie.
● W Leżajsku pani firma funkcjonuje od miesiąca. Czy ktoś już o niej
wie?
● Proszę sobie wyobrazić, że tak. Od
momentu otwarcia biura pojawiło się już
trochę zleceń. Mam nadzieję, że naszą
śląską solidnością przekonamy do siebie
klientów, a przede wszystkim pracowników Wydziału Architektury i Nadzoru
Budowlanego wszystkich Urzędów w
Leżajsku, o których kompetencji wiele
dobrego słyszałam. Mam nadzieję, że
Wydział Promocji Starostwa Powiatowego
w Leżajsku otoczy nas swoją opieką i pomoże w promowaniu mojej firmy.
● Czy projektanci z Leżajska nie
odbiorą pani firmy jako intruza na
rynku?
● Leżajsk ma wielu dobrych projektantów i nie zamierzam z nimi konkurować, lecz współpracować tak, jak to robię
na Śląsku. Zresztą u nas firm projektowych jest sporo i jakoś nie wchodzimy sobie wzajemnie w drogę. Każdy ma swoją
specjalizację i robi to, co lubi. A ja przede
wszystkim lubię mieć przyjaciół!
● Leżajsk i okolice to region pełen
reliktów przeszłości, które potrzebują
pomocy, ale w tym mieście jest także
teraźniejszość, na przykład zakład
produkujący cegłę silikatową. Czy w
pani projektach ma ona jakieś zastosowanie?
● Ze znanymi z dobrej jakości produktów „Silikatami” już w ubiegłym
roku rozpoczęliśmy współpracę. Mamy
na Śląsku kilku klientów, którzy w tym
roku rozpoczną budowę z tych materiałów. Niebawem ruszą transporty. W ten
to sposób udało mi się przeprowadzić
trochę Leżajska na Śląsk. A czy pani wie,
że w Leszczynach, gdzie jest nasze biuro, mieszka dość sporo ludzi z Leżajska
i okolic, którzy przyjechali do pracy do
kopalń?
● A to ciekawe, jednym słowem Leżajsk nie jest tak daleko od Leszczyn!
● Prawda? No i jak tu nie zrobić filii
biura w Leżajsku!
● Dziękuję za rozmowę.
● Dziękuję.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka

Fot. Barbara Woś-Lisiecka

ciąg dalszy ze strony 7
muszą być przeszkoleni. Dzięki takiemu
podejściu łatwiej organizować pracę. Niezależnie od tego szkolenia, odbywają się
spotkania, które jednocześnie pełnią rolę
integracyjną, konsolidującą pracowników
Grupy Żywiec. Organizowane są przynajmniej raz na pół roku, a często raz na
kwartał. Wręcz jest to nakaz koncernu –
program szkoleń od dwóch lat obowiązuje
wszystkich, począwszy od najwyższej
kadry menedżerskiej do dolnego szczebelka drabiny zatrudnionych. Spotykamy
się na mitingach, zawodach sportowych,
przy ognisku, zawsze są spotkania świąteczne: wigilijne i śniadania wielkanocne.
Ludzie z browarów, oddziałów dystrybucyjnych Grupy Żywiec mają okazję się
poznać, porozmawiać, zaprzyjaźnić. To
ważne, bo dobra atmosfera w zakładzie
pracy to połowa sukcesu firmy.
W Kielcach, Tarnowie, Krakowie „Żywiec Trade” Kraków ma swoje drużyny
piłkarskie, rozgrywane są mecze.
– Tutaj, na Podkarpaciu, też będą. Ale
na przyjemności przyjdzie czas.
Najstarszy oddział w naszym regionie istnieje od 15 września 2002 a
najmłodszy od października 2003. Teraz
dla firmy najważniejsza jest integracja
załogi, połączenie w jeden organizm ludzi
z siedmiu wykupionych przez holding
podmiotów gospodarczych, wyszkolenie
ich, zapoznanie ze strukturą Heinekena.
Są też inne ważne sprawy – stworzenie
na odpowiednim poziomie, zgodnym z
wymaganiami właściciela, magazynów
w poszczególnych oddziałach, wymiana
taboru samochodowego, wózków widłowych i wciąż jeszcze praca z ludźmi, by
wiedzieli, czego się od nich wymaga.

– To bardzo istotne, bo dobrze wyszkolonemu pracownikowi pracuje się
lepiej i lżej – tłumaczy M. Przepolski. – W
moim odczuciu jest to firma, która daje
pełną satysfakcję. Owszem, wymaga.
Dla obiboków nie ma w niej przyszłości.
Ale ci, którzy naprawdę chcą coś z siebie
dać, mają pełne pole do popisu. Ta firma
chce mieć stałych pracowników. Ci, którzy spełniają oczekiwania, drogę awansu
mają zapewnioną. Część Polaków pracuje
już w strukturach Heinekena poza granicami Polski. I to nie na stanowiskach typowo urzędniczych, lecz zarządzających
podmiotami gospodarczymi.
Niewykluczone, że na tę otwartą drogę do awansu w koncernie Heinekena
wejdą również przedstawiciele społeczności Leżajska.

•••
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promocja

Biała dama na Sanie

W dniach 4–7 marca br. odbył się w Leżajsku XXVI Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Biała Dama”. Trasa spływu wiodła
rzeką San od Sieniawy do Leżajska (5 marca) i od Leżajska do
Krzeszowa (6 marca). W spływie wzięło udział 87 osób z całego
kraju (między innymi z Polic koło Szczecina, Elbląga, Gdańska),
w tym 21 entuzjastów kajakarstwa z Podkarpacia.

Organizatorami imprezy byli: Polski
Związek Kajakowy oraz Uczniowski Klub
Sportowy przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Komandorem spływu
był Mieczysław Sroka, wice komandorem
– Piotr Urban.
Ideą tych spływów, poza przygodą na
wodzie, jest podtrzymywanie więzi wśród
miłośników tej dyscypliny sportu, obcowanie z przyrodą, poznawanie nowych
zakątków Polski i promowanie ich. Dla
wielu uczestników tej imprezy Leżajsk i
jego okolice przestały być jedynie punktem na mapie.
Nie wszyscy uczestnicy spływu brali
w nim czynny udział. Dla nich zorganizowano więc zwiedzanie zamku w Łańcucie,
klasztoru oo. bernardynów w Leżajsku,
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
oraz koncert organowy w Bazylice MBP.
Uczestnicy spływu mieszkali w Domu
Pielgrzyma.

W dzień bazą kajakarzy był brzeg
Florydy. Tam odbywały się różnego rodzaju zawody sprawnościowe, między
innymi marsz na orientację i zawody
strzeleckie. Spływowi towarzyszyły liczne
atrakcje – biesiada rycerska w Pałacu w
Sieniawie, kulig do Julina, bal „Białej
Damy” Restauracji „71”, połączony z licznymi konkursami sprawnościowymi oraz
sprawdzianem wiedzy o turystycznych i
rekreacyjnych walorów Ziemi Leżajskiej.
Sponsorami imprezy byli: Ministerstwo Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Grupa Żywiec
– Browar w Leżajsku, Coopexim i Urząd
Miejski w Leżajsku.
– Był to pierwszy spływ zorganizowany w naszym mieście – powiedział
nam komandor Mieczysław Sroka. – I, z
czego jesteśmy dumni, przygotowany perfekcyjnie. Taką opinię wydali uczestnicy
spływu. Nie sądzę, by była powodowana
kurtuazją. Tradycją tych imprez jest to,
że spływ każdego roku odbywa się w
innym miejscu Polski. Ma na celu poza
sportowymi emocjami, integracją i zabawą, wypromowanie ciekawych regionów
geograficznych Polski. Już mamy echa tej
imprezy. Uczniowski Klub Sportowy jako
współorganizator otrzymał z Gdańska
zaproszenie na spływ po Czarnej Wodzie
w Borach Tucholskich i kilka innych, z
Warki i ze Szczecina. A ponieważ mamy
w szkole swoje kajaki, odpowiednią dla
nich przyczepę i busa, na pewno nasza
młodzież skorzysta z tych zaproszeń.
Poza tym Ministerstwo Edukacji i Sportu
za organizację spływu obiecało szkole
sprzęt sportowy.
Swoją drogą ludziom, którym się chce
bywać na takich spływach, zlotach, spotkaniach, można jedynie zazdrościć. Oni
nie wiedzą, co to kapcie przed telewizorem, potrafią żyć pełnią życia.

(bwl)

Barbara Woś-Lisiecka
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„Grupa Żywiec” to: browary (między innymi browar w Leżajsku), oddziały dystrybucji „Trade” i „Grupa
handlowa”, która zajmują się promocją
(między innymi urządza w lecie piwne
ogródki pod parasolami, włącza się do
wystroju lokali gastronomicznych i
organizacji różnego rodzaju imprez).
W sumie daje zatrudnienie około 600
ludziom z Leżajska i okolic.
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radny ma głos

O budżecie i nie tylko

CMYK

Z Leżajskiem jestem związany od
pokoleń. To moja mała ojczyzna. Zawsze
chciałem zrobić dla niej coś dobrego. Nie
wiem, czy mi się to uda, ale bardzo tego
pragnę i staram się zrealizować przedwyborcze obietnice. Chciałbym, by to nasze
nieduże, ale ładne przecież miasteczko
o bogatej historii i kulturze było jeszcze
ładniejsze, bogatsze i szczęśliwe. To znaczy tyle: mieszkańcy Leżajska przychodzą
na świat, kształcą się, rozwijają, tu mają
swój zawodowy start i przyszłość. Takie są moje marzenia. Zbyt wiele chcę?
Chciałbym, żeby nasz Leżajsk kwitł i był
miastem znanym w kraju i w Europie.
Żyję sprawami miasta i na jego problemy
jestem otwarty.
Z wykształcenia jestem inżynierem
urządzeń komunalnych. Po studiach
pracowałem w Elektrowni Stalowa Wola,
później w leżajskim ciepłownictwie miejskim a następnie przy urządzeniach
wodno-kanalizacyjnych miasta. Pracę
dyplomową poświęciłem ujęciom wód dla
miasta Leżajska. Teraz prowadzę działalność gospodarczo-handlową, zatrudniam
6 osób.
Pochodzę z dzielnicy Siedlanka, która
miastu daje największe dochody – tu zlokalizowany jest przemysł. A równocześnie
ta dzielnica miasta nie mogła się doprosić
regulacji potoku Jagoda, który stale zalewał tereny wzdłuż niego położone. Był to
jeden z wielu powodów, dla których zdecydowałem się kandydować na radnego
w naszym mieście. Moi wyborcy zaufali
mi i teraz staram się spłacić zaciągnięty
wobec nich dług.
Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu pragnę się skupić na finansach miasta – zwłaszcza teraz, gdy na
ostatniej sesji budżet na rok 2004 został
uchwalony.
Zaplanowaliśmy dochody w kwocie 19 346 380 złotych. Pochodzą one
głównie z podatków od nieruchomości
oraz podatku dochodowego od przedsiębiorstw działających na terenie naszego
miasta. Są to dochody przewidywane.
Przy ich ustalaniu uwzględniono zaproponowane przez Burmistrza Leżajska
stawki podatków i opłat lokalnych oraz
przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.
Część dochodów pochodzi z gospodarki
mieszkaniowej. Ponadto oparto się na informacji ministra finansów o wstępnych
rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz
informacji wojewody podkarpackiego o
wstępnie planowanych kwotach dotacji
celowych. Widać tu od ilu uwarunkowań
zależy pomyślność budżetu miasta.
Dochody zaplanowano ze wzrostem
2,45 proc. w stosunku do roku 2003. Czy
się uda? Zaplanowane wydatki przewyższają kwotę dochodów i wyniosą 21 243
456 złotych. Realizacja zadań zleconych
przez administrację rządową pochłonie z
tego 619 930 złotych.
Zdecydowanie największą część budżetu musimy przeznaczyć na oświatę.
Od kilku już lat funkcjonowanie szkół i
przedszkoli jest niemalże jedynie zmartwieniem samorządów lokalnych. Wysokość dotacji centralnych określa liczba
uczniów. A jest ich z roku na rok coraz
mniej (demograficzny niż). Dotacje się
zmniejszają, koszty utrzymania szkół nie
ulegają zmianie, wykazują wręcz lekką
tendencję zwyżkową – większość z nich
wymaga poważnych remontów. Miasto
musi do nich dopłacać.
Z wyliczeń wynika, że w kasie miejskiej powstanie niedobór w wysokości 1
897 076 złotych. Pokryty będzie z zaciągniętego kredytu bankowego. Czy nie jest
to zbyt wysoka pożyczka? Oceniam, że
nie. Miasto wciąż spłaca kredyty zacią-
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gnięte w latach poprzednich. Średnio w
roku – 1,6 mln złotych.
Mimo obciążeń kredytowych miasto
się rozwija. Około 20 procent wydatków
budżetowych przeznaczonych jest na inwestycje. To kwota na rok 2004 około 4
252 800 złotych.
Sporo kosztuje miasto budowa krytej
pływalni, która zacznie już funkcjonować w czasie wakacji. Całkowity koszt
jej budowy to 6,8 mln złotych. To wielki
wydatek, ale przecież korzyści dla społeczeństwa są bezsporne.
Miasto zamierza w tym roku wybudować również kolejny odcinek północnej obwodnicy Leżajska – od drogi
przychojeckiej w kierunku na Warszawę.
Teraz wykonywana jest przecinka leśna.
Chcemy tamtędy skierować cały ciężki
transport z zakładów przemysłowych i
w ten sposób choć trochę odciążyć ulicę
Mickiewicza.

MIECZYSŁAW SZPILA,
przewodniczący Komisji
Gospodarki i Budżetu RM
w Leżajsku
Ponadto zaplanowany jest kapitalny
remont ulicy Kraszewskiego i rozpoczęcie remontu ulicy J. Brzozy. Podolszyny
mają otrzymać nowy dywanik asfaltowy
od mostku do domu pod numerem 52.
Zakończony ma być również remont
ulicy Leśnej. Wewnątrz osiedla budownictwa wielorodzinnego zaplanowana
jest przebudowa ulicy Br. Śniadeckich.
Zadanie to ma być realizowane wspólnie
ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Osiedle
ma również otrzymać parking przy ulicy Skłodowskiej-Curie. Realizacja tego
zadania jest utrudniona ze względu na
nieuregulowane sprawy własnościowe
gruntu. Z kostki betonowej zostanie
wykonany nowy odcinek drogi łączący
ulicę Klasztorną z Wyspiańskiego (koło
dawnego stawu). Remonty chodników
w tym roku także powinny przebiegać
sprawnie. Zaplanowano je przy ulicach:
Mickiewicza (rejon ronda), Sikorskiego,
T. Michałka oraz kilka innych krótszych
odcinków. Kanalizację sanitarną otrzymają ulice: Siedlanka, Słoneczna i Zielona. Natomiast wzdłuż ulic: Sikorskiego,
Burmistrzów Zawilskich, Błonie i Nizinna
zaplanowana jest budowa wodociągów.
Widać, że obecny Zarząd miasta
(jednoosobowy czyli Burmistrz) i Rada
Miejska nie próżnują. Na posiedzeniach
Rady często pada pytanie: co obiecaliśmy
wyborcom i czy tych obietnic dotrzymu-

jemy. Cieszymy się, że w Leżajsku mamy
specjalną strefę ekonomiczną, dzięki
której na pewno przybędzie wiele nowych
miejsc pracy.
Ale nie wszystko idzie jak po maśle.
Trzeba się potykać o kłody pod nogami.
Obecnie rozwój miasta i regionu leżajskiego, a w konsekwencji dobrobyt mieszkańców, zależy od dobrej woli ościennych
gmin, ponieważ to one są właścicielami
terenów okalających miasto. Jako inżynier-specjalista wchodziłem w skład
zespołu, który negocjował sprowadzenie
do Leżajska Horteksu II, obecnego Hortino. Wiem, ile zabiegów i starań trzeba
było czynić, aby sprowadzić ten zakład
do Leżajska. Ilu chętnych chciało nam
ten zakład odebrać?! W czasie jednej z
reorganizacji, jakie przeżywał nasz kraj,
szukano stołków dla nowych decydentów. Wówczas to odłączono te zakłady
od Leżajska i przyłączono je do Gminy
Leżajsk. Teraz gmina spija śmietanę, a
miastu pozostały obowiązki wobec złogi,
która w większości mieszka w Leżajsku.
Obrażanie się Gminy na działalność
Burmistrza przypomina mi powieść „W
pustyni i w puszczy”. Dobrze jest, gdy
Kali ukradnie krowę, ale złe, gdy mu się
ją odbiera.
Gmina dobrowolnie nie odda miastu
również ziemi leżącej odłogiem, na której
przy wsparciu miejskiego samorządu
mogłyby powstać nowe zakłady pracy. Są
to ugory pod lasem leżące za browarem
i „Hortino”. Organizowane są sztucznie
protesty przeciw zmianie granic miasta,
przeciwko tym, którzy - patrząc dalekowzrocznie - chcą tworzyć nowe zakłady
pracy, rozwieszane są transparenty o
niewybrednej treści, tworzone pikiety, w
których uczestniczy... garstka ludzi. Pani
sołtys Starego Miasta mówi w telewizji,
że jest jej dobrze tak, jak jest. Czy bezrobotnym mieszkańcom jej sołectwa też
jest tak dobrze? Tę kwestię pomija milczeniem. Nie rozumiem takiej postawy.
Przecież najważniejsze jest to, by ludziom
żyło się lepiej! Jeśli miasto może im stworzyć lepsze perspektywy, niech żyją w
mieście! Po co na siłę trzymać się dotychczasowych granic, skoro w ich obrębie na
lepszą przyszłość się nie zanosi?
Przed wojną i wiele lat po niej Maleniska należały do Leżajska, granica między Leżajskiem a Sarzyną przebiegała w
pobliżu Jelnej. Dzisiaj część terenów położonych przy ulicy T. Michałka w Leżajsku należy do Sarzyny, a ta za ich zwrot
zażądała wybudowania drogi w Jelnej.
Przypomnę, że gdy ten teren przechodził
pod zarząd Sarzyny, Leżajsk niczego w
zamian nie dostał!
Czasy są trudne i powinniśmy sobie
nawzajem pomagać.
Namawiam Leżajszczan do większej
inwencji
produkcyjno-gospodarczej;
kiedyś nasze miasto słynęło z wyrobów
rzemieślniczych. Kupcy przyjeżdżali po
towar do Leżajska. Dzisiaj zalewają nas
wyroby producentów z innych miast.
Naszą aglomerację okalają lasy i pola
uprawne. To atut, który powinniśmy
umieć wykorzystać. Pewne tradycje ma
nasz region także w krawiectwie i produkcji obuwniczej.
Ja wiem, że o zdobycie rynku trzeba
walczyć. Ale przecież pan Szarkowicz
z Przychojca (firma „Brzost”) zaczynał
działalność z jednym pracownikiem, produkcję kleju „Atlas” rozpoczęto w garażu
mając do dyspozycji zwykłą betoniarkę, w
powodzenie firmy „Amica” we Wronkach
wierzyło niewielu. A jednak udało się.
Jestem pewien, że mieszkańcy Leżajska
i okolic nie są mniej zdolni od innych i
też mogą odnosić sukcesy. Myślę, że przy
wzajemnym zrozumieniu i życzliwości
jest to możliwe. To priorytetowe zadanie
samorządów lokalnych – uczynić wszystko, by mieszkańcom, których reprezentują polepszyć byt.

informator urzędowy
Sprawozdanie
z XII sesji Rady Miejskiej
w Leżajsku

17 marca 2004 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Uczestniczyli w niej wszyscy radni, Burmistrz wraz z pracownikami, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy miasta i okolicznych gmin. Porządek obrad był bardzo obszerny,
a najważniejszym tematem było uchwalenie budżetu miasta na 2004 r.
Najpierw, po wysłuchaniu informacji Burmistrza Miasta z prac w okresie
międzysesyjnym, Rada podjęła dwie
uchwały okołobudżetowe tj. zatwierdziła
przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 r., przeznaczając na
ochronę środowiska i sprawy związane
z gospodarką wodną na terenie miasta
kwotę 210 tys. zł. Przyjęła też Miejski
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2004 r. Na
realizację zadań zawartych w tym programie przeznaczono zgodnie z ustawą,
środki finansowe w całości pochodzące z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
239 tys. zł (uchwałę i Program Profilaktyki
publikujemy oddzielnie).
Po przedstawieniu projektu budżetu,
który uzyskał pozytywną opinię Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady, po dyskusji i wprowadzeniu
zmian proponowanych przez Komisje –
odbyło się głosowanie, w wyniku którego
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę w
sprawie budżetu miasta na 2004 r. Budżet miasta na 2004 rok zamyka się kwotą dochodów w wysokości 19 585 885 zł
i wydatków w kwocie 21 482 961 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach w wysokości
1 897 076 zł będą przychody pochodzące
z zaciągniętych kredytów i pożyczek na
rynku krajowym.
Po uchwaleniu budżetu głos zabrał
Pan prof. Jan Burek, Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego. Mówił na
temat inwestycji oświatowych i remontów dróg w naszym powiecie w świetle
przyznanych środków finansowych i o
możliwościach pozyskania dodatkowych
środków z funduszy strukturalnych.
Przedstawił też propozycję utworzenia w
Leżajsku Kolegium Językowego.
W dalszej części obrad Rada uchwaliła
trzy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego: Nr 9/97 terenu przy ul.
Sandomierskiej i ul. Ogrodowej w rejonie
dawnej wylęgarni, Nr 52/2002 terenu
przy ul. Burmistrzów Zawilskich (część
południowa), Nr 54/2002 terenu przy ul.
Mickiewicza i ul. Matejki w celu dostosowania do istniejącego zagospodarowania
oraz podjęła uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia kolejnego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 58/04 dla terenu położonego przy ul.
Podolszyny (w tym teren specjalnej strefy
ekonomicznej).
Zgodnie z wszczętą w 2003 r. procedurą, Rada podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie
granic Gminy Miasto Leżajsk. Podjęcie
tej uchwały poprzedzone było opiniami
wszystkich komisji stałych Rady, które
pozytywnie zaopiniowały proponowaną
zmianę granic m. Leżajska. Następnie
odbyła się dyskusja. Wypowiadali się
radni, Burmistrz oraz przybyli na sesję
mieszkańcy Gminy Leżajsk. W dyskusji
przedstawiano argumenty za i przeciw
poszerzeniu granic Leżajska. Ostatecznie

– przeważającą ilością głosów Rada postanowiła wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do dotychczasowego obszaru
miasta Leżajska, części wsi Jelna o pow.
31,63 ha, części wsi Wierzawice o pow.
57,72 ha oraz całego obszaru wsi Stare
Miasto o pow. 1174,38 ha. Przeciwko
uchwale głosowali: Eleonora Sas-Gontarz, Leszek Sołek i Tadeusz Sroczyk
(tekst uchwały publikujemy oddzielnie).
Dalej, przyjmując poprawki wprowadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w treści statutu
Zawiązku Międzygminnego „Ziemia Leżajska” przyjętego przez Radę Miejską w
Leżajsku w kwietniu 2003 r (uchwała Nr
VI/60/03) – Rada uchwaliła nowy Statut
w wersji poprawionej i ujednoliconej.
Następna uchwała dotyczyła określenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania
z posiłków w stołówkach szkolnych oraz
zasad zwrotu wydatków ponoszonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku na koszty dożywiania
dzieci. Z pomocy w postaci nieodpłatnego
dożywiania będą mogły skorzystać dzieci
z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 120 proc. kryterium
dochodowego określonego ustawą. (tekst
uchwały publikujemy oddzielnie).
Podejmując kolejną uchwałę Rada
postanowiła zwolnić przedsiębiorców za-

UCHWAŁA Nr XII/122/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie granic Gminy Miasto
Leżajsk.
Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b
ust. 1–3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568)
Rada Miejska w Leżajsku postanawia:
§1
Wystąpić z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o
zmianę granic Gminy Miasto Leżajsk
polegającą na przyłączeniu do jej dotychczasowego obszaru:
1. części obszaru obrębu ewidencyjnego wsi (sołectwa) Jelna tj. działek ewidencyjnych nr: 3179-3190, 3192-3216,
3217/1, 3217/2, 3218, 3219, części
działki nr 3255 (droga gminna), 5491/
3-5491/13, 3220-3224, 3226-3247,
5499, 3248/1-3248/3, 3250/1-3250/
5, 3250/7, 5515, oraz części działki
3253 (droga wojewódzka) o łącznej powierzchni 31,63 ha z jednostki ewidencyjnej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w
powiecie leżajskim,

rejestrowanych w ewidencji podmiotów
gospodarczych prowadzonej przez Burmistrza, od wnoszenia opłaty w kwocie
50 zł za dokonanie zmian wynikających
z ustawy, obejmujących numer ewidencyjny PESEL i określenie przedmiotu
działalności gospodarczej zgodnie z
Polską Klasyfikacją. Zwolnienie to obowiązywać będzie do 31 grudnia 2004 r.
Obowiązek dokonania ww. zmian w
dotychczasowym wpisie o działalności
nakłada zmieniona ustawa – Prawo
działalności gospodarczej (tekst uchwały
publikujemy oddzielnie).
Ostatnia uchwała dotyczyła przystąpienia do opracowania planu rozwoju
lokalnego Gminy Miasto Leżajsk na lata
2004–2008. Plan ten stanowić będzie narzędzie realizacji pozyskiwania środków
strukturalnych z Unii Europejskiej na
rzecz Miasta.
Ponadto na sesji tej Rada przyjęła
sprawozdanie z realizacji zadań pomocy
społecznej w roku 2003 przedstawione
przez Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Leżajsku.
Następnie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy zagospodarowania placu po
spalonym przedszkolu, mając na uwadze wnioski mieszkańców i Spółdzielni
Mieszkaniowej w Leżajsku, Rada przyjęła
stanowisko, ażeby teren po spalonym
przedszkolu uporządkować i pozostawić
w gestii Miasta. Tym samym odstąpiono
od wcześniejszego stanowiska o przeznaczeniu tego terenu do sprzedaży w drodze
przetargu.
Rada przyjęła również stanowisko, poparte przez wszystkie komisje stałe Rady,
aby obsługę basenu, po jego ukończeniu
włączyć w strukturę Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku.
Na koniec, bez uwag Rada przyjęła
sprawozdania z prac Komisji stałych
Rady za rok 2003 i plany pracy na 2004
rok.

Celina Turosz

2. części obszaru obrębu ewidencyjnego wsi (sołectwa) Wierzawice, to
jest działek ewidencyjnych nr: 1-7, 8/1,
8/2, 9-12, 13/2-13/5, 13/7, 13/8,
14/2-14/5, 15/2-15/5, 16/2-16/5,
17/2-17/6, 18-29, 30/1, 30/2, 31/1,
31/2, 32, 33/1, 33/2, 34/1-34/3, 35/
1, 35/2, 36/1, 36/3, 36/4, 37/2-37/4,
38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43/1, 43/
2, 44/1, 44/2, 45, 46, 47/1-47/8, 48,
50, 51, 52/1, 52/2, 53/1-53/4, 54/1,
54/2, 55-61, 62/1-62/5, 63/1-63/4,
64/1, 64/2, 65-67, 68/1, 68/2, 69-74,
75/1-75/10, 75/13-75/18, 76, 77/1,
77/3-77/5, 410, 411/1, 411/3-411/
11, 411/14-411/19, 412/2-412/4,
413/1, 413/2, 414, 415, 416/2, 416/
5-416/10, 417-431, 544-546, 547/2547/4, 548, 549/1, 549/2, 550-552,
554/2, 554/3, 554/7-554/10, 554/12554/15, 555-559, 614-617 oraz część
działki nr 409 (droga krajowa), części
działek nr: 49, 432, 553 i 598 (drogi
gminne) o łącznej powierzchni 57,72 ha
z jednostki ewidencyjnej Gminy Leżajsk
w powiecie Leżajskim,
3. całego obszaru obrębu ewidencyjnego wsi (sołectwa) Stare Miasto o
powierzchni 1174,38 ha z jednostki
ewidencyjnej Gminy Leżajsk w powiecie
leżajskim.
§2
Wykonanie uchwały zleca Burmistrzowi Leżajska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
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informator urzędowy

Miejski Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w mieście Leżajsku na rok 2004
Wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 26 października
z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz inne akty prawne a zwłaszcza: ● ustawa z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity DzU z 2003 r. Nr 24 poz. 198), ● ustawa z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy społecznej stworzyły komplementarny system
umożliwiający podejmowanie działań w zakresie profilaktyki
uzależnień (przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii) i rozszerzyły zakres obowiązków samorządów
terytorialnych.

CMYK

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych
gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych do alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w
szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w sprawie
zakazu reklamy i promocji na obszarze
kraju napojów alkoholowych,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie
Centrum Integracji Społecznej.
Kluczowym aktem prawnym, na którego podstawie prowadzona jest realizacja
powyższych działań jest Gminny Program
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Opracowanie niniejszego programu
poprzedzone zostało diagnozą stanu
zagrożeń zjawiskami patologicznymi w
naszym mieście a zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.
Przy opracowaniu niniejszego programu
wykorzystano m.in. materiały dostarczone
przez Prokuraturę Rejonową w Leżajsku,
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w
Leżajsku, Poradnię Leczenia Uzależnień w
Leżajsku, Komendę Powiatową Policji w
Leżajsku i placówki oświatowe.
Wynika z nich, że istnieje duże zagrożenie zjawiskami patologicznymi (spożywanie alkoholu, palenie papierosów, agresja i przemoc oraz narkomania) zwłaszcza
wśród młodzieży szkolnej. Około 43 proc.
uczniów szkół średnich próbowało narkotyków. Palenie okazjonalne stwierdzono u
28 proc. uczniów, natomiast regularnie
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pali papierosy 12 proc. uczniów. Kontakt
z alkoholem miało 49 proc. uczniów. Natomiast 11 proc. badanych deklarowało
kontakty z narkotykami.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem
jest duża liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
Organy ścigania stwierdziły nasilanie
się liczby przypadków przestępstw przeciwko rodzinie (psychiczne i fizyczne
znęcanie).
Wszystkim zainteresowanym musi towarzyszyć świadomość, że zjawiska patologiczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkomanią, przemocą w rodzinie
stanowią duże zagrożenie dla jednostki w
życiu rodzinnym i społecznym.
Dlatego też niezmiernie ważne jest
prowadzenie działalności wychowawczej
i informacyjnej, krzewienie trzeźwości i
abstynencji oraz ograniczenie szkodliwych
zwyczajów i sposobów picia alkoholu.
Organizacje pozarządowe i instytucje
specjalistyczne odgrywają podstawową
rolę w realizacji zadań określonych w
Programie na wszystkich szczeblach, w
tym również w gminach.
Poza cytowaną wyżej ustawą zadania
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii określają
resortowe akty prawne.
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2002 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 96), które
wprowadziło obowiązek uchwalania przez
radę pedagogiczną szkolnego programu
profilaktyki i promocji zdrowia spójnego z programem wychowawczym szkoły.
Opracowanie i realizacja takiego programu wymaga systematycznego i planowego wykorzystania różnorodnych form oddziaływań (jak np.: zajęcia profilaktyczne
realizowane w klasach, gazetki szkolne i
imprezy profilaktyczne itp.).
Jak wykazują badania, picie i upijanie się dzieci i młodzieży jest jednym z
największych problemów współczesnej
Polski. Można i trzeba przeciwstawiać się
mu z całym zdecydowaniem.
Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii.
Młodzi ludzie upijając się, tracą
szansę na prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, niszczą swoje zdrowie oraz
możliwość efektywnej nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje wiele wypadków
i urazów.
Równie groźnym zjawiskiem jest przemoc w rodzinie.
Sprzyja jej bierność społeczeństwa i
mała skuteczność służb publicznych.

Kierując się przesłaniem, że wszyscy
ludzie mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, lokalnym i zawodowym
zabezpieczonym przed przemocą i wypadkami związanymi z piciem alkoholu
oraz przed innymi negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i zażywania
narkotyków.
Za najważniejsze zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów na terenie miasta w roku
2004 Rada Miejska uznaje:
1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki
Uzależnień dysponującego tzw. „telefonem interwencyjnym” nr 242 62 55.
W Punkcie, który między innymi udzielać będzie bezpłatnych porad psychospołecznych i prawnych osobom uzależnionym
od alkoholu i członkom ich rodzin prowadzone będą następujące dyżury:
a) tzw. specjalistyczne (przez zespół
w składzie: lekarz, psycholog i prawnik)
przynajmniej raz w miesiącu w godzinach
popołudniowych (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca)
b) dyżury w pozostałe poniedziałki
miesiąca (przynajmniej trzy) w godzinach popołudniowych prowadzone przez
Członków Miejskiej Komisji i innych specjalistów.
2. Doposażenie Punktu w profesjonalne materiały edukacyjno-informacyjne
(programy na kasetach wideo, książki,
broszury, informatory, ulotki i plakaty),
które winny być udostępniane na miejscu
osobom zainteresowanym.
3. Rozszerzanie informacji o działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącego
się w budynku MCK w Leżajsku, o możliwościach uzyskiwania bezpłatnych porad
specjalistycznych udzielanych przez prawnika, lekarza i psychologa.
4. Wdrażanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych metod w zakresie wczesnego rozpoznawania i tzw. „krótkiej interwencji”
między innymi przez prowadzanie u pacjentów badań przesiewowych (np.: test
„AUDIT”) i czynności interwencyjnych.
5. Dofinansowanie Poradni Leczenia
Uzależnień w Leżajsku w zakresie korzystania z konsultacji specjalistycznych w
pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.
6. Realizacja w szkołach podstawowych i średnich programów edukacyjno
– informacyjnych wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i
trzeźwości. (np.: – „dziękuję NIE”, NOE,
Drugi elementarz, Żyj w trzeźwości i
bez przemocy w rodzinie itd.).
7. Organizowanie przez szkoły, palcówki kulturalne i organizacje młodzieżowe imprez promujących krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu
życia (dwie imprezy w roku z udziałem
m.in. liderów młodzieżowych, harcerzy i
wolontariuszy).
8. Prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodziców w
zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu
abstynencji (np.: „Szkoła dla rodziców”
itp.).
9. Organizowanie w leżajskich szkołach konkursów literackich, malarskich,
plastycznych, dotyczących profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
narkomanii i wystaw pokonkursowych.
Najciekawsze prace winny być publikowane na łamach Biuletynu Miejskiego,
a laureaci konkursów winni otrzymywać
nagrody i wyróżnienia.
10. Prowadzenie w szkołach zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi
i młodzieżą z „grupy ryzyka”.
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26. Współdziałanie Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z ZOZ i instytucjami powiatowymi
w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu.
27. Zacieśnienie współpracy i współdziałania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
ZOZ, Poradnią Leczenia Uzależnień,
służbami Starostwa Powiatowego, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Parafiami Kościoła Rzymsko-Katolickiego
w Leżajsku, wszystkimi typami szkół,
MOPS, Klubem sportowym „POGOŃ”,
MCK, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Spółdzielnią Mieszkaniową w
Leżajsku, Komendą ZHP, jednostkami
upowszechniania kultury i organizacjami sportowymi w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i narkomanii oraz promocji
zdrowia i trzeźwych obyczajów.
28. Zorganizowanie dwóch konferencji (w czerwcu i wrześniu) z udziałem
przedstawicieli instytucji stykających się
na co dzień z rozmaitymi formami problemów alkoholowych (służba zdrowia,
pomoc społeczna, Prokuratura, Caritas,
dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni,
psycholodzy oraz przedstawiciele mediów
lokalnych, handlu, klubów i organizacji
sportowych) dotyczących profilaktyki
uzależnień, przemocy w rodzinie, społecznych kosztów używania alkoholu
oraz stworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej.
29. Systematyczne publikowanie w
lokalnych mediach („Biuletyn Miejski”,
Telewizja kablowa SATEL), informacji i
materiałów na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i
narkomanii (przynajmniej raz na 2 miesiące). W „Biuletynie Miejskim” należy
wprowadzić stałą rubrykę poświęconą tej
problematyce.
30. Współdziałanie Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Prokuraturą w Leżajsku w zakresie zwalczania reklamy alkoholu.
31. Przeprowadzanie okresowych kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi przez podmioty posiadające
zezwolenia na sprzedaż tych napojów. W
skład zespołu kontrolnego powinni wchodzić między innymi upoważnieni przedstawiciele Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej
i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
Zespół kontrolny winien przedkładać protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz
ze stosownymi wnioskami Burmistrzowi
Leżajska.
32. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wychowania w trzeźwości i abstynencji.
33. Dofinansowanie realizacji zadań
objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. przez instytucje,
stowarzyszenia i osoby fizyczne.
34. Niniejszy program winien być wydany w formie broszurowej i upowszechniony w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miasta.
35. Na realizację zadań przewidzianych w niniejszym programie przeznacza
się środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak funkcjonuje Poradnia
Leczenia Uzależnień
w Leżajsku?
Poradnia Leczenia Uzależnień w
Leżajsku wchodzi w skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Obecnie Poradnia mieści się w
budynku obok głównej bramy wjazdowej na teren Szpitala Powiatowego. W
kwietniu br. planowane jest przeniesienie Poradni do pomieszczeń znajdujących się w kompleksie budynku
Oddziału Psychiatrii i Poradni Zdrowia
Psychicznego.
W Poradni pomagamy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
Głównym celem działalności jest umożliwienie pacjentom i ich najbliższym doświadczenia życia w trzeźwości.
Oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu obejmuje podstawowy program terapii, który skupia się na
osiągnięciu abstynencji, wzmacnianiu
poczucia własnej wartości, zachęcaniu
do udziału w ruchu Anonimowych Alkoholików, czy innych programach samopomocy.
Najważniejszym założeniem terapii
jest uporządkowanie życia osoby uzależnionej prowadzące do poczucia satysfakcji, bez uciekania się do alkoholu bądź
innych środków uzależniających.
Na leczenie przyjmowane są osoby
pełnoletnie, nie obowiązuje skierowanie
od lekarza rodzinnego, leczenie jest
bezpłatne. W dniu wizyty wymagana jest
abstynencja od alkoholu.
Poradnia czynna jest od poniedziałku
do piątku (wtorek i czwartek w godzinach
popołudniowych).
Chorzy zapewnioną mają opiekę terapeutyczną, psychologiczną i medyczną.
Pracownikami Poradni są:
Grzegorz Stępniowski – kierownik Poradni, mgr resocjalizacji
mgr Monika Chrząstek – psycholog
lek. Krzysztof Klocek – psychiatra
Do Poradni można zgłosić się bezpośrednio lub umówić się na wizytę
telefonicznie pod numerem telefonu.:
242-71-13 wew. 422.

Grzegorz Stępniowski

KOMUNIKAT

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień, mieszczącym się w budynku
Miejskiego Centrum Kultury przy ul.
Mickiewicza 65 w Leżajsku (pok. 38)
prowadzone będą w roku 2004 następujące dyżury:
– w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach 18–20 przez
grupę specjalistów, którzy udzielają
porad psychospołecznych i prawnych.
– w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 18–20 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
innych specjalistów.
Osoby dyżurujące udzielać będą
(bezpłatnie) porad i informacji psychospołecznych i prawnych dotyczących problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym czynny jest tzw. „telefon
interwencyjny” – numer 242 62 55,
pod którym będzie można uzyskać informacje i porady w dniach pełnienia
dyżurów.
Specjaliści zapraszają wszystkich
zainteresowanych do korzystania z
usług Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki i Uzależnień.
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11. Wspieranie organizowania różnorodnych form spędzania wolnego czasu,
rozwijania zamiłowań i zainteresowań
oraz wzbogacanie pozalekcyjnej oferty dla
dzieci i młodzieży (pozalekcyjne zajęcia
sportowe, zespoły, kluby zainteresowań
itp.).
12. Wspieranie działalności Izby
Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie
realizacji dodatkowych programów profilaktycznych skierowanych do osób
zatrzymanych w Izbie (np.: rozmowy interwencyjno-motywujące z zatrzymanymi
sprawcami przemocy domowej).
13. Organizowanie przez szkoły,
MCK, organizacje sportowe imprez rozrywkowych i rekreacyjno-sportowych
dla młodzieży (w ramach obchodów Dni
Leżajska, Dnia Dziecka oraz przy innych
okazjach).
14. Zorganizowanie w szkołach szkoleń w zakresie wdrażania nowych procedur interwencyjnych wobec przemocy
w rodzinie z udziałem przedstawicieli
Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury
Rejonowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Organizowanie badań i sondaży
lokalnych, diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych i efektów podejmowanych
działań.
16. Organizacja dla młodzieży szkolnej spektakli teatralnych i edukacyjnych
dotyczących zagrożeń alkoholizmem,
przemocą w rodzinie i narkomanią.
17. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych (5 razy w tygodniu po 4 godziny
dziennie) wg programu zatwierdzonego
przez Burmistrza Miasta.
18. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy w formie podwieczorków
(dopłata do dożywiania wyniesie 1,40 zł
dziennie dla 1 dziecka).
19. Doposażenie świetlicy w niezbędne pomoce i materiały edukacyjno-informacyjne.
20. Organizacja dla dzieci, uczęszczających do świetlicy, wycieczek edukacyjnych.
21. Zorganizowanie w Miejskim Centrum Kultury choinki noworocznej dla
100 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wytypowanych przez MOPS i
pedagogów szkolnych.
22. Dofinansowanie kosztu pobytu
35 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 14-dniowym obozie wypoczynkowo-terapeutycznym w okresie wakacji szkolnych.
23. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna
odbywać regularne posiedzenia (przynajmniej raz w kwartale) i realizować
swój program działania obejmujący zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2004.
Wysokość diety za udział w posiedzeniach Komisji wynosić będzie 54 zł za
jedno posiedzenie.
24. Członkowie Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby współpracujące z Komisją
a zwłaszcza pedagodzy i terapeuci uzależnień winni uczestniczyć w organizowanych kursach i szkoleniach specjalistycznych.
25. Komisja powinna prowadzić rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z osobami uzależnionymi od alkoholu, celem
wstępnego motywowania ich do poddania
się terapii odwykowej.
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informator urzędowy

UCHWAŁA NR XII/124/04
Rady Miejskiej Leżajska
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie określenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego korzystania z posiłków
w stołówkach szkolnych oraz zasad
zwrotu wydatków ponoszonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Leżajsku na koszty dożywiania dzieci i
młodzieży.
Działając na podstawie art. 18 ust.2
pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst DzU z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
na podstawie art. 16 ust.3, w związku z
art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej (jednolity tekst DzU z 1998 r.
Nr 64 poz. 414 z późn. zm.)
Rada Miejska Leżajska u c h w a l a,
co następuje:
§1
Przyznanie pomocy w formie posiłku
następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka, pracownika socjalnego,
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły
do której dziecko uczęszcza.
§2
1. Pomoc w postaci nieodpłatnego dożywiania przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, pochodzącym z
rodzin których kryterium dochodowe nie
przekracza 120% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej.
2. W przypadku gdy dochód na osobę
w rodzinie przekracza 120% kryterium
dochodowego o którym mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Leżajsku podlegają
zwrotowi w całości.
3. Do zwrotu wydatków określonych
w pkt 2 zobowiązani są rodzice lub prawni opiekunowie dzieci korzystających z
dożywiania.
4. Kierownik MOPS Leżajsk w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby zainteresowanej może
odstąpić od żądania zwrotu wydatków w
części lub całości.
§3
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Kultury, Oświaty
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w
Leżajsku.
§5
Traci moc uchwała Nr VI/52/99
Rady Miasta Leżajska z dnia 29 kwietnia
1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Leżajsku na koszty
dożywiania dzieci i młodzieży.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem:
01.09.2004 r.
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INFORMACJE NA TEMAT
KRYTERIUM DOCHODOWEGO
* Obecnie (stan na STYCZEŃ 2004 r.)
kryterium dochodowe wynosi:
• dla osoby samotnie gospodarującej
– 461 zł netto
• dla pierwszej osoby w rodzinie – 418 zł
netto
• dla następnej osoby powyżej 15 roku
życia – 294 zł netto
• dla następnej osoby poniżej 15 roku
życia – 210 zł netto
Przykładowe kryterium dochodowe
dla rodziny 5-osobowej – 2 rodziców i 3
dzieci, w tym 2 dzieci poniżej 15 roku życia i 1 dziecko powyżej 15 roku życia.
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Kryterium
100% = 418+294+294+210+210 = 1426 zł
po 1 maja wyniesie = 316 x 5 = 1580 zł
150 % = 2139 zł
200 % = 2852 zł
Od 1 maja 2004 kryterium dochodowe ulega zmianie:
Dla osoby samotnej wynosić będzie
tak jak dotychczas tj. 461 zł.
Dla osób w rodzinie liczba osób x 316
zł na osobę.

Od 1 maja 2004 r.
świadczenia rodzinne
wypłaca MOPS

W naszym mieście obowiązek wypłacania świadczeń rodzinnych został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej. Tak więc, aby zasięgnąć informacji a także pobrać stosowne formularze wniosków, należy się zgłaszać do
Ośrodka przy ul. Żwirki i Wigury 3. Informacje można również uzyskać dzwoniąc
pod nr tel. 242-04-97 wew. 33.
Poniżej przedstawiamy nieco więcej
szczegółowych informacji: jakie świadczenia i w jakiej wysokości będą wypłacane,
do kogo są adresowane i jakie warunki
należy spełnić, aby je otrzymać.
Zamiast wielu różnych, niezależnych
od siebie świadczeń ma być wypłacany
tylko jeden zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które zastąpią obecne zasiłki.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
wprowadza również trzy nowe świadczenia. Dodatki będą przysługiwać jedynie
rodzinie, która będzie miała prawo do
samego zasiłku rodzinnego.
Od 1 maja do zasiłku rodzinnego
będzie miała prawo każda rodzina, w
której miesięczny dochód na osobę w
2002 roku nie przekroczył 504 zł netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Świadczenie będzie,
zatem przysługiwać np. rodzinie z dwójką
dzieci, w której łączny dochód wynosi
maksymalnie 2016 zł netto (504 x 4 =
2016). Podstawą do ustalenia wysokości
dochodu będzie zaświadczenie z urzędu
skarbowego o uzyskanym dochodzie (nie
przychodzie!!!) w 2002 r.
Do zasiłku rodzinnego przysługiwać
będzie wiele dodatków (nazwy dodatków
zgodne z zapisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych):
● dodatek z tytułu opieki nad
dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (zastąpi obecny
zasiłek wychowawczy). Będzie wypłacany przez okres dwóch lat (trzech, jeżeli
urodzi się więcej niż jedno dziecko lub
sześciu w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Wysokość tego dodatku to
400 zł miesięcznie;
● dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastąpi świadczenie alimentacyjne) będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy alimenty
były zasądzone i są wypłacane czy nie.
Jedynym warunkiem jest spełnienie
kryterium dochodowego uprawniającego
do otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku – 170 zł na dziecko (250 zł
jeżeli jest ono niepełnosprawne);
● dodatek z tytułu urodzenia dziecka – będzie to jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł za każde urodzone dziecko
(obecnie 201 zł, tylko dla rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o
pomocy społecznej);
● dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ojciec
lub matka stracą prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, mogą otrzymać dodatek do
zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł.
Będzie on wypłacany maksymalnie przez
3 lata nie dłużej jednak niż do momentu,
gdy dziecko skończy 7 lat;

● dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
jest nowym świadczeniem. Wyniesie 50
zł na dziecko do 5 lat oraz 70 zł na dziecko uczące się w wieku 6-24 lata;
● dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego. Również jest nową formą wsparcia rodzin – będzie wypłacany
raz w roku, we wrześniu w wysokości
90 zł;
● dodatek z tytułu nauki dziecka
poza miejscem zamieszkania wyniesie
80 zł miesięcznie (od września do czerwca). Także nowe świadczenie.
Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane będzie świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł, które
zastąpi zasiłek stały z pomocy społecznej,
przysługujący osobie rezygnującej z pracy, by zająć się wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. Świadczenie to nie
jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego
– jest zupełnie odrębnym świadczeniem.
Otrzymają go osoby opiekujące się dziećmi do 16. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16letnie z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości
142 zł miesięcznie przysługiwał będzie
niepełnosprawnemu dziecku lub osobie powyżej 16 roku życia posiadającej
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym,
jeśli niepełnosprawność powstała przed
ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek
pielęgnacyjny otrzymają także osoby
powyżej 75 roku życia – bez względu na
stan zdrowia.
Zasiłek macierzyński natomiast
przysługuje na podstawie odrębnych
przepisów (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa). Zasady
jego przyznawania nie będą zmieniane
wraz ze zmianami w systemie świadczeń
rodzinnych.
System świadczeń rodzinnych tworzony jest jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych ze środków budżetu państwa.
Więcej informacji, komentarzy i wyjaśnień można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Pracy i
Polityki Społecznej – www.MGPiSP.gov.pl

Kierownik MOPS Leżajsk
Krzysztof Rutowicz

KOMUNIKAT

Burmistrz Leżajska informuje,
że w dniu 29 marca 2004 r. na okres
30 dni został wywieszony na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leżajsku wykaz nieruchomości będących w
użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, którzy w dniu 26 maja 1990 r.
oraz w dniu 24 października 2001 r.
byli użytkownikami wieczystymi lub
współużytkownikami (także następcy
prawni) nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe i przysługuje
im z mocy prawa przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo
własności.
Ww. osoby zgodnie z § 2 ust. 4
Rozporządzenia
Ministra
Skarbu
Państwa z dnia 25 listopada 2003 r.
mogą składać do Burmistrza Leżajska
zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni od dnia upływu terminu
wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój
2A (Leżajsk, Rynek 1) lub telefonicznie
– tel. 2 427 333 wew. 119 lub 158.

informator urzędowy

UCHWAŁA NR XII/125/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłat
za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzonej przez Burmistrza Leżajska,
przedsiębiorców dokonujących zmian
wynikających ze zmiany ustawy Prawo
działalności gospodarczej
Na podstawie art. 7 a ust. 3 oraz art.
8 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
– Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.
Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala
co następuje:
§1
Zwalnia się przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji podmiotów
gospodarczych prowadzonej prze Burmistrza Leżajska od wnoszenia opłaty w
kwocie 50 zł. (pięćdziesiąt) za dokonanie
zmiany w dotychczasowym wpisie.
§2
1. Zwolnienia z opłaty o której mowa
w § 1 dotyczy zmian ustawowych obejmujących
1) numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
2) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
2. Zwolnienie o których mowa w ust.
1 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004
roku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Leżajska.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Leżajsku.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Budżet 2004
Uchwalenie budżetu, czyli zaplanowanie dochodów i wydatków miejskiej
kasy to najważniejsze zadanie, jakie mają
przed sobą do wykonania samorządowe
władze. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków. Zatwierdzany jest w
formie uchwały Rady Miejskiej i stanowi
podstawę gospodarki finansowej.
Opracowany został na podstawie
przewidywanego wykonania dochodów
podatkowych opracowanych w oparciu
o przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych, informacji Ministra Finansów
o: wstępnych rocznych kwotach, poszczególnych części subwencji ogólnej,
wstępnie planowanej na 2004 r kwocie
dochodów z tytułu udziału we wpływach
stanowiących dochód budżetu państwa.
Informacji Wojewody Podkarpackiego o
wstępnych planowanych na rok 2004
kwotach dotacji celowych, informacji
referatów Urzędu Miejskiego o wysokości
dochodów i wydatków w ramach prowadzonej merytorycznej działalności oraz
wniosków Radnych.

Dochody
W budżecie miasta na 2004 r.
zaplanowano dochody w wysokości
19 585 885 zł. Dochody ujęto w planie
na działy i ważniejsze źródła ich powstawania, w których występują następujące
pozycje: ● dochody własne wyszacowane
na ogólną kwotę – 13 268 435 zł, w tym:
* z podatków i opłat
lokalnych
– 8 184 010 zł, * z majątku gminy
– 854 000 zł, * z udziału w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
– 3 230 405 zł, ● subwencje oświatowe
i równoważące – 5 717 720 zł, ● dotacje
celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 599 730 zł. Przedstawione
wyżej dochody są wyższe o 3,7 proc. w
porównaniu do wykonania z roku ubiegłego. Na ten wzrost mają wpływ podwyż-

szone stawki podatków i opłat lokalnych
obowiązujące w roku bieżącym.
Wydatki
W budżecie miasta na 2004 r. zaplanowano wydatki w wysokości 21 482 961
zł, co stanowi 4,28 proc. wzrostu w porównaniu do wykonania 2003 r. Wydatki obejmują następujące zadania do realizacji: ●
w zakresie rolnictwa – 2500 zł, ● realizację
zadań inwestycyjnych wodociągowych
– 150 000 zł, ● utrzymanie, modernizację
i budowę dróg miejskich – 1 404 000 zł,
● wykupy gruntów przyszłe inwestycje
i gospodarkę gruntami – 427 000 zł, ●
opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego – 80 000 zł, ● utrzymanie
administracji publicznej – 2 815 205 zł, ●
utrzymanie Straży Miejskiej – 260 000 zł,
● obsługa długu publicznego – 150 000
zł, ● rezerwa na nieprzewidziane wydatki
– 96 715 zł, ● utrzymanie szkól i przedszkoli – 12 330 617 zł, ● przeciwdziałanie
alkoholizmowi – 239 000 zł, ● pomocy
publicznej – 1 518 424 zł, ● utrzymanie
urządzeń komunalnych – 1 023 000 zł,
● realizacja zadań z zakresu kultury
– 846 500 zł, ● realizacja zadań z zakresu
sportu – 140 000 zł.
W ramach przedstawionych zadań z
zakresu wydatków budżetowych wyodrębniono środki finansowe w wysokości
4.562.505 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Nakłady na ten cel są wyższe o
22,2 proc. w porównaniu do wykonania
2003 roku i obejmują następujące inwestycje.

W związku z przyjęciem do realizacji
zadań inwestycyjnych, budżet uchwalony
został z deficytem w wysokości 1 897 076
zł. Źródłem finansowania wydatków nie
znajdujących pokrycia w planie dochodów
budżetowych są przychody pochodzące z
zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Skarbnik Miasta
Jadwiga Serafin

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2004 rok
Nazwa zadania
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Burm. Zawilskich, Zmuliska, 28. Maja
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z ulicą Skłodowskiej-Curie
Budowa ul Jana Brzozy – projekt
Remont chodników przy ul. Mickiewicza
Budowa ulicy Leśnej
Budowa drogi do dzielnicy przemysłowej III etap
Budowa połączenia ulicy Wyspiańskiego i Klasztornej – projekt
Remont chodnika przy ul. Sikorskiego
Budowa ulicy Studziennej – PT
Budowa ulicy Kraszewskiego
Przebudowa ulicy Br. Śniadeckich
Budowa parkingu przy ulicy Skłodowskiej
Remont chodnika przy ulicy T. Michałka
Budowa ulicy Podolszyny
Wykup terenów przez Gminę Miasto Leżajsk
Remont Ratusza – 39 705 oraz komputeryzacja Urzędu Miejskiego – 40 000

Kwota
planu
150 000
10 000
20 000
50 000
55 000
330 000
10 000
34 000
20 000
220 000
45 000
40 000
25 000
250 000
275 000
79 705

– Zakup sprzętu komputerowego
– Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 155 000 zł oraz remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
– 145 000 zł
– Remont Przedszkola mieszczącego się w budynku Gimnazjum
– Budowa krytej pływalni

10 000
300 000
40 000
2 400 000

– Komputeryzacja Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
– Komputeryzacja MOPS Leżajsk
– Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siedlanka, Słoneczna i Zielona
– Budowa oświetlenia przy ul. kpt. Kuczka, Jana Brzozy, Podolszyny boczna i Zielona
Razem

10
3
170
15
4 562

000
800
000
000
505

15

CMYK

•••

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

•••

integracja

Witaj dojrzałości

Witaj Europejski Dniu Wiosny
w Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku
23 marca br. obchodzono Europejski Dzień Wiosny we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących. Ideą
tego było informowanie i promowanie UE. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku przyłączył się do
tej inicjatywy.
Dzień wcześniej przeprowadzono w
szkole konkurs o Unii Europejskiej. Młodzież mogła wykazać się swoją wiedzą o
UE. Z okazji obchodów odczytano przez
radiowęzeł szkolny okolicznościowy referat skierowany do około 2100 uczniów.
Mgr inż. Artur Wiatrowicz przygotował
prezentację multimedialną, którą obejrzeli
uczniowie wraz z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami w specjalnie udekorowanej
na tę okazję sali wykładowej. Młodzież
uszyła flagi wszystkich krajów UE i krajów
kandydujących. Zostały one zaprezentowane podczas występu uczniów przygotowanego przez nauczycielki mgr Alfredę
Błońską, mgr Ewelinę Surmę, mgr Agatę
Zygmunt.
Podczas występu artystycznego młodzież scharakteryzowała 15 państw UE
oraz przedstawiła kraje kandydujące.
Charakterystyka ta odbywała się poprzez
wystąpienia uczniów, którzy na wstępie

powitali zebraną widownię w języku kraju
członkowskiego, następnie krótko przedstawili cechy danego państwa, włączając
anegdoty związane z omawianym krajem
oraz pytania skierowane do widowni.
Podczas tego spotkania dyrektor szkoły mgr Mieczysław Sroka wręczył laureatom konkursu o UE nagrody książkowe,
które zostały sfinansowane przez Radę
Rodziców. Pierwsze miejsce zdobyła Barbara Budarz z klasy II Technikum Handlowego, drugie – Justyna Baran z klasy V
Technikum Handlowego, a trzecie – Jakub
Bąk z klasy IV Liceum Elektronicznego.
Z Centrum Informacji Europejskiej
z siedzibą w Warszawie organizatorzy
pozyskali dla swoich uczniów dodatkowe
materiały o UE wydane w języku polskim
i językach obcych nauczanych w tej szkole. Z okazji Europejskiego Dnia Wiosny
młodzież szkoły kształcąca się w zawodzie
kucharza upiekła ciasta pod nadzorem
nauczycielek mgr inż. Hanny Janiszewskiej-Celej i mgr inż. Anny Zając, charakterystyczne dla wybranych krajów UE i
Polski: pierniczki polskie, keks angielski,
rogaliki francuskie, placek cebulowy z
Niemiec. Zostały one zaprezentowane i
skosztowane przez wszystkich uczestników. Tym słodkim akcentem zakończono
obchody Dnia Wiosny w Europie.
Dzień ten utkwi w pamięci na długo.
Młodzież szkolna wykazała ogromne zaangażowanie i zainteresowanie podczas
przygotowywania i realizacji obchodów
Dnia Wiosny w Europie. Zespół Szkół
Technicznych w Leżajsku otrzymał podziękowanie za przystąpienie do tej akcji
od przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego.

CMYK

Organizatorzy
Europejskiego Dnia Wiosny
ZST Leżajsk
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Podróż po Europie

canzona i mecz Juventusu Turyn. Zaraz
potem wkroczyliśmy do Hiszpanii, gdzie
obejrzeliśmy w wykonaniu kl. IIIb corridę,
taniec flamenco i poznaliśmy słynnych
Hiszpanów. Kl. IIa pokazała nam uroki
Francji, wielkimi brawami nagrodziliśmy
kankana w wykonaniu dziewczynek z
tej klasy. Następnie zaprezentowała się
klasa VIb, która w bardzo atrakcyjny
sposób przedstawiła Irlandię. Były to dwa
tańce irlandzkie oraz zwyczaje związane
z zaślubinami. Dalej przenieśliśmy się do
Wielkiej Brytanii, do klasy IIb i zobaczyliśmy tam: zmianę warty przed Pałacem
Buckingham, występ zespołu „The Beatles”, walca angielskiego i zostaliśmy
zaproszeni na herbatkę – five o’clock. O
Holandii dowiedzieliśmy się od kl. IVa, że

jest to kraj słynący z wiatraków, tulipanów, rowerów i pysznych serów. Uczniowie byli przebrani w tradycyjny strój
holenderski z sabotami włącznie. Gdy
na scenę wkroczyła kl. IVb, czyli Niemcy,
wszędzie zaczął unosić się zapach pieczonych kiełbasek, kiedy zabrzmiała piosenka „Keine granzen”, wszyscy uczniowie
spontanicznie chwycili się za ręce, unieśli je w górę i włączyli się do piosenki.
Ostatnim krajem, który odwiedziliśmy,
była Litwa. Na uwagę zasługiwały piękne
stroje ludowe oraz oryginalne potrawy
litewskie przygotowane i przedstawione
przez klasę Va.
Zwiedzanie Europy dobiegało końca.
Nasi podróżnicy pełni wrażeń wracali do
Polski, bo jak stwierdzili: ”wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Tam czekała
na nich grupa nauczycieli przebranych w
tradycyjne stroje szlacheckie i powitała
ich chóralnie odśpiewaną piosenką „Szła
dzieweczka do laseczka”.
Wspólną zabawę zakończyliśmy wypuszczeniem w świat biało-czerwonych
baloników z terenu boiska szkolnego.
Do każdego z nich dołączona była kartka
pocztowa ze znaczkiem, adresem szkoły
i prośbą ucznia, aby napisać, dokąd doleciał balonik. Uczniowie z zainteresowaniem czekają, czy kartki powrócą…
Uważamy imprezę za bardzo udaną,
a przede wszystkim jesteśmy zadowoleni,
że spełniliśmy zadanie ważne w edukacji:
„bawiąc – uczyć”.

Ewa Rejman

Dziury na Rzeszowskiej znikają
To ulica w mieście, wiodąca od Rynku
w kierunku Łańcuta a potem także i Rzeszowa. Mimo że jest w mieście, do miasta
należy tylko teoretycznie. Jej zarządcą
jest bowiem Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Za stan dróg odpowiada
zarządca. Można ją łatać, zalewając ubytki w asfalcie, ale jest to syzyfowa praca,
bo wcześniej czy później dziury znów się
pojawią. Położenie asfaltowego dywanika
jest kosztowne – to raz. Po drugie wykładanie nim teraz ulicy, która powinna ulec
dość poważnej modernizacji, byłoby marnotrawstwem. Dlatego na razie przebiega
„proces cerowania”. Ale dokumentacja
modernizacji tej drogi jest już gotowa.
Obecny na ostatniej sesji Rady Miejskiej członek Zarządu Województwa Jan
Burek zapewnił, że jeszcze w tym roku

powinna rozpocząć się modernizacja tej
wylotowej drogi z miasta. Urząd Marszałkowski spodziewa się dotacji z Unii Europejskiej. W momencie jej otrzymania,
przebudowa drogi nastąpi niezwłocznie.
To bardzo kosztowna inwestycja. W
grę wchodzi odsunięcie jezdni od budynku, który się w nią wpija, a to z kolei
wymusza poszerzenie wiaduktu. Zgodnie
z projektem modernizacji tego szlaku komunikacyjnego po obu stronach jezdni
położone zostaną chodniki. Zakres modernizacji ulicy Rzeszowskiej obejmuje
odcinek za ulicą Cmentarną do granic
miasta.
Do czasu rozpoczęcia tych prac zarządca drogi sukcesywnie usuwa powstałe w zimie zniszczenia.

(bwl)
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Czy można zwiedzić Europę w kilka
godzin? Wydaje się to niemożliwe. Jednak
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 udowodnili, że można. 23 marca br. odbyła
się tam impreza „Dzień Wiosny w Europie” czyli „Spring day in Europe”.
Pomysł zrodził się w 2003 roku w
Brukseli, w Komisji Europejskiej. Celem
tej inicjatywy jest promowanie poznawania Unii Europejskiej i dyskutowanie
w szkołach o przyszłości Europy. Pomysłodawcom chodziło między innymi o
zaangażowanie uczniów do zdobywania
wiedzy o aktualnych i przyszłych członkach Unii Europejskiej. W tym roku kluczową datą „Spring Day” był 23 marca.
W projekt zaangażowało się ponad 6000
szkół w całej Europie, w tym 1176 szkół
w Polsce i 2 w powiecie leżajskim (ściślej
– w Leżajsku).
Inicjatorzy akcji nie określali, jak
ma przebiegać organizacja imprez w
szkołach. To całkowicie zależało od pomysłowości i kreatywności uczniów oraz
nauczycieli. Tak też było w przypadku
leżajskiej „trójki”. Organizatorzy imprezy: Grażyna Olszowy, Maciej Peszko i
niżej podpisana Ewa Rejman postanowili
urządzić podróż po krajach europejskich
w celu poznania ich bogactwa, kultury
narodowej i obyczajów. Dwanaście klas
wcieliło się w 12 krajów wcześniej przez
siebie wylosowanych. Były to: Czechy,
Austria, Węgry, Grecja, Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Wielka Brytania,
Holandia, Niemcy i Litwa. W sali gimnastycznej, gdzie odbywała się impreza,
zaroiło się od kolorowych strojów, flag i
transparentów z nazwami państw europejskich.
Hasłem przewodnim imprezy był
pokój i bezpieczeństwo w Europie. Zaproszony gość – historyk Henryk Świta
opowiedział dzieciom o znaczeniu pokoju
jako jednej z fundamentalnych wartości
rozszerzonej Europy. Małgorzata Mach
przygotowała wystawę uczniowskich
prac plastycznych, których tematem był
pokój.
O godzinie 10.00 zabrzmiał Dzwon
Pokoju. W ten sposób łączyliśmy się ze
wszystkimi szkołami w Europie – uczestnikami „Spring Day”. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar ataku terrorystycznego w Hiszpanii.
Następnie rozpoczęła się podróż
po Europie. Wyruszyła w nią dwójka
uczniów: Kasia Pytel z klasy VIa i Szymek
Szewc z klasy IIa. Odwiedzali oni po kolei
wszystkie kraje i krótko komentowali to,
co tam widzieli. A było co oglądać! Klasy
wraz z wychowawcami wykazały się niezwykłą pomysłowością w prezentacjach
swoich krajów.
Klasa Ia zaśpiewała piosenkę po czesku, zatańczyła polkę i częstowała nas
knedliczkami. W wykonaniu klasy Vb
zobaczyliśmy walca wiedeńskiego, stereotyp Austriaka i mogliśmy spróbować
sernika oraz kawy po wiedeńsku. Kl.
VIa zaprosiła nas do odwiedzenia bardzo gościnnych Węgier serwując gulasz
i placki po węgiersku. Kl. IIIa z werwą
zatańczyła „zorbę” i przygotowała pyszne
sałatki greckie. Świetnie prezentowała
się kl. Ib, która wystąpiła w kolorach
narodowych Włoch: zielonym, białym i
czerwonym. Dowiedzieliśmy się, że Włosi cenią sobie dobrą muzykę, kuchnię i
piłkę nożną, było więc spaghetti, włoska
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Sanepid ogłasza

„Żółty tydzień” – akcja, podczas której można się zaszczepić przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (żółtaczce
pokarmowej) szczepionką Hawrix lub
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A i B (wzw B – żółtaczka wszczepienna) szczepionką Twinrix. Szczepienie
zalecane jest przede wszystkim dzieciom,
które nie mają odporności na tę chorobę,
podróżującym, osobom, pracującym w
sklepach spożywczych i magazynach żywności, służbom komunalnym, skoszarowanym, osobom, które mają wielu partnerów
seksualnych.
Szczepionka podczas akcji ma cenę
promocyjną. Aktualna edycja akcji trwa w
dniach 19–30 kwietnia br.
Piramida zdrowia czyli „5 x dziennie
warzywa i owoce” – to jest hasło akcji cyklicznej, której inicjatorem jest Centrum
Onkologii Instytut M. Curie-Skłodowskiej
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworowej w Warszawie, Fundacja Promocji Zdrowia prof. Witolda Zatońskiego.
To akcja ogólnopolska, trwa trzeci rok w
dwóch cyklach: wiosennym i jesiennym.
Jej zadaniem jest przekonanie naszego
społeczeństwa do racjonalnego żywienia
się, wykorzystywania w pierwszym rzędzie piramidy zdrowia czyli spożywania
co najmniej 5 razy dziennie warzyw i
owoców w porcjach podanych na karcie
konkursowej, rozprowadzanej przez Sanepid. Dawka to średniej wielkości owoc
(jabłko, banan) lub drobnych owoców
świeżych lub suszonych, szklanka soku.
W placówkach zdrowia rozprowadzone
są karty konkursowe, które wypełniamy,
wysyłamy, pod wskazany adres. Bierze
ona udział w losowaniu cennych nagród.
Mamy szansę
Drugiej akcji prof. Zatońskiego przyświeca hasło: „Rzuć palenie razem z
nami”. (Światowe dni bez tytoniu przypadają 31 maja i w przedostatni czwartek
listopada.) Ale w tej akcji nie chodzi o to,
by przerwać palenie papierosów na jeden
dzień, lecz by je w ogóle rzucić. W tej akcji
też rozprowadzane są karty konkursowe
– nagrody mogą wylosować tylko ci, którzy rzucili palenie. Patronem tej akcji jest
papież. Laureaci jadą na wycieczkę do
Rzymu i są przyjmowani przez papieża.

Wszelkich informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, tel. 242 07 54.
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Miasto Leżajsk poszukuje firm lub osób fizycznych, które podjęłyby się
wykonania prac rozbiórkowych części spalonego
Przedszkola Nr 3 w Leżajsku w zamian za odzyskane materiały pochodzące z
rozbiórki.
W przypadku zainteresowania proszę kontaktować się z Referatem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Leżajsku,
tel. 242 73 33, wew. 134.
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Szacunek to bezpieczeństwo

8 marca br. w hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku obserwowano niecodzienny widok: krążyły tu samochody, rowery, po „zebrach” poruszali
się piesi, a w końcu dały się słyszeć głośne sygnały pojazdów
pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej, spieszących na
ratunek ofiarom wypadku drogowego.

To wszystko rozegrało się na oczach
widzów, których uwagę przykuł spektakl pt. „Szacunek to bezpieczeństwo”
przygotowany na ogólnopolski konkurs
ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu w ramach IV Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (5–11 kwietnia
2004 r.) organizowanego pod auspicjami
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Ze względu na zatrważającą liczbę
wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w grupie wiekowej 14–25 lat, celem
konkursu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych, było
kształtowanie wśród młodzieży postaw
negujących agresję, brawurę na drogach,
brak tolerancji i szacunku wobec innych
uczestników ruchu drogowego.
Przedstawienie sceniczne według
własnego scenariusza wyreżyserowali nauczyciele ZST – mgr Ewa Kossak-Hospod
i mgr Kazimierz Błoński. Pod ich czujnym okiem z wielkim zaangażowaniem
do występu przygotowywali się uczniowie

kl. II Technikum Agrobiznesu oraz kl. I i
II Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego. Pomocą w przygotowaniu
elementów scenografii służyli uczniowie
klas zawodowych pod opieką inż. Tadeusza Niemirowskiego i Stanisława
Wiatra. Opracowaniem i realizacją ścieżki
dźwiękowej spektaklu zajęli się mgr inż.
Dariusz Wołczasty, mgr inż. Artur Bucior i mgr Stanisław Bzdek, zaś całość
uwiecznił operator kamery – mgr Wojciech Gąsior.
Na widowni obok młodzieży szkolnej
zasiedli nauczyciele, dyrekcja szkoły
oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Leżajsku – sierżant sztabowy Bogdan
Latuszek i podkomisarz Zbigniew Matuszko. Byli oni pierwszymi jurorami
konkursowego spektaklu, toteż ich opinie
i refleksje stały się cenne dla reżyserów.
W odczuciu widzów zagadnienie zostało
ujęte trafnie, z dużą siłą ekspresji przekazu, skłaniało do refleksji...

(ekh)
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Dzieci 6-letnie z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Leżajsku odwiedziły mieszkańca naszej miejscowości Kazimierza
Stępnia. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z jego pracą, czyli toczeniem z
drzewa i rzeźbieniem w drewnie.
Zanim jednak do niego doszło przeprowadziłam szereg zajęć przybliżających
kulturę naszego regionu i zajęć o tematyce przyrodniczej. Podczas spacerów i
wycieczek obserwowaliśmy różne drzewa, wyszukiwaliśmy podobieństwa oraz
różnice między nimi, poznawaliśmy ich
nazwy. Rozmawialiśmy na temat wykorzystania drzewa w życiu człowieka.
Kiedy nadszedł dzień wyznaczony na
naszą wizytę, każde dziecko wiedziało już,
że drzewo jest bardzo dobrym materiałem,
z którego można wytwarzać różne rzeczy.
Zajęcie Pana Kazimierza jest już rzadko
spotykane, więc dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały etapy pracy przy
toczeniu wazoników, talerzy, przyborników
na nici oraz poznały narzędzia jego pracy.
Dotykały powstałych prac, próbowały odgadnąć z jakiego drzewa one pochodzą.
Na wszystkie ich pytania nasz gospodarz
udzielał odpowiedzi. Obejrzeliśmy kolekcję przedmiotów wytoczonych z drzewa,
rzeźb i mnóstwo przeróżnych rysunków.
Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy
wytoczony wazon, który wzbogacił nasz
kącik regionalny. Pan Kazimierz obiecał
dzieciom, że dla każdego z nich wykona
mały wazonik i przyniesie do przedszkola.
Dzieci zaprosiły go na zajęcia plastyczne,
aby mogły spróbować własnych sił przy
wykonaniu małej rzeźby.

Aneta Marcinek

To już tradycja

Tradycją Przedszkola Miejskiego Nr
4 w Leżajsku stały się uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspólne zadanie łączy dorosłych – personel przedszkola i dzieci.
Na spotkanie z Babciami i Dziadkami
przygotowaliśmy program składający się
z inscenizacji, wierszy, piosenek i tańców. Dzieci składając życzenia wręczyły
wcześniej wykonane upominki – słodkie
serduszka i zaśpiewały „sto lat”, a następnie zaprosiły gości na przygotowany
poczęstunek. Dla Babć i Dziadków wizyta
w nowej placówce była okazją do poznania
miejsca, gdzie większość dnia spędzają ich
wnuczęta.
Z okazji tego Święta i Światowego Dnia
Chorych nie zapomnieliśmy o Babciach
i Dziadkach mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej.
Wspólnie z p. M. Babiarz, pracownikiem
PPIS w Leżajsku, zorganizowaliśmy wyjazd w 29 stycznia br. Dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny.
Upominkiem były słodkie serduszka
rozdawane przez dzieci. Była to wspaniała
lekcja dla nas wszystkich, wskazująca, że
warto pamiętać o drugim człowieku, dostrzegać jego potrzeby.

Aneta Marcinek
Ewa Łomnicka

Natchnienie
w przyrodzie

W Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły po raz kolejny nauczycielki: Lucyna Dąbrowska, Elżbieta
Berestka, Marta Orłowska, Iwona Karakuła-Stadnik, Anna Sałek, Romana
Raźnikiewicz, zorganizowały Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Koordynatorem konkursu w tym roku szkolnym
jest Lucyna Dąbrowska. Hasło konkursu brzmi: ,,By Ziemia pozostawała
piękna i zasobna”.

Już od września rozpoczęły się przygotowania do konkursu, który składa się
z dwóch części. Część pierwsza to wieczór
poezji poświęcony pięknu ojczystej Ziemi
,,Przyroda w poezji”. Druga część konkursu nosi nazwę ,,Ziemia rzeźbą i pędzlem
malowana”. Powiatowy Konkurs Recytatorski odbył się dnia 15 marca br. w
Gimnazjum Miejskim w Leżajsku. Wzięły
w nim udział cztery gimnazja naszego
powiatu – z Leżajska, Sarzyny, Brzózy
Królewskiej i Grodziska Górnego. Zanim
jednak uczniowie zaprezentowali się w
gimnazjum w Leżajsku, wstępne eliminacje przeprowadzono w każdej ze szkół.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów
naszego powiatu. Przemiła atmosfera,
którą stworzyli organizatorzy, przewodnicząca oraz członkowie Jury, a także iście
prawdziwy ogród botaniczny w pracowni
biologicznej nadały odpowiedni nastrój
tej uroczystości. Uczestnicy prezentowali
utwory własne jak również wiersze znanych lub mniej znanych poetów.
Po wysłuchaniu recytacji Jury w składzie: przewodniczący – Krystyna Czubara,
członkowie: Maria Horoszko, Regina Żołynia oraz Władysław Pyż przyznało następujące miejsca: I – Janusz Wnęk (gimnazjum
Sarzyna), II – Aldona Kędziora (gimnazjum Leżajsk), III – Anna Duda (gimnazjum
Leżajsk), Magdalena Krauz (gimnazjum
Grodzisko Górne) oraz wyróżnienia: Barbara Kuczek (gimnazjum Leżajsk) i Elżbieta Rowińska (gimnazjum Leżajsk). Werdykt jurorów zadowolił zarówno młodych
uczestników jak i organizatorów a także
przybyłych gości i opiekunów.
Wyrazy wdzięczności należą się Edycie Brudniak, Lucynie Dąbrowskiej, Lucynie Łuszczak, Halinie Majkut, Grażynie
Żurawskiej i Barbarze Kozyrze, które
przygotowały uczniów do konkursu. Na
szczególne podziękowanie zasłużyli jednak wspaniali wykonawcy.
Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się 23 kwietnia
br. w MCK w Leżajsku.

(ad)

„Harcerzem być
– prawdziwy to raj...”

O tym, jak prawdziwe są słowa tej
piosenki, przekonali się w tym roku
uczestnicy biwaku zimowego zorganizowanego podczas ferii zimowych
przez dh. Damiana Deca w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku.
Wzięło w nim udział 75 dzieci ze
wszystkich szkół miejskich. Byli to harcerze z 2 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Jassy”, 11 Survivalowej Drużyny
Harcerskiej „Piorun”, 14 Turystyczno-Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Jastrząb”, 52 Leżajskiej Drużyny Harcerskiej
„Skaut” oraz Zuchy z Gromady „Dzielni
Podróżnicy”, działającej przy SP nr 3.
Przez 5 dni i 4 noce dzieci i młodzież
„doskonalili” cierpliwość i wyrozumiałość
opiekunów: dh.: E. Furmańskiej, B. Grygiel i M. Danak i naszą. Program biwaku
obfitował w ciekawe zabawy i zajęcia.
Uczestnicy poznawali życie harcerskie
– obrzędowość, biegi patrolowe, piosenki
i pląsy, świeczkowiska, gry zręcznościowe
i tory przeszkód. W trakcie biwaku odbyło
się również szkolenie wolontariuszy programu „Motyle drewniane, koniki bujane,
z papieru kwiaty…”.
Dużym sprawdzianem samodzielności było dla dzieci przygotowywanie
posiłków, utrzymywanie czystości, ładu
i porządku w sypialniach, łazienkach,
stołówce i korytarzach, na co czujne oko
mieli druhowie: A. Skrutek, D. Wyszyński, T. Wrona, A. Kupras, P. Krasiński i B.
Staroń. Wyzwaniem dla wielu było podporządkowanie się regulaminowi biwaku oraz
pamiętanie z dala od domu o codziennej
higienie. Na szczęście zdrowiu nie zaszkodziło sporadyczne używanie mydła i grze-

bienia. Zużycie pasty do zębów tłumaczą
jedynie wydarzenia „zielonej nocy”.
Pragniemy gorąco podziękować Pani
Dyrektor SP nr 3 E. Dmitrowskiej-Kaduk
za życzliwość wielokrotnie okazywaną
harcerzom oraz za nieodpłatne udostępnienie szkoły na czas biwaku. Szczególne
podziękowania kierujemy również do
druha Damiana Deca, dzięki któremu tak
duża grupa dzieci świetnie się bawiła.

dh G. Olszowy i dh E. Sobejko

„Motyle drewniane,
koniki bujane,
z papieru kwiaty...”
Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa kolorowych kramów, a na nich
ludowych zabawek. Teraz też przyciągają oczy drewniane motyle klaszczące
skrzydłami, barwne ptaszki, haftowane
serwetki i papierowe cudeńka do ozdoby wielkanocnych koszyczków. Nasze
babcie i mamy potrafią jeszcze zrobić
kwiaty z bibuły, wydziergać serwetkę
na szydełku, ozdobić haftem obrus lub
zrobić zabawki dla wnuków.
Nasze dzieci wyrastają niestety na typowych konsumentów, nie znają tradycji
ludowych, nie potrafią wykonać samodzielnie tego, co umieją starsze pokolenia.
W ubiegłym roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku realizowany
był program „Spotkania pokoleń – Pod
skrzydłami anioła”. Ponieważ dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, a
pomysł podobał się wszystkim, zachęciło
to nas do napisania podobnego programu
na szerszą skalę. Tak powstał program
„Motyle drewniane, koniki bujane, z papieru kwiaty…”.
Od stycznia 2004 roku Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju rozpoczął
realizację tego projektu, który uzyskał
dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzącej w imieniu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Wolność”
program „Działaj Lokalnie III”. Projekt ma
na celu promocję zabawkarstwa i rękodzieła ludowego w szkołach podstawowych w Leżajsku.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju,
ściśle współpracując ze Szkołą Podstawową nr 3 w Leżajsku zorganizowało
bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z
powiatu leżajskiego, przygotowujące do
prowadzenia zajęć z zakresu rękodzieła ludowego. We wszystkich leżajskich
szkołach podstawowych prowadzone są
w ramach zajęć pozalekcyjnych spotkania
z uczniami, nauczycielami i rodzicami, w
czasie których powstają bibułkowe kwiaty, haftowane serwetki i zabawki ludowe.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane
na Pikniku Rodzinnym połączonym z wystawą twórczości dziecięcej i aukcją.
W marcu w SP nr 3 odbyło się spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli,
w czasie którego dzieci robiły kwiaty z
papieru, rodzice wysłuchali referatu psycholog M. Chrząstek na temat wpływu
wspólnej zabawy z dziećmi na umacnianie więzi rodzinnych. Wszyscy zgromadzeni mogli również obejrzeć występ
zespołu „Mała Ziemia Leżajska”. Rodzice
byli dumni z własnych dzieci, którym
harcerze rozdawali słodycze za pięknie
wykonane kwiaty.
W ramach projektu, zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą do końca maja.
Cieszy nasz fakt, iż dzieci chętnie uczestniczą w programie, który zgromadził już
wielu wolontariuszy wśród harcerzy, nauczycieli i rodziców.

Elżbieta Furmańska

– SP nr 3 w Leżajsku

Elżbieta Strug

– Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
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sport
Siatkarze ZSL

5 marca br. w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbyła się Rejonowa
Licealiada w piłce siatkowej chłopców.
W zawodach udział wzięły zespoły z II
LO Rzeszów, LO Dynów, ZS nr 1 Łańcut
i ZSL Leżajsk.
Zawody otworzyli prezes Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego Eugeniusz Josse i dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Stanisław Bartnik. Rozgrywki
zostały przeprowadzone systemem „każdy
z każdym” na podstawie losowania przed
turniejem. Mecze sędziowali: Lucjan Pudełkiewicz i Adam Kowalski.
Turniej wygrali siatkarze ZSL Leżajsk. Drugie miejsce zdobyła drużyna II
LO Rzeszów, trzecie – ZS nr 1 Łańcut, a
czwarte – LO Dynów.
Drużyna Leżajska, która w ten sposób
awansowała do półfinału wojewódzkiego,
wystąpiła w składzie: Sławomir Mokrzycki, Mateusz Dyjak, Tomasz Kuras, Mateusz Mazurek, Mateusz Ożga, Jakub
Tara, Piotr Kowalski, Michał Tokarz,
Piotr Gładysz, Marcin Konior. Opiekun
drużyny mgr Zbigniew Trębacz.
Eugeniusz Josse, wręczając dyplomy
za kolejne miejsca i puchar za pierwsze
miejsce kapitanowi drużyny Leżajska Sławomirowi Mokrzyckiemu, życzył zawodnikom dalszych sukcesów, a młodzieży
ZSL podziękował za sportowe zachowanie
i gorący doping, który dodawał skrzydeł
młodym zawodnikom.

(ak)

Dziewczyny
w siatce

6 lutego br. już po raz piąty w
Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku
odbył się Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty. Uczestniczyły
w nim cztery zespoły: Zespół Szkół nr 1
z Nowej Dęby, Zespół Sportowy z Soniny, BKS „Szóstka” z Biłgoraja i Zespół
Szkół Licealnych z Leżajska.
Wygrały siatkarki z ZS nr 1 Nowa
Dęba, drugie miejsce przypadło reprezentacji ZSL Leżajsk, trzecie – ZS Sonina,
czwarte – BKS „Szóstka” Biłgoraj.
Sędzią głównym turnieju był mgr wychowania fizycznego Zbigniew Trębacz.
W drużynie ZSL z Leżajska grały:
Magdalena Janas – kapitan, Kamila Kosior, Iwona Staroń, Małgorzata Bucior,
Paulina Ziobro, Marzena Andres, Renata Dudek, Lucyna Kruk, Anna Półtorak.
Trenerem zespołu jest mgr wychowania
fizycznego Adam Kowalski.
Najwszechstronniejszymi
zawodniczkami turnieju uznane zostały: Joanna Bucior z Biłgoraja, Patrycja Jakubowska z Nowej Dęby, Patrycja Rajchert z
Soniny i Kamila Kosior z Leżajska.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Turniej przebiegał
w miłej i sportowej atmosferze stworzonej
przez licznie zgromadzoną młodzież, która
mocno dopingowała grające drużyny.

(ak)

Inne oczekiwania, inne wyniki
Ze zmiennym szczęściem rozpoczęła
rundę rewanżową leżajska Pogoń. W rozegranych dotychczas czterech meczach
to 2 zwycięstwa i 2 remisy.
Same chęci i udawanie gry przez
niektórych piłkarzy to za mało, aby zdobywać komplet punktów i mieć apetyt
na III ligę. Nie ma piłkarzy niezastąpionych. O tym powinni pamiętać zwłasz-

cza niektórzy zawodnicy wychodząc na
boisko.
Miejmy nadzieję, że nasi chłopcy traktować będą każdy następny pojedynek
poważnie i z odpowiedzialnością, aby nie
sprawiać swoim kibicom i sympatykom
zawodu jak ostatnio w meczu z beniaminkiem z Turbi.

(em)

Amatorski turniej
w siatkówce
mężczyzn

7 lutego br. Starostwo Powiatowe
w Leżajsku zorganizowało Turniej piłki
siatkowej o Puchar Starosty. Celem turnieju była popularyzacja piłki siatkowej
w środowisku oraz krzewienie zdrowego stylu życia.
W rozgrywkach wzięło udział osiem
zespołów męskich z powiatu leżajskiego.
Mecze rozgrywane były na dwóch salach
sportowych: przy Zespole Szkół Licealnych
i Szkole Podstawowej nr 1. W wyniku sportowej rywalizacji: I miejsce zajęła drużyna
„Pub Legenda” z Leżajska, II – zespół z Nowej Sarzyny, III – zespół nauczycieli Gminy
Leżajsk a IV – zespół „MZK” Leżajsk.
Zwycięska drużyna „Pub Legenda”
wystąpiła w składzie: Ryszard Słupek,
Adam Kowalski, Marek Karakuła, Grzegorz Garbacki, Henryk Bereziewicz, Leszek Hander, Andrzej Śliwiński, Bogusław Jarek, Zbigniew Chmura, Andrzej
Mazurkiewicz, Zbigniew Trębacz.
Zespół w ten sposób dostał się – jako
reprezentacja powiatu leżajskiego – do
finału rozgrywek w Rzeszowie.
Uroczystego zakończenia turnieju dokonał przedstawiciel starostwa mgr inż.
Ireneusz Stefański wręczając zespołom
pamiątkowe puchary.
O tym, że w siatkówkę można grać
w różnym wieku, świadczy fakt, iż w
turnieju brali udział zawodnicy zarówno
szesnasto- jak i sześćdziesięcioletni. Siatkówka jest więc dyscypliną, którą można
uprawiać przez wiele lat zachowując dobrą kondycję fizyczną i zdrowie.
Uczestnicy rozgrywek składają podziękowania Starostwu Powiatowemu
za zorganizowanie turnieju oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych i Szkoły
Podstawowej Nr 1 za udostępnienie sal
sportowych.

AK

TERMINARZ ROZGRYWEK IV ligi sezonu 2003/2004 – runda wiosenna

CMYK

Lp.

CMYK

Data

Drużyny

Wyniki rundy jesiennej

Wyniki rundy wiosennej

POGOŃ – Budo-Instal Turbia (przełożony na 31.03. godz. 16.00)

1:0

1:1

15.00

Wisłoka Dębica – POGOŃ

0:1

2:2

28. III

15.00

POGOŃ – MKS Kańczuga

1:1

4:0

4

3. IV

15.30

Błękitni Ropczyce – POGOŃ

1:3

0:4

5

10. IV

11.00

POGOŃ – Galicja Cisna

2:0

6

17/18. IV

Kolbuszowianka Kolbuszowa – POGOŃ

0:1

7

21. IV

17.00

POGOŃ – Rzemieślnik Pilzno

1:1

8

24. IV

16.00

Stal Sanok – POGOŃ

2:3

9

2. V

17.00

POGOŃ – Sokół Nisko

4:1

10

5. V

17.00

JKS Jarosław – POGOŃ

0:2

11

8/9. V

Strug Tyczyn – POGOŃ

2:3

12

16. V

17.00

POGOŃ – Górnovia Górno

4:0

13

23. V

18.00

MKP Stal Mielec – POGOŃ

0:1

14

30. V

17.00

POGOŃ – Rafineria Czarni Jasło

0:2

15

5/6. VI

Syrenka Roźwienica – POGOŃ

0:5

16

12. VI

18.00

POGOŃ – Unia Nowa Sarzyna

5:1

17

19. VI

18.00

Krośnianka Krosno – POGOŃ

0:3

1

13/14. III

2

20. III

3
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zdrowie

Wielkanoc
Koniec postu, jak tradycja nakazuje

świąteczny stół powinien być suto zastawiony – kiełbasy, szynki, pieczenie,
pasztety, wielkanocne „baby”, kołacze,
serniki, mazurki. Niestety tradycyjne
specjały wielkanocne najczęściej są tłuste i zasobne w żółtka. Dlatego, proponuję również potrawy znacznie lżejsze.
Wiosenne cielęce roladki
Składniki: 4 cielęce sznycle, sól,
pieprz, cebula, 5 dkg masła, 20 dkg pieczarek, 2 jajka, nać pietruszki, sproszkowana papryka, 10 dkg słoniny, 1 1⁄2
szklanki rosołu, mały kieliszek białego
wytrawnego wina. Wykonanie: Mięso
rozbijamy cienko, solimy, oprószamy pieprzem, zostawiamy w chłodnym miejscu.
Przyrządzanie farszu: Cebulę siekamy
bardzo drobno, przyrumieniamy ją na maśle, dodajemy drobno posiekane pieczarki
i natkę pietruszki i dusimy krótko pod
przykryciem. Ugotowane jaja na twardo,
drobno kroimy, dodajemy do duszonych
pieczarek, mieszamy i smarujemy równomiernie przygotowane sznycle cielęce.
Sznycle zwijamy niezbyt ciasno obwiązujemy bawełnianą nicią. Roladki oprószamy sproszkowana papryką . W rondlu
topimy pokrajaną w kostkę słoninę, obsmażamy mięso i zalewamy 1 1⁄2 szklanki
rosołu. Roladki dusimy pod przykryciem,
gotowe układamy na półmisku i polewamy
wytworzonym sosem. Pod koniec duszenia
można dodać białe wino.
Spożycie w krótkim czasie dużych ilości mięsa, ciast i jaj prowadzi do zakwaszenia organizmu. Niektóre osoby bardzo
odczuwają jego skutki objawiające się
bólami głowy, zmęczeniem i apatią. Aby
je zrównoważyć należałoby równocześnie
spożywać surówki, sałatki, sosy zawierające składniki odkwaszające organizm.
Sos chrzanowy, ćwikła to tradycyjne
dodatki do mięs. Można urozmaicić świąteczne menu o sosy i sałatki dobre na
odkwaszenie organizmu.
Wielkanocny sos wiosenny
Składniki: 8 łyżek oliwy z oliwek,
2 cytryny, 1⁄2 szklanki śmietanki lub
śmietany, 2 pęczki szczypiorku, 1 pęczek natki pietruszki, 1⁄2 łyżeczki świeżo
utartego chrzanu, sól, cukier puder do
smaku. Wykonanie: Jajka gotujemy
na twardo, oddzielamy żółtka od białek,
żółtka ucieramy, stopniowo dodając oliwę, wyciśnięty sok z cytryn i śmietankę.
Do tak przygotowanego sosu dodajemy
drobno pokrojony szczypiorek, posiekaną
pietruszkę i utarty chrzan. Mieszamy,
solimy, doprawiamy do smaku cukrem,
na koniec dodajemy posiekane białka.
Śmietankę można zastąpić gotowym majonezem, a wtedy do sosu dajemy tylko
jedno jajko.

•••

szachy

Powiatowe Igrzyska,
Gimnazjada i Licealiada
w szachach
Marzec to miesiąc, w którym według
kalendarza imprez sportowych, powinny
odbyć się zawody w szachach indywidualnie. Eliminacje powiatowe do Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w szachach indywidualnie, Gimnazjady
i Licealiady zostały przeprowadzone w
Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku w
dniu 17.03.2004 roku. Do eliminacji
przystąpiło 90 uczestników z 15 szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, co niewątpliwie świadczy o coraz
większej popularności gry w szachy wśród
uczniów i młodzieży z naszego powiatu.
Zawody rozpoczął Powiatowy Organizator
Sportu Eugeniusz Josse. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund. Emocje były ogromne.
Rywalizacja, jak w każdych zawodach,
wzbudzała wśród uczniów wielkie, ale
pozytywne emocje, i choć zawodnicy byli
z różnych szkół i klas to nawzajem się
dopingowali.
Klasyfikacja końcowa Igrzysk Młodzieży Szkolnej się następująco:
Klasy I–III dziewczęta:
1. Zuzanna Chrząstek, SP1 Leżajsk
1,5 pkt.
2. Wiktoria Grabarz SP1 Leżajsk
1 pkt.
3. Karolina Mazurkiewicz SP1 Leżajsk 0,5 pkt.
Klasy I–III chłopcy:
1. Amadeusz Paliwoda, SP1 Leżajsk
7 pkt.
2. Michał Dąbrowski, SP2 Leżajsk
5 pkt.
3. Jakub Grabarz, SP1 Leżajsk 5 pkt.
Klasy IV–IV dziewczęta:
1. Stępień Katarzyna, SP Wierzawice
(II kategoria) 6,5 pkt.
2. Stępień Teresa, SP Wierzawice
6,5 pkt.
3. Drzystek Natalia, SP Nowa Sarzyna 5 pkt.
4. Półtorak Magdalena, SP1 Leżajsk
3 pkt.
Klasy IV–VI chłopcy:
1. Łukasz Zawadzki, SP Nowa Sarzyna 6 pkt.
2. Paliwoda Sebastian, SP1 Leżajsk
6 pkt.
3. Sokołowski Krzysztof, SP1 Leżajsk
5 pkt.
Końcowe wyniki Powiatowej Gimnazjady w Szachach Indywidualnie.
Dziewczęta:
1. Półtorak Ewelina, GM Leżajsk
5 pkt.
2. Lisowska Anna, Gim. Nowa Sarzyna 4 pkt.
3. Lisowska Agnieszka, Gim. Nowa
Sarzyna 3,5 pkt.
Chłopcy:
1. Stępień Rafał, Gim. Wierzawice
(I kategoria szachowa) 6,5 pkt.
2. Starzyk Łukasz, GM Leżajsk 5,5 pkt.
3. Urban Jan, GM Leżajsk 5,5 pkt.
4. Frączek Piotr, Gim. Nowa Sarzyna
5 pkt.
Końcowe wyniki Powiatowej Licealiady w Szachach Indywidualnie.
Dziewczęta:
1. Madej Sylwia – ZSL 1 pkt.
2. Młynek Katarzyna – ZSL 0 pkt.
Chłopcy:
1. Kołodziej Sylwester, (II kategoria
szachowa) ZST Leżajsk 5,5 pkt.
2. Lisowski Daniel, ZST Leżajsk 5 pkt.
3. Piedel Marek, ZSL Leżajsk 5 pkt.
4. Wrona Andrzej, ZST Leżajsk 4,5 pkt.

Tym samym wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zapewnili sobie awans do
zawodów wojewódzkich, które odbędą się
w Górnie 15 i 16 kwietnia 2004 r. Organizatorem, bacznym sędzią, obserwatorem
oraz tym, który troszczył się o wszystko i
wszystkich był opiekun młodych szachistów, nauczyciel informatyki, Andrzej
Mazurkiewicz. Drugim sędzią zawodów
był Tomasz Chrząstek – nauczyciel Gimnazjum Miejskiego.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

(am)

Kącik szachowy

Witam wszystkich sympatyków królewskiej gry w kolejnej części naszego
kącika. W tym numerze przedstawiam
kolejne zadania szachowe. Tym razem
hetman będzie pełnił decydującą rolę.
Powodzenia!
Mat w jednym posunięciu – przy
pomocy hetmana.
Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego
wydania BM
Zad. 1 – Wa8, zad. 2 – Wa8, zad. 3
– Wa6, zad. 4 – Wh4.

Andrzej Mazurkiewicz
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na ryby
Zapraszamy
na Roztocze

Zwiedziłeś leżajską ścieżkę Ekologiczno-Przyrodniczą? Jedź na Roztocze!
Proponuję zacząć od tzw. „Szumów”
na rzece Tanew.

Koło liczyło 343 wędkarzy na koniec 2003 roku i zanotowało wzrost o
36 członków. Z zazdrością słuchałem o
bardzo dobrej współpracy ze szkołami na
terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W
ubiegłym roku koledzy z tego koła zorganizowali międzyszkolne zawody wędkarskie
(bardzo udane). W konkursie rysunkowym, który organizowałem, było bardzo
dużo dobrych prac ze szkół z tego terenu.
Zebrani po raz kolejny poruszyli
temat wykupu żwirowni w Łętowni (Łętownia III). Woda jest atrakcyjna i mając
na uwadze nasze zaangażowanie w zbiornikach Łętownia I i Łętownia II, przejęcie
Łętowni III byłoby dużym sukcesem.

Zebranie rozpoczęło się miłym akcentem – srebrną odznakę PZW otrzymał
kol. Eugeniusz Serafin.
Jak można przeczytać na tablicach
informacyjnych znajdujących się na
terenie rezerwatu: „Szumy na Tanwi to
osobliwość krajobrazowa i ciekawostka
geologiczna – tędy właśnie przebiega
granica geologiczna dzieląca Europę Zachodnią – fałdową od Europy Wschodniej
– płytowej.”
Jak dojechać? Najlepiej przez Józefów do Suśca, po drodze wstępując do
Rezerwatu „Czartowe Pole”. W Suściu należy skierować się na Tomaszów Lubelski
– ścieżki i ciekawe miejsca są oznakowane tablicami ustawionymi przy drogach
– trudno nie trafić. Zachęcam do takiej
wycieczki, w sam raz na sobotnie lub
niedzielne popołudnie. Jest tylko jedna
uciążliwość – po zimie drogi na Roztoczu
są w fatalnym stanie – mam nadzieję
jednak, że do czasu, gdy zechcą Państwo
wybrać się w tamte strony, drogowcy załatają co większe dziury.
– A wędkarze? – zapyta ktoś – co mają
z „Szumami” wspólnego? Każdy szanujący się łowca pstrągów przemierzył Roztocze wzdłuż i wszerz. Tanew z dopływami,
Wieprz to doskonałe łowiska pstrągów
potokowych. Przy okazji informacja: Koło
Wędkarskie Józefów zaprasza 9 maja br.
na Ogólnopolskie Zawody Spinningowe
„Pstrąg Roztocza” – na Tanwi poza odcinkiem rezerwatowym można też próbować
szczęścia. Szczegóły dla zainteresowanych wędkarzy w sklepie wędkarskim u
kol. Zdzisława Gduli.

Zebranie
Sprawozdawcze Koła
w Nowej Sarzynie

CMYK

22 lutego br. w zastępstwie prezesa
Roberta Danysa sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2003 złożył
kol. Edward Fluda. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez kol.
Eugeniusza Serafina bardzo rzeczowo i
szczegółowo oceniło działalność Zarządu
Koła.

CMYK
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wędkarskich wykonywane w trakcie 2003
roku (i ich wydrukowane miniatury). W
Leżajsku można już robić odbitki z takich
plików. Każdy, kto zechce wykonać sobie
odbitki, może skorzystać z tej płyty. Jeśli
będzie duże zainteresowanie, spróbujemy
zrobić to poprzez zbiorowe zamówienie
odbitek. Szczegóły jak zwykle u kol. Zdzisław Gduli w sklepie wędkarskim.
Rok 2003 był udany, przejęliśmy staw
Glinniki, wyhodowaliśmy w nim sporo
pięknych ryb. Nad naszymi zbiornikami
pojawiły się tablice informacyjne. O 38
osób zwiększyła się liczba członków koła.
Nie zawiedli nas stali sponsorzy. Liczymy,
iż w konkursie na najlepiej działające koło
okręgu Rzeszów w roku 2003 zajmiemy
dobre miejsce (co przełoży się na dodatkowe zarybienie).
Z kolei rok 2004 to ambitne plany
związane z 50. rocznicą powstania koła,
przygotowaniem zb. Glinniki do hodowli
ryb, ustawieniem słupków ograniczających możliwość wędkowania przy spiętrzeniach wody (ograniczenie wynikające
z Ustawy – 50 m). Postanowiliśmy też
zwiększyć współpracę ze szkołami. Już
sfinansowaliśmy zakup zestawu do badań biologicznych wody w ramach projektu Baltic Sea Project dla uczniów Zespołu Szkół Techniczny. Zespół uczniowski pod opieką p. Węglarz ma szanse na
wyjazd na międzynarodowe warsztaty,
dla najlepszych, o ile znajdzie sponsora,
który pokryje koszty przejazdu.

Zebranie Koła Leżajsk
nr 19

Odbyło się ono 7 marca br. Koło
Leżajsk nr 19 „San” zrzesza wędkarzy z
Dębna i okolic, bliskość Wisłoka i Sanu
daje duże możliwości do wędkowania.
Utrapieniem jest jednak kłusownictwo,
z którym członkowie koła i Społecznej
Straży Rybackiej zmagają się corocznie.
Koło realizuje bogaty program zawodów wędkarskich zarówno dla członków
koła jak i dla dzieci szkolnych. Koło w
ub. roku liczyło 106 członków. Jego
prezesem jest kol. Leszek Jarzyński. W
przyszłym roku będzie obchodzić 20-lecie
powstania.
Kolega Andrzej Dąbrowski zwyciężył
w rywalizacji Grand Prix za rok 2003
– oprócz pucharu otrzymał też od
sponsorów szwajcarski zegarek.

Kol. Michał Dziób triumfator Grand
Prix koła za rok 2003.

Zebranie Koła Leżajsk
nr 18

Odbyło się 29 lutego br. Mając do
dyspozycji komputer i projektor mogłem
urozmaicić przebieg zebrania. Mam nadzieję, że taka forma prezentacji osiągnięć
koła spodobała się uczestnikom zebrania.
U kolegi Zdzisława Gduli będzie dostępna
płyta CD-ROM, na której nagrałem m.in.
zdjęcia z zawodów, z nad wody, spotkań

Podsumowaliśmy 5 lat zawodów Grand
Prix naszego koła – jak się okazało, najlepszym wędkarzem w tej klasyfikacji
jest kolega Zdzisław Gdula – gratulujemy!

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka

•••
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tajemnice kolekcjonera

Pieniądz najnowszy – XX wiek

Okres I wojny światowej
Pierwszymi pieniędzmi polskimi – po
jakże długiej przerwie spowodowanej zaborami – są wybite w roku 1917 na zarządzenie generał – gubernatorstwa warszawskiego 5, 10 i 20 fenigówki tzw. Królestwa
Polskiego, proklamowanego w 1916 r.
przez niemieckie władze okupacyjne. W
roku następnym 1918 – ukazał się jeszcze
jeden nominał – moneta jednofenigową,
jak również 5, 10 i 20 fenigów ze zmienioną
datą. Monety były wykonane z żelaza (przez
mennicę w Stuttgarcie). Mają one na awersie orła, a na rewersie napis KRÓLESTWO
POLSKIE oraz nominał i datę.
Powołano do życia Polską Krajową Kasę Pożyczkową, która emitowała
banknoty w walucie nazwanej markami
polskimi. Waluta ta została ściśle związana z marką niemiecką, a odpowiednie
gwarancje przyjął skarb Rzeszy, dając
na biletach klauzulę „Rzesza Niemiecka
przyjmuje odpowiedzialność za spłatę bi-

letów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
w Markach Niemieckich po cenie nominalnej”. Emitowano banknoty o nominałach 1/2, 2, 5, 10, 20, 100 i 1000 marek
polskich. Znalazły się one w obiegu w
kwietniu 1917 r. Banknoty opracowane
graficznie przy udziale polskich plastyków, miały na awersie rysunek dużego
orła polskiego na czerwonym tle. Całość
emisji wyniosła nieco ponad 880 milionów marek. Wyrugowała ona z obiegu
walutę zaborczą.
Do numizmatyki wojennej związanej
z Polską można również zaliczyć żelazne
kopiejki oraz papierowe kopiejki i ruble z
1916 r. emitowane jako niemiecka okupacyjna waluta dla północno-wschodnich
terenów Polski. Miały one za zadanie wyrugowanie kursujących tam jeszcze rubli
rosyjskich. Emitowano 1, 2 i 3 kopiejki
żelazne oraz 20 i 50 kopiejek a także 1, 3,
10, 25, 100 rubli papierowych.

Okres międzywojenny
Rzeczpospolita Polska

W listopadzie 1918 roku – po 123 latach
niewoli – Polska odzyskała wreszcie pełną
niepodległość. Miało to oczywiście również
swoje odbicie w dziedzinie emisji pieniądza.
Emisji tych było wiele, co zmusza mnie do
skrótowego ich omawiania. Istnieją jednak
już dotyczące tego okresu ogólnie dostępne
źródła i katalogi numizmatyczne, zapewniające bliżej zainteresowanym szczegółową informację na ten temat.
Wcześniej niż monety emitowano
pieniądz papierowy, od niego więc tym
razem zacznę. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa po odzyskaniu niepodległości
została przejęta przez Rząd Polski i stała
się jedyną emisyjną instytucją Państwa
Polskiego. Z datą 15 stycznia 1919 r.
emitowano 500 marek polskich (mkp.),
z datą 15 lutego 1919 r. 100 marek pol-

skich, z datą 17 maja 1919 r. 1, 5, 20 i
1000 marek polskich, a 23 sierpnia tegoż
roku 1, 5, 10, 20, 100, 500 i 1000 mkp.
Jednak już 7 lutego 1920 r. ukazały się
następne emisje: 1/2 i 5000 mkp. Dalsze emisje noszą daty: 11 marca 1922 r.
– 10 000 mkp i 10 października 1922 r.
– 50 000 mkp. Dalej, 25 kwietnia 1923 r.
25 000 mkp i 30 sierpnia 1923 r. – już
100 000, 500 000 i 1 000 000 mkp.
Widać więc wyraźnie po emitowanych
nominałach jak szalała inflacja. Widać to
również po cenach. Dla przykładu: cena
chleba w maju 1923 r. wynosiła 1000,
w sierpniu 3500, we wrześniu 16 000,
w listopadzie 55 000, a w grudniu już
96 000 mkp!
Ale to nie koniec – emisja z 20 listopada 1923 r. przynosi jeszcze wyższe nominały – 5 000 000 i 10 000 000 mkp. Są to
najwyższe nominały w historii pieniądza

polskiego. Była to więc już katastrofa
i należało koniecznie położyć jej kres.
Zadanie to powierzono nowo powołanemu w grudniu 1923 r. rządowi. Miał on
opanować inflację i stworzyć nową, dobrą
walutę. Zlikwidowano Polską Krajową
Kasę Pożyczkową i podsumowano jej
działalność. Dekretem z 25 lutego 1924 r.
ustanowiono nową walutę – „złoty”, a
więc nazwą nawiązującą do dawnej tradycji w tej dziedzinie. 1 złoty (zrównany
z frankiem szwajcarskim) dzielił się na
100 groszy. Kurs przeliczeniowy starych
marek ustalono na 1 800 000 mkp = 1
złoty. Do emitowania banknotów powołano Bank Polski (monetą zdawkową miało
się zająć Ministerstwo Skarbu).
Pierwsza waluta złotowa, drobny
zdawkowy pieniądz z datą emisji 28
kwietnia 1924 r. o nominale – 1 i 5
groszy, drukowany był na połówkach
starych banknotów markowych. Natomiast 10, 20 i 50 groszy były to małe
bilety z rycinami popularnych pomników
warszawskich. Wszystkie miały ponadto
wydrukowane wizerunki zaprojektowanych monet, o nominałach analogicznych
do wartości banknotu. W ciągu 1924 r.
wprowadzono też do obiegu banknoty o
nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500
złotych (z datą emisji 28 lutego 1919 r.).
Potem były emisje z 15 lipca 1924 r. (5,
10, 20 zł), z 1 maja 1925 r. (2 i 5 zł), 28
sierpnia 1925 r. (50 zł), 1 marca 1926 r.
(20 zł), 20 lipca 1926 r. (10 zł) i szereg
innych. Ostatnią emisją był banknot 1złotowy z datą 1 października 1938 r., z
wizerunkiem Bolesława Chrobrego.
Nie sposób tu omawiać wszystkich
obiegowych emisji i nie jest to celowe – do
tego służą szczegółowe katalogi. Dodać
jednak można, że istniały też banknoty o
nominałach 1000 i 5000 złotych (z serii
z datą emisji 28 lutego 1919 r.), które
nie zostały wprowadzone do obiegu. Są
one dziś poszukiwane i drogie. Jeszcze
bardziej poszukiwane są również nie
wprowadzone do obiegu banknoty 10- i
20-złotowe z datą 2 stycznia 1928 r. Istnieją też egzemplarze nie wprowadzonych
do obiegu i szalenie rzadkich banknotów
50-złotowych (z gen. J. H. Dąbrowskim),
noszące datę emisji 11 listopada 1936 r.
cdn.

Ciekawostki kolekcjonerskie
• Filatelistyka

Z okazji 25 rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana
Pawła II wiele państw wydało okolicznościowe walory filatelistyczne. Dziś prezentuję jeden z najnowszych walorów wydany przez Boliwię.

• Numizmatyka

W kwietniu br. Narodowy Bank
Polski wprowadzi do obiegu następujące monety:
Dzieje złotego o nominałach:
10 zł bite w srebrze stemplem
lustrzanym
2 zł bite w stopie tzw Nordic
Gold stemplem zwykłym
Wstąpienie do Unii Europejskiej o nominałach
200 zł bite w złocie stemplem
lustrzanym
10 zł bite w srebrze stemplem
lustrzanym
2 zł bite w stopie tzw. Nordic Gold stemplem
zwykłym
Prezentuję kopie monety o nominale 10 złotych

Biuletyn Miejski nr 4 (129) kwiecień 2004. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Wydawca: Rada Miejska w Leżajsku. Kolegium redakcyjne: Eugeniusz Mazur, Henryk Świta, Wojciech Wirski, Daniel Zając, Barbara Woś-Lisiecka (red. nacz.). Adres redakcji:
37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska 1, tel. 240-26-65, fax 247-73-33, http://www.lezajsk.um.gov.pl; e-mail: bm@lezajsk.um.gov.pl
Łamanie i druk: „Mitel”, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7. Złożono do druku 28 marca 2004. Nakład 1500 egzemplarzy.
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