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Cena: 1, 50 złPismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku

Parlamentarzyści, którzy 8 listopada br. przecinali wstę-
gi do nowo powstałych inwestycji w naszym mieście: od le-
wej: senator Józef Sztorc, poseł Grzegorz Tuderek, senator 
Janina Sagatowska.

Prezent pod choinkę
Leżajsk otrzyma ze środków unij-

nych 2 264 750 zł na przebudowę ukła-
du komunikacyjnego pod działalność 
SSE Euro-Park Mielec – oddział Leżajsk 
(szczegóły str. 3)

W numerze
Kalendarz

na 2005 rok
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Pomysł zrodził się spontanicznie w gro-
nie pedagogicznym szkoły. Był to prezent 
mikołajkowy – nauczyciele dzieciom. Gra-
li: Elżbieta Sobejko, Grażyna Olszowy, 
Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Daniel Do-
magała, Elżbieta Furmańska, Ewa Rej-
man. Narratorem była Alina Zygmunt-
Kulesza, a nad oprawą muzyczną czuwał 
woźny szkoły Zbigniew Kuszaj.

– Spotykaliśmy się popołudniami, to było 
utrzymane w kompletnej tajemnicy przed 
dziećmi – powiedziała nam Ewa Rejman, 
czarownica i reżyser w jednej osobie. – 
Dzień przed przedstawieniem do późna 
w nocy ustawiali dekoracje i robili pierni-
kową chatkę Baby Jagi (domek powstał z 
wielkich kartonowych ścian, ozdobionych 
piernikami, które po przedstawieniu zjedli 
widzowie).

Tak oto w „trójce” role się odwróciły. Na-
uczyciele popisywali się swoimi umiejętno-

ściami, a uczniowie wystawiali oceny. Są-
dząc po reakcji widowni i rzęsistych okla-
skach, były to szóstki z plusem.

– Wytworzył się stereotyp, że w szkole 
jest nauczyciel, przepaść i uczeń – powie-
działa dyrektor szkoły Elżbieta Dmitrow-
ska-Kaduk. – A my uważamy, że nie to 
prawdą. Stanowimy jedną społeczność 
szkolną. I dzisiaj tego był najlepszy przy-
kład, że umiemy się wspólnie bawić, że je-
steśmy zżytą społecznością.

W „Jasiu i Małgosi” było mało ról. Wie-
lu nauczycieli było zawiedzionych, że nie 
mogli wziąć udziału w tym przedstawie-
niu. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś po-
dobną niespodziankę i to w większej ob-
sadzie znów przygotują nauczyciele „trój-
ki” swym uczniom.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

4 grudnia br. na basenie Pływalni 
Miejskiej w Leżajsku odbyły się pierw-
sze zawody w przedstawicieli wszystkich 
trzech szkół podstawowych Leżajska. 
Zawody pod nazwą „Mikołaj na wodzie” 
zorganizowała Pływalnia Miejska.

W szranki stanęła prawie setka dzie-
ci i młodzieży, które popisywały się swo-
imi umiejętnościami w 25 konkurencjach. 
Stanowiły je różne style (klasyczny, crowl, 
grzbietowy, motylek) i dystanse z podzia-
łem na grupy wiekowe. Zawodnicy starto-
wali też w sztafecie 4 x 25 metrów w róż-
nych stylach.

Współzawodnictwo budziło wielkie emo-
cje. Atmosferę dopingu podgrzewała obec-
ność rodziców, dziadków i znajomych za-
wodników. Pierwsze miejsce wywalczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zdo-
bywając 154 pkt., na drugim uplasowali 
się uczniowie SP 1 z liczbą punktów 141, 
miejsce trzecie zdobyli przedstawiciele 
społeczności uczniowskiej SP 2 z ogólną 
liczbą punktów 86.

Puchary i dyplomy sponsorowali: Urząd 
Miejski w Leżajsku, kierownictwo Pływal-
ni Miejskiej, Infopros, Grupa Żywiec, PSS 
Społem, Drukarnia Poligraf, Prądex, But, 
Hortino, Szpital Powiatowy, Jamfot.

Jak powiedział kierownik basenu Woj-
ciech Surma, celem zawodów była popu-
laryzacja umiejętności pływania wśród 
dzieci i młodzieży w naszym mieście.

– Zawody przyczyni-
ły się też do popula-
ryzacji Pływalni Miej-
skiej, a przy okazji 
pokazały efekty za-
jęć szkolnych i na-
uki pływania. Myślę że, te pierwsze zawo-
dy były wielkim sprawdzianem pływackich 
zdolności dzieci i młodzieży naszego mia-
sta. Mam nadzieję, że zachęcą tych, którzy 
„boją się” wody do oswojenia się z nią, za-
czną przychodzić na basen, nauczą się pły-
wać, a potem też stawać na podium. Zawody 
pływackie będziemy organizować tak często, 
jak tylko będzie to możliwe.

6 grudnia br. przed południem odbyły 
się zawody szkolne zorganizowane przez 
Zespół Szkół Licealnych. Tego dnia na 
Miejskiej Pływalni św. Mikołaj rozdawał 
słodycze najmłodszym uczestnikom re-
kreacji wodnych.

8 grudnia br. odbyły się międzyszkol-
ne zawody szkół podstawowych zorgani-
zowane przez dyrekcje leżajskich podsta-
wówek.

Po feriach, 5 lutego 2005 odbędą się 
Otwarte Zawody o Puchar Burmistrza 
Leżajska. Mogą więc stanąć w szranki 
wszyscy mieszkańcy. Zgłoszenia uczest-
ników trzeba składać do 2 lutego 2005 w 
administracji Pływalni Miejskiej.

(am)
Zdjęcia: „Jamfot”

Mikołajkowa niespodzianka
W Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku nauczyciele z okazji Dnia 

św. Mikołaja wystąpili w roli aktorów. Wystawili „Jasia i Małgosię” 
według Jana Brzechwy. Publiczność stanowili uczniowie.

Mikołaj na wodzie
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Jego Ekscelencja ks. bp Ignacy Dec, 
który młodzieńcze lata spędził w Leżaj-
sku, złożył wizytę kurtuazyjną. Podzię-
kował władzom miasta za ich obecność 
w Świdnicy na uroczystościach zwią-
zanych z otrzymaniem sakry biskupiej. 
W prezencie przywiózł kasetę wideo z na-
graniem ingresu. Od władz miasta otrzy-
mał rycinę ratusza i medal z popiersiem 
Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Ks. bp Ignacy Dec wyraził uznanie dla 
poczynań miejskiego samorządu. Zwrócił 
szczególną uwagę na rozwój infrastruktu-
ry i poprawę estetyki miasta, a także tro-
skę samorządu miejskiego o najcenniejsze 
zabytki naszego miasta, dziedzictwo kul-
tury narodowej.

(bwl)

30 lat minęło
W niedzielę, 5 grudnia br. w Miejskim 

Centrum Kultury odbył się koncert in-
augurujący obchody 30-lecia działalno-
ści leżajskiego Domu Kultury.

Impreza była prawdziwą ucztą dla lokal-
nej społeczności, której ów koncert był de-
dykowany. Sala widowiskowa wprost pę-
kała w szwach.

Na scenie zaprezentowały się zespo-
ły artystyczne Domu Kultury – „Plus”, 
„Leliwa”, „Fajne Gienki” i Grupa Wokal-
na „Meritum”. Atrakcją wieczoru był go-
ścinny występ Zespołu Tańca Ludowego 
i Estradowego „Jabłoneczka” z Czortko-
wa na Ukrainie.

Po kontroli UKS
10 listopada br. po prawie dwóch mie-

siącach zakończyła się kontrola doku-
mentów finansowych Urzędu Miejskiego 
w Leżajsku dokonana przez Urząd Kon-
troli Skarbowej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Tadeusz Trębacz poinformował rad-
nych o wnioskach zawartych w protoko-
le pokontrolnym. Wynika z nich, że księ-
gowość w ratuszu prowadzona jest bez 
zarzutu. Burmistrz złożył podziękowa-
nia Skarbnikowi Miasta Jadwidze Sera-
fin i pracownikom referatu. Dodał: – Po-
stawiono nas za wzór samorządowej go-
spodarności.

(bwl)

Książka
za złotówkę!

Usuwanie książek treściowo zdez-
aktualizowanych lub nie czytanych 
jest w bibliotekach integralną częścią 
czynności związanych z gromadzeniem 
i uzupełnianiem zbiorów.

Od czasu do czasu trzeba więc odku-
rzyć biblioteczne półki a wręcz opróżnić 
je z księgozbioru, do którego czytelni-
cy nie zaglądają. A w dobie rozwoju no-
wych technologii i szybkiego przepływu 
informacji, bez systematycznej selekcji 
biblioteka stałaby się wkrótce magazy-
nem zamiast być źródłem aktualnej in-
formacji.

W związku z tym Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku przeprowadziła szczegó-
łową selekcję księgozbioru. Z wycofane-
go księgozbioru wybrano pozycje, które 

nie są najaktualniejszymi nośnikami in-
formacji, ale mogą zainteresować miło-
śników książki. Dla nich został zorgani-
zowany kiermasz, który rozpoczął się 17 li-
stopada br. i potrwa do końca roku. Co-
dziennie w godzinach 9 –15 można przyjść 
do Biblioteki (ul. Jarosławska 1), przejrzeć 
spokojnie wystawione na sprzedaż książ-
ki i wybrać coś dla siebie. Każda książka 
kosztuje tylko złotówkę.

Wyprzedaż książek cieszy się dużym za-
interesowaniem. Do końca listopada br. 
sprzedano ponad 600 pozycji.

Jak nam powiedziała bibliotekarka Mał-
gorzata Szczęch: – Za uzyskaną kwotę zo-
stanie uzupełniony podręczny księgozbiór 
Czytelni dla dorosłych o pozycje najbar-
dziej poszukiwane przez czytelników.

„BM” też już był na kiermaszu. I wła-
śnie tam zdobył kilka od dawna poszuki-
wanych książek.

(am)

Wizyta Jego Ekscelencji
4 listopada br. w leżajskim ratuszu gościł Biskup Świdnicki Ignacy Dec. 

Podjęty został przez burmistrza Tadeusza Trębacza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mieczysława Srokę. W spotkaniu uczestniczyli również 
zastępca burmistrza Daniel Zając i radny Jan Dec.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło… 
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,1.5a)

Drodzy Mieszkańcy Leżajska,
W Uroczystość Narodzenia Pańskiego w liturgii usłyszymy słowa: Zajaśniał nam 

dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpi-
ła dzisiaj na ziemię. W dzień narodzin Dziecięcia Bożego w Betlejemie zstąpiła na 
ziemię wielka światłość, która rozproszyła mroki ludzkiego życia. Dany nam Syn 
obdarzył nas prawdą i miłosierdziem i napełnił ludzi dobrej woli pokojem. Rozpo-
znajemy Go dzisiaj przy łamaniu chleba – w Eucharystii i prosimy za pierwszymi 
uczniami: Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi (Łk 24,29).

Przeżywając na nowo tajemnicę zamieszkania Syna Bożego na ziemi, życzę 
wszystkim Mieszkańcom Leżajska, aby sprawowanie świątecznej Eucharystii umoc-
niło osobistą więź z Chrystusem, napełniło radością, pokojem i nową nadzieją. 
Niech Dobry Bóg w Roku 2005 – Roku Eucharystii usposobi do stawania się da-
rem, zwiastunem nadziei i radości dla drugich.

+ Ignacy Dec
BISKUP ŚWIDNICKI 

 Świdnica, Boże Narodzenie 2004

Od lewej: Biskup Świdnicki Ignacy Dec, Mieczysław Sroka i Tadeusz Trębacz.

Dzień wcześniej imprezą towarzyszącą 
był spektakl „Jarzębinka” w wykonaniu 
Teatrzyku Lalkowego „Bajduś” oraz kon-
cert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Leżajska” a także Zespołu Lu-
dowego i Estradowego „Rosanka” z Ukra-
iny.

Kontynuacją obchodów będzie Wielki 
Koncert Jubileuszowy dedykowany głów-
nie pracownikom Domu Kultury, którzy 
na przestrzeni trzydziestu lat tworzyli wi-
zerunek tej placówki. Koncert ów zaplano-
wano na pierwsze dni lutego 2005.

(O historii leżajskiego centrum kultury pi-
szemy na str. 13 i 14.)

(am)

Fot. Anna Węglarz

Prezent
pod choinkę

15 grudnia br. Burmistrz Leżajska otrzy-
mał od Marszałka Województwa Podkar-
packiego pismo, z którego wynika, że wnio-
sek o przyznanie dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w północno-wschodniej 
części miasta Leżajska pod działalność 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-
Park Mielec – oddział Leżajsk został za-
akceptowany i na realizację tego zadania, 
które w całości ma kosztować 3 020 000 
zł, otrzymamy 2 264 750 złotych.

Wniosków złożono ponad 200. Zakwa-
lifikowanych zostało 137, środki unijne 
przyznane zostały tylko w 14 przypad-
kach. Wśród nich na czwartym miejscu 
w województwie podkarpackim znalazł się 
wniosek Leżajska. Dodajmy – jako jedyny 
w powiecie leżajskim.
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Silikaty
– Nasze Dobre
Podkarpackie

Konkurs o znak jakości Gazety Co-
dziennej „Nowiny” w roku 2004 trwał 
od wczesnego lata. Firmy, biorące 
w nim udział, przedstawiano na łamach 
dziennika. Konkursowi patronował Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego.

Janusz Pawlak, redaktor naczelny 
„Nowin” powiedział nam, że ideą tego 
konkursu jest wyłonienie i wypromowa-
nie najlepszych produktów oraz świadczo-
nych usług na terenie województwa pod-
karpackiego.

Kapituła powołana przez redakcję spo-
śród 22 firm produkcyjnych i usługowych 
zgłoszonych do konkursu wybrała najlep-
sze w trzech kategoriach: artykuły spożyw-
cze i wyroby medyczne, artykuły przemy-
słowe i usługi.

Irena Fus, prezes „Silikatów” w Le-
żajsku, zaproszona została na uroczy-
stość galową jako szef firmy nominowa-
nej do nagrody głównej. Wnet okazało się, 
że kapituła tę nagrodę przyznała właśnie 
leżajskim „Silikatom”. Warto dodać, że jed-
nym z konkurentów było „Kruszgeo” SA 
z Rzeszowa.

Co produkują leżajskie „Silikaty”, do-
brze wiemy. To ekologiczny materiał bu-
dowlany tworzony z naturalnych surow-
ców: piasku, wapna i wody, wykazujący się 
znakomitą wytrzymałością oraz izolacyjno-
ścią termiczną i akustyczną, na tyle ładny, 
by nie trzeba go było kryć pod tynkiem.

Nagroda finansowa to 10 tysięcy zło-
tych na promocję na łamach gazety fir-
my i jej zwycięskiego produktu ze znakiem 
„Nasze Dobre Podkarpackie – znak jakości 
Nowin 2004”oraz prawo posługiwania się 
tym tytułem przez dwa lata.

(am)
Lider w warzywkach

Na VII Międzynarodowych Targach 
SPECJAŁ 2004 „Biznes-Żywność-Me-
dycyna”, organizowanych przez PPHU 
Specjał, 12 listopada br. „HORTINO” 
otrzymało statuetkę „Złoty Specjał” 
w kategorii Produkt Roku za warzywa 
z kurczakiem i makaronem.

W gronie firm najwyżej cenionych w woje-
wództwie podkarpackim znalazło się „Hor-
tino” kolejny raz 15 listopada br. w Te-
atrze narodowym w Warszawie podczas 
gali nadawania tytułów Filar Polskiej Go-
spodarki. Konkurs zorganizowała redakcja 
czasopisma „Puls Biznesu”. Wspólnie z wy-
wiadownią gospodarczą Coface Intercredit 
Poland wytypowała najpierw 20 najlep-
szych przedsiębiorstw w każdym wojewódz-
twie. W rankingu liderem zostały Zakłady 
Chemiczne „Organika” w Nowej Sarzynie, 
trzecie miejsce zdobyło „Hortino”. Nie było 
łatwo dostać się do prestiżowego grona. 
Każda z firm musiał przejść dwuetapową 
kwalifikację. Liczyły się nie tylko wskaźniki 
finansowe. Firmy musiały też spełniać kil-
ka innych warunków: funkcjonować przez 
trzy ostatnie lata, wykazać się przyrostem 
sprzedaży i uzyskanym dochodem, a tak-
że tzw. etyką w biznesie, czyli terminowym 
płaceniem podatków, składek ZUS, wyna-

grodzeń i stabilnością kadrową. Miały też 
mieć dobrą opinię samorządów lokalnych, 
inaczej mówiąc występować pod szyldem: 
tą firmą możemy się szczycić.

Dodajmy, że w czerwcu 2004 „Horti-
no” otrzymało w konkursie „Agro Eksport 
2004” I miejsce w kategorii Zakłady Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego i tytuł Li-
dera Agro Export 2004 w branży owocowo-
warzywnej. 10 grudnia br. „Hortino” dosta-
ło wyróżnienie za dania z mrożonek w ple-
biscycie „Dobre bo Podkarpackie”.

(am)
Ekozbieracz 
na szczycie

Miejski Zakład Komunalny od dziesię-
ciu lat prowadzi selektywną zbiórkę od-
padów, od pięciu – bierze udział w ogól-
nopolskim konkursie ekologicznym, or-
ganizowanym przez spółkę ABRYS, zaj-
mującą się ochroną środowiska, i za-
wsze znajduje się w gronie laureatów. 
W tym roku na Targach POLEKO w Po-
znaniu uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 16 listopada.

Kolbuszowa, Sokołów Młp.,
Kamień, Ropczyce, Mielec
Leżajsk, ul. Mickiewicza 58, 
tel. (017) 240-20-45

„Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem”

Na uroczysty czas Bożego Narodzenia radości, pogody ducha,
a w Nowym Roku tylko szczęśliwych dni oraz spełnienia marzeń

ż y c z ą

Zarząd oraz Pracownicy firmy Orzech

Leżajski MZK po raz piąty znalazł się 
w czołówce krajowej. W 2002 roku zdobył 
I miejsce i wielki puchar recyclingu, w roku 
ubiegłym – statuetkę za zbiórkę tworzyw 
sztucznych, a roku 2004 – I w Polsce sta-
tuetkę za zbiórkę puszek. Otrzymał też (od 
firmy Orwag) „puszkojada” – urządzenie 
do zgniatania puszek. Jednocześnie Fun-
dacja „Recal” sfinansuje zakup estetyczne-
go, dużego pojemnika firmy Titan do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Kilka takich stoi 
w już Leżajsku. MZK za osiągnięcia w selek-
tywnej zbiórce odpadów kolejny raz odebrał 
też nagrodę pieniężną z wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

(am)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Mikołaj
w Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna w Leżaj-
sku dostała na Mikołaja nowy, wspa-
niały wóz marki Renault.

Mówi komendant leżajskiej PSP mł. 
bryg. Józef Golec: – To samochód ratow-
nictwa, zakupiony w ramach programu or-
ganizowanego przez komendanta główne-
go PSP. W 50 procentach sfinansował ten 
zakup komendant główny PSP, marszałek 
województwa dołożył 100 tysięcy złotych, 
resztę pokryli starosta leżajski Zbigniew 
Rynasiewicz i leżajski browar, którego dy-
rektorem generalnym jest Farncisus Snie-
ders. To samochód do szybkich działań. 
Niezbyt duży, bardzo dobrze wyposażony, 
znakomity do podejmowania działań w te-
renie bloków mieszkalnych. Jest on można 
powiedzieć wielofunkcyjny, bo może służyć 
do gaszenia pożarów, udzielania pomocy w 
wypadkach drogowych jak i pomocy przed-
medycznej. Dzięki temu, że dostaliśmy ten 
samochód, jeden z naszych ciężkich wozów 
gaśniczych marki Jelcz mogliśmy przekazać 
OSP w Kuryłówce, która działa w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. Samochód 
ten, przez nas wyremontowany, przez wiele 
lat jeszcze będzie służył. Strażacy z OSP są 
całym naszym zapleczem od gaszenia poża-
rów, poprzez ratownictwo techniczne czyli 
wypadki na drogach, po udzielanie pomo-
cy przedmedycznej.

6 grudnia br. w siedzibie PPSP w Leżaj-
sku odbyła się uroczystość podsumowa-
nia roku i przede wszystkim przejęcia no-
wego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Uczestniczyli w niej m. in.: zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego Straży Pożar-
nej st. bryg. Marek Kondracki, kierow-
nik Wojewódzkiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Stanisław Szynalik, 
ks. kpt. Jan Krynicki kapelan strażaków 
województwa podkarpackiego oraz przed-
stawiciele samorządów lokalnych powia-
tu leżajskiego.

(bwl)

SIEĆ
SKLEPÓW

Prezes Hortino Stanisław Cholewiak.

Prezes MZK, Stanisław Żołyniak.
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Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku współpracuje od po-
nad dwóch lat z Zespołem Szkół 
Technicznych w Ludwigshafen 
(Nadrenia – Palatynat). Od paź-
dziernika tego roku technicy 
mają drugiego partnera – szko-
łę czeską z Uherskego Brodu.

Uhersky Brod – to niewielkie, liczą-
ce około 18 tysięcy mieszkańców ponad 
700-letnie miasteczko we wschodnich 
Czechach (Morawy Południowe) u podnó-
ża Białych Karpat, w dolinie rzeki Oslawy. 
Ludwigshafen – to 300-tysięczne miasto 
w Nadrenii – Palatynacie w Niemczech.

ra, telefon – z każdego niemalże miejsca: 
domu, samochodu, biura. Oferta możliwo-
ści systemu jest bardzo bogata: od włącze-
nia i wyłączenia oświetlenia, wraz z regula-
cją jego natężenia, zamykania i otwierania 
żaluzji i rolet – w zależności od oświetlenia 
zewnętrznego poprzez współdziałanie tych 
instalacji z centralnym ogrzewaniem, cen-
tralnym odkurzaczem, systemem alarmo-
wym, klimatyzacją do całkowitej integracji 
sprzętu AV itd. Rzeczą ważną jest fakt, iż 
w systemie tym wszystkie instalacje dzia-
łają razem, współpracują ze sobą, ko-
munikują się, przez co zwiększają kom-
fort i bezpieczeństwo, oszczędzają energię 
oraz umożliwiają dokonywanie dowolnych 
zmian i rozbudowę w miarę zmieniających 
się potrzeb użytkowników.

W trakcie spotkania w Uherskym Bro-
de opracowano także terminarz działań 
wchodzących w skład realizacji projek-
tu oraz zredagowano formularz zgłosze-
niowy przystąpienia szkoły do projek-
tu. Czas trwania projektu zaplanowano 
na dwa lata, a pierwszym jego punktem 
będzie kilkudniowe szkolenie z zakresu 
technologii EIB (21–25 listopada 2005 r.) 
dla nauczycieli i grupy uczniów w Lu-
dwigshafen. Celem zaś całego przedsię-
wzięcia jest stworzenie zarówno w szkole 
czeskiej jak i polskiej Centrum Szkole-
niowego EIB – gdzie na przygotowanych 
do tego celu stanowiskach będzie można 
doskonalić w tej nowoczesnej technolo-
gii fachowców instalujących ten system 
w domu klienta. Uczniowie, którzy będą 
realizować ten projekt, mogą okazać się 
w przyszłości wysoko wyspecjalizowany-
mi pracownikami koncernu.

Koszt projektu jest ogromny, wynosi 
50 tys. euro, z czego 80 procent będą sta-
nowić fundusze z UE, natomiast 20 pro-
cent to wkład własny szkoły. Poza korzy-
ściami wynikającymi z samego dofinan-
sowania rzeczą najważniejszą dla szkoły 
jest wprowadzenie najnowszej technologii 
z zakresu systemów elektrycznych i elek-
tronicznych, co pozwoli naszym uczniom 
osiągnąć najwyższy poziom przygotowania 
zawodowego w powyższym zakresie.

W toku czterodniowej wizyty w Uhersky-
’m Brode ustalono ponadto iż w kwietniu 
przyszłego roku niewielka grupa nauczy-
cieli i uczniów czeskich przyjedzie na ty-
dzień do Leżajska i weźmie udział w nor-
malnym życiu szkoły, a więc w zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. W maju zaś 

polska grupa złoży szkole czeskiej podob-
ną wizytę.

Dyrekcja ZST i nauczyciele przywiązują 
bardzo dużą wagę do uczestnictwa szkoły 
w różnego typu programach organizowa-
nych poprzez UE i starają się, aby ich licz-
ba stale rosła. W dniach od 12 do 15 li-
stopada br. nauczyciel naszej szkoły Ar-
tur Pęcak wziął udział, jako jedyny przed-
stawiciel szkół polskich, w Międzynaro-
dowym Seminarium w Pradze poświęco-
nym realizacji programu Leonardo da Vin-
ci. Dokonał tam bardzo udanej prezenta-
cji ZST w Leżajsku, co zaowocowało mię-
dzy innymi podpisaniem listów intencyj-
nych o współpracy ze szkołami z pięciu 
państw: Cypru, Grecji, Włoch, Hiszpanii, 
Norwegii. W miesiącach wiosennych doj-
dzie do oficjalnych spotkań z przedstawi-
cielami wyżej wymienionych krajów, wy-
nikiem których będzie zapewne realizacja 
nowych projektów.

25 listopada br. rozpoczęło się w Kopen-
hadze czterodniowe Seminarium EMMT2
w ramach programu Leonardo da Vinci. 
Projekt ten, w którym uczestniczy sześć 
europejskich szkół (Bułgaria, Dania, Cze-
chy, Niemcy, Anglia, Polska – ZST Leżajsk) 
ma na celu wypracowanie identycznych dla 
całej Europy standardów w zakresie proce-
dur szkolenia średniej kadry technicznej tj. 
mistrzów we wszystkich zawodach oraz wy-
pracowanie wspólnego projektu dotyczące-
go takich samych standardów szkolenia za-
wodowego.

Udział naszej szkoły w realizacji tego 
projektu jest szczególnym wyróżnieniem 
i uznaniem jakości kształcenia w tej pla-
cówce. Przedstawicielem ZST Leżajsk 
w Kopenhadze był Piotr Dudek – nauczy-
ciel przedmiotów elektronicznych i zara-
zem ekspert w zakresie tego projektu.

Małgorzata Jakubowska
Zdjęcia: Archiwum ZST

Międzynarodowa trójka i wspólny projekt
W dniach od 22 do 25 października br. 

w Zespole Szkół Technicznych spotka-
ły się po raz pierwszy delegacje trzech 
współpracujących szkół: niemiecka, cze-
ska i polska.

Niemcy reprezentował Martin Sprin-
gorum – koordynator projektów na Euro-
pę Wschodnią, ze strony czeskiej przyby-
li: dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Uhersky’m Brode Rastislaw Smid, na-
uczyciel elektrotechniki Peter Kaisler 
oraz nauczycielka j. niemieckiego Jana 
Halubowa.

W trakcie rozmów zostały nakreślone 
ogólne formy przyszłej współpracy, przy 
czym wszyscy zgodnie twierdzili, iż należy 
odchodzić od realizacji projektów kulturo-
wo-językowych na rzecz projektów typowo 
technicznych. Przedstawiciele szkół part-
nerskich spotkali się również się z gronem 
pedagogicznym, młodzieżą ZST oraz mie-
li okazję na krótko zawitać u starosty le-
żajskiego Zbigniewa Rynasiewicza i bur-
mistrza Tadeusza Trębacza. Wymienio-
no okolicznościowe materiały promocyjne 
miasta i regionu, a także ustalono termin 
roboczego spotkania w Czechach.

Spotkanie to nastąpiło miesiąc później – 
w dniach od 19 do 22 listopada br. w Uher-
skym Brode. Stronę Polską reprezentowa-
li dyrektor ZST w Leżajsku Mieczysław 
Sroka, jego zastępca – Halina Samko, 
nauczycielka j. niemieckiego Małgorzata 
Jakubowska oraz Piotr Dudek – elektro-
technik i mechatronik.

Omawiano szczegóły współpracy przy 
realizacji wspólnego projektu, którego kor-
dynatorem będzie szkoła niemiecka w Lu-
dwigshafen. Jej przedstawiciel Friedhelm
Bűschkűhl – nauczyciel elektrotechniki 
– zaprezentował wszystkim zgromadzo-
nym nową technologię EIB (System In-
teligentny Dom), która ma być podsta-
wowym tematem wspólnie opracowywa-
nego projektu.

Pan Büschkühlsch jest także reprezen-
tantem firmy szwajcarskiej ABB, działają-
cej już w ponad 100 krajach, która zajmu-
je się technologia EIB oraz ekspertem w tej 
dziedzinie. Firma ABB produkuje elementy 
i podzespoły wchodzące w skład technolo-
gii EIB. System Inteligentny Dom umoż-
liwia jednoczesne sterowanie wszystkimi 
instalacjami znajdującymi się w obiekcie 
mieszkalnym za pomocą klawiatury kom-
putera, pilota lub nawet własnego gło-
su oraz kontrolę poprzez ekran telewizo-
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Rozmowa
z Burmistrzem Leżajska
Tadeuszem Trębaczem
● Dobiega końca ostatni miesiąc 

roku. To czas, kiedy spoglądamy 
wstecz, dokonujemy rachunku zys-
ków i strat. Jakby pan – jako włodarz 
miasta – podsumował ten kolejny rok 
obecnej kadencji?

● Z przyjemnością muszę powiedzieć, 
że mijający rok był bardzo korzystny 
dla miasta. I mam nadzieję, że dla wielu 
mieszkańców Leżajska był on równie do-
bry. Według mojej oceny sporo się w tym 
roku wydarzyło. I były do zdarzenia, które 
uważam za pozytywne, sprzyjające i słu-
żące rozwojowi miasta.

● Dobrą passę zapoczątkowało rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 
ubiegłego roku, ustanawiające w Leżaj-
sku obszar Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Euro-Park” Mielec.

jowy i logiczny. Zlikwidowaliśmy bardzo 
groźnie zjawisko, co w konsekwencji spra-
wiło, że nie ma już zanieczyszczeń powie-
trza i bomby ekologicznej. Mógł przecież 
nastąpić samozapłon i byłaby tragedia.

● Wróćmy jeszcze na moment do stre-
fy, która jest wielką nadzieją i szansą 
zarówno dla inwestorów (do 2015 roku 
ulgi podatkowe dotyczące inwestycji) 
jak i ludzi poszukujących pracy.

● Zgadzam się z tym. I z przykrością mu-
szę powiedzieć, że nie mamy już terenów 
pod strefę. I to jest dramatem tego nasze-
go przedsięwzięcia. Jeden z inwestorów 
potrzebował 6 hektarów, mogliśmy tylko 
bezradnie rozłożyć ręce. Trudno się dzi-
wić, że z żalem patrzymy na 236 hektarów 
ugorów sąsiadujących z granicą Leżajska, 
które można byłoby zagospodarować z po-
żytkiem dla setek ludzi.

● To teren gminy Leżajsk. Wniosek 
o poszerzenie granic miasta w tej czę-
ści nie został zaakceptowany przez 
rząd. Wójt broni tych ugorów jak lew. 
Czy nie ma sposobu na to, by te dwie 
jednostki administracyjne: miasto 
i gmina znalazły wspólnie jakieś sen-
sowne wyjście?

● Można się dogadać, ale trzeba, żeby 
dobra wola była z dwóch stron. Razem 
z przewodniczącym Rady Miejskiej skie-
rowaliśmy zaproszenie do wójta i prze-
wodniczącego rady gminy na spotka-
nie. Odmówili. Co możemy więcej zro-
bić? Strefa jest przyznana dla miasta 
Leżajska.

● Może nie wszystko jeszcze straco-
ne. Sześć zakładów pracy znajduje się 
częściowo w gminie, a częściowo w mie-
ście. Nie jest to raczej szczęśliwe roz-
wiązanie.

● I ja tak sądzę.
● Granice miasta w części zostały 

jednak powiększone o osiedla leśników 
i służby zdrowia.

● Tę częściową zmianę granic i likwi-
dację ewidentnych nonsensów, o co wie-
lokrotnie prosiła społeczność tych dwóch 
osiedli, zaliczam do osiągnięć bieżącego 
roku. Ubolewam jednak, że zmiana doty-
czyła tylko części wsi Jelna. Gdyby przy-
chylono się do naszej propozycji, Wierza-
wice w roku przyszłym miałyby już kana-
lizację. Byłyby podłączone do Miejskiej 
Oczyszczalni. Muszę tu jeszcze jedno po-

wiedzieć. W roku bieżącym podpisaliśmy 
umowę pomiędzy gminą Kuryłówka a mia-
stem na odbiór ścieków za jednorazową 
opłatę w wysokości 200 tysięcy złotych, 
płatną w dwóch ratach. Nasza oczysz-
czalnia dysponuje wolnymi mocami prze-
robowymi – 2 tysiące metrów sześciennych 
na dobę. Podobną ofertę złożyliśmy gmi-
nie Leżajsk, ale nie chce z niej skorzystać. 
Przykro mi o tym mówić, lecz nie widzę 
sensu w tym, by w odległości 3 kilome-
trów od miejskiej oczyszczalni powstawa-
ła za kilka milionów złotych oczyszczalnia 
gminna dla zaledwie 500 czy 600 metrów 
sześciennych. To marnotrawstwo społecz-
nych pieniędzy. Wracając do granic. Gdy-
by sprawa potoczyła się po naszej myśli, 
w Starym Mieście przynajmniej 50 hek-
tarów ziemi zostałoby odpowiednio za-
gospodarowanych. I byłyby nowe miej-
sca pracy.

● Takim miejscem, choć na niewielką 
skalę, jest kryta pływalnia.

● O, z oddania tego obiektu do użytku 
jestem wyjątkowo zadowolony. Przez wie-

Konsekwentnie krok po kroku
Tadeusz Trębacz

● Zdecydowanie tak. Niespełna miesiąc 
później, w styczniu tego roku został nam 
wręczony stosowny dokument, który po-
zwolił tej strefie funkcjonować i 8 listopada 
nastąpiło oficjalne otwarcie w niej pierw-
szego zakładu produkcyjnego pod nazwą 
„Eurostal” w sąsiedztwie Fabryki Maszyn. 
Przetarg, ogłoszony przez Euro-Park Mie-
lec, wygrał inwestor krajowy, miejscowy, 
który produkuje już części do chłodzia-
rek i zamrażarek. Jest to produkcja eks-
portowa. Na początek „Eurostal” stwo-
rzył około 25 miejsc pracy. Zatrudnie-
nia trwają, docelowo znajdzie tam pracę 
100–120 osób.

● Miasto wyznaczyło pod tę strefę 
około 11 hektarów w pięciu enklawach. 
Zagospodarowana została dopiero jedna 
z nich. A co z pozostałymi?

● Kilku poważnych inwestorów zabiega 
o dwa kolejne tereny – zakład Uni Mode 
oraz blisko dwuhektarową działkę w są-
siedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 
Złożyli listy intencyjne i biznes plany. 
Procedury trwają. W najbliższych dniach, 
jeszcze przed świętami w SSE Europark 
Mielec zapadną wiążące decyzje. Zakładem 
Uni Mode zainteresowany jest producent 
odzieży, który zamierza zatrudnić docelo-
wo kilkaset szwaczek. W kolejnej enkla-
wie szansę zdobycia pracy ma mieć oko-
ło 120–150 osób. Czwartą enklawę sta-
nowi około 5 hektarów terenu i budynki 
dawnego Horteksu, których właścicielem 
jest obecnie „Hortino”. O ile wiem, trwa-
ją już przygotowania do zagospodarowa-
nia jej pod specjalną strefę ekonomiczną. 
Krótko mówiąc będą kolejne dodatkowe 
miejsca pracy.

● Pozostał jeszcze jeden segment 
strefy – teren po bazie paliw na Podol-
szynach.

To zaledwie 64 ary. I z tym mamy pe-
wien kłopot. Działka znajduje się w cen-
trum osiedla mieszkaniowego i praktycz-
nie każdy rodzaj produkcji może być uciąż-
liwy dla otoczenia. Nie możemy się zgo-
dzić na to, by stwarzać dyskomfort miesz-
kańcom.

● Odczuwali go boleśnie przez kil-
ka lat.

● I fakt, że udało nam się doprowadzić 
wiosną do wyprowadzki tej mieszalni paliw 
z Leżajska, uważam za kolejne osiągnięcie. 
W dodatku uczyniliśmy to w sposób poko-

le lat był on w sferze marzeń i radnych, 
i mieszkańców. Musiał odczekać w ko-
lejce na zakończenie ważniejszych inwe-
stycji. Fizyczna jego realizacja nastąpi-
ła za mojego poprzednika. My dokoń-
czyliśmy dzieła i dokonaliśmy przecięcia 
wstęgi. To wyjątkowo udana konstrukcja 
i wykonanie. Chwała za to należy się fir-
mie Exbud-Skanska; to doskonały wyko-
nawca. Może nie czas i pora porównywać, 
ale kiedy przypominam sobie baseny z cza-
sów szkoły średniej we Wrocławiu czy stu-
diów w Poznaniu, daleko im do naszego. 
Cieszę się niezmiernie, że tą krytą pływal-
nią zaczynają się interesować coraz więk-
sze grupy osób nie tylko z Leżajska, ale też 
sąsiednich gmin.

● Ten rok przyniósł również miastu 
wiele mniej kosztownych inwestycji. 
Zmieniła zdecydowanie swój wygląd le-
żajska Starówka i ulica Mickiewicza, po-
wstały nowe parkingi w kilku miejscach 
miasta, chodniki, zrealizowano pierw-
szy etap monitoringu miasta, przed 
miesiącem oddano do użytku małą 
obwodnicę w dzielnicy przemysłowej, 
dzięki której znaczna część transpor-
towych tirów omija miasto. To raczej 
powody do zadowolenia.

● I dodam, że na niektóre przedsię-
wzięcia nie wydaliśmy ani jednej złotówki 
z miejskiej kasy. Monitoring na przykład 
sfinansował Philip Morris. Elewacje ka-
mieniczek w rynku sfinansowali ich wła-
ściciele, miasto zapłaciło za montaż rusz-
towań i zajęło się załatwieniem wszel-
kich formalności łącznie z dokumenta-
cją i uzgodnieniami z konserwatorem za-
bytków. Koszty budowy parkingów i re-
montu kilku uliczek osiedlowych dzielili-
śmy po równi ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą. Dzięki wyraźnej życzliwości dyrekto-
ra Władysława Kowala z GDDKiA oddział 
w Rzeszowie trzy kilometry nawierzchni 
asfaltowej na ulicy Mickiewicza położono 
nie za nasze pieniądze. Otrzymaliśmy też 
prawie 1900 metrów kwadratowych kostki 
brukowej na chodniki. A nowa ulica Sta-
nisława Boronia w dzielnicy przemysłowej 
ujęta została we wniosku o dofinansowa-
nie ze środków unijnych. Ponadto na wrze-
śniowej sesji Rady Miejskiej z ust wicemi-
nistra infrastruktury padły deklaracje do-
tyczące budowy w Leżajsku ronda u zbie-
gu ulic Mickiewicza i Słowackiego oraz 
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realizacji obwodnicy miasta. Jest to duże 
osiągnięcie roku bieżącego. Mamy podpi-
sane porozumienie trójstronne – łącznik 
do obwodnicy, to jest 730 metrów, wyko-
nujemy wspólnie z Urzędem Marszałkow-
skim i GDDKiA, pozostałą część obwodni-
cy – 3700 metrów do lasu w Wierzwicach 
GDDKiA rozpocznie w 2007 roku. Pragnę 
podkreślić, że w wielu ważnych sprawach 
pomaga nam bardzo poseł Grzegorz Tu-
derek.

● Niewątpliwie estetyka miasta bar-
dzo się poprawiła. Zwłaszcza główna 
ulica i rynek, w wielu punktach cieszy-
ły oko żywe kobierce, nawet herb zo-
stał ułożony z kwiatów. Ale powstał też 
obiekt, który szpeci miasto – stacja ben-
zynowa w samym jego sercu. Czy pana 
ten twór nie razi?

● To obcy obiekt w Leżajsku. Nieste-
ty, ja na to wpływu nie miałem. Decyzja 
nie była przeze mnie wydana. Byłem i je-
stem przeciwnikiem tego rozwiązania.

● Ostatnio sporo kontrowersji budziło 
powstanie na placu przed MCK „grzyb-
ka” piwnego.

● Z grzybkiem jest mniej więcej tak, jak 
z kinem „Radość”. Pojawiły się głosy, bo-
dajże trzy czy cztery oficjalne – że to stary 
obiekt wybudowany przez społeczeństwo, 
a my go sprzedajemy. A przecież to wszyst-
ko są działania w ramach poprawy este-
tyki miasta. W przypadku kina należało-
by wydać 400–500 tysięcy zł na remont. 
A tak – pieniądze wpłynęły do kasy, wła-
ściciel wyłożył ponad milion złotych na re-
mont obiektu, wybudował parking. Dzi-
siaj budynek dawnego kina wszystkim się 
podoba. Została wmurowana tablica upa-
miętniająca fakt, że został on wybudowa-
ny ze składek społeczeństwa, której koszt 
pokrył obecny właściciel obiektu. Myślę, 
że podobnie będzie z tym „grzybkiem”. He-
ineken zaproponował, że wzorem wielu du-
żych miast, chce w tym miejscu postawić 
rodzaj symbolu swego produktu, a jed-
nocześnie skupić uwagę na kulturze pi-
cia piwa. Przeciwnicy tego pomysłu argu-
mentowali, że to zbyt blisko domu kultury 
i szkół. W „grzybku” oprócz piwa jest pep-
si, są frytki, herbatniki. Jest gdzie się 
schronić i przeczekać do autobusu. Wy-
daje mi się, że to była burza w szklan-
ce wody. Pragnę zauważyć, że Heineken 
jest jednym z głównych sponsorów waż-
nych imprez w mieście, festiwali, a tak-
że klubu „Pogoń”. W sumie jest to rocznie 
kilkaset tysięcy złotych.

● Panie burmistrzu, proszę powie-
dzieć, z czego jest pan niezadowolo-
ny?

● Jest takich kilka zamierzeń, które 
nie doczekały się realizacji. I to nie daje 
satysfakcji, chociaż nie są to sprawy wiel-
kiej wagi. Nie będę o nich mówił, ale to, cze-
go nie zrobiliśmy w tym roku, mamy szan-
se wykonać w przyszłym. Jeśli wytrwale 
i konsekwentnie dąży się do celu, można li-
czyć na pozytywne efekty. W życiu prywat-
nym też często nasze nadzieje nie bilansu-
ją się z rzeczywistością. A jednak w nowy 
rok wchodzimy z wiarą, że będzie lepszy. 
Ten był dla miasta dobry. Mam nadzie-
ję, że nadchodzący będzie jeszcze lep-
szy. I tego życzę nie tylko sobie i radnym, 
ale przede mieszkańcom Leżajska. Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się 
Nowego Roku życzę czytelnikom „Biuletynu 
Miejskiego” i naszym mieszkańcom dużo 
zdrowia, wszystkiego najlepszego w życiu 
osobistym i zawodowym.

● Dziękuję za rozmowę i życzenia.
Rozmawiała

Barbara Woś-Lisiecka

W tym roku w wigilię święta, 10 listopa-
da, po uroczystej, koncelebrowanej Mszy 
św. w Bazylice, której oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Miejska w Leżajsku, 
ze słowno-muzycznym montażem wystąpi-
li uczniowie ZST. Następnie przedstawicie-
le samorządów lokalnych, weterani walk, 
poczty sztandarowe urzędów i instytu-
cji, harcerze i mieszkańcy Leżajska uda-
li się pod pomnik przy ulicy Mickiewicza, 
by przy wtórze werbli złożyć wieńce i oddać 
honory ludziom, którzy poświęcili swe ży-
cie za wolność Ojczyzny. W imieniu miasta 
hołd bohaterom oddali: Tadeusz Trębacz, 
Tadeusz Karakuła i Daniel Zając.

Ów pomnik ma długą historię. Wznie-
siony został dla upamiętnienia powstań 
narodowych na skraju ulicy Mickiewicza 
przy skrzyżowaniu ulicy Tomasza Michał-

W hołdzie patriotom
Tradycyjnie, w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej, które przyda na dzień 11 listopada, mieszkańcy Leżajska 
i powiatu czczą pamięć bohaterów, którzy w powstaniach i woj-
nach walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

ka z Placem Mariackim. Jego autorem był 
Walenty Niemczyk, mieszkaniec dzielnicy 
Podklasztor. Uroczystego odsłonięcia do-
konano 24 maja 1925 roku. Ponad pię-
ciometrowy monument ma wmurowa-
ną w wysoki cokół tablicę z inskrypcją: 
„Poległym bohaterom z roku 1831–1863–
1918 za walkę o wolność i niepodległość 
ojczyzny wdzięczni rodacy. Staraniem ko-
mitetu obywatelskiego z Podklasztoru. Le-
żajsk 24. V.1925”. Nad cokołem zwężający 
się ku górze kamienny prostopadłościan 
ozdobiony jest płaskorzeźbą orła w koronie 
ze stylizowanym snopkiem na piersiach 
(tzw. Orłem Wazów). Pomnik wieńczy wy-
soki krzyż z płaskorzeźbą ukrzyżowanego 
Chrystusa. Monument otacza ogrodzenie 
z betonowych słupów spiętych kutym z że-
laza łańcuchem.

W tym roku staraniem władz miejskich 
pomnik został od podstaw odrestaurowa-
ny. Dzieła podjęła się Pracownia Konser-
wacji Zabytków Stanisława Kłosowskiego 
z Krakowa.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka



8 9

• • •  
inwestycje w mieście

Droga o długości 300 metrów jest łącz-
nikiem pomiędzy drogą krajową Stalo-
wa Wola – Przemyśl, a także drogą wo-
jewódzką Naklik – Szklary. Pozwala ona 
na sprawny dojazd do licznych zakładów 
w dzielnicy przemysłowej oraz istniejące-
go już i tych, które powstaną w leżajskim 
oddziale Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec.

Ten stosunkowo krótki odcinek dro-
gi znacznie ułatwił życie kierowcom ti-
rów – pozwolił ominąć dwa przejazdy ko-
lejowe i skrócił czas przejazdu. Znaczna 
część ciężkiego ruchu kołowego kieruje 
się teraz na tę drogę, omijając centrum 
Leżajska.

Wykonawcą tej inwestycji była miejsco-
wa firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów SA. – Historia budowy tej drogi 
jest bardzo krótka – powiedział podczas 
uroczystości otwarcia prezes PBDiM Ry-

szard Hadała. – W ciągu około 40 dni wyko-
nano prace ziemne i położono nawierzchnie 
asfaltowe. A jeszcze na początku września 
tego roku rósł w tym miejscu las.

Na uroczystość przybyli licznie zapro-
szeni goście, których powitał burmistrz 
Leżajska Tadeusz Trębacz. Byli między 
innymi: senatorowie Janina Sagatowska 
i Józef Sztorc, poseł Grzegorz Tuderek, 
wicemarszałek woj. podkarpackiego Ju-
lian Ozimek, dyrektor wydziału rozwoju 
regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Wiesław Pajda, dyrektor rze-
szowskiego oddziału GDDKiA Władysław 
Kowal, dyrektorzy SSE Euro-Park Mie-
lec Mariusz Błędowski i Krzysztof Ślęzak, 
przedstawiciele władz powiatu, instytucji 
i zakładów przemysłowych Leżajska.

Drogę poświęcili ks. Krzysztof i kustosz 
Sanktuarium MBP o. Stanisław Komornik, 
po czym nastąpiło przecięcie biało-czerwo-

nej szarfy rozciągniętej w poprzek jezdni 
i ruszyła kawalkada aut. Droga ta od czer-
wonego mostu do drogi krajowej Leżajsk – 
Stalowa Wola nosi nazwę Stanisława Bo-
ronia, człowieka wielce zasłużonego dla 
miasta i powiatu, który był inicjatorem 
powstania dzielnicy przemysłowej w Le-
żajsku oraz rozwoju infrastruktury tech-
nicznej i społecznej miasta.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

Szerokiej drogi!
8 listopada br. uroczyście otwarto i przekazano do użytku nową 

drogę, tzw. małą obwodnicę, mającą ogromną rolę w rozwiązaniu 
układu komunikacyjnego w dzielnicy przemysłowej Leżajska.

Oto, co o firmie, która była 
wykonawcą tej drogi, powie-
dział nam jej prezes Ryszard 
Hadała:

roku wyniki były niezłe. Spółka dyspono-
wała bardzo dobrym sprzętem – w całości 
przejętym z firmy państwowej. Skarb Pań-
stwa przekazał nam w leasing cały mają-
tek na okres 10 lat. Spłacamy raty kwar-
talnie.

Kłopoty zaczęły się w 2001 roku. Powo-
dowały je z jednej strony znaczny przerost 
zatrudnienia, z drugiej duża konkuren-
cja. Spółka nie osiągała wyników na mia-
rę oczekiwań i trzeba było podjąć radykal-
ne działania – pozyskać inwestora strate-
gicznego, podnieść wartość kapitału inwe-
stycyjnego. Te zamierzenia się powiodły. 
A inwestorem strategicznym zostały Ko-
palnie Dolomitu Sandomierz SA. To bar-
dzo duża firma, również założona na ba-
zie firmy państwowej, spółkę założyli pra-
cownicy i stąd dysponuje ona w stu pro-
centach kapitałem polskim.

Kopalnie Dolomitu Sandomierz weszły 
aportem 18 stycznia 2001 roku. Inwestor 
strategiczny posiada pakiet kontrolny ak-
cji. Pozostałe akcje należą do pracowni-
ków. Dokonane zostały zmiany reorgani-
zacyjne. Główna dewiza naszych moco-
dawców czyli głównego inwestora stra-
tegicznego była taka, żeby nie zwalniać 
ludzi lecz nadwyżkę pracowników umy-
słowych przeorientować na fizycznych. 
Muszę podkreślić rolę naszego inwesto-
ra strategicznego – pozwala się rozwijać, 

przynosić dochody, modernizować 
sprzęt i inwestować.

Dysponujemy nowoczesnym sprzę-
tem do układania mas (rozścielacze, 
walce, koparki itp.). Mamy też najnow-
szej generacji wytwórnię mas bitumicz-
nych Ammann o wydajności 100 ton 
na godzinę. Zatrudniamy średnio w cią-
gu roku około 100 osób. Mamy bardzo 
dobry dział techniczny, wykwalifikowa-
ną kadrę średniego dozoru techniczne-
go, młodzi majstrowie podnoszą kwali-
fikacje zawodowe kontynuując naukę 
na studiach wyższych.

Podstawą naszej działalności jest bu-
dowa, modernizacja dróg i mostów. Po-
nadto świadczymy usługi w zakresie 
naprawy sprzętu transportowego oraz 
sprzedaży paliw. W roku bieżącym fir-
ma nasza wybudowała drogi na terenie 
takich miast, jak: Leżajsk, Łańcut, So-
kołów, Nowa Sarzyna oraz w gminach 
Grodzisko Dolne, Żołynia, Czarna, Bia-
łobrzegi. Realizowaliśmy również zada-
nia inwestycyjne dla Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Rzeszowie.

Perspektywy? Rozwijać się, doskona-
lić, odnawiać sprzęt i sprostać konku-
rencji. Stawiamy na jakość, rzetelność 
i odpowiedzialność.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów jako spółka akcyjna zaczęło funk-
cjonować 1 kwietnia 1999 roku. Do tego 
momentu była spółką pracowniczą. Ak-
cje przedsiębiorstwa państwowego mieli 
pracownicy i ich rodziny. To był pierw-
szy założycielski kapitał. W pierwszym 
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Na oficjalnym otwarciu (8 listopa-
da br.) pierwszego w leżajskim oddzia-
le mieleckiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Euro-Park zakładu produkcyj-
nego „Euro-Stal” byli parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz wojewódz-
twa i samorządów lokalnych, dyrekto-
rzy SSE z Mielca, wszyscy goście, któ-
rzy godzinę wcześniej uczestniczyli 
w uroczystości przekazania do użytku 
nowej drogi prowadzącej do dzielnicy 
przemysłowej miasta.

Ten dzień z pewnością przejdzie do hi-
storii firmy jako wielkie wydarzenie.

– Państwa obecność potwierdza fakt, 
że jesteśmy dzisiaj świadkami bardzo 
ważnego wydarzenia dla miasta Leżajska 
– powiedział, witając przybyłych, współ-
właściciel firmy „Euro-Stal” Marian Łoś. – 
Nie ukrywam radości z faktu, że mogę się 
wpisać w ten bardzo pozytywny kontekst 
dzisiejszych uroczystości.

Burmistrz Tadeusz Trębacz, poseł Grze-
gorz Tuderek, senatorowie Janina Saga-
towska i Józef Sztorc, dyrektor wydzia-
łu rozwoju regionalnego Podkarpackie-

Inauguracja „Euro-Stal”

Marian Łoś, współwłaściciel spół-
ki „Euro-Stal” i dyrektor firmy „Mar-
ketchem”:

Nasza firma „Euro-Stal” została zare-
jestrowana jako spółka z o. o. 3 mar-
ca 2004 roku. 2 czerwca br. kupiliśmy 
od miasta teren o powierzchni 1 hekta-
ra 60 arów i dwie hale o powierzchni 
1600 metrów kwadratowych. Postano-
wiliśmy uruchomić produkcję akceso-
riów do chłodziarek i zamrażarek.

To, że postanowiliśmy produkować 
akcesoria do urządzeń chłodniczych, 
nie jest dziełem przypadku. Od kilku 
lat razem z moim wspólnikiem, produ-
kującym urządzenia chłodnicze, sprze-
dawaliśmy owe urządzenia na Ukrainę 
i do Rosji. Naszym zadaniem było wypo-
sażenie tych urządzeń w akcesoria. Mie-
liśmy je kupować u producentów. Doszli-
śmy do wniosku, że przecież zamiast ku-
pować u innych, możemy je produkować 
sami. Postanowiliśmy zatem uruchomić 
ich produkcję. W pierwszej wersji chcieli-
śmy wybudować fabrykę pod Warszawą. 
Ale zachęceni przez burmistrza Leżajska 
zdecydowaliśmy się na uruchomienie 
produkcji w Leżajsku. W podjęciu decy-
zji pomógł nam klimat stworzony przez 
władze miasta i fakt stworzenia filii mie-
leckiej SSE – obszar Leżajsk. Stworzona 
oferta wydała nam się ciekawa i przyszło-
ściowa. Nieoceniony wkład w utworze-
nie tu naszej firmy ma oczywiście prezes 
mieleckiej strefy pan Mariusz Błędowski. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że wraz z uru-
chomieniem leżajskiej podstrefy poprawia 
się infrastruktura komunikacyjna. Otwar-
cie dziś tej drogi ułatwia dojazd do części 
przemysłowej miasta. Na pewno zachęci 
do inwestowania w Leżajsku kolejnych 
przedsiębiorców.

W wyjątkowo krótkim czasie udało 
nam się wyremontować pierwszą halę, 
zakupić maszyny i uruchomić produk-
cję. Na dzień dzisiejszy zatrudniliśmy 
25 osób. W większości są to osoby prze-
bywające dłużej niż jeden rok na bezro-
bociu. W najbliższym czasie planujemy 
remont drugiej hali, w której zamierza-
my uruchomić produkcję wyrobów me-
talowych. Pozwoli to docelowo zatrudnić 
jeszcze blisko 65 osób.

Dotychczas zainwestowaliśmy 1 800 000
złotych. W całości jest to kapitał polski. Za-
kupiliśmy najwyższej klasy sprzęt – ma-
szyny i urządzenia produkcji angielskiej 
i niemieckiej. Na początek będziemy pro-
dukować kosze do chłodziarek, mamy 
już podpisane pierwsze kontrakty a pro-
dukcja ruszyła dzisiaj. Nie ukrywam sa-
tysfakcji, że uruchomienie naszego zakła-
du jest początkiem dla kolejnych inwesty-
cji SSE mieleckiej obszar Leżajsk. To bar-
dzo przyjemne uczucie dla przedsiębiorcy, 
że poprzez to, co robi, przyczynia się do go-
spodarczego rozwoju miasta.

Kiedy w 1991 roku postanowiłem za-
jąć się handlem, nie śniło mi się, że dziś 
będę otwierał zakład. Zaczynałem od uru-

chomienia hurtowni przemysłowo-spo-
żywczej. Z czasem doszły kolejne bran-
że handlowe i usługowe. Dziś firma 
Marketchem jest kilkupodmiotowa, 
bo oprócz handlu prowadzi działal-
ność usługową. Nie ukrywam satysfak-
cji, że działająca od kilku miesięcy pral-
nia wodno-chemiczna świadczy usługi 
wysokiej jakości, podpisujemy kolejne 
kontrakty.

Utworzenie filii mieleckiej SSE obszar 
Leżajsk to kolejne wyzwanie, któremu 
chcę stawić czoła. Przedsiębiorstwo, któ-
re dziś otwieramy, rokuje szybki rozwój, 
a co najważniejsze przyczyni się do roz-
woju gospodarczego miasta. Biznes plan 
Euro-Stal zakłada produkcję w wysoko-
ści jednego miliona sztuk różnego rodza-
ju akcesoriów. Nasze wyroby będą trafia-
ły do krajów Unii Europejskiej, na rynki 
wschodnie. W rozwoju naszej firmy liczy-
my na dotacje z inwestycyjnych fundu-
szy unijnych w ramach wymienialnego 
programu wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw. W tym celu złożyliśmy 
stosowne wnioski. Uzyskane środki unij-
ne pozwolą nam na zakup sprzętu, a tym 
samym na zwiększenie produkcji. Nato-
miast wszystkie uzyskane ze sprzedaży 
środki będziemy przeznaczać na inten-
sywny rozwój firmy.

Tak w skrócie przedstawia się historia 
naszej obecności gospodarczej w Leżaj-
sku. Leżajsk jest wyjątkowo przyjaznym 
miastem dla przedsiębiorców.

go Urzędu Wojewódzkiego Wiesław Pajda 
złożyli gratulacje Marianowi Łosiowi jako 
pierwszemu inwestorowi w leżajskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej. Powszechnie 
też wyrażali uznanie, że idea utworzenia 
jej w Leżajsku, o co bardzo zabiegał bur-
mistrz T. Trębacz, stała się faktem.

Wiesław Pajda powiedział: – Zakład bę-
dzie służyć ludziom tego regionu, to wspa-
niały dowód na tom, że o rzeczywistości 
społecznej a przede wszystkim gospodar-
czej świadczy nie tylko aktywność polity-
ków, ale zaangażowanie samych przed-
siębiorców. Ten przypadek w Leżajsku 
jest przykładem na kapitalną współpra-
cę władz rządowych, samorządowych i lu-

szefowi firmy i życzę, by przedstawione 
plany się spełniły.

Mariusz Błędowski, dyrektor Oddziału 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK Mielec powiedział, że kiedy 9 lat 
temu tworzono strefę w Mielcu, byli tacy, 
którzy nie wierzyli w powodzenie tego 
przedsięwzięcia. – Potraktowaliśmy to po-
ważnie. I dzisiaj działa ona w 8 miastach, 
gminach Polski południowo-wschodniej, 
w tym 7 lokalizacji jest w województwie 
podkarpackim. W ostatnim roku doszły 
3 nowe – w tym Leżajsk.

O. Stanisław Komornik dokonał po-
święcenia hali produkcyjnej, zaprosze-
ni goście po kawałeczku przecinali wstę-

dzi biznesu. Ja chce przede wszystkim 
pogratulować władzom miasta Leżajska 
a przede wszystkim burmistrzowi Tade-
uszowi Trębaczowi za pomysł, aktywność, 
wytrwałość i skuteczność w tym, co dzi-
siaj po mału się finalizuje. Gratuluję też 

gę, niektórzy brali skrawki na pamiątkę. 
Włączono maszyny i produkcja elemen-
tów do chłodziarek i zamrażarek ruszy-
ła na dobre.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka
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Rozmowa
z Joanną Chwostek
Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku
● Poborcom podatkowym od wiek wie-

ków raczej trudno było liczyć na sym-
patię społeczeństwa. I nic się chyba 
nie zmieniło.

● Nawet najbardziej niewdzięczną rolę 
można wykonywać z wdziękiem. Celem 
Urzędu Skarbowego jest wspieranie polity-
ki wzrostu gospodarczego poprzez spraw-
ne i profesjonalne zarządzanie finansami 
publicznymi oraz budowanie pozytywnego 
wizerunku administracji rządowej w spo-
łeczeństwie.

● Urząd Skarbowy w Leżajsku, który 
zasięgiem terytorialnym swojego dzia-
łania obejmuje cały powiat, powierzo-
ny został pani pieczy prawie rok temu. 
Spotkałam się z opinią, że ostatnio 
jest tu cieplej.

● Zadaniem naczelnika Urzędu Skarbo-
wego jest służenie Państwu i jego obywa-
telom. Ma on w tym celu korzystać ze swej 
wiedzy i doświadczenia. Powinien też dbać 
o stały wzrost poziomu i jakości świad- Joanna Chwostek

Wdzięk niewdzięcznej roli

podatkowych. Jednym z naszych zadań 
jest realizacja kontroli podatkowych w celu 
sprawdzenia prawidłowości rozliczeń z ty-
tułu zobowiązań podatkowych ciążących 
na obywatelach. Dążąc do sprawnej i sku-
tecznej realizacji dochodów Państwa zwra-
camy jednak szczególną uwagę na to, aby 
cel ten nie przysłonił nam właściwego do-
boru środków i metod działania.

● Kontrole, decyzje, sankcje – to sło-
wa, które najczęściej kojarzą się z insty-
tucją, którą pani kieruje. Posępne twa-
rze urzędników, paragrafy, zero życzli-
wości to stereotyp pracownika urzędu 
skarbowego. A pani jest pogodna.

● Nie tylko ja. Pracownicy w naszym 
urzędzie też. Nie mamy złych intencji, 
ale musimy respektować zapisy w usta-
wach i rozporządzeniach resortu. My też 
możemy zostać ukarani.

● W tym roku zmienione zostały prze-
pisy dotyczące przyznawania wszelkie-
go rodzaju zasiłków i stypendiów. Osoby, 
które chciały je uzyskać, musiały przed-
stawić zaświadczenie z urzędu skarbo-
wego o wysokości dochodów. Jak bardzo 
skomplikowało to pracę Urzędu?

● Tak zorganizowaliśmy pracę, aby po-
datnicy w dniu złożenia wniosku otrzyma-

czonych przez urząd usług, a w szcze-
gólności o poziom obsługi podatników 
i przestrzeganie ich praw. Rolą naczel-
nika jest wspieranie i promocja profesjo-
nalnych postaw swoich pracowników oraz 
dbanie o ich rozwój zawodowy i dobry kli-
mat pracy. Czy jest cieplej? Może tak. Za-
leży mi na tym – i wszystkim pracowni-
kom również – aby nasi klienci czuli i wie-
dzieli, że przychodząc do naszego Urzędu 
Skarbowego, mogą liczyć na profesjonal-
ną i sprawną obsługę. Chcemy służyć po-
datnikom w poprawnym wywiązywaniu się 
z nałożonych na nich obowiązków.

● Przyjazny urząd ściągający podatki 
wydaje się tworem nierealnym.

● Powtórzę więc – staramy się pomagać 
podatnikom, ale równocześnie z taką samą 
determinacją podchodzimy do nadużyć 

li stosowne zaświadczenie. W 2004 roku 
wydaliśmy około 25 tysięcy takich za-
świadczeń.

● Dla chcącego nie ma nic trudnego?
● Na to wygląda.
● Sala operacyjna, pierwszy punkt 

kontaktowy podatnika z Urzędem bar-
dzo zmieniła ostatnio swój wystrój. 
Czy jest to pierwszy krok do montowa-
nia złotych klamek?

● Nic z tych rzeczy. Nie stać nas na re-
monty. Ale z myślą o osobach przychodzą-
cych do nas, własnymi siłami, przy zaan-
gażowaniu pracowników odnowiliśmy salę 
obsługi podatników.

● Sami malowali ściany?!
● Tak. Sami.
● A co znaczy ten kącik dla dzieci 

w sali operacyjnej?

● W niektórych urzędach skarbowych 
w Polsce już takie miejsca są. W naszym 
województwie jesteśmy prekursorami, dla-
tego może on budzić zdziwienie. Ale pro-
szę wziąć pod uwagę fakt, że po zaświad-
czenia o wysokości dochodu przychodzą 
do nas często ludzie, którzy mają dzie-
ci. Jeśli jest taki kącik, w którym dziecko 
nie tracąc z pola widzenia bliskiej osoby 
wkracza w swój świat, jego mama czy tato 
mogą spokojnie załatwić sprawę. Dlatego 
przygotowaliśmy kącik zabaw dla najmłod-
szych obywateli naszego powiatu, którzy 
razem z rodzicami przychodzą do nas.

● Czy to prawda, że pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Leżajsku zaczną 
wkrótce w pewnym sensie zastępować 
nauczycieli?

● Tylko w pewnym sensie. W 2005 roku 
chcemy przy współudziale Ministerstwa 
Finansów przeprowadzić w klasach pią-
tych szkół podstawowych naszego powia-
tu lekcje na temat: „Dlaczego płacimy po-
datki i na co są one wydawane”. Celem 
tych lekcji jest uświadomienie młodym 
obywatelom faktu, że państwo musi sto-
sować pobrania podatkowe, by zgroma-
dzić środki na realizację takich zadań 
jak opieka społeczna, zapewnienie bez-
pieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-
nego kraju. Maksyma przygotowanych 
lekcji to hasło sformułowane przez De-
partament Organizacji Skarbowości Mi-
nisterstwa Finansów „Skąd mamy na te 
wydatki – wszyscy płacimy podatki”. My-
ślę, że ta inicjatywa spotka się z zaintere-
sowaniem przede wszystkim dyrektorów 
naszych szkół podstawowych. To bardzo 
ważne, aby już w wieku szkolnym dzieci, 
młodzież rozumiała cele, jakim służy po-
wszechne opodatkowanie.

● Dziękuję za rozmowę i w Nowym 
Roku życzę wszelkiej pomyślności.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka
Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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„BM” poprosił Franciscusa 
Sniedersa o chwilę rozmowy

● Jak się pan czuje w naszym mie-
ście?

● Dobrze. Bardzo dobrze. Miasteczko 
jest piękne, spokojne, mam mieszkanie, 
poznałem dużo przyjaznych ludzi. I mam 
bardzo dużo pracy.

● Praca wypełnia tylko część nasze-
go życia.

● Myśli pani, że jestem sam, bez rodzi-
ny? To nieprawda. Moja żona jest tutaj, 
w Leżajsku, a trochę w Holandii. A dzie-
ci już są dorosłe. Syn ma żonę, pracuje 
w Kazachstanie, córka mieszka i pracu-
je w Holandii. Każdy człowiek ma wolny 
wybór i jest tam, gdzie uznał, że powinien 
być. Ale my się często spotykamy i mamy 
ze sobą stały kontakt. Teraz spotkamy się 
w święta.

● Często odwiedza pan swój rodzin-
ny kraj?

● Mniej więcej raz w miesiącu. 
Ale ja już nie mieszkam w Holandii. Mój 
dom jest w Belgii, nad morzem, blisko gra-
nicy francuskiej.

● Mówi pan po polsku...
●... Nauczyłem się tutaj, w Leżajsku. 

Moja żona też. To trudny język, ale nasz 
chyba nie jest dla was łatwiejszy.

● Czy praca w innym kraju, z dala 
od rodziny i rodzinnego kraju bardzo 
komplikuje życie?

● To nie jest aż tak trudne. Ja prawie 
zawsze pracowałem za granicą. Dla grupy 
Heineken pracuję od 1968 roku. Z tego tyl-
ko cztery lata przepracowałem w Holandii. 
Większość mojego życia spędziłem w Afry-
ce; najdłużej, bo dziewięć lat w Kongo, po-

tem w Kamerunie, Czadzie, Ruandzie, An-
goli... Grupa Heineken ma 150 browarów 
w świecie, a w Holandii tylko trzy. Te trzy 
browary produkują rocznie około 14 mi-
lionów hektolitrów piwa. Jest to porówny-
walne z produkcją browarów wchodzących 
w skład grupy Żywiec w Polsce.

● Ile browarów w Polsce jest własno-
ścią koncernu Heineken?

● Heineken w Polsce to Grupa Żywiec. 
Ma cztery duże browary – Żywiec, Warka, 
Elbląg i Leżajsk i dwa mniejsze: Kujawiak 
i Cieszyn. Największy jest Żywiec. Trzy po-
zostałe pod względem wielkości produkcji 
piwa są porównywalne.

● W jakiej kondycji jest teraz browar 
w Leżajsku?

● Jest w trakcie modernizacji. Będzie-
my ją prowadzić jeszcze dwa lata. Rocz-
nie inwestujemy około 20 milionów zło-
tych. Chcemy, żeby był kompletnie zmo-
dernizowany aż będzie pod względem ja-
kości i wielkości produkcji na tym samym 
poziomie co najlepsze browary w grupie 
Heineken.

● Kiedyś Zakłady Piwowarskie w Leżaj-
sku zatrudniały ponad tysiąc osób...

●... a w tej chwili jest ich 350. Jestem 
prawie siedem lat w Leżajsku i rzeczy-
wiście na początku pracowało tu tysiąc 
osób. Ale trzeba było przeprowadzić mo-
dernizację zakładu, wprowadzić nowo-
czesny sprzęt potrzebny do produkcji. 
Niestety, dla ludzi jest coraz mniej pra-
cy, mimo że produkcja jest od tego cza-
su trzy razy większa. Przez nowoczesność 
i modernizację jest zawsze tak, że ludzi po-
trzeba mniej, a piwa jest więcej. W roku 
1999 Leżajsk produkował 700 tysięcy hek-
tolitrów piwa. W tym roku wyprodukowa-
liśmy o ponad milion hektolitrów więcej. 

W roku 2005 planujemy uzyskać produk-
cję na poziomie 2 milionów hektolitrów. 
Jak dojdziemy do tych dwóch milionów 
hektolitrów, nastąpi stabilizacja w pro-
dukcji i zatrudnieniu. Myślę, że będzie 
stale pracowało około 350 osób.

● Niewiele jest na świecie gatunków 
piwa, które mają swój specyficzny, nie-
powtarzalny smak. Co trzeba zrobić, 
żeby wyprodukować dobry trunek?

● Piwo ma bardzo długą tradycję. Od ty-
sięcy lat ludzie je piją. Z produkcją piwa 
wiążą się pewne tajemnice, ale nie aż tak 
duże, jakby się zdawało. Wszędzie robi się 
je podobnie, ale każde piwo ma swój cha-
rakter. W Grupie Żywiec mamy dwa rodza-
je piwa – lokalne, jak Leżajsk, Żywiec, War-
ka – i markę Heineken. W Polsce marka 
Heineken jest robiona tylko w Żywcu. Bę-
dzie chyba też produkowana w przyszłości 
w Leżajsku i pozostałych browarach. Jak 
się robi piwo Heineken? Przede wszystkim 
musi być bardzo precyzyjnie przestrzegana 
receptura. Produkt jest wielokrotnie ana-
lizowany i testowany w Holandii. A piwo 
lokalne Leżajsk to sztuka browarników 
w Leżajsku.

● Więc jednak jest to sztuka?
● Dobry browarnik jest jak dobry ku-

charz. Ma swoje sposoby i tajemnice, któ-
rych nie zdradza.

● Najwyżej przekazuje je swoim na-
stępcom, jak było to w pana rodzinie?

● Pochodzę z rodziny browarników. Moi 
pradziadowie od wieków mieli w Holandii 
browar. Mały browar w małym miastecz-
ku niedaleko granicy z Belgią. Tradycja 
piwowarska przechodziła z ojca na syna, 
to normalne. Już go nie ma, został sprze-
dany, ale ja pozostałem wierny rodzinnej 
tradycji warzenia piwa. Cały czas pracuję 
w browarach tyle że Heinekena.

● Więc zapewne zna pan dobrze tajni-
ki sztuki piwowarskiej.

● Znam. Ale nie mogę ich zdradzić.
● Proszę... chociaż jedną!
● Dobrze. To zasada numer jeden – 

do piwa trzeba mieć serce.
● Dziękuję.

Rozmawiała
Barbara Woś-Lisiecka

Do piwa trzeba mieć serce
Franciscus Snieders mieszka w Leżajsku od siedmiu lat. Jest Ho-

lendrem, który całe swoje zawodowe życie związał z koncernem 
Heineken. Zadomowił się w naszym mieście, gdy piwny potentat 
kupił kilka polskich browarów, między innymi browar leżajski. 
Jest jego dyrektorem generalnym.

Franciscus Snieders
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• • •  
spotkania

„Biuletyn Miejski” skorzystał 
z okazji i poprosił o chwilę roz-
mowy z człowiekiem, którego pra-
przodkiem jest leżajski twórca 
chasydyzmu czczony przez wier-
nych na całym świecie.

● Co pana sprowadza do Leżajska?
● Chcę odnaleźć grób mojego dziadka. 

Nie ma po nim śladu. Byłem na cmen-
tarzu, ale nie odnalazłem macewy z jego 
nazwiskiem jak też wielu innych moich 
przodków.

● To krewny w prostej linii cadyka 
Elimelecha Weissbluma?

● Tak, szósta generacja. Ja jestem ósmą 
generacją cadyka Elimelecha. Wszystkie 
kolejne pokolenia naszej rodziny żyły 
w Leżajsku do wojny, która wybuchła 
w 1939 roku. Wtedy nadeszły straszne 
czasy.

● Pana dziadek ich nie doświadczył.
● Umarł w 1930 roku i pochowany zo-

stał tu, w Leżajsku. Ale ojciec wiele prze-
cierpiał. Został wywieziony na Syberię. 
Udało mu się wrócić do Polski w 1946 roku 
i wkrótce potem wyjechać do Ameryki. 
Ja urodziłem się już tam, za oceanem, 
w 1969 roku.

● Jak często bywa pan w Leżajsku?
● Raz w roku, w marcu, w rocznicę 

śmierci mojego przodka Elimelecha We-
issbluma. Odwiedzam jego grób i cmen-
tarz, na którym w przeszłości pochowa-
ni zostali też inni członkowie mojej fami-
lii. Zawsze w naszej rodzinie, w każdym 
pokoleniu, byli rabini. Ja też jestem rabi-
nem; mam tytuł wielkiego rabina, a nasza 
synagoga w Nowym Jorku otrzymała pięć 
lat temu nazwę „Rabbi Elimelech from 
Leżajsk”. Jestem jedynym spadkobiercą 
Elimelecha, całej spuścizny po nim i dla-
tego bardzo zależy mi na tym, żeby relikty 
naszej przeszłości w Leżajsku miały god-
ną oprawę i żeby współpraca z miastem 
dobrze się układała.

szłości, o których pan mówi. Zosta-
ły oczyszczone i złożone na kirkucie. 
Władze miasta z szacunkiem podcho-
dzą do wszelkich, także i tych zabyt-
ków tradycji i kultury dawnych miesz-
kańców Leżajska.

● Wiem o tym. Słyszałem o mace-
wach wydobytych podczas budowy ron-
da. Nie wiem, czy wśród nich jest ta, któ-
ra mówi o moim dziadku. Mam nadzieję, 
że uda mi się odnaleźć tablicę z jego na-
zwiskiem.

● Pana zamysł odrestaurowania cmen-
tarza żydowskiego zbiega się z zamie-
rzeniami władz Leżajska, które także 
planują stworzenie infrastruktury wo-
kół tego szczególnego miejsca. Nieste-
ty, miasto nie ma takich możliwości, ja-
kimi mogą dysponować gminy żydow-
skie. Burmistrz Leżajska zadeklarował 
daleko idącą pomoc, ale na to przed-
sięwzięcie należałoby przekazać miastu 
około 150 tysięcy dolarów.

● Nie mam takich pieniędzy. Ale mam 
pomysł, skąd je wziąć. Po powrocie do No-
wego Jorku nawiążę kontakty z ludźmi, 
którzy pochodzą z Leżajska i poprzez nich 
będę próbował uzyskać potrzebne pienią-
dze na renowację cmentarza. Najpierw jed-
nak potrzebne będą mapy, dokumenty, 
plany, detale, wyliczenia, kosztorys, żeby 
pokazać to wszystko w Nowym Jorku lu-
dziom, którzy będą tę renowację cmen-
tarza sponsorowali. Dostanie od miasta 
szczegółowych planów i kosztorysu bar-
dzo by mi ułatwiło zebranie pieniędzy. 
Wiosną, jak będzie cieplej, można by za-
cząć roboty. Władze w Leżajsku – jak wi-
dzę – są życzliwe temu zamierzeniu, więc 
jest szansa, że się ono powiedzie. Czeka 
nas długa droga, ale kto chce i umie pa-
trzeć, zobaczy światło w tunelu.

● Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Barbara Woś-Lisiecka
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Otwarty
dzień PKS

Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej sp. z o. o. 
w Leżajsku w rocznicę oddania 
do użytku nowoczesnych obiek-
tów firmy zorganizowało „Dzień 
otwarty” Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów. Była nim sobo-
ta, 20 listopada br.

Tego dnia można było bezpłatnie spraw-
dzić i ustawić światła, zbadać stan ukła-
du hamulcowego i zawieszenia w samo-
chodach różnych typów i marek. – Z jednej 
strony zależało nam na popularyzacji na-
szej firmy – powiedział nam szef promocji 
Mariusz Zielnicki – z drugiej na przyczynie-
niu się do poprawy bezpieczeństwa na na-
szych drogach. Diagnosta inż. Andrzej 
Brudek dodał, że te trzy elementy zawsze, 
a zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, 
mają zasadniczy wpływ na zachowanie się 
naszego auta na drodze i pewność jazdy. 
– Sprawdzaliśmy stan hamulców, amorty-
zatorów, ustawialiśmy światła. Zaintere-
sowanie było znaczne. Z naszych bezpłat-
nych usług skorzystało tego dnia około 
pięćdziesięciu właścicieli aut. Z tymi, któ-
rych pojazdy wymagały poważniejszych 
napraw, umawialiśmy się na konkretne 
terminy w najbliższym tygodniu.

Dzień dla leżajskiego PKS był o tyle nie-
zwykły, że akurat właśnie spadł pierwszy 
śnieg i wielu kierowcom przypomniał o ko-
nieczności wymiany opon z letnich na zi-
mowe. Ruch więc tego dnia był w firmie 
przy ulicy Nad Stojadłem 1 spotęgowany. 
Nowy tydzień zaczął się równie pracowicie. 
„Przygodni” kierowcy nie mieli szans na za-
łatwienie sprawy „od ręki” – musieli odstać 
swoje. Na marginesie warto dodać, że PKS 
prowadzi tzw. depozyt opon, co oznacza, 
że po zmianie letnie opony mogą tam bez-
piecznie przezimować; nie trzeba ich zabie-
rać, chować w garażu czy piwnicy. Mogą 
spokojnie przeczekać w specjalnym po-
mieszczeniu PKS do wiosny, czyli do na-
stępnej wymiany. To jedna z nowych pro-
pozycji leżajskiej firmy.

(bwl)

Rabin Daniel Rokeach (Weissblum) 
szuka w Leżajsku grobu dziadka

25 listopada br. burmistrzowi Tadeuszowi Trębaczowi złożył wizytę ra-
bin Daniel Rokeach (Weissblum) z Nowego Jorku – potomek (w ósmym 
pokoleniu) cadyka Elimelecha, pochowanego w XVIII wieku na cmenta-
rzu żydowskim w naszym mieście, którego grób wczesną wiosną odwie-
dzają tysiące chasydów z całego świata.

● Mamy koniec listopada. Do mar-
ca daleko. Więc pana wizyta ma jednak 
nieco inny charakter niż tylko złożenie 
hołdu przodkom.

● Pragnę odbudować grób dziadka. 
Chciałbym też odkupić dom, w którym 
mieszkał. A poza tym mam zamiar dopro-
wadzić do restauracji leżajskiego kirkutu – 
zbudowania kompletnego ogrodzenia, uli-
czek, parkingu, odszukania wielu innych 
macew wyniesionych z cmentarza w czasie 
wojny przez hitlerowców i przywrócenia im 
należnego miejsca. Wtedy często wykłada-
no nimi ulice. Trzeba by było sprowadzić 
z Ameryki maszyny, specjalną ultrasondę, 
żeby przebadała okolice i wykryła, co znaj-
duje się pod ziemią. Są przecież ulice, któ-
re leżą na grobach, trzeba będzie sprowa-
dzić ekspertów, żeby to zbadali.

● Przed dwoma laty, kiedy przebudo-
wywano skrzyżowanie w rynku, spod 
asfaltu wydobyte zostały relikty prze-

PKS informuje:
Pragniemy przypomnieć, że w ramach 

istniejącej komunikacji, jaką świadczy 
nasze przedsiębiorstwo, jest możliwość 
przejazdu przez teren miasta Leżajska 
za cenę 1,20 zł. Np. w relacji Tarnogóra-
Rzeszów można przejechać od przystan-
ku Leżajsk-szpital do przystanku Le-
żajsk-cmentarz lub w relacji Tarnogród-
Rzezów od przystanku Leżajsk Hortino I 
do przystanku Leżajsk-cmentarz, czy w 
relacji Sieniawa-Rzeszów od przystan-
ku Leżajsk-Lipy do Leżajsk-cmentarz. 
Dotyczy to również relacji powrotnych 
typu Laszczyny-Sarzyna, Rzeszów-Tar-
nogóra, Rzeszów-Biłgoraj czy Grodzisko 
Nowe-Hortino II.

Jedyny warunek to korzystanie z au-
tobusów PKS Leżajsk i przystanków 
usytuowanych w granicach admini-
stracyjnych miasta Leżajska.

(mz)
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1 grudnia br. w leżajskim ratuszu spo-
tkali się inicjatorzy tego pomysłu: bur-
mistrz Tadeusz Trębacz i dyrektor Tele-
wizji Miejskiej Rzeszów Tadeusz Rogoy-
ski. W spotkaniu uczestniczyli też: prezes 
zarządu leżajskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i dyrektor TV „Satel” Mariusz Kury-
lak, pełnomocnik burmistrza ds. oświaty, 
kultury i sportu Henryk Świta oraz dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury Ma-
ria Horoszko. Omówiono wstępne warun-
ki współpracy. Pierwszym krokiem jest po-
wołanie Rady Programowej leżajskiego od-
działu Telewizji Miejskiej, kolejnym – opra-
cowanie statutu i powołanie stowarzysze-
nia, które mogłoby wspierać ów oddział. 
Następstwem tych działań będzie podpi-
sanie trójstronnego porozumienia – mia-
sto, Telewizja Miejska Rzeszów i Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Leżajsku. Przez pół 
roku programy prezentowane będą na za-
sadzie promocji w formie emisji próbnej, 
a realizowane wspólnymi siłami. Później, 
jeśli stworzony zespół redakcyjny okrzep-
nie, a sponsorzy przyjdą mu w sukurs, 
zacznie na dobre działać Telewizja Miej-
ska Leżajsk.

Mariusz Kurylak – prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku:

Telewizja Miejska będzie korzystała 
z sieci Telewizji Kablowej „Satel” na te-
renie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej, 
wszędzie tam, dokąd sięgają nasze łącza 
zarówno telewizji kablowej jak i interne-
tu. Jednocześnie na naszej stronie inter-
netowej będzie link na stronę internetową 
telewizji miejskiej. W najbliższym czasie 
podpiszemy stosowne porozumienie i Te-
lewizja Miejska będzie funkcjonowała jako 
dodatkowy kanał w naszej ofercie progra-
mowej TK „Satel” jako 27 kanał. Myślę, 
że informacja o tym, co dzieje się w mie-
ście, jest mieszkańcom Leżajska potrzeb-
na. Przypomnę, że dwa razy już próbo-
waliśmy stworzyć program miejski wła-
snymi siłami, ale nie wytrzymał on próby 
czasu. Być może uda się to uczynić przy 
pomocy profesjonalistów. Telewizja Miej-
ska ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej 
może liczyć na udostępnienie łączy. Mamy 
w mieście około 1900 gniazd abonenckich 
telewizji kablowej i około 500 gniazd inter-
netowych. Sprzęt, który posiadamy – za-

kupiony wspólnie z miastem – będziemy 
udostępniali w miarę potrzeb.

Tadeusz Rogoyski, dyrektor i właści-
ciel Telewizji Miejskiej w Rzeszowie:

Koncesję na nadawanie programu 
miejskiego pod nazwą Telewizja Miej-
ska Rzeszów otrzymałem 20 maja ub. 
roku na 10 lat. Jest zatem perspekty-
wa, na której można budować przyszłość. 
To nie jest twór z 2003 roku, to telewizja, 
która powstała na bazie wcześniej funk-
cjonującej w Rzeszowie telewizji kablowej 
Dami, której byłem redaktorem naczel-
nym. Pomyślałem, że miejska telewizja, 
która na bieżąco informowałaby o tym, 
co dzieje się w mieście, może funkcjono-
wać nie tylko w Rzeszowie, ale też w innych 
miejscowościach województwa. Obserwuję 
media elektroniczne i już wiem, że ludzie 
chcą wiedzieć o ważnych sprawach swojej 
lokalnej społeczności. Po rzeszowskiej cen-
trali uruchomiłem pierwszy oddział w Rop-
czycach i Sędziszowie Młp. oparty na sieci 
telewizji kablowej. Produkujemy raz na ty-
dzień godzinny program złożony z mate-
riałów wykonanych przez miejscowy zespół 
dziennikarsko-operatorski. Uzupełnia-
my go materiałami realizowanymi w Rze-
szowie czy też pozyskanymi w wyniku 
współpracy z innymi telewizjami miejski-
mi w Polsce a także za granicą. Nadawa-
ny jest w „pętli” przez tydzień do momen-
tu aż na antenę wejdzie następny. Oczy-
wiście pewnym problemem są jak zawsze 
pieniądze. Mamy bazę techniczną – dyspo-
nujemy studiem, urządzeniami do monta-
żu, kilkoma kamerami, które na początek 
stawiamy do dyspozycji. Przy okazji two-
rzenia takich programów szkolimy adep-
tów sztuki dziennikarskiej i operatorskiej, 
kierowanych najczęściej przez Urzędy Pra-
cy. Oceniamy koszt funkcjonowania takiej 
redakcji na kilka tysięcy złotych miesięcz-
nie. Przykład sędziszowsko-ropczycki po-
kazuje, że da się to zrobić. Oddział ten 
dotowany jest przez jedno ze stowarzy-
szeń. Dochodzą wpływy z reklam. W su-
mie jest to kwota około 3 tysięcy złotych. 
Mam nadzieję, że w Leżajsku też znajdą się 
sponsorzy i reklamodawcy, dzięki którym 
będzie mogła zaistnieć i funkcjonować Te-
lewizja Miejska Leżajsk.

(bwl)

Wist w Leżajsku?
W listopadzie br. Tadeusz Śliz, prezes 

Spółdzielni Telekomunikacyjnej „Wist” 
w Łące, złożył wizytę burmistrzowi Le-
żajska i propozycję objęcia zasięgiem 
usług także obszaru naszego miasta.

„Wist” działa od marca 1992 roku. 
Jest niezależnym operatorem, który 
świadczy usługi na terenie powiatu rze-
szowskiego. Obejmuje swym zasięgiem 
gminy: Czarna, Głogów Małopolski, Ka-
mień, Krasne, Sokołów Małopolski i Trze-
bownisko. Dysponuje własną siecią tele-
komunikacyjną, którą wciąż rozbudowu-
je i modernizuje. Do swojej infrastruktu-
ry stara się włączyć coraz to odleglejsze 
obszary województwa. Jednym z podsta-
wowych, o ile nie najważniejszym atutem 
Spółdzielni „Wist”, o czym zapewnił pre-
zes, jest konkurencyjna cena oferowanych 
usług, znacznie niższa niż u innych ope-
ratorów. Abonament telefoniczny kosztu-
je 20 złotych. Opłata za abonament in-
ternetowy jest zróżnicowana w zależności 
od rodzaju pakietu. Sztywne łącze kosztuje 
85 złotych miesięcznie, a impulsy nalicza-
ne są co 9 minut; jeden impuls to 31 gro-
szy brutto.

– W 91 i 92 roku zakupiliśmy nowocze-
sne centrale – powiedział nam prezes Śliz. 
– Ale technika rozwija się w tak zawrotnym 
tempie, że aby nie pozostać w tyle, musimy 
wciąż inwestować w coraz nowsze modele, 
by sprostać oczekiwaniom abonentów na-
szej sieci. W ostatnich latach skupiliśmy 
uwagę na rozbudowie i modernizacji wła-
snego serwera internetowego, umożliwiają-
cego uruchomienie stałych łączy, budowie 
SDA, nowoczesnego dostępu abonenckiego, 
umożliwiającego szybką łączność w sys-
temie ISDN, rozbudowie linii światłowodo-
wych, dających wysoką jakość transmisji 
telekomunikacyjnej.

W 2002 roku Spółdzielnia „Wist” otrzy-
mała dotację z funduszu PHARE na inwe-
stycje telekomunikacyjne, która umożliwi-
ła zakup odpowiedniego sprzętu i w efekcie 
objęcie zasięgiem kolejnych miejscowości: 
Górna, Nienadówki, Stobiernej, Wólki Pod-
leśnej, Łukawca. Prawie 90 procent sieci 
telekomunikacyjnej „Wist” obsługuje tere-
ny wiejskie, dociera też tam, gdzie zabudo-
wa jest rozproszona, do przysiółków.

O tym, czy „Wist” zakotwiczy się rów-
nież w Leżajsku, zdecydują mieszkańcy. 
Spółdzielnia Telekomunikacyjna z Łąki 
przedstawi konkretne propozycje, zapo-
wiada spotkania z potencjalnymi abo-
nentami. – Proponujemy konkurencyjne 
ceny – mówi prezes Śliz. – Jeśli spotkamy 
się ze znacznym zainteresowaniem, wej-
dziemy. Jestem pewien, że abonenci na-
szej sieci nie będą mieli powodów do nie-
zadowolenia.

(bwl)
Fot. Barbara Woś-Lisiecka

Prezes Tadeusz Śliz

Srebrny ekran Leżajska
Jest nadzieja, że w pierwszej połowie przyszłego roku mieszkańcy znacz-

nej części Leżajska będą mogli obejrzeć pierwszą edycję programu tele-
wizji miejskiej. Program emitowany będzie poprzez światłowodowe łącza 
Spółdzielni Mieszkaniowej – internetowe i Telewizji Kablowej „Satel”.

Od lewej: Henryk Świta, Tadeusz Rogoyski, Tadeusz Trębacz, Maria Horoszko, 
Mariusz Kurylak.  Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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jubileusz Domu Kultury

Uroczystego otwarcia Powia-
towego Domu Kultury w Leżaj-
sku, bo takie początkowo nosił 
miano, dokonano 4 listopada 
1974 roku.

Jako pierwsze zaczęły działać w Po-
wiatowym Domu Kultury zespoły: mu-
zyczny, wokalny, tańca współczesne-
go. Zawiązano również kółko modelar-
skie i plastyczne oraz Klub Seniora. 
Zraz potem zaczęły działać teatrzyki, 
Dyskusyjny Klub Filmowy, koło foto-
graficzne.

Pierwszym dyrektorem Domu Kultu-
ry w Leżajsku została Helena Grzyw-
na. Kolejni to: Adam Jemiołło, Lu-
dwik Kornafel, Andrzej Janas, Irene-
usz Wołek, Czesława Zawadzka, Ma-
rek Krauz, Stanisław Majcher. Obecnie 
dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury 
jest Maria Horoszko.

Kluby, koła, sekcje...
W 1975 roku przy nowo powstałym 

PDK zawiązał się klub „AGRAFKA”, 
który skupiał dużą liczbę dzieci i mło-
dzieży. Rozwijał się bardzo dynamicz-
nie, a za upowszechnianie rozrywek 
umysłowych został odznaczony meda-
lem. Klub ten założył Kazimierz Le-
wicki. Przy tymże klubie we wrześniu 
1975 roku powstała sekcja fotograficzna 
założona przez Aleksandra Polańskie-
go. Kierował nią później Adam Rajski. 
Z inicjatywy Józefa Taboryskiego po-
wstała ciemnia fotograficzna, a sekcja 
przyjęła nazwę KLUB FOTO-FILMOWY 
„OPTIKOS”.

Dni Kwitnącej Azalii, maj 1978.

Zespół Tańca Towarzyskiego, rok 1983.

Dyrygent chóru Tomasz Czapla, rok 1978.

Zespół Fletów Prostych, rok 1986.

Dni Leżajska 1978.

To już
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Teatr
W 1981 roku Zenon Serafin zało-

żył w Domu Kultury pierwszy w Le-
żajsku kabaret TUMBA, który działał 
do ogłoszenia stanu wojennego. W la-
tach 80. działał też „Teatr Żywego Pla-
nu” prowadzony przez Tadeusza Kor-
pysza. Od 1980 roku działał przy MDK 
teatrzyk lalkowy „Bajduś” prowadzony 
przez Jerzego Macha, później wspiera-
ny przez Bożenę Zygmunt, obecnie re-
aktywowany przez Elżbietę Majcher. 
Dużą popularnością cieszyły się Listo-
padowe Wieczory Teatralne. Zapraszani 
byli na nie sławni artyści kabaretowi i te-
atralni, między innymi: Jerzy Bończak, 
Stan Borys, Daniel Olbrychski, Jolanta 
Żółkowska, Bohdan Smoleń i kabaret 
OT. TO, Jerzy Zelnik, Ryszarda Hanin.

Zespoły muzyczne
Jako jeden z pierwszych powstał przy 

PDK zespół tańca nowoczesnego, który 
po roku 1978 zmienił nazwę na Dziecię-
cy Zespół Tańca, Inscenizacji i Piosenki. 
Początkowo prowadził go Ryszard Ja-
wor, później Irena Urbańska. Ponadto 
z zespołem pracowali: Stanisława Gór-
nisiewicz, Jan Brzuzan, Iwona Zoły-
nia, Barbara Bąk, Teresa Dydacka– 
Jarek. Jednym z ważniejszych zespo-
łów muzycznych był zespół ES. Wśród 
zespołów wokalnych pierwszym był KIX 
założony przez Krzysztofa Gajewskie-
go i działający z sukcesami do roku. 
W 1986 roku po podpisaniu porozu-
mienia z leżajskimi szkołami średnimi 
MDK stał się miejscem działalności ze-
społu pieśni i tańca „Ziemia Leżajska”. 
Choreografem został Jan Brzuzan, kie-
rownikiem kapeli Bogdan Pęcak, in-

struktorem chóru Mieczysław Szarek. 
Od marca 1990 roku zespół działa pod 
nazwą: ”Zespół Pieśni i Tańca Leliwa”. 
Największym jego sukcesem jest zdoby-
cie w 1995 Brązowej Jodły na festiwalu 
w Kielcach. Zespół tańca towarzyskiego 
prowadzony był przez Elżbietę Kuźmę, 
działał dwa lata. W 1996 roku zawiąza-
ła się nowa grupa tańca towarzyskiego 
kierowana przez Marka Latawca, które-
go zastąpił Andrzej Wylaź.

Ponadto od ośmiu lat sporo młodzieży 
gromadzi konkurs tańca Rap. Dziesięć 
lat liczy festiwal piosenki przedszkolnej 
„Iskierka” przygotowywany co roku w ży-
cie przez Elżbietę Kuźmę.

Za ważną datę należy uznać 1 paź-
dziernika 2002 roku, kiedy to nastąpiło 
połączenie MDK w Leżajsku z biblioteką 
publiczną i powstało MCK.

Obecnie swoją działalność kontynuują 
następujące zespoły: Zespół Taneczno– 
Estradowy „Fajne Gienki”, Zespół Tań-
ca Towarzyskiego „Plus”, ZpiT „Leliwa”, 
dziecięca grupa rytmiczna „Koralik”, 
grupa wokalna „Meritum”. Swoją dzia-
łalność prowadzą również Klub Leżaj-
skich Poetów, Klub Plastyka „Słonecz-
ni”, grupy teatralne „Dajmonion” i „Pre-
cedens”, teatrzyk lalkowy „Bajduś”, ze-
spół śpiewaczy i Miejska Orkiestra Dęta. 
Przy MCK odbywają się kursy języka an-
gielskiego o różnym stopniu zaawanso-
wania oraz koła i kluby zainteresowań 
takie jak: Klub Fotograficzny „Optikos”, 
aerobik, klub numizmatyczny, Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa. W roku 
2003 rozpoczął swą działalność Zespół 
Taneczny „Fala”, warsztaty dla pań „Jak 
pięknie być kobietą” (makijaż, krawiec-
two, aerobik).

Wyróżnienia i nagrody uzyskane 
w roku 2004 przez zespoły MCK: ● 
X Jubileuszowe Międzynarodowe Spo-
tkanie Poetów „Wrzeciono 2004” w No-
wej Sarzynie – wyróżnienie dla pracow-
nika MCK Adama Fusa, ● Ogólnopolski 
Konkurs Piosenki Gim Hit w Jaśle – II 
miejsce dla grupy wokalnej „Meritum”, 
● XVI Przegląd Dziecięcy Zespołów Ta-
necznych „Kaczucha 2004” w Krośnie – 
wyróżnienie dla Zespołu Tańca Estrado-
wego „Fajne Gienki”, ● V Przegląd Form 
Tanecznych „Debiuty 2004” w Rzeszowie 
– I miejsce dla grupy dziecięcej Zespołu 
Pieśni i Tańca „Leliwa” w kategorii tań-
ców ludowych.

Joanna Kornafel
Zdjęcia: Archiwum MCK

Ze społecznej inicjatywy zrodziła się w Leżajsku myśl budowy Powiatowego Domu 
Kultury, który miał zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców. Budowę, która 
trwała 10 lat, rozpoczęto w 1964 roku. Koszt budowy wyniósł 17, 5 mln zł. Na bli-
sko 9 mln zł szacuje się udział środków społecznych, czyli dobrowolnych świadczeń 
w postaci dotacji zakładów pracy i dochodów ze sprzedaży cegiełek oraz ze Społecz-
nego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Przewodniczącym Powiatowej Rady Na-
rodowej był wówczas Stanisław Boroń. W wywiadzie zamieszczonym w „Sztafecie” 
(14 listopada 1998, nr 46 – „Budowaliśmy na piasku”) S. Boroń powiedział: ”Cieka-
wostką jest, że nikt nie potrafił zrobić dokumentacji na Powiatowy Dom Kultury. Jeź-
dziłem wszędzie, ale nie mogłem znaleźć nikogo, kto podjąłby się zrobienia projektu. 
Miałem też problemy z pozwoleniem na budowę. Zaangażowałem tutejszych posłów 
i pojechaliśmy do ministerstwa Kultury po zezwolenie”...

Zarządzeniem nr 77/74 wydanym przez zastępcę naczelnika powiatu Henryka Sa-
gana dnia 4 listopada 1974 roku został powołany do życia Powiatowy Dom Kultu-
ry w Leżajsku. Z chwilą likwidacji powiatów otrzymał nazwę Miejskiego Domu Kul-
tury.

O historii tej placówki, obchodzącej jubileusz 30-lecia, opowiadać będziemy w ko-
lejnych wydaniach „BM”. Przedstawimy rozwój poszczególnych grup, kół zaintere-
sowań i pokrótce scharakteryzujemy osoby, które na przestrzeni 30 lat kształtowały 
lokalną kulturę wpływając na wizerunek naszego miasta.

Dni Leżajska, 1978. Naczelnik miasta
Kazimierz Kuźniar oddaje młodzieży 
klucz do miejskich bram.

Stanisław Ożóg – rok 1997.

Stanisław Naróg – Jarmark Ludowej Sztu-
ki Zabawkarskiej, 1996.

Dni Leżajska, 1996.

30 lat!
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informator urzędowy

Pierwsze trzy uchwały dotyczyły zmiany 
wcześniej podjętych uchwał.

– uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XV/143/
04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. dot. uchwa-
lenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Leżajsku.

– uchwała w sprawie zmiany statu-
tu związku międzygminnego „Ziemia Le-
żajska” przyjętego uchwałą Nr XII/123/
04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 
17 marca 2004 r.

– uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XVI/162/
04 z dnia 28 września 2004 r. dot. trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budże-
tu Gminy Miasto Leżajsk podmiotom nie za-
liczonym do sektora finansów publicznych 
i nie działających w celu osiągnięcia zy-
sku na realizację zadań gminy, sposobu 
rozliczania dotacji oraz kontroli wykony-
wania zadań.

Zmiany te wynikały z zastrzeżeń orga-
nów nadrzędnych i miały charakter for-
malny, nie zmieniły treści merytorycznej 
uchwał.

Dalej Rada dokonała kolejnej noweliza-
cji budżetu na 2004 r. zwiększając wydat-
ki głównie na oświatę, na drogi, w części 
na administrację samorządową oraz kul-
turę i ochronę dziedzictwa narodowego 
na łączną kwotę 423  000 zł. Z kwoty tej 
przeznaczono 94 000 zł na remont chod-
ników przy ul. Mickiewicza i 30 000 zł 
na budowę ul. Kraszewskiego. 36 000 zł 
przeznaczono na pokrycie wydatków zwią-
zanych z drobnym remontem w budynku 
Urzędu oraz na zakup energii. Najwięk-
sza pozycja 261 000 zł to zabezpieczenie 
brakujących środków na oświatę, w związ-
ku z przeniesieniem kwietniu br. środków 
z płac i pochodnych oświaty na inwestycje 
celem pozyskania dodatkowych środków 
na remont SP Nr 2. Zabezpieczenie tych 
wydatków stanowić będą m in. ponadpla-
nowe dochody ze sprzedaży mienia komu-
nalnego i podatku dochodowego od osób 
prawnych. Ponadto na organizację Festi-
walu Muzyki Organowej Marszałek Woje-
wództwa przekazał kwotę 2000 zł, które 
zostały wprowadzone do budżetu zarów-
no po stronie dochodów jak i wydatków, 
z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum 
Kultury.

Następnie Rada przyjęła Regulamin za-
sad finansowania z budżetu miasta wy-
datków na opiekę nad zabytkami, co po-
zwoli na finansowanie lub współfinan-
sowanie przez Miasto prac konserwator-
skich, restauratorskich i robót budowla-
nych przy zabytkach będących własnością 
osób fizycznych lub prawnych. Odbywać 
się to będzie w oparciu o ustawę o finan-
sach publicznych i ustawę o ochronie za-
bytków oraz uchwalony regulamin. Dota-
cje na wymienione wyżej prace przy za-

bytkach ruchomych i nieruchomych będą 
przyznawane tylko na zabytki znajdujące 
się na terenie miasta i wpisane do reje-
stru Podkarpackiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków (tekst uchwały publi-
kujemy oddzielnie.).

Dalej Rada uchwaliła nowe stawki po-
datku od nieruchomości, które obowiązy-
wać będą w 2005 roku (tekst uchwały pu-
blikujemy oddzielnie). Pozostałe podatki 
i opłaty lokalne na 2005 r. pozostają bez 
zmian są to: podatek od środków trans-
portowych, podatek od psów, opłata tar-
gowa i administracyjna.

Spełniając wymóg znowelizowanej Kar-
ty Nauczyciela, Rada uchwaliła Regulamin 
przyznawania nagród organu prowadzące-
go dla nauczycieli szkół i przedszkoli Gmi-
ny Miasto Leżajsk, za ich osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze (tekst uchwały 
publikujemy oddzielnie).

Dwie kolejne uchwały stanowiły za-
kończenie procedury opracowania miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:

Nr 33/2002 – dla pasa terenu położone-
go po wschodniej stronie torów PKP od ul. 
Spółdzielczej do ul. Sanowej z przeznacze-
niem pod komunikację i działalność go-
spodarczą,

Nr 50/2002 – dla terenu położonego 
w rejonie ul. Dolnej, ul. Jarosławskiej 
i cmentarza żydowskiego z przeznacze-
niem pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną z usługami towarzyszącymi.

W związku z tym, że z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. do granic administracyjnych 
miasta Leżajska zostaną włączone: Osiedle 
Służby Zdrowia, Osiedle Leśników i teren 
położony na przedłużeniu ul. T. Michałka, 
Rada podjęła następujące uchwały:

w sprawie włączenia do ulicy Leśnej 
drogi z „Osiedla Służby Zdrowia” będą-
cej przedłużeniem ulicy Leśnej. Istniejąca 
ul. Leśna przedłużona została o część dro-
gi gminnej do wsi Jelna, która w wyniku 
zmiany granic administracyjnych będzie 
położona na terenie miasta,

w sprawie włączenia do ulicy T. Michał-
ka części drogi wojewódzkiej Leżajsk – So-
kołów. Ulica T. Michałka przedłużona zo-
stała o dalszą część drogi wojewódzkiej, 
która po zmianie granic będzie położona 
na terenie Leżajska,

w sprawie nadania nazwy drodze 
na „Osiedlu Leśników” – zgodnie z su-
gestią mieszkańców osiedla Rada nadała 
drodze nazwę ulica Leśników,

w sprawie nadania nazwy drodze 
na „Osiedlu Służby Zdrowia” – również 
na wniosek mieszkańców osiedla Rada 
nadała drodze nazwę ulica Sosnowa,

w sprawie nadania nazwy nowo wybudo-
wanej drodze łączącej ul. Hutniczą z drogą 
krajową Przemyśl – Lipnik (od tzw. „czer-
wonego mostu” do przejazdu kolejowe-

go na drodze do Sarzyny) – Rada nadała 
drodze nazwę ulica Stanisława Boronia 
dla upamiętnienia zasłużonego działacza 
samorządowego, z którego inicjatywy po-
wstała dzielnica przemysłowa Leżajska, w 
sprawie nadania nazwy drodze łączącej ul. 
Opalińskiego z ul. M. Curie-Skłodowskiej 
– Rada nadała drodze nazwę ulica Bole-
sława Chrobrego m.in. z uwagi na fakt 
przylegania do Zespołu Szkół Licealnych 
im B. Chrobrego.

Ponadto Rada podjęła uchwałę o wystą-
pieniu z wnioskiem do Wojewody Podkar-
packiego o przekazanie na własność Gmi-
ny Miasto Leżajsk działek ewidencyjnych 
o numerach: 16/4, 16/13 i 16/16 pod bu-
dowę drogi łączącej ul. Hutniczą z ul. Prze-
mysłową oraz uchwałę w sprawie zwolnie-
nia z obowiązku organizowania przetargu 
na zbycie nieruchomości położonej przy ul. 
Mickiewicza 20 zabudowanej budynkiem 
zaadaptowanym na potrzeby Biura Powia-
towego ARiMR w Leżajsku. Zbycie nastąpi 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej na-
jemcy Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa jako organu administracji 
państwowej.

C. Turosz

Władze
miasta Leżajska

przyjmują obywateli
w sprawach

skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta
TADEUSZ TRĘBACZ

w każdy wtorek
w godzinach: 13.00–15.30

Zastępca Burmistrza Miasta
DANIEL ZAJĄC
w każdą środę

w godzinach: 13.00–15.30

Sekretarz Miasta
EUGENIUSZ MAZUR

w każdy czwartek
w godzinach: 13.00–15.30

Przewodniczący Rady Miejskiej
MIECZYSŁAW SROKA

w każdy pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca

w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

TADEUSZ KARAKUŁA
w każdy czwarty poniedziałek

miesiąca
w godzinach: 14.00–15.00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
PIOTR URBAN

w każdy drugi poniedziałek
miesiąca

w godzinach: 14.00–15.00

Sprawozdanie
z XVII sesji Rady Miejskiej

w Leżajsku
25 listopada 2004 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się ko-

lejna sesja Rady Miejskiej w Leżajsku. Na początku radni wysłuchali spra-
wozdania Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym, po czym 
przystąpiono do części uchwałodawczej.
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Uchwała Nr XVII/168/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu doty-
czącego zasad finansowania i dofinan-
sowania z budżetu miasta Leżajska wy-
datków na opiekę nad zabytkami.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, 
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), art. 
81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568) oraz art. 118 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Przyjąć „Regulamin w sprawie zasad fi-

nansowania i dofinansowywania wydat-
ków na opiekę nad zabytkami” zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego.

Załącznik do uchwały
Nr XVII/168/04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

„Regulamin
w sprawie zasad finansowania 

oraz dofinansowania
z budżetu miasta Leżajska

wydatków na opiekę
nad zabytkami”

§ 1
1. Finansowanie i współfinansowanie 

z budżetu miasta Leżajska prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach, będących 
własnością osób fizycznych lub praw-
nych może odbywać się tylko w oparciu 
o dotacje przyznawane na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych, w usta-
wie z dnia 23 lipca. 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami oraz w ni-
niejszym Regulaminie.

2. Dotacja może być udzielona na dofi-
nansowanie nakładów koniecznych na wy-
konanie prac lub robót przy zabytku, któ-
re zostały bądź zostaną przeprowadzone 
w roku złożenia przez wnioskodawcę wnio-
sku o udzielenie dotacji lub w roku nastę-
pującym po roku złożenia tego wniosku.

3. Celem uzyskania dotacji podmiot 
ubiegający się o jej udzielenie obowiązany 
jest złożyć do Burmistrza Leżajska wnio-
sek do dnia 15 października roku poprze-
dzającego rok przyznania dotacji.

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku 
budżetowym określa każdorazowo uchwa-
ła budżetowa.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, 
o którym mowa w ust. 3 przedstawia za-
łącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 2
Dotacje przyznawane są na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych, które znajdują się na te-

renie miasta Leżajska i są wpisane do reje-
stru Podkarpackiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

§ 3
Dotacja może obejmować jedynie nakła-

dy konieczne na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach, wyszczególnione w art. 
77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4
Wniosek o udzielenie dotacji może zło-

żyć osoba fizyczna lub prawna, która po-
siada tytuł prawny do zabytku, wynikają-
cy z prawa własności, prawa użytkowania 
wieczystego lub trwałego zarządu.

§ 5
Dotacja udzielana jest przy zachowaniu 

następujących warunków:
1. Występując o dotację wnioskodawca 

winien przedłożyć wniosek (według wzo-
ru stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminu) wraz z określonymi w nim 
dokumentami, w szczególności kosztorys 
prac lub robót przy zabytku, zatwierdzo-
ny przez Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

2. W przypadku gdy dotacja ma być 
przyznana po zakończeniu prac lub ro-
bót winien przedstawić także do wglądu 
– umowy, faktury i rachunki dokumentu-
jące poniesione wydatki.

3. Uruchomienie środków na dofinan-
sowanie prac lub robót następuje na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy wniosko-
dawcą a Burmistrzem Miasta.

4. W przypadku gdy udział dotacji z bu-
dżetu miasta Leżajska przekracza 50 proc. 
wartości prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy za-
bytku, wnioskodawca obowiązany jest wy-
łonić wykonawcę niniejszych prac lub ro-
bót i udzielić zamówienia w trybie usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo za-
mówień publicznych” oraz przed zawar-
ciem umowy o udzielenie dotacji przedło-
żyć do wglądu protokół z przeprowadzenia 
procedury o udzielenie niniejszego zamó-
wienia publicznego.

5. Łączna kwota dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku udzielonych 
przez Radę Miejską w Leżajsku, ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
bądź Radę Powiatu w Leżajsku nie może 
przekraczać wysokości 100 proc. nakła-
dów koniecznych na wykonanie tych prac 
i robót.

6. O ile dotacja udzielona jest przed roz-
poczęciem lub w trakcie prac lub robót – 
celem jej rozliczenia – otrzymujący dotację 
po zakończeniu prac lub robót przy zabyt-
ku zawiadomi Burmistrza Miasta o termi-
nie odbioru tych prac lub robót dokona-
nych z udziałem przedstawicieli wojewódz-
kiego konserwatora zabytków oraz przed-
łoży w terminie 30 dni od dnia odbioru 
do wglądu dokumentację konserwatorską 
i finansową związaną z przeprowadzonymi 
pracami lub robotami. Z rozliczenia spo-
rządzany jest protokół.

7. W przypadku niewykorzystania lub 
wykorzystania niezgodnego z przeznacze-
niem udzielonej dotacji wnioskodawca zo-
bowiązany jest zwrócić całość należności 
lub jej niewykorzystaną część wraz z od-
setkami, w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych.

§ 6
Burmistrz Miasta prowadzi wykaz udzie-

lonych dotacji oraz informuje o udzielo-
nych dotacjach:

1) Urząd Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku,

2) Urząd ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego,

3) Podkarpackiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

UCHWAŁA Nr XVII/173/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie włączenia do istniejącej ul. 
Leśnej części drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami).

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Przedłuża się istniejącą ulicę Leśną 

o część drogi gminnej do wsi Jelna, któ-
ra w wyniku zmiany granic administracyj-
nych od 1.1.2005 r. będzie położona na te-
renie miasta Leżajska.

§ 2
Szczegółowy opis ulicy, oraz jej poło-

żenie zawarte jest w załącznikach nr 1
i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z przedłużeniem ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVII/174/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie włączenia do istniejącej ul. 
Tomasza Michałka części drogi woje-
wódzkiej Leżajsk–Sokołów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami).

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Przedłuża się istniejącą ulicę Toma-

sza Michałka o dalszą część drogi woje-
wódzkiej Leżajsk-Sokołów, która w wyni-
ku zmiany granic administracyjnych od
1.1.2005 r. będzie położona na terenie 
miasta Leżajska.

§ 2
Szczegółowy opis ulicy oraz jej poło-

żenie zawarte jest w załącznikach 
nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z przedłużeniem ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2005 r.
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UCHWAŁA Nr XVII/170/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przy-
znawania nagród organu prowadzącego 
dla nauczycieli szkół i przedszkoli Gmi-
ny Miasto Leżajsk

Na podstawie art. 49, ust. 2 Ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta na-
uczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Uchwala Regulamin przyznawania na-

gród organu prowadzącego dla nauczy-
cieli szkół i przedszkoli Gminy Miasto Le-
żajsk stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Leżajska oraz dyrektorom szkół 
i przedszkoli, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Miasto Leżajsk.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach 
publicznych oraz podaniu do wiadomo-
ści ogółowi nauczycieli poprzez dyrekto-
rów szkół i przedszkoli.

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/170/ 04

Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

R E G U L A M I N
przyznawania nagród
organu prowadzącego

dla nauczycieli
szkół i przedszkoli

Gminy Miasto Leżajsk
§ 1

1. Tworzy się specjalny fundusz nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, zwany dalej fun-
duszem.

2. Na fundusz przeznacza się środki 
w wysokości 1 proc. planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych każdej 
placówki oświatowej podlegającej organo-
wi prowadzącemu.

3. Ustala się następujący podział fun-
duszu:

1) 20 proc. funduszu przeznacza się 
na nagrody Burmistrza Leżajska,

2) 80 proc. funduszu przeznacza się 
na nagrody dyrektorów szkół i przed-
szkoli.

4. Nagrody Burmistrza Miasta Leżaj-
ska, zwane dalej nagrodami, przyznawa-
ne są raz w roku z okazji Święta Eduka-
cji Narodowej

5. Wprowadza się dwa rodzaje nagród:
1) nagroda I stopnia – w wysokości 

175 proc. miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego

2) nagroda II stopnia – w wysokości 
125 proc. miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego.

§ 2
Kandydatami do nagród powinni być 

nauczyciele (w tym nauczyciele zatrud-
nieni na stanowiskach kierowniczych), 

którzy posiadają co najmniej 5-letni staż 
pracy pedagogicznej, przepracowali w da-
nej szkole co najmniej rok oraz wykazują 
szczególną aktywność zawodową i osiąga-
ją znaczące wyniki w następujących dzie-
dzinach:

1) Pracy dydaktycznej – uzyskują 
dobre i bardzo dobre wyniki nauczania, 
wspierają rozwój talentów dzieci i mło-
dzieży, stosują nowatorskie metody i for-
my pracy, opracowują i wprowadzają in-
nowacje pedagogiczne, tworzą autorskie 
programy nauczania, wykazują inicja-
tywę w zakresie poprawy warunków na-
uczania.

2) Pracy wychowawczej – organizu-
ją szkolne imprezy kulturalne, sportowe 
i rekreacyjne, inspirują podopiecznych 
do uczestnictwa zarówno w imprezach 
wewnętrznych jak i pozaszkolnych, kreu-
ją osobowości otwarte i twórcze, rozwija-
ją samodzielność i samorządność, tworzą 
właściwy klimat wychowawczy szkoły, pro-
wadzą działania integrujące społeczność 
placówki i środowiska.

3) Pracy opiekuńczej – otaczają 
wszechstronną opieką uczniów będących 
w trudnej sytuacji życiowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem uczniów pochodzą-
cych z rodzin patologicznie zagrożonych 
i z zaburzeniami w rozwoju psychofizycz-
nym, zapewniają pomoc w zakresie re-
alizacji programu nauczania, adaptacji 
w środowisku klasowym szkolnym, pro-
wadzą działania profilaktyczne w dziedzi-
nie patologii społecznych.

4) Organizacji pracy i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych – organizu-
ją, prowadzą lub uczestniczą w pracach 
zespołów samokształceniowych, warszta-
tach, szkoleniach i innych formach wy-
miany doświadczeń pedagogicznych, po-
magają młodym nauczycielom w adapta-
cji w środowisku szkolnym, racjonalnie 
gospodarują środkami finansowymi, po-
zyskują środki pozabudżetowe dla szko-
ły, dbają o estetykę i funkcjonalność sal 
lekcyjnych, aktywizują rodziców do pra-
cy na rzecz środowiska szkolnego, przy-
czyniają się do utrzymania właściwej at-
mosfery pracy, godnie reprezentują swo-
ją placówkę na forum zewnętrznym, pro-
wadzą działania w kierunku poszerzenia 
oferty edukacyjnej, gromadzą wymaganą 
dokumentację pracy, stwarzają warunki 
do prawidłowej działalności dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej w placówce, 
we właściwym tworzą i aktualizują regu-
laminy i instrukcje regulujące funkcjono-
wania placówki oświatowej.

§ 3
1. Wnioski zawierające kandydatury 

do nagród, zaopiniowane przez działają-
ce w danej placówce związki zawodowe, 
przedstawiają:

1) Dyrektorzy placówek – w odnie-
sieniu do podległych im nauczycielom, 
po uzyskaniu w głosowaniu tajnym pozy-
tywnej opinii rady pedagogicznej,

2) Rada pedagogiczna – w odniesieniu 
do dyrektora placówki,

3) Rada szkoły, rada rodziców – w od-
niesieniu do nauczycieli,

4) Przedstawiciel organu prowadzące-
go nadzorujący bezpośrednio pracę pla-
cówki, w odniesieniu do nauczycieli i dy-
rektorów placówek,

5) Przedstawiciel organu sprawujące-
go nadzór pedagogiczny – w odniesieniu 
do dyrektora placówki.

2. Wnioski o przyznanie nagrody winny 
być składane w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Leżajsku nie później niż do dnia 
30 września danego roku.

3. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
1) wypełnione błędnie lub wg niewłaści-

wego wzoru,
2) niekompletne,
3) złożone po terminie.

§ 4
1. Nagrody przyznaje Burmistrz Mia-

sta Leżajska.
2. W celu wyrażenia wstępnej opinii (po-

zytywnej lub negatywnej) dotyczącej złożo-
nych wniosków, Burmistrz Miasta Leżaj-
ska powołuje Komisję ds. nagród, w skład 
której wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego, 
bezpośrednio nadzorujący oświatę – prze-
wodniczący komisji

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kul-
tury i Spraw Społecznych Rady Miasta 
Leżajska,

3) dyrektor Zespołu Obsługi Ekono-
miczno-Administracyjnej Szkół i Przed-
szkoli Miasta Leżajska

4) po jednym przedstawicielu związ-
ków zawodowych zrzeszających nauczy-
cieli placówek prowadzonych przez Gmi-
nę Miasto Leżajsk, desygnowanym przez 
uprawnione struktury związkowe.

3. Komisja ds. nagród powoływana 
jest na okres 4 lat.

4. W czasie trwania kadencji Komi-
sji, każda ze stron desygnujących swo-
jego przedstawiciela do komisji może wy-
stąpić z wnioskiem do Burmistrza o jego 
zmianę.

5. Komisja pracuje w oparciu o własny 
regulamin.

6. Komisja rozpatruje przedstawione 
wnioski i zgłasza Burmistrzowi kandyda-
tury i stopień nagród wraz z uzasadnie-
niem swojego wyboru.

7. Posiedzenia Komisji są protokoło-
wane.

UCHWAŁA Nr XVII/178/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
Z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
ście Leżajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Nadaje nazwę ul. Bolesława Chrobrego 

drodze łączącej ulicę M. C. Skłodowskiej 
z ulicą Łukasza Opalińskiego.

§ 2
Szczegółowy opis położenia ulicy oraz 

uzasadnienie nazwy zawarty jest w za-
łącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z nadaniem nazwy ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.
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UCHWAŁA Nr XVII/169/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 
2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późniejszy-
mi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku 
z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2002 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z później-
szymi zmianami).

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku 

od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,64 zł od 1 m2 powierzch-
ni (było 0,62 zł)

b) pod jeziorami zajętych na zbiorni-
ki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 3,52 zł od 1 ha powierzchni (było 
3,41 zł)

c) pozostałych – 0,12 zł od 1 m2 po-
wierzchni (było 0,10 zł)

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej (było 0,41 zł)
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 17,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
(było 17,31 zł)

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
(było 8,11 zł)

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m 2 po-
wierzchni użytkowej (było 3,49 zł)

e) pozostałych – 3,30 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (było 3,17 zł)

2. Od budowli – 2 proc. ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 
3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Burmi-

strzowi Leżajska.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały po-

wierza się Komisji Gospodarki i Budżetu 
Rady Miejskiej w Leżajsku.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr X/101/03 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 listopada 
2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Podkarpac-
kiego i ma zastosowanie do podatków na-
leżnych od 1 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVII/177/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
ście Leżajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Nadaje nazwę ul. Stanisława Boronia 

nowo powstałej ulicy w dzielnicy przemy-
słowej miasta Leżajska.

§ 2
Szczegółowy opis położenia ulicy, oraz 

uzasadnienie nazwy zawarty jest w załącz-
nikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z nadaniem nazwy ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr XVII/175/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, 
co następuje:

§ 1
Nadaje nazwę ul. Leśników drodze po-

łożonej na osiedlu budownictwa jedno-
rodzinnego na odcinku od ulicy Podle-
śnej w kierunku zachodnim rozgałęzia-
jąc się na terenie osiedla w kierunku po-
łudniowym i północnym, które w wyniku 
zmiany granic administracyjnych od 1. 1. 
2005 r. będzie położone na terenie mia-
sta Leżajska.

§ 2
Szczegółowy opis położenia ulicy oraz 

uzasadnienie nazwy zawarty jest w za-
łącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z nadaniem nazwy ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NrXVII/176/04
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (jednolity tekst Dz. 
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami).

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co na-
stępuje:

§ 1
Nadaje nazwę ul. Sosnowej drodze po-

łożonej na „Osiedlu służby zdrowia” na od-
cinku od ulicy Leżnej w głąb osiedla, któ-
re w wyniku zmiany granic administracyj-
nych od 1.1.2005 r. będzie położone na te-
renie miasta Leżajska.

§ 2
Szczegółowy opis położenia oraz uzasad-

nienie nazwy zawarty jest w załącznikach 
nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3
Koszty związane z nadaniem nazwy ulicy 

pokryte zostaną z budżetu miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Miasta.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem uchwały po-

wierza się Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2005 r.
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inf. urzęd.
Pirotechnicy – stop!

ROZPORZĄDZENIE
PORZĄDKOWE NR 49/04

WOJEWODY
PODKARPACKIEGO

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie ograniczenia używania arty-
kułów pirotechnicznych na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.), za-
rządza się, co następuje:

§ 1
W celu ochrony życia, zdrowia i mienia 

mieszkańców województwa oraz zapewnie-
nia porządku, spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego wprowadza się zakaz używa-
nia artykułów pirotechnicznych w miej-
scach publicznych na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.

§ 2
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obo-

wiązuje w dniu 31 grudnia 2004 r. oraz 
w dniu 1 stycznia 2005 r., a także nie obej-
muje organizatorów imprez artystycznych, 
rozrywkowych i masowych, którzy – orga-
nizując takie imprezy zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami – uzyskali zgodę od wła-
ściwych organów.

§ 3
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie do-

tyczy petard sygnalizacyjnych oraz rakiet 
do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu 
oznaczonych symbolem 24. 61. 14 wg Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 89, poz. 844).

§ 4
Kto narusza zakaz, określony w § 1, 

podlega karze grzywny wymierzonej na za-
sadach i trybie określonym w prawie o wy-
kroczeniach, na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 24. 08. 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (Dz. 
U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. 
zm.).

§ 5. 1
Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-

wie 3 dni od chwili ogłoszenia go w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkar-
packiego i obowiązuje do dnia 10 stycz-
nia 2005 r.

§ 5. 2
Rozporządzenie podlega opublikowaniu 

w środkach masowego przekazu oraz przez 
rozplakatowanie.

Wojewoda Podkarpacki
Jan Kurp

Bogusław Kulpa,
członek Komisji Budżeto-
wej oraz Komisji Porząd-
ku Publicznego i Ochrony 
Środowiska

giemu przytakuje. Bardzo często są kwe-
stie sporne, mamy odmienne zdania, ale w 
końcu liczą się jedynie rozwiązania istot-
ne dla miasta i jego mieszkańców. Dzia-
łamy dla dobra mieszkańców, dla ogólne-
go rozwoju miasta, a polityka jest odsta-
wiona na bok.

Byłem jedynym reprezentantem dziel-
nicy Podklasztor. Jaki miałem program? 
Zależało mi głównie na usprawnieniu 
dróg komunikacyjnych, poprawie stanu 
bezpieczeństwa w mieście, stworzeniu 
warunków, by młodzi ludzie nie musie-
li szukać pracy poza Leżajskiem. Chciał-
bym też by nasze miasto odwiedzały co-
raz większe rzesze turystów i żeby mogli 
podziwiać nie tylko nasze zabytki, ale też 
i naprawdę czyste środowisko naturalne. 
Bardzo potrzebne jest centrum informacji 
turystycznej, bo w Leżajsku jest co poka-
zać – klasztor, fara, starówka, grób cady-
ka. W interesie miasta leży, żeby jak naj-
więcej ludzi tu przyjeżdżało.

Co po dwóch latach? Mamy wreszcie 
basen. Ja wychowałem się w pobliżu sta-
wu, doceniam uroki pływania. I bardzo do-
brze się stało, że mimo skromnego budże-
tu miasta, nigdy nie było pomysłów na od-
wlekanie zakończenia tej budowy. Ta in-
westycja jest sukcesem. Niewątpliwie ko-
lejnym sukcesem jest nowa droga (teraz 

Jest lepiej, ale jeszcze za mało
Nigdy nie miałem aspiracji politycznych, 

ale zawsze bardzo obchodziła mnie przy-
szłość miasta, z którym jestem związany 
od najmłodszych lat. Wychowałem się w 
dzielnicy Podklasztor. I w niej zapuściłem 
korzenie. Pamiętam staw, którego już nie 
ma (jest tam górka i plac zabaw dla dzieci), 
pamiętam łany zbóż i furmanki, którymi 
przyjeżdżali wierni do Bazyliki. Ich też już 
nie ma – jest tam osiedle domków jedno-
rodzinnych. Leżajsk zmieniał się na moich 
oczach, stawał się bogatszy i ładniejszy. 
Chciałbym, żeby ta passa wciąż trwała.

Kiedy sąsiad z mojej dzielnicy, były rad-
ny Władysław Banaś, zaczął mnie nama-
wiać, bym wystartował w wyborach na 
radnego miejskiego, długo się wahałem. A 
on wciąż mnie dopingował, w końcu prze-
konał i zgodziłem się. Uznałem, że skoro 
społeczeństwo mojej dzielnicy, sąsiedzi ob-
darzyli mnie kredytem zaufania, nie mogę 
ich zawieść. I przyznam szczerze – w tym 
czasie, kiedy się zdecydowałem kandydo-
wać na radnego, nie widziałem żadnych 
wyraźnych opcji politycznych w naszym 
mieście. Każdy z kandydatów miał swoją 
wizję rozwoju miasta, a wszystkim chodzi-
ło o jedno – żeby ludziom żyło się lepiej, 
pogodniej, wygodniej, zasobniej. Do wybo-
rów szedłem jako osoba nie tyle związana 
z konkretnym komitetem wyborczym, lecz 
jako osoba kierująca się racjonalnym my-
śleniem. Na szczęście atmosfera w Radzie 
jest dobra. To nie znaczy, że jeden dru-

ulica Stanisława Boronia), dzięki której 
udało się odciążyć Podklasztor od cięż-
kich samochodów jadących do dzielnicy 
przemysłowej. Kolejna sprawa – budowa 
obwodnicy miasta została przesunięta w 
czasie, będzie wcześniej niż zapowiadano 
we wcześniejszych planach. Co jeszcze? 
W mieście wyraźnie widać gospodarskie 
podejście. Rynek odnowiony cieszy oko, 
ulica Mickiewicza jak nowa, w przyszłym 
roku zginie zmora korków na skrzyżowa-
niu Mickiewicza z Sanową i powstanie ko-
lejne rondo. A co ważne, większość środ-
ków na te inwestycje nie pochodziła z kasy 
miejskiej!

Z czego nie jestem zadowolony? Jest 
parę powodów – brak parkingu przy po-
czcie, zła komunikacji piesza do części 
przemysłowej, co zgłaszałem na sesji, fa-
talny stan nawierzchni i estetyki przejścia 
pod czerwonym mostem. Kolejna rzecz – 
zaśmiecany jest las. Mamy tam (to zna-
czy Browar) studnie głębinowe, więc czę-
sto bywamy w tym terenie. Może przy par-
kingach, przy wjazdach do lasu należało-
by postawić kontenery na odpady. Najbar-
dziej niepokoi mnie to, abyśmy się nie stali 
miastem emerytów. Jest już strefa ekono-
miczna, wielka nadzieja, pojawiają się in-
westorzy, ale to wciąż za mało jak na po-
trzeby Leżajska. Mam nadzieję, że dźwi-
gnie ona miasto. Że pojawią się przedsię-
biorczy ludzie i zatrzymają w Leżajsku na-
szą młodzież.
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Trzeźwy umysł, 
zdrowy styl
życia

Przejawem troski wielu organizacji, 
fundacji i instytucji oraz samorządów 
terytorialnych o zdrowy styl życia mło-
dzieży jest organizowanie rozmaitych 
akcji i kampanii edukacyjno-informa-
cyjnych.

We wrześniu br. – jak zapewne wszy-
scy doskonale pamiętamy – realizowa-
no tzw. „PROGRAM ODPOWIEDZIALNEJ 
SPRZEDAŻY”, którego celem było udzie-
lanie pomocy sprzedawcom w przestrze-
ganiu zakazu sprzedaży wyrobów tytonio-
wych osobom niepełnoletnim. W realizacji 
tego programu na terenie Leżajska aktyw-
nie uczestniczyły władze miasta i Powiato-
wa Komenda Policji.

Burmistrz Leżajska zgłosił też miasto 
do udziału w czwartej już edycji ogól-
nopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
umysł” pod patronatem Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu. Organizatorami tej 
kampanii są: Stowarzyszenie Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja 
„Trzeźwy Umysł” w Poznaniu.

Kampania ta, kierowana do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, roz-
pocznie się 31 marca 2005 r. Jej celem 
będzie przeprowadzenie pięciu konkur-
sów w szkołach podstawowych i gimna-
zjum, które dotyczyć będą: ● uświado-
mienia młodym ludziom ich typowych za-
chowań, zarówno w obliczu sukcesu, jak 
i porażki, a także ukazania konsekwencji 
tych zachowań dla relacji z innymi ludź-
mi. ● zorganizowania ciekawego wydarze-
nia sportowego połączonego z działaniem 
edukacyjnym i profilaktycznym. ● przy-
gotowania prac plastycznych – rysunków 
na pocztówce pod hasłem „jak wypocząć 
z trzeźwym umysłem”. ● ukazania dzie-
ciom i młodzieży postaw i zachowań, któ-
re leżą u podstaw prawidłowych związków 
między ludźmi. ● podzielenia się gimna-
zjalistów swoimi planami na życie z Je-
rzym Dudkiem – bramkarzem narodowej 
reprezentacji.

W ramach tej kampanii przewiduje się 
zorganizowanie dwóch konkursów dla 
gmin. Każda gmina, uczestnicząca w kam-
panii, otrzyma pakiety materiałów eduka-
cyjnych. Wśród nich będą materiały dla ro-
dziców i sprzedawców. Sprzedawcom przy-
pominać się będzie, iż sprzedaż alkoholu 
nieletnim jest przestępstwem. Przygoto-
wano naklejki na kasy fiskalne „nieletnim 
alkoholu nie sprzedajemy”.

Dla uczestników konkursów przygoto-
wano ponad pięć tysięcy nagród. Ponad-
to miasto uczestniczyć będzie w kampanii 
społecznej pod hasłem: „Alkohol – nie-
letnim dostęp wzbroniony”. Głównym 
celem tej kampanii, organizowanej przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Związek Praco-
dawców Przemysłu Piwowarskiego Browa-
ry Polskie, jest zmniejszenie rozmiaru zja-
wiska sprzedaży alkoholu nieletnim. Kam-
pania rozpoczęta w listopadzie 2004 po-
trwa do marca 2005. Podczas jej trwania 
powszechnie podejmowane będą kontrole 
punktów sprzedaży alkoholu z udziałem 

profesjonalnie przygotowanych gminnych 
zespołów kontroli.

W stosunku do sprzedawców, którzy 
nie będą żądali dowodów, potwierdzają-
cych wiek młodo wyglądającego nabyw-
cy alkoholu, kierowane będą przez bur-
mistrza miasta listy ostrzegawcze i inter-
wencyjne.

W trakcie trwania tej kampanii uru-
chomiona zostanie tzw. „Żółta linia”– 
ogólnopolski telefon interwencyjny 0-
801, pod którym przyjmowane będą in-
formacje z całej Polski na temat adre-
sów punktów sprzedaży, w których na-
poje alkoholowe sprzedawane są oso-
bom nieletnim. Informacje te podda-
wane będą weryfikacji przez zespoły 
interwencyjno-kontrolne.

Przypominamy, że – zgodnie z obowią-
zującymi przepisami – sprzedaż napojów 
alkoholowych osobom niepełnoletnim 
stanowi podstawę cofnięcia zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu.

Patronat medialny nad kampanią po-
twierdziła Telewizja Publiczna, Polskie 
Radio, Gazeta Wyborcza i sieć kin „Best 
Film”. Po zakończeniu kampanii organiza-
torzy dokonają jej podsumowania, a raport 
z jej przebiegu przekażą wszystkim zainte-
resowanym urzędom i instytucjom.

(ww)

Buduj z nami
Radzi: mgr inż. arch. MAŁGORZATA 
TARKOWSKA, dyrektor Pracowni Pro-
jektowej „Cheferen-Arch” w Leżajsku.

Czy podwyższać 
wiekowy
drewniany dom?

Dwa miesiące temu kupiłam dział-
kę budowlaną ze starym, drewnianym 
domem. Budynek ma około 60 lat, 
ale jest mały, parterowy. Chciałabym 
go powiększyć, podwyższyć o jedną 
kondygnację czyli poddasze użytko-
we. Czy jest to możliwe?

Realizacja takiego przedsięwzięcia 
jest możliwa pod warunkiem, że istnieją-
ca konstrukcja ścian nośnych nie jest na-
ruszona, a istniejące fundamenty zosta-
ną odpowiednio wzmocnione poprzez wy-
konanie opasek żelbetowych wokół całe-
go budynku od zewnętrznej i wewnętrznej 
strony. Proces ten nazywa się ankrowa-
niem budynku.

Strop między kondygnacyjny musi być 
drewniany, a więźba dachowa musi mieć 
zasadnicze pokrycie z materiałów lekkich, 
takich jak blacha dachówkowa lub gont 
bitumiczny. Nie zaleca się stosowania da-
chówek ze względu na duże obciążenia.

Jeśli konstrukcja budynku drewnia-
nego jest zmurszała i zniszczona przez 
drzewne szkodniki, warto zastanowić się 
nad rozbiórką domu i wybudowaniem no-
wego, ponieważ remont starej substancji 
i jej modernizacja będą wymagały więk-
szego nakładu kosztów niż realizacja no-
wego obiektu.

Zalecam zawsze przed podjęciem decy-
zji o modernizacji czy rozbudowie zwrócić 
się do projektanta o przeprowadzenie wi-
zji w terenie i sporządzenie opinii o aktu-
alnym stanie technicznym.

(mt)

Artykuł sponsorowany
Pantomograf
w Leżajsku – co to jest?

Pantomograf jest aparatem do wykony-
wania zdjęć rentgenowskich, a pantomo-
gram jest jednym ze zdjęć, które można 
nim wykonać. Jest to źródło wielu bar-
dzo cennych informacji dla każdego sto-
matologa. Pomaga w planowaniu leczenia 
np. protetycznego za pomocą koron, mo-
stów czy coraz bardziej popularnych ostat-
nio implantów. A wszystko dzięki temu, 
że zamiast wykonywać pacjentowi kilka 
czy nawet kilkanaście zdjęć zębowych, ra-
dykalnie zmniejszamy dawkę promienio-
wania, robiąc jedno, duże zdjęcie. W ten 
sposób chronimy pacjenta przed szkodli-
wym promieniowaniem rentgenowskim.

Szczególnie przydatny jest w ortodoncji, 
która jest w tej chwili bardzo zaawansowa-
ną dyscypliną w stomatologii. Oferuje pa-
cjentom w różnym wieku wiele rozmaitych 
aparatów zdejmowanych i stałych. Dlatego 
coraz częściej na leczenie decydują się oso-
by nawet powyżej 40. roku życia, a wśród 
młodzieży noszenie „biżuterii na zębach” 
jest coraz bardziej popularne.

Istnieje wiele powodów, dla których pa-
cjenci decydują się na rozpoczęcie leczenia 
ortodontycznego. Zwiększają się ich ocze-
kiwania nie tylko pod względem wyników 
leczenia, ale również estetyki. Aby spro-
stać tym wymogom, potrzebne są precy-
zyjne metody diagnostyczne i skuteczne 
sposoby leczenia wad zgryzu.

Jedną z podstawowych metod diagno-
stycznych w ortodoncji są zdjęcia panto-
mograficzne. Jest to rodzaj zdjęcia rentge-
nowskiego, na którym widoczne są wszyst-
kie zęby pacjenta, a w przypadku dzieci 
również te, które dopiero rozwijają się 
w kościach szczęk. Czasem w przypad-
ku bardzo nasilonych zaburzeń dodat-
kowo wykonuje się zdjęcie profilu głowy 
tzw. zdjęcie cefalometryczne poddawane 
następnie skomplikowanej analizie kom-
puterowej, której wyniki mają istotne zna-
czenie przy planowaniu leczenia.

Aparat, który już pracuje w Leżajsku 
jest jedynym pantomografem najnowszej 
generacji w promieniu 50 kilometrów.

Orto.Dens
Leżajsk, Mickiewicza 9

tel. (17) 242 75 49

Pantomogram.

Zdjęcie cefalometryczne.
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– Nasza szkoła jest przyjazna – powie-
działa nam dyr. Elżbieta Dmitrowska-Ka-
duk. – Nie mamy uczniów niepełnospraw-
nych, ale możemy ich przyjąć. Mamy pod-
jazdy, nawet łazienki są odpowiednio przy-
stosowane.

– W ubiegłym roku pierwszy przegląd 
zorganizowaliśmy w MCK – wyjaśniła 
Jadwiga Stankiewicz-Czapla, pracownik 
PCPR w Leżajsku. – Zmieniliśmy lokaliza-
cję, bo ten budynek nie jest przystosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II Powiatowy Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Osób Niepełnosprawnych rozpo-
czął się Mszą św. w szli gimnastycznej SP 
3, celebrowaną przez ojców bernardynów. 
Potem nastąpiło otwarcie wystawy prac 
plastycznych podopiecznych stowarzyszeń 
i instytucji pomagających osobom niepełno-
sprawnym. Następnie w sali gimnastycznej 
na estradzie z odpowiednio skonstruowa-
nym podjazdem dla wózków inwalidzkich 
niepełnosprawni prezentowali swe umie-
jętności recytatorskie, wokalne i taneczne.

u wrót szkoły, potem przechadzając się 
między rzędami widzów podawał im rękę, 
przytulał się. Był sympatyczną maskotką 
tego naprawdę dobrego spotkania.

Szkolna stołówka zaserwowała wszyst-
kim obiad, uwzględniając rzecz jasna od-
powiednie diety dla swych gości.

Po obiedzie sala gimnastyczna zamieniła 
się w błyskającą światłami dyskotekę. Na-
wet na twarzach tych dzieci, które przyje-
chały na wózkach, widać było uśmiech.

W Przeglądzie wzięło udział około 200 osób 
niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych. To-
warzyszyły im rodziny oraz uczniowie i na-
uczyciele „trójki”. W sumie przewinęło się 
około 500 osób. Wszyscy uczestnicy prze-
gladu otrzymali od organizatorów nagrody 
i pamiątkowe dyplomy. Wręczyli je wicesta-
rosta Władysław Kozikowski i pełnomocnik 
burmistrza ds. oświaty, kultury i sportu 
Henryk Świta.

– Chodzi o to, żeby ludzie niepełnospraw-
ni mogli żyć w miarę normalnym życiem 
– wyjaśniła ideę imprezy Jadwiga Stan-
kiewicz-Czapla – o wzajemne relacje mię-
dzy osobami o różnym poziomie spraw-
ności fizycznej i intelektualnej, o integra-
cję poprzez spotkania i wspólną zabawę. 
A także o uświadomienie społeczeństwu, 
że są wśród nas ludzie mniej i bardziej 
sprawni, pokrzywdzeni przez los ale rów-
nie (a może bardziej) wrażliwi, potrzebują-
cy kontaktu z otoczeniem, ciepła i życzli-
wości. I że oni też potrafią coś z siebie dać. 
Przekonaliśmy się o tym najlepiej ogląda-
jąc ich popisy na estradzie i prace na wy-
stawie. Mają ciepłe dusze, dużo inspiracji 
i żywiołowości.

– To była wielka lekcja wychowawcza – 
powiedziała po imprezie Elżbieta Dmitrow-
ska-Kaduk. – Lekcja pokory ale też i wraż-
liwości na potrzeby innych ludzi.

(bwl)
Zdjęcia: Barbara Woś-Lisiecka

• • •  
spotkania

Światło w mroku
II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-

sprawnych odbył się w Leżajsku 18 listopada br. z inicjatywy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zorganizowany został przez 
Miejskie Centrum Kultury i Szkołę Podstawową nr 3, w której po-
dwojach zagościł.

Uczestnikami Przeglądu byli podopiecz-
ni ze Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli 
Zarczyckiej, Stowarzyszenia Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Grodzisku Dolnym, 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Laszczynach, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Leżajsku dzia-
łających przy Caritas w Leżajsku, Domów 
Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 
i Piskorowicach-Mołyniach, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Le-
żajsku, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Sarzynie, Powiatowego Związku 
Niewidomych.

Wystąpiły też zespoły Ziemia Leżajska 
i Mała Ziemia Leżajska wraz z kapelą oraz 
Zespół Tańca Towarzyskiego „Plus” z MCK. 
Magik Jan Dander artysta cyrkowy i za-
wodowy iluzjonista z Rzeszowa bawił zna-
komicie zwłaszcza dzieci. Wszystkich witał 
żywy pluszowy miś (uczeń SP 3). Najpierw 

Na zdjęciach:
Jesteście wszyscy bohaterami tego 
dnia, gratuluję wam – powiedział pełno-
mocnik Burmistrza Leżajska ds. oświa-
ty, kultury i sportu Henryk Świta wrę-
czając upominki uczestnikom.
Adam Szczęch i Bożenka Tworek śpie-
wali piosenkę, Małgosia Majkut tańczy-
ła. Przygotowała ich Alicja Domaradz-
ka, instruktorka muzykoterapii z WTZ 
w Leżajsku.
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Wigilia
Rodzinne Święta znów przed nami. 

Wigilia, Boże Narodzenie to dni pełne 
znaków, przepowiedni, staropolskich 
zwyczajów i podniosłych oraz wzru-
szających chwil spędzonych w domu 
rodzinnym z bliskimi. Choinki, stro-
iki, światełka i potrawy przygotowywa-
ne pieczołowicie przez mamy i babcie. 
Wszystkie surowce przeznaczone na po-
trawy wigilijne miały swoje znaczenie: 
jabłka i orzechy jedzone w trakcie wi-
gilii miały zapobiegać bólom gardła 
czy zębów, zapewniać zdrowie i urodę.

Śliwki odpędzają złe moce i są środ-
kiem na długowieczność, co potwierdza-
łoby ich walory odżywcze – zwłaszcza su-
szone, polecane na uregulowanie pracy 
jelit po świątecznym przejedzeniu. Miód 
zapewnia pomyślność i długie życie a za-
warte w nim enzymy, sole mineralne, wita-
miny to wszystko sprzyja zdrowiu. Kapu-
sta według starych wierzeń chroni od złe-
go a potrawy z niej spożywane przyciąga-
ją dostatek, jest ona bogata w błonnik po-
karmowy który ułatwia usuwanie z prze-
wodu pokarmowego nagromadzonych 
szkodliwych substancji. Kiszona kapu-
sta to dodatkowa ilość witaminy C i wita-
min z grupy B, a kwas mlekowy i bakterie 
ukwaszające ograniczają procesy gnilne 
i fermentacyjne w jelitach, co mam wpływ 
na zdrowi i urodę. Zielone gałązki świer-
ka, jodły czy sosny – symbole życia, zdro-
wia, ale i pomyślnej wegetacji roślin, – kto 
będzie miał odwagę pominąć je przy deko-
rowaniu stołów.

W każdym domu wigilię przygotowuje 
się według tradycji rodzinnych i upodo-
bań. Niech nie zabraknie na stole orze-
chów, jabłek czy potraw z maku, miodu, 
grochu, ryb czy śledzi.

Śledź kojarzony z potrawami postnymi 
jest równocześnie uważany za przysmak, 
jego walory odżywcze: duża ilość wapna 
fosforu i jodu (którego mieszkańcom tere-
nów odległych od morza często brakuje) 
witamin A i D oraz tłuszczu.

Ikra śledzia wykorzystana przy produk-
cji zakąsek z dodatkiem soku z cytryny 
i oliwek jest środkiem odżywczo-odmładza-
jącym, spróbujmy zatem śledzi nie tylko 
na zaostrzenie apetytu ale i dla urody.

Śledzie po polsku
Składniki: 4 duże śledzie „mlecza-

ki”, 1 duża cebula, 5 plasterków cy-
tryny bez skórki i pestek, sok z 1–2 cy-
tryn, szklanka słodkiej śmietanki, 1⁄2 
łyżeczki cukru pudru.

Śledzie opłukać z soli, sprawić (zacho-
wując mlecz), wymoczyć przez 24 godziny 
w zimnej wodzie, kilkakrotnie ją zmienia-
jąc. Z wymoczonych śledzi ściągnąć skór-
kę, odciąć głowę, ogon, płetwy, podzielić 
na filety i usunąć z nich ości. Filety uło-
żyć w słoju, przekładając je cieniutkimi 
plasterkami cebuli oraz plasterkami cytry-
ny. Śmietankę łączymy z sokiem z cytryn 
i przetartym przez gęste sitko mleczem, do-
prawiamy cukrem pudrem. Sosem zalewa-
my filety przykrywamy słój i odstawiamy 
w chłodne miejsce na 24 godziny aby śle-
dzie „dojrzały”.

Tylko Ty
pod redakcją

Małgorzaty
Jakubowskiej

Cuda
przed lustrem

Chcesz mieć dobre samopoczucie 
i udane Święta, znajdź trochę czasu 
dla siebie, najlepiej na dzień przed Wi-
gilią. Kiedy już prawie wszystko przy-
gotowane, musisz się szybko odświeżyć, 
zrelaksować, wygładzić skórę na szyi 
i twarzy.

Oto najprostsze zabiegi, które czynią 
cuda: ciepła kąpiel, nawilżająca masecz-
ka, pilling całego ciała i nawilżający od-
żywczy kompres. Cały „program” nie po-
winien Ci zająć więcej niż godzinę.

K Ą P I E L E
Kąpiel lawendowa
Uwielbiały ją nasze prababki. Lawenda 

zawiera duże ilości olejków eterycznych. 
Nie tylko pięknie pachnnie, ale oczyszcza 
i odświeża skórę, odpręża mięśnie, popra-
wia samopoczucie. Dla pojędrnienia skóry 
możesz połączyć w równych proporcjach 
lawendę z rozmarynem.

Kąpiel amerykańska
Weź 100g suszonego rumianku i 150g 

kwiatu lipy. Po zalaniu wrzątkiem trzy-
maj zioła na małym ogniu przez 20 min. 
, szczelnie zakryte. Kąpiel otwiera pory, 
oczyszcza i nawilża skórę działa uspoka-
jająca i rozluźniająco.

Jeśli masz skórę suchą i delikatną, do-
brze Ci zrobi KĄPIEL OTRĘBOWA. Wy-
pełnij woreczek 250g obręb pszennych 
i wrzuć do wody, kilkakrotnie go wyciska-
jąc. Możesz też zalać otręby zimną wodą, 
zagotować i odcedzić do wanny. Kąpiel 
zmiękcza, oczyszcza i wygładza skórę, 
przyśpiesza też gojenie się dobrych otarć 
i skaleczeń. Pamiętaj! Po każdej kąpieli 
opłucz ciało chłodną wodą, która zamyka 
pory i pojędrnia skórę. Po osuszeniu ciała 
wklep w nie balsam, mleczko lub krem.

M A S E C Z K I
Najlepiej robić je zaraz po kąpieli, kie-

dy skóra jest rozgrzana i czysta, zwłaszcza 
gdy przed kąpielą starannie zmyłaś maki-
jaż. Maseczkę nakładaj poczynając od po-
liczków, potem smaruj nos, na końcu szy-
ję – zawsze od dołu do góry. Omijaj okoli-
ce oczu, które można lekko nakremować, 
a na powieki nałóż kompres z esencji her-
bacianej. Już z maseczką na twarzy połóż 
się z nogami lekko podniesionymi do góry, 
rozluźniając mięśnie całego ciała. Masecz-
ki zmywaj ciepłą wodą, a potem opłukuj 
twarz zimną. Na końcu „przetrzep” skórę 
tonikiem i delikatnie wklep krem.

Maseczka szwedzka (dla każdej cery)
Weź 3 łyżki twarożku, po 1 łyżce słodkiej 

śmietanki i miodu i utrzyj na gładką masę. 
Obłóż nią twarz i szyję na 20 min. Odświe-
żysz, oczyść i wygładzisz skórę.

Maseczka białkowa (dla każdej cery)
Ubij na sztywno jedno białko dodając 

kilka kropli soku cytrynowego. Maseczkę 
nałóż najlepiej pędzelkiem, a po 15min. 
zmyj letnią, zakwaszoną wodą. W ten 
sposób możesz ożywić wyraźnie zmęczo-
ną, szarą cerę.

Kres rajdów
W sobotę, 4 grudnia br. w Automobil-

klubie Stalowa Wola odbyła się uroczy-
stość zakończenia sezonu 2004 w spor-
tach samochodowych.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpie-
niem prezesa Automobilklubu podsu-
mowującym rok, a następnie wręczeniem 
nagród instytucjom i firmom wspomaga-
jącym Klub. Kolejnym punktem było roz-
danie nagród i pucharów zawodnikom 
i członkom Automobilklubu, do którego 
należą m.in. reprezentanci Leżajska w spo-
rcie rajdowym bracia Krystian i Damian 
Zygmuntowie, Tomasz Czuba i Tomasz 
Kozłowicz. Bracia Zygmuntowie odbierali 
nagrody i puchary za zdobycie w sezonie 
2004 Mistrza Kierownicy Powiatu Stalowo-
wolskiego (w sezonie 2003 wicemistrzowie) 
a Tomaszowie Czuba i Kozłowicz odebra-
li statuetki za reprezentowanie barw Au-
tomobilklubu.

Dla załogi Krystian Zygmunt – Damian 
Zygmunt ów tytuł jest uwieńczeniem dłu-
giego i wymagającego sezonu, w którym 
zdobyli też tytuł Mistrzów Okręgu Rze-
szowskiego Polskiego Związku Motorowe-
go. Bracia Zygmuntowie mają nadzieję, 
że oba tytuły mistrzowskie zdobyte w tym 
roku otworzą im drogę do startów w pro-
fesjonalnych zawodach rangi mistrzow-
skiej, jak Rajdowy Puchar PZM, w których 
nie może się obyć bez wsparcia możnych 
sponsorów i poparcia władz Miasta.

(ak)

Szachy
w „jedynce”

18 listopada br. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Leżajsku odbyły się Rejonowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach 
Drużynowo. Zawodnicy z „jedynki”, zaj-
mując II miejsce, uzyskali awans do wo-
jewódzkiego, najwyższego etapu szkolnych 
rozgrywek szachowych. Drużyna występo-
wała w składzie: Zuzanna Chrząstek – kl. 
IVb (4pkt), Jakub Grabarz – kl. IIIa (3 pkt), 
Amadeusz Paliwoda – kl. IVa (3, 5pkt), 
Krzysztof Sokołowski – kl. Vb (5pkt).

W Igrzyskach uczestniczyło 6 szkół. 
Końcowe wyniki drużynowe przedsta-
wiają się następująco: I miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Górnie – 17 pkt, II miej-
sce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku 
– 15, 5 pkt, III miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Sokołowie – 9, 5 pkt, IV miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Wysokiej Łańcuc-
kiej – 8 pkt, V miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Nowej Sarzynie – 7 pkt, VI miejsce – 
Szkoła Podstawowa w Soninie – 3 pkt.

Na koniec turnieju zapytaliśmy opie-
kuna oraz organizatora imprezy Andrze-
ja Mazurkiewicza o podsumowanie Rejo-
nowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sza-
chach Drużynowo:

– Bardzo cieszę się z uzyskanego rezul-
tatu moich uczniów. Zdobyli oni 15, 5 pkt 
i do drużyny z Górna zabrakło nam tylko 1, 
5pkt. Jeszcze w ubiegłym roku różnica mię-
dzy nami wynosiła aż 7 pkt. Życzę moim 
zawodnikom poprawienia ubiegłoroczne-
go wyniku, jakim było zajęcie VI miejsca 
na zawodach wojewódzkich. Przy tej okazji 
chciałbym również podziękować dyrekcji 
szkoły za umożliwienie przeprowadzenia 
Igrzysk oraz Powiatowemu Organizatorowi 
Sportu p. Eugeniuszowi Josse za starania 
i pomoc w organizacji zawodów w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Leżajsku.

(am)

• • •  
zdrowie i uroda • • •  

sport
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Kącik szachowy
Witam wszystkich szachistów w świą-

tecznym numerze „BM”. Przy okazji 
zbliżających się świąt, być może znaj-
dziemy więcej czasu, aby usiąść razem 
z naszymi dziećmi i w rodzinnej atmos-
ferze rozegrać szachową partię. To jed-
na z nielicznych dyscyplin, w której 
wiek grających nie odgrywa znaczącej 
roli. Lecz gdyby zabrakło Wam przeciw-
nika, wówczas spróbujcie samodzielnie 
rozwiązać kolejne szachowe zadania. 
Powodzenia!

Mat w dwóch posunięciach. (zaczy-
nają białe)

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Rozwiązania zadań z poprzedniego wy-
dania „BM”:

Zad. 1 – 1) f8G, Ke8, 2) Sf6 – mat, 
zad. 2 – 1) Ke4, Kc3 2) Sa4 – mat, zad. 
3 – 1) Kg3, Hg3, 2) Sd6 – mat, zad. 4 – 
1) Hc6, bc, 2) Wb8 – mat.

Andrzej Mazurkiewicz

Podkarpacka 
szachownica

W niedzielę, 28 listopada br. odbył się 
wielki turniej szachowy w Gimnazjum 
Miejskim im. Wł. Jagiełły w Leżajsku. 
Zjechali się szachiści od Leska przez Ja-
sło, Pilzno, Krosno, Dębicę, Wysoką Strzy-
żowską, Mielec, Ropczyce, Brzozów, Rze-
szów, Markową, Rudnik aż po Tarnobrzeg. 
W gimnazjalnej sali gimnastycznej zasia-
dło przy szachownicach 150 osób – dzie-
ci, młodzież, dorośli. Na pierwszy rzut oka 
widać było, że królewska gra łączy ludzi 
bez względu na wiek jak żadna inna dys-
cyplina sportowa.

wość udziału w rozgrywkach IV ligi Pod-
karpackiego Związku Szachowego. Ci sza-
chiści to Ewelina Półtorak – uczennica 
klasy II gimnazjum, Jan Urban, Łukasz 
Starzyk, Maciej Duda – uczniowie kla-
sy III gimnazjum oraz Mateusz Domaga-
ła, Sebastian Paliwoda – uczniowie kla-
sy I gimnazjum.

Instruktorem szachowym GM w Le-
żajsku jest Tomasz Chrząstek, a Jacek 
Czech – prezesa Gimnazjalnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego, którzy dumni 
są z wyników swych podopiecznych. Kon-
tynuując przygodę z szachami zaprasza-
ją na II Wielki Zimowy Turniej Szacho-
wy o Puchar Burmistrza Leżajska, któ-
ry odbędzie się tydzień po zakończeniu fe-
rii zimowych, 6 lutego 2005 r. w niedzie-
lę w Gimnazjum Miejskim im. Wł. Jagieł-
ły w Leżajsku.

(tj)
Fot. Aleksandra Czech

II Międzynarodowe 
Mikołajkowe Szachy

5 grudnia br. w Szkole Podstawowej 
nr 1 odbył się II Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Patronat nad tym turniejem objęli: Bur-
mistrz Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz 
oraz Starosta Leżajski Zbigniew Rynasie-
wicz. Leżajska impreza szachowa zgroma-
dziła 164 uczestników z różnych miejsc 
województwa podkarpackiego. W rozgryw-
kach brali też udział: arcymistrz z Ukrainy 
Andrei Makismenko wraz z synem, a tak-
że arcymistrz z Francji Vincent Colin.

140 najmłodszych zawodników otrzyma-
ło mikołajkowe paczki. Dzięki ofiarności 
sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki rzeczowe i pamiątkowe dyplo-
my. Na zakończenie turnieju, najlepszym 
wręczono puchary i medale w 8 grupach 
wiekowych.

Popularność szachów w naszym mie-
ście dzięki takim turniejom stale wzrasta, 
a ich uczestnikom daje wiele radości i sa-
tysfakcji. Dziękuję wszystkim sponsorom 
i współorganizatorom turnieju za wparcie 
II Międzynarodowego Mikołajkowego Tur-
nieju Szachowego.

Sponsorzy: Burmistrz Miasta Leżaj-
ska Tadeusz Trębacz; Starosta Leżajski 
Zbigniew Rynasiewicz; Program Personel 
Marketing Krzysztof Paliwoda; Stowarzy-
szenie Pomocy Małym Dzieciom Anna Bli-
charz; Pro Video Studio Life Wacław Sły-
chan, Bazar u Wojciecha Zofia Strzępka; 
Apteka Zdravila Mariola Długosz, Igor 
Długosz; Sklep komputerowy Infopros 
Jan Siudak; Sklep komputerowy Arcus 
Soft Adam Czerwonka; Firma Ekoprint 
z Rzeszowa Waldemar Kawalec; Pizze-
ria w Leżajsku Bronisław Antonik; Sklep 
komputerowy Softhous; Księgarnia Kla-
syczna Marian Korczyński; Studio Foto-
grafii Foto Teresa i Bogusław Kulpa; Stu-
dio Fotografii Daniel Drąg; Fan Studio Vi-
deo Wacław Łaput; Gabinet Chirurgiczny 
Zbigniew Grabarz; UKS przy SP nr 1 w Le-
żajsku; Hurtownia Sportowa w Rzeszowie 
Profi-Sport Andrzej Szymański; Dystrybu-
tor Stacji Paliw Maante.

Andrzej Mazurkiewicz

• • •  
sport

Do tak dużej imprezy sportowej mogło 
dojść tylko dzięki wielu osobom wspiera-
jącym szachy w naszym mieście. Fundusz 
Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Le-
żajskim Stowarzyszeniu Rozwoju wsparł 
projekt Gimnazjalnego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego przy Gimnazjum Miejskim 
w Leżajsku zatytułowany: „Niepokonani 
na 64 polach”. W ramach tego progra-
mu w październiku i listopadzie br. co ty-
dzień odbywały się zajęcia szachowe dla 
młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjal-
nej. Ukoronowaniem tego cyklu zajęć był 
ten turniej szachowy. Fundusz Lokalny 
zagwarantował puchary i nagrody dla naj-
lepszych szachistów turnieju.

Gospodarz turnieju, dyrektor Gimna-
zjum Miejskiego w Leżajsku Władysław 
Pyż udostępnił na ten cel salę gimna-
styczną i zagwarantował dla każdego 
uczestnika gorący posiłek, napoje, her-
batę, kawę, ciastka. W opinii uczestni-
ków, sędziów oraz prezesa Podkarpackie-
go Związku Szachowego Zenona Chojnic-
kiego turniej w Leżajsku podnosi bardzo 
wysoko poprzeczkę dla organizatorów ta-
kich turniejów w innych miastach nasze-
go województwa.

Turniej otworzył pełnomocnik Burmi-
strza ds. oświaty, kultury i sportu Henryk 
Świta życząc wszystkim szachistom zwy-
cięstw takich, jakie udziałem były wielkich 
szachistów: Kasparowa, Karpowa czy Fi-
shera. Następnie sędzia główny turnieju 
(sędzia klasy państwowej) Marian Bysie-
wicz przypomniał o podstawowych zasa-
dach zachowania się na turnieju szczegól-
nie podkreślając konieczność wyłączenia 
telefonów komórkowych, gdyż przepisy ko-
deksu szachowego przewidują orzeczenie 
przegrania partii przez zawodnika, które-
mu zadzwoni telefon. Szachiści rozpoczę-
li grę na znak sędziego. Dystans gry czyli 
czas, w jakim trwa partia to jedna godzina 
dla zawodnika na rozegranie jednej partii. 
Przy takim dystansie partia może trwać 
nawet 2 godziny. I tak też było. W ciągu 
trzech rund, które rozegrano w trakcie tego 
turnieju, kilka partii trwało prawie pełne 
2 dwie godziny.

Najlepszymi okazali się szachiści 
z Brzozowa, następnie z Leska i Pilzna. 
Nasi szachiści uplasowali się na 19 miej-
scu, co jest bardzo dobrym wynikiem 
jak na debiut w tak poważnym turnie-
ju. Dzięki realizowaniu projektu „Niepo-
konani na 64 polach” w ramach progra-
mu „Godzina po lekcjach” Funduszu Lo-
kalnego Powiatu Leżajskiego sześciu sza-
chistów gimnazjum leżajskiego ma możli-
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Wywalczyli
złoto!

W dniach 12–13 listopada br. młodzi 
siatkarze Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Trójka” działającego przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Leżajsku reprezen-
towali nasze miasto na III Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 
Prezydenta Miasta Białegostoku.

W turnieju wzięło udział 40 trzyoso-
bowych zespołów chłopców z rocznika 
1992 i 1993 oraz dwadzieścia zespołów 
dziewcząt z klas VI. z Warszawy, Białej 
Podlaskiej, Opola Lubelskiego, Jastarni 
(Mistrz Polski z Zabrza 2004), Międzyrze-
ca, Białegostoku i Leżajska.

Po dwóch dniach zmagań, w których 
nie brakowało okrzyków radości i małych 
rozpaczy w roczniku 1993 (V klasa) głów-
ne trofeum, czyli Puchar Prezydenta Mia-
sta Białegostoku zdobyli młodzi zawodni-
cy UKS „Trójka” Leżajsk w składzie: Ma-
ciek Sobejko, Karol Kozaczuk, Andrzej 
Trębacz oraz Kamil Gogol.

W finale, po bardzo widowiskowym 
i trzymającym w napięciu meczu, poko-
nali oni UKS „Olimp” z Opola Lubelskiego, 
trzecie miejsce wywalczyli siatkarze z klasy 
sportowej z Międzyrzeca Podlaskiego, któ-
rzy pokonali gospodarzy.

Za najwszechstronniejszego siatka-
rza w całym Turnieju w kategorii wie-
kowej organizatorzy i sędziowie wyróżni-
li nagrodą specjalną Andrzeja Trębacza 
z Leżajska.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzyma-
li koszulki z logo Turnieju oraz drobne 
upominki.

Wyjazd naszych siatkarzy na Turniej był 
możliwy dzięki pomocy, jaką UKS „Trójka” 
otrzymuje od Urzędu Miejskiego w Leżaj-
sku, Zakładów Piwowarskich SA w Leżaj-
sku, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Fir-
mie „Orzech” oraz dzięki pomocy i ofiar-
ności rodziców.

Złote medale siatkarze „UKS „Trójka” 
wraz z trenerem Janem Machem dedy-
kują wszystkim sponsorom, darczyńcom 
i sympatykom.

(jm)

Sukces
gimnazjalisty

14 listopada br. w Rzeszowie odbył się 
finał wojewódzki ogólnopolskiego tur-
nieju „Na Olimpijskim Szlaku – od Aten 
do Aten”. Organizatorami imprezy są: 
Polski Komitet Olimpijski oraz Stowa-
rzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, 
Dżentelmen Sportowych Aren” w Dzier-
żoniowie, który zależy na propagowaniu 
wiedzy o ruchu olimpijskim.

W wyniku wcześniejszych eliminacji 
szkolnych w finale wojewódzkim udział 
wzięło 35 uczestników ze szkół gimna-
zjalnych z całego Podkarpacia. Zwycięzcą 
rzeszowskiego finału został uczeń pierw-
szej klasy Gimnazjum Miejskiego i. Włady-
sława Jagiełły w Leżajsku Mateusz Oda-
chowski. Uczniowie odpowiadali na pyta-
nia dotyczące problematyki Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego oraz osiągnięć i wy-
ników polskich zawodników startujących 
od 1948 roku na olimpiadach zarówno let-
nich, jak i zimowych. Mateusz Odachowski 
dzięki temu zwycięstwu awansował do pół-
finału ogólnopolskich zmagań.

Mistrz Polski pokonany!
Gimnazjum 
na czele!

Siatkarze z Gimnazjum Miejsku w Le-
żajsku uczestniczyli w tym roku w roz-
grywkach organizowanych przez Pod-
karpacki Związek Piłki Siatkowej w ka-
tegorii młodzików. Już na początku ligi, 
w pierwszej rundzie, chłopcy z Leżajska 
sprawili dużą niespodziankę. Pokonali 
bowiem oni jednego z faworytów rozgry-
wek MKS V LO z Rzeszowa w ich własnej 
hali, wygrywając w setach 2:0. W drugim 
swoim pojedynku GUKS Leżajsk (Gimna-
zjalny Uczniowski Klub Sportowy) zwy-
ciężył Gimnazjum nr 2 ze Stalowej Woli 
również 2:0.

W drugiej kolejce spotkań leżajszczanie 
podejmowali we własnej hali mistrzów 
Polski z ubiegłego roku w mini piłce siat-
kowej – gimnazjalistów ze Strzyżowa (Wi-

słok Strzyżów) oraz drużynę Orkana Nisko. 
Młodzi siatkarze z Leżajska bardzo chcieli 
wygrać pojedynek ze Strzyżowem, a zara-
zem zrewanżować się im za porażkę w po-
przednim roku w finałach wojewódzkich 
w mini piłce siatkowej (Strzyżów później 
został Mistrzem Polski). Mecz tych drużyn 
stał na bardzo wysokim poziomie, a za-
wodnicy z Leżajska dopięli swego i po za-
ciętej, emocjonującej walce pokonali mi-
strzów Polski 2:1, sprawiając przy tym ko-
lejną miłą niespodziankę w tych rozgryw-
kach. Drugi pojedynek z Orkanem Nisko 
zakończył się gładkim zwycięstwem Leżaj-
ska 2:0. Po dwóch rundach spotkań, tj. 
czterech meczach bezapelacyjnym lide-
rem rozgrywek został GUKS Leżajsk. (Do-
bry początek – oby tak do końca!).

W drużynie grali: Piotr Wojtyna, Jakub 
Zygmunt, Marcin Baran, Mateusz Kamiń-
ski, Michał Cymerman, Kamil Bielec, Kazi-
mierz Maruszak, Paweł Borkowski, Paweł 
Zygmunt, Dawid Sierżęga, Arkadiusz Bo-
sak, Krzysztof Kraus. Opiekunem i zara-
zem trenerem jest Tomasz Kisielewicz.

Drużyna składa serdeczne podzięko-
wania swemu sponsorowi, dyrektorowi 
GM Władysławowi Pyżowi, dzięki któ-
remu młodzi siatkarze mogą wystepować 
w rozgrywkach oraz doktorowi Januszo-
wi Martuli za wykonanie badań, bez któ-
rych nie byłby możliwy start siatkarzy 
w tej lidze.

(dt)

Biegaj z nimi!
16 października br. w Dukli odbył się 

VI Bieg Górski na Cergową. Drugie miej-
sce w kategorii ogólnej i pierwsze w ka-
tegorii wiekowej 40–49 lat zajął Ryszard 
Dryps, który biega w barwach „Hortino”. 
W tej sportowej imprezie udział wzięli też: 
Piotr Stasiowski z Brzózy Królewskiej roz-
poczynający karierę biegacza i goprowiec 
Jan Skrutek.

11 listopada br. w Łukowie odbył się II 
Bieg Niepodległości. Tam w kategorii wie-
kowej 40–49 lat I miejsce zdobył Ryszard 
Dryps. Sponsorem biegacza jest ZPOW 
„Hortino”.

(js)

W niedzielę, 28 listopada br. w Białymsto-
ku odbył się półfinał tegorocznej edycji kon-
kursu. W sumie w ogólnej punktacji dru-
żyna województwa podkarpackiego z Mate-
uszem Odachowskim zajęła w półfinale dru-
gie miejsce, przegrywając z województwem 
mazowieckim zaledwie o pół punktu.

Zdobywając drugie miejsce, reprezen-
tacja Podkarpacia a w niej Mateusz Oda-
chowski, uzyskała awans do finału ogól-
nopolskiego, który odbędzie się 19 grud-
nia br. w Centrum Edukacji Olimpij-
skiej w Warszawie. Konkurs ten będzie 
na żywo relacjonowany w TVP. Repre-
zentantowi Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku i całej drużynie Podkarpacia życzy-
my sukcesu w finale i trzymamy kciuki.

Dariusz Latuszek

Mateusz Odachowski

Od lewej: Piotr Stasiowski, Ryszard 
Dryps i Jan Skrutek.

Ryszard Dryps na najwyższym po-
dium.

Od lewej: Puchar Prezydenta Białego-
stoku odbiera Karol Kozaczuk, gratu-
lacje przyjmują kapitan zespołu UKS 
„Trójka” Andrzej Trębacz i Maciek So-
bejko.
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na ryby

Spinningowe
Grand Prix 2004

W Rzuchowie, 17 października br. wy-
startowało 45 uczestników z 9 kół nasze-
go okręgu. Złowione ryby: 36 sztuk; łącz-
na waga: 14, 66 kg. Oto zwycięzcy: 1. Ma-
riusz Machnica, Strzyżów; 2. Dariusz Zio-
bro, Strzyżów; 3. Ryszard Lik, Pustków; 
4. Jacek Ruszała, Strzyżów; 5. Zbigniew 
Bzdoń, Leżajsk; 6. Andrzej Bogdan, Pust-
ków. Ostatnie w tym roku zawody zgro-
madziły imponującą liczbę startujących 
– 45 osób to rekord Grand Prix. Cieszy 
mnie to bardzo i utwierdza w przekona-
niu, że warto robić takie zawody. Te za-
kończyły się ogniskiem, pieczeniem kieł-
basy i boczku. Sponsorem zawodów był 
Browar w Leżajsku.

Naszego leżajskiego honoru bronił Zby-
szek Bzdoń z Rzuchowa (5 miejsce).

Podsumowanie 
Spinningowego 
Grand Prix 2004

W IX cyklu Spinningowego GP Okrę-
gu PZW Rzeszów wzięło udział: 225 za-
wodników (70 wędkarzy) z 12 kół okrę-
gu. Złowiono: 308 sztuk ryb o łącznej wa-
dze: 87,47 kg. Średnia na zawodnika: 
1,36 sztuki; 0,39 kg. Wpisowe na zawody 
wyniosło 2250,00 zł; saldo z roku ubiegłe-
go 435,60 zł; Razem 2685,60 zł – wydatki: 
puchary za 2003; puchary za 2004, gra-
werki, zdjęcia, nagrody, wyżywienie, na-
poje itp.: 2658,65 zł. Saldo zawodów:
– 153,05 zł. Od sponsorów (Browar w Le-
żajsku, Grupa Handlowa Sp. z o.o.) uzys-
kaliśmy nagrody na ok. 2250,00 zł.

W całorocznym cyklu IX Spinningo-
wym Grand Prix Okręgu PZW Rze-
szów – I miejsce Tomasz Nowak Rze-
szów nr 1

Czas sandacza
Jak co roku wspominam o „mętnookiej 

rybie pożądania” – sandaczu. Tym razem 
chcę naszym wędkarzom przedstawić kil-
ka zdjęć ryb złowionych w październiku 

przez Kolegów z Nowej Sarzyny na zbior-
niku Wilcza Wola:

Kol. Edward Fluda prezentuje sanda-
cza 80 cm, 5,20 kg.

Kol. Arkadiusz Kierepka z Nowej Sa-
rzyny prezentuje sandacza 78 cm, 
4,80 kg.

Kol. Arkadiusz Kierepka z Nowej Sa-
rzyny prezentuje swój komplet: sanda-
cze: 82 cm, 5,30 kg; 80 cm, 4,80 kg; 
69 cm, 3,70 kg.

Osoby o słabym sercu proszę o zażycie 
środków uspokajających. Koledzy z Nowej 
Sarzyny złowili ponad 60 sandaczy! Więk-
szość z nich wróciła do wody, zabrali dla sie-
bie kilka dozwolonych regulaminem sztuk.

Sandacz w zbiorniku Wilcza Wola po-
jawił się niemal samoistnie. Rybą tego li-
cencyjnego łowiska jest przede wszystkim 
karp. Zbiornik od 2001 roku zarybiono 
26 310 kg karpia i 4940 kg karasia, na-
tomiast sandacza w tym czasie wpuszczo-
no 4500 sztuk, tj. 215 kg. Pod interneto-
wym adresem http://pzwrzeszow.w.interia. 
pl/satnn.html znajdziecie Państwo więcej 
informacji na temat zbiornika, regulami-
nu łowiska specjalnego i znajdującej się 
tam stanicy wędkarskiej oraz zarybień 
od 2001 roku.

Od bardzo dawna jestem gorącym orę-
downikiem zarybień sandaczem. Kiedyś 
przeczytałem, że sandaczem wystarczy 
zarybić raz. Jeśli zbiornik mu się spodo-
ba, będzie się tam rozmnażał i dorastał 

do pięknych rozmiarów. Z wędkarskiego 
punktu widzenia to bardzo ekonomicz-
ne. Ponieważ jest ryba stosunkowo trud-
na do złowienia, krążą o niej legendy, rów-
nież takie, które jej szkodzą. Na przykład 
tak, że sandacz wyjada cały narybek in-
nych ryb. To bzdura! Natura sama to re-
guluje. Faktem jest natomiast, że bardziej 
żarłoczny szczupak jest wyławiany szyb-
ko z każdej wody i nie dorasta do rozmia-
rów, które pozwoliłyby mu być prawdzi-
wym „selekcjonerem” w danej wodzie. 
Każda woda potrzebuje takiego natural-
nego selekcjonera, który zjadałby ryby 
chore i słabe lub takie, które nie wytwo-
rzyły na tyle skutecznych mechanizmów 
obrony, aby nie dać się po prostu „zjeść”. 
Sandacz potrafi tak cichutko mieszkać 
w danym zbiorniku, że nawet doświad-
czeni wędkarze nie mają o tym pojęcia. 
Gdy jest go więcej mniej ostrożne osobniki 
kończą na wędkarskiej patelni. Zostaje za-
wsze jednak kilka sztuk, które zapewniają 
kontynuację gatunku i pełnią rolę selek-
cjonera. A swoją drogą teraz marzy mi się, 
aby nasze zbiorniku były zarybiane miętu-
sem pochodzącym z naszych wód... To ta-
kie życzenie do Świętego Mikołaja.

Opłaty i składki 2005
Zarząd Okręgu PZW w Rzeszowie na po-

siedzeniu w dniu 25 listopada uchwalił 
opłaty za wędkowanie w Okręgu PZW Rze-
szów. Wcześniej Zarząd Główny uchwalił 
składki członkowskie, które nieznacznie 
wzrosły (o 2 zł). Istotną zmianą jest likwi-
dacja ulg w składce okręgowej dla emery-
tów i rencistów, którzy otrzymują świad-
czenie w kwocie poniżej 1000 zł netto.

Zarząd Okręgu pozostawił opłaty okrę-
gowe na poziomie poprzedniego roku. 
Będzie jednak obowiązywała dodatkowa 
składka 10 zł na zbiorniki. Składka ta bę-
dzie dotyczyć każdego rodzaju opłaty okrę-
gowej, zwolnieni są z niej tylko członkowie 
uczestnicy do lat 14. Składkę tę będą też 
uiszczać wędkarze z innych okręgów, któ-
rzy będą chcieli wędkować na wodach po-
rozumienia (u nas Ożanna i Brzóza Kró-
lewska). Opłata na wody górskie wzrasta 
do 100 zł (było 90 zł). Od 1 stycznia zmie-
niają się przepisy, wchodzi w życie nowy 
podział wód na nowe obwody rybackie. 
Między innymi z tej przyczyny musiała 
powstać dodatkowa składka na zbiorniki 
10 zł. O zmianie przepisów szerzej w na-
stępnym „BM”.

APEL
Wędkarzy, którzy nie zamierzają 

już wędkować w tym roku prosimy o zwrot 
rejestrów połowów (najlepiej do skarbni-
ka koła). Pozostałe osoby prosimy, aby 
zwracały rejestry w styczniu i to jak naj-
szybciej. Na podstawie danych z rejestrów 
do 15 kwietnia mamy złożyć sprawozda-
nie do RZGW w Krakowie – pamiętajmy, 
że w okręgu jest to ponad 10 000 reje-
strów! Czeka nas olbrzymia praca, któ-
rej nie można wykonać w ostatniej chwili. 
Bardzo prosimy o zrozumienie i zwrot rze-
telnie wypełnionych rejestrów.

Wodom cześć!
Stanisław Esox Mączka

Żyi Świątzn!
Zrzą Kł ład jlsz żyi 

 zjąc ię Święt Bożeg Nrz-
i  Ny R, zij en żyzy-
y szt ęr, by Święty 
Mkłj rził  mrny rzę 
ękr  óźij, by zpwł c-

sy ękri   2005 .
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Ciekawostki kolekcjonerskie 

W tym numerze pragnę rozpocząć 
edycję odcinków na temat „Polskie or-
dery i odznaczenia”.

W Polsce ordery pojawiły się stosunkowo 
późno, dopiero na początku XVIII wieku, 
podczas gdy w innych państwach europej-
skich już znacznie wcześniej wykształcił 
się i rozwinął system orderów oraz związa-
ne z nimi reguły i zwyczaje oparte na sta-
rych tradycjach.

Główną przeszkodą we wcześniejszym 
wprowadzeniu orderów w Polsce były wła-
ściwości ustrojowe Rzeczpospolitej szla-
checkiej. Idea równości i wolności szla-
checkiej wykluczała stosowanie tej formy 
wyróżnień. Mogły one bowiem, jak wów-
czas uważano, zagrozić konsekwentnie 
bronionym przywilejom szlachty. Wpraw-
dzie królowie polscy nagradzali za zasługi 
dla państwa i dworu drogocennymi łańcu-
chami i medalami, lecz miały one jedynie 
charakter królewskiego, prywatnego daru. 
Nie towarzyszyły im określone reguły wy-
znaczone statutami, w postaci ceremo-
niału, obowiązków i praw, a nagrodzeni 
nie tworzyli ścisłej, zorganizowanej elity 
służącej wzmocnieniu władzy monarchy.

Pierwszą próbę ustanowienia orderu, 
w ścisłym rozumienia tego terminu, pod-
jął dopiero król Władysław IV (1632-1648). 
Wkrótce po objęciu przez niego tronu do-
radca królewski – podskarbi nadworny ko-
ronny (od 1632 r.) Jerzy Ossoliński podsu-
nął królowi myśl utworzenia specjalnego 
zgromadzenia kawalerów ORDERU NIE-

POKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘT-
SZEJ MARYI PANNY, by za jego mocą 
pozyskać sprzymierzeńców dla dynastii 
w Polsce i poza jej granicami. Chodziło 
zwłaszcza o to, ażeby skupić w zgroma-
dzeniu oddanych królowi katolików, któ-
rzy popieraliby antyturecką politykę kró-
la pod hasłem walki katolicyzmu z „nie-
wiernymi”.

W 1633 r. opracowaną ustawę orde-
ru i przywilej królewski Jerzy Ossiński 
przedstawił w Rzymie papieżowi Urbano-
wi VII. Następnego roku papież zatwier-
dził ustawę, udzielił błogosławieństwa kró-
lowi i pobłogosławił sławny strój ordero-
wy dla króla.

W bulli z dnia 5 lipca 1634 r. papież pi-
sał, iż daje „... wyżej wymienionym usta-
wom moc i siłę, iżby w zupełności swoje 
skutki miały i utrzymywały, i przez wszel-
kich pomienionego zakonu rycerskiego bra-
ci kawalerów oraz przez inne osoby niena-
ruszone były zachowane”...

W 1637 r. ks. Albrecht Radziwiłł wraz 
z królewiczem Kazimierzem i kilkoma oso-
bami wyznaczonymi na kawalerów ponow-
nie opracowali statut orderu. Planowano, 
że pierwsze ordery będą wręczone w dniu 
14 września 1637 r. z okazji zaślubin Wła-
dysława IV z austriacką arcyksiężniczką 
Cecylią Renatą. Wytypowano dwunastu 
senatorów, którzy jako pierwsi mieli otrzy-
mać godność kawalerów. Wśród wyróżnio-
nych mieli się znaleźć m.in. brat króla – 
Jan Kazimierz, Stanisław Lubomirski – 

wojewoda ruski, Stanisław Koniecpolski 
– hetman wielki korrony, Albrecht Stani-
sław Radziwiłł – kanclerz wielki litewski, 
Aleksander Ludwik Radziwiłł – marszałek 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kazimierz 
Leon Sapieha. Na projektowanej liście był 
także główny inicjator orderu – Jerzy Osso-
liński. Wielkim mistrzem orderu miał być 
każdy król polski.

Po ogłoszeniu decyzji króla o wprowa-
dzeniu statutu orderu odezwała się opozy-
cja szlachty i magnatów. Na jej czele sta-
nął wojewoda wileński, hetman wielki li-
tewski, kalwin Krzysztof Radziwiłł. Opra-
cował on specjalny memoriał „antyordero-
wy” i podjął przeciw planom króla zdecy-
dowaną kampanię propagandową.

Na skutek gwałtownej agitacji przeciw-
ników występujących pod hasłami obrony 
równości szlacheckiej i praw dysydentów, 
król odroczył decyzje w sprawie nadań, 
a następnie w 1638 roku pisemnie zarę-
czył, że nigdy nie będzie ustanawiał orde-
rów bez zgody sejmu.

Tak upadła sprawa pierwszego polskie-
go orderu, który mógł być wprowadzony 
w życie w 1. poł. XVII wieku. Jedynym śla-
dem starań królewskich było utworzenie 
bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, któ-
re grupowało katolickich członków, wier-
nych królowi.

Po śmierci króla w 1648 r. bractwo mia-
ło charakter ściśle duchowny.

Rysunek łańcucha i odznaki projekto-
wanego ORDERU NIEPOKALANEGO PO-
CZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
zamieścił pierwszy historiograf ORDERU 
ORŁA BIAŁEGO – Jan Fryderyk Sapieha, 
kasztelan trocki i marszałek trybunału li-
tewskiego.

(ciąg dalszy w następnym „BM”)
Wojciech Wirski

15 grudnia 2004 r. NBP wprowadzi do obiegu monety z serii „Polscy 
malarze XIX/XX w.

Stanisław Wyspiański (1869 r. – 1907 r.)
o nominałach:
– 20 zł – bite stemplem lustrzanym w srebrze (z tampondrukiem)

– 2 zł – bite stemplem zwykłym w stopie tzw. „Nordic Gold”

Polskie ordery i odznaczenia
W ostatnich wydaniach Biuletynu Miejskiego w dziale „Tajemnice kolekcjone-

ra” publikowałem cykl artykułów na temat „Historii pieniądza polskiego”. Cykl 
ten zakończyłem na omówieniu problematyki związanej z biciem monet w okre-
sie PRL. Mam nadzieję, że artykuły te uzmysłowiły Czytelnikom nie tylko kiedy 
i jakie monety bito na przestrzeni dziejów, ale również przybliżyły ważne wyda-
rzenia z historii Polski.

Oto jeden z najnowszych walorów filateli-
stycznych dotyczących osoby i pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II wydany przez Wyspy 
Świętego Tomasza i Książęce.



Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów

Adoracja Emmanuela
Jedna z miniatur bernardyńskiego Graduału z prze-

łomu XV i XVI wieku w majuskule litery („P” strona 
12) prezentuje sylwetkę Dzieciątka Jezus.

Maleńki Zbawiciel, zupełnie nagi, ma nóżki zgięte w kolanach 
i skrzyżowane podudzia. Jego główkę, spowitą krótkimi, jasnymi 
włosami, ujmuje złocista gloria, w obrębie której łatwo dostrzec 
wykonane cienkim rylcem kreski, rozchodzące się promieniście, 
symbolizujące nieziemskie światło. Dzieciątko w lewej ręce, zgiętej 
w łokciu, trzyma kulę ziemską ze śladami znaku krzyża, prawą 
rękę unosi w geście błogosławieństwa. Układ dłoni z wyprosto-
wanym palcem wskazującym, serdecznym oraz kciukiem i pozo-
stałymi zgiętymi – to gest benedictio latina, motyw znany już pra-
starej tradycji ikonograficznej Chrystusa Pantokratora lub Na-
uczyciela, stanowiący w sztuce wczesnochrześcijańskiej odzwier-
ciedlenie antycznego rytuału cesarskiego.

Nad Dzieciątkiem unosi się banderola z inskrypcją, któ-
rej treść nawiązuje do zawartości 
przedstawienia. Dzieciątko oddane 
jest na złotym, gładkim i wypolero-
wanym tle, którego powierzchnia 
w kształcie prostokąta o zaokrą-
glonych kątach określona jest we-
wnętrznym konturem litery inicja-
łu. Dolną strefę tła wypełnia kolor 
ciemnozielony, oznaczający praw-
dopodobnie murawę. Powierzch-
nia gruntu jest zróżnicowana po-
jedynczymi, krótkimi, cienkimi po-
ciągnięciami pędzelka kładzionymi 
mocno rozcieńczoną farbą koloru 
czerni i żółci. W obrębie litery ini-
cjału dominuje odcień beżu. Regu-
larny kontur wypełniają sploty wi-
jących się, mięsistych liści akantu 
wydobytych z gładkiego, ciemniej-
szego podłoża za pomocą subtel-
nych akcentów linearnych, uzy-
skanych lekkimi i zwiewnymi po-
ciągnięciami pędzelka zanurzo-
nego w białej farbie. Tu i ówdzie, 
na powierzchni prostej ramy, oka-
lającej miniaturę, pojawiają się li-
nie koloru cynobrowego i błękitne-
go, służące kreowaniu plastyczno-
ści elementów. Złoto połyskuje tak-
że na powierzchni kuli i poza obrę-
bem litery „P”.

Oczy Dzieciątka zwrócone są
w stronę klęczącej niewiasty, 
w trzech czwartych zwróconej 
do widza, ubranej w szarą tunikę 
i płaszcz tego samego koloru. Po-
wierzchnia płaszcza uderza liczny-
mi, miękko łamiącymi się fałdami 
obficie ścielącymi się na ziemi. Gło-
wę niewiasty spowija biała chusta. Jej twarz jest poważna, sę-
dziwa, oczy głęboko wpatrzone „w głąb”, ujęte ciężkimi powieka-
mi, usta wąskie i spokojnie. Biały pasek spleciony pasek z trze-
ma charakterystycznie związanymi guzami symbolizującymi rady 
ewangeliczne, opasujący talię dowodzi, że sportretowana niewia-
sta była tercjarką franciszkańską. Tło postaci, wyraźnie oddzie-
lone od miniatury z Dzieciątkiem, ma powierzchnię prostokąt-
ną, zakomponowaną wertykalnie. Do wysokości ramion niewia-
sty ma kolor zielony i pokryta jest pojedynczymi, wąskimi i krót-
kimi, horyzontalnie kładzionymi kreskami. Na wysokości brody 
tło jest gładkie i beżowe. Wokół głowy niewiasty widnieją, ciem-
niejsze, pojedyncze kreski układające się w promienie. Skrawek 
górnej części ramy, sprawiającej wrażenie zadaszenia, jest zie-
lony. U stóp niewiasty, poza powierzchnią ramy, łatwo dostrzec 
ukośnie usadowioną tarczę z monogramem.

Oprócz zieleni, beżu, błękitu oraz dominującego w wielu miej-
scach koloru złota uzyskanego za pomocą odpowiednio położo-

nej i spolerowanej folii cennego kruszcu, tu i ówdzie zaznacza 
swą obecność jasny, intensywny cynober miejscami przełamy-
wany bielą. Karnacja odkrytych części ciała uzyskana została 
za pomocą bieli zmieszanej z czerwienią. Czysta biel występuje 
na powierzchni chusty okrywającej głowę niewiasty. Istotną rolę 
w miniaturze odgrywają akcenty linearne, służące różnicowaniu 
i uplastycznianiu powierzchni bryłowatych, a także nadawaniu 
plastyczności elementom ornamentalnym.

Miniatura stanowi inipit antyfony na wejście (introit) formu-
larza trzeciej Mszy św. z Niedzieli Narodzenia Pańskiego, w któ-
rej czytamy: „Puer natus est nobis i Filius datus est nobis” 
(Maluczki się nam narodził i syn jest nam dany). Tekst nawią-
zuje do proroctwa mesjańskiego zawartego w Księdze Izajasza 
(9, 6), mówiącego o tajemniczym Emmanuelu, potomku Dawi-
da, Zwiastunie „wielkiego planu” zbawienia nie znającego gra-
nic. W kolejnych wersetach Księgi odnajdujemy opis ceremo-
nii przypominającej egipski zwyczaj koronowania władcy przy-
jęty w Jerozolimie w czasach Dawida, w trakcie której Dziecię 
otrzymuje insygnia królewskie i cztery najważniejsze tytuły. 
Tekst nie jest aluzją do narodzenia potomka władcy, lecz mówi 
o ustanowieniu przez Dziecię kosmicznego pokoju, który wyj-
dzie z Jerozolimy, o Chrystusie Panu jako Heroldzie objawiają-
cym zbawczy plan Boga, wykonującym zamysł Ojca życiem roz-
poczętym na ziemi.

Z prawdą tą bezpośrednio koresponduje wizerunek nagiego 
Dzieciątka Jezusa ukazanego na bernardyńskiej miniaturze. 

Maleńki Chrystus wyposażony 
jest w atrybut królewski. Charakte-
rystyczny gest Jego prawej, wznie-
sionej dłoni nietrudno zinterpreto-
wać jako wykreowane przez niezna-
nego artystę zakonnego, w znacz-
nym stopniu niezależne od trady-
cyjnych kanonów, ujęcie Chrystu-
sa-Pantokratora lub Nauczycie-
la. Nagość ma rys franciszkański. 
Wskazuje na Zbawiciela ubogiego, 
ogołoconego i pełnego prostoty, ta-
kiego, jakiego w tajemnicy żłóbka 
betlejemskiego umiłował Biedaczy-
na z Asyżu.

Miniatura powstała w jednym 
ze skryptoriów bernardyńskich. 
Jej autor nie jest znany z imienia. 
Stanowi element dekoracji kodek-
su bogatego w liczne inicjały incipi-
towe i rubryki, bordiury wypełnio-
ne wielobarwnymi splotami roślin-
nymi i ornamentyką geometryczną, 
wykonanego z dużych pergamino-
wych foliałów, oprawionego w skó-
rę i wyposażonego w masywne, 
metalowe okucia. Ta ogromnych 
rozmiarów księga, używana przez 
kilka stuleci w chórze zakonnym 
podczas sprawowania Liturgii Go-
dzin, została ufundowana przez Be-
atę z Tęczyna, herbu Topór, wdo-
wę po Janie Odrowążu ze Sprowy, 
staroście lwowskim, wojewodzie 
ruskim i przeznaczona dla klasz-
toru Ojców Bernardynów w Sam-
borze. W akcie darowizny brał 
udział także syn Beaty, Jan Odro-
wąż (zm. 1513). Bezcennym doku-

mentem tego faktu jest opisywana miniatura ukazująca wizeru-
nek fundatorki, adorantki Dzieciątka.

Fundatorka reprezentowała liczne środowisko fundatorów i do-
brodziejów zakonu polskich Bernardynów. Była tercjarką. Wspo-
mniany konwent w Samborze, początkowo drewniany, istniejący 
od 1460 roku, powstał za sprawą brata jej męża, Andrzeja Od-
rowąża, wojewody podolskiego i pozostawał pod opieką jej rodu. 
Te istotne konteksty w pełni wytłumaczone zostały w miniatu-
rze, takimi atrybutami jak choćby skromny habit okrywający cia-
ło majętnej, sędziwej niewiasty i biały, charakterystyczne zaple-
ciony pasek. Niejasne wydaje się jedynie pominięcie w przedsta-
wieniu rodowego herbu Topór. Zagadnienie to, obok interpretacji 
dość zawile pod względem formy podanej inskrypcji na banderoli 
wieńczącej postać Jezusa, winno stać się przedmiotem bardziej 
wnikliwych badań i analiz.

o. Efem Obruśnik

Adoracja Emmanuela


