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Renesans
w klasztorze

W klasztorze oo. Bernardynów od tygo-
dni trwaj¹ prace konserwatorskie w holu,
w którym krzy¿uj¹ siê œcie¿ki wiod¹ce do
bazyliki, zakrystii œwi¹tyni i klasztornych
wrót. Prowadzi je konserwator dzie³ sztuki
Tadeusz Stopka z Krakowa wraz z zespo³em.

Konserwatorzy wydobyli spod warstw
tynków i farby polichromie na œcianach i
sklepieniu. Dokonali pe³nej restauracji
technicznej i estetycznej malowide³.

(bwl)

Z kart¹ na wakacje
Wraz z zakoñczeniem roku szkolne-

go w Szkole Podstawowej nr 2 w Le¿aj-
sku dobieg³a koñca trzecia edycja akcji
,,P³ywamy bezpiecznie”.

Ma ona na celu usprawnienie i harto-
wanie organizmu poprzez naukê p³ywania.
W tym roku w zajêciach uczestniczy³o 40
uczniów, którzy raz w tygodniu (niestety
tylko raz) wyje¿d¿ali na basen w ,,Cmola-
sie”. Akcja finansowana by³a w du¿ej czê-
œci przez rodziców.

16 uczniów zda³o w tym roku egzamin
na kartê p³ywack¹. Nie by³o to ³atwe – nale-
¿a³o wykonaæ: skok do wody, przep³yn¹æ 200
metrów (w tym 50 na „grzbiecie”) i pokonaæ
piêciometrowy dystans pod wod¹. Najm³od-
si musz¹ jeszcze doskonaliæ swoje umiejêt-
noœci, ¿eby sprostaæ tym wymaganiom.

Wszyscy znaj¹ zdrowotne zalety p³ywa-
nia i przydatnoœæ tej umiejêtnoœci w ¿yciu,
dlatego te¿ z utêsknieniem czekamy na
oddanie do u¿ytku krytej p³ywalni w na-
szym mieœcie.

Teresa Dydacka-Jarek

www.koperniczek
Wœród wielu kó³ek zainteresowañ pro-

wadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w
Le¿ajsku du¿ym zainteresowaniem dzieci
ciesz¹ siê zajêcia z informatyki prowadzo-
ne przez Andrzeja Mazurkiewicza. Ucznio-
wie na tych zajêciach zaanga¿owali siê w
tworzenie szkolnej strony internetowej,
która zosta³a zg³oszona do ogólnopolskie-
go konkursu na najlepsz¹ witrynê www –
pomoc dla uczniów.

Iskierka 2003
– Nic to, ¿e pada deszcz, nic to, ¿e

nie œwieci s³oñce. S³oñc mamy pod do-
statkiem, a te najpiêkniejsze czekaj¹ za
kulisami – tak Maria Horoszko, dyrek-
tor MCK powita³a 13 czerwca br. uczest-
ników i widzów XVII Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej „Iskierka 2003”. Deszcz
wtedy akurat pada³ rzêsisty, ciep³¹ atmos-
ferê stwarza³a jednak festiwalowa widow-
nia i weso³e s³oneczka – elementy dekora-
cji. Festiwal ten, oprócz szansy wy³onienia
i zaprezentowania przed publicznoœci¹ naj-
m³odszych talentów, jest tak¿e okazj¹ do
wspólnej zabawy ma³ych piosenkarzy i pu-
blicznoœci.

Pi¹tek, 13 czerwca, by³ przegl¹dem kon-
kursowym Festiwalu, podczas którego wy-
st¹pi³o 24 maluchów z czterech przedszkoli
naszego miasta. Ich wystêpy oceniali juro-
rzy: Mieczys³aw Szarek, Stanis³aw Jawor-
ski i Bart³omiej Urbañski. Solistom towa-
rzyszy³ piêcioosobowy zespó³ muzyczny –
w sk³ad którego weszli pracownicy le¿aj-
skiego Ogniska Muzycznego – pod kierun-
kiem Bogdana Pêcaka.

Jurorzy przyznali 6 g³ównych nagród i
5 wyró¿nieñ. Grand Prix otrzyma³a Ewa
Pelc z PM nr 2, laureatem I miejsca zosta³
Kamil WylaŸ z PM nr 4, II miejsca równo-
rzêdne zdoby³y Joanna Jaworska i Alek-

sandra D¹bek – obie z PM nr 3, a III miej-
sce, tak¿e równorzêdne – Kaja Nazar i
Aleksandra Tutka – równie¿ z PM nr 3.
Wyró¿nienia dostali: Adrianna Sobuœ, Iza-
bela Radomska, Anna Wróbel, Gabriela
Be³¿ek i Micha³ Knap. Swojego laureata
wybiera³a równie¿ publicznoœæ. Nagrodê
Publicznoœci otrzyma³a Aleksandra D¹-
bek z PM 3.

Drugi dzieñ Festiwalu – koncert laure-
atów – odby³ siê na estradzie przed MCK,
gdzie nast¹pi³o oficjalne og³oszenie wyni-
ków, rozdanie dyplomów i nagród wszyst-
kim ma³ym piosenkarzom, którzy uœmiech-
niêci i szczêœliwi odbierali nale¿ne im bra-
wa. Festiwalowy koncert poprzedzony zo-
sta³ spektaklem dla dzieci pt. „Ksiê¿nicz-
ka na ziarnku grochu” w wykonaniu ak-
torów Teatru „Maska” z Rzeszowa oraz
wystêpem najm³odszych grup zespo³ów
artystycznych MCK „Koralik”, „Plus” i
„Meritum”.

Mi³¹ atmosferê ³atwo by³o stworzyæ dziê-
ki sponsorom, którzy wsparli Festiwal da-
rowiznami pieniê¿nymi lub upominkami
dla jego uczestników. Sponsorami „Iskier-
ki ’2003” by³y le¿ajskie zak³ady pracy oraz
prywatni przedsiêbiorcy: Zak³ady Piwowar-
skie S.A, Kantor Wymiany Walut Jana
Paszka, Firma Z³otniczo-Jubilerska „Ka-
rat” Wies³awa Rusieckiego, Firma „Rolnik”
Heleny i Zenona Grabarzów, Kwiaciarnia
Franciszka Hanusa, Firma „Jamfot” Jerze-
go Murdzi, Starostwo Powiatowe, Dyskont
Spo¿ywczy „Biedronka”, Kawiarnia „Kame-
leon” Andrzeja Tofilskiego, Aleksandra
Janicka, Irena Szpila, Krystyna Leja a tak¿e
rzeszowska Fundacja Pomocy dla Polonii
Zagranicznej im. Lubomira Rad³owskiego.
Patronat medialny objê³y: Tygodnik „Szta-
feta” oraz dziennik Polski Po³udniowo-
Wschodniej „Super Nowoœci”. Wszystkim
sponsorom za ¿yczliwoœæ i zrozumienie
Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku sk³a-
da serdeczne podziêkowania.

El¿bieta KuŸma
Zdjêcia: Ryszard Wêglarz

Nagroda Publicznoœci – Aleksandra D¹bek

Walne w „Hortino”
Walne Zgromadzenie Wspólników

„Hortino” 24 maja br. podsumowa³o
miniony rok dzia³alnoœci spó³ki.

Mimo ró¿nych przeciwnoœci losu wy-
pad³ on korzystnie. Zak³ad Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego w Le¿ajsku zwiêk-
szy³ produkcjê i zysk, urozmaici³ asorty-
ment towarów sprzedawanych na rynkach:
krajowym, wschodnim i zachodnim, inwe-
stuje w nowe urz¹dzenia.

Walne Zgromadzenie Wspólników
udzieli³o Zarz¹dowi absolutorium, przyjê-
³o program rozwoju firmy na kolejny rok i
wybra³o w³adze spó³ki. Sk³ad Zarz¹du nie
zmieni³ siê, uleg³ natomiast zmianie sk³ad
Rady Nadzorczej. Jej cz³onkiem zosta³ Mie-
czys³aw Sroka, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej w Le¿ajsku w miejsce wójta gminy
Le¿ajsk Mieczys³awa To³py.

(bwl)

11 czerwca 2003r. w sali gimnastycz-
nej „jedynki” goœcili: burmistrz miasta
Le¿ajska mgr in¿. Tadeusz Trêbacz i
pe³nomocnik do spraw oœwiaty mgr Hen-
ryk Œwita. Pan burmistrz uroczyœcie po-
gratulowa³ uczniom i ich opiekunowi zdo-
bycia II miejsca w Polsce w konkursie
na najlepsz¹ stronê www. Organizatorem
konkursu by³a poznañska firma kompu-
terowa Komputronik, która ufundowa³a
zestaw komputerowy z procesorem Intel
Celeron 2.0 Ghz oraz 17 calowym monito-
rem i dwoma drukarkami firmy Hewlett
Packard. Twórcy strony www.koperni-
czek.republika.pl odebrali z r¹k burmi-
strza tak okaza³¹ nagrodê oraz dodatkowo
pami¹tkowe ksi¹¿ki.

Wielkiego zadowolenia z tego sukcesu
nie kry³ dyrektor szko³y mgr Ryszard Pysz,
który przez ca³y okres trwania konkursu
trzyma³ kciuki za swoich wychowanków i
ich opiekuna. Andrzej Mazurkiewicz wraz
z m³odymi informatykami ju¿ zakasuj¹ rê-
kawy, by w przysz³ym roku szkolna strona
internetowa by³a jeszcze bardziej okaza³a i
bogatsza w treœci skierowane zarówno do
uczniów jak i ich rodziców. Zapowiadaj¹ te¿,
¿e wezm¹ udzia³ w drugiej edycji tego kon-
kursu. ¯yczymy powodzenia!

(set)

Gand Prix – Ewa Pelc
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Osób uprawnionych do g³osowania w

mieœcie Le¿ajsku by³o 11 358. Karty do g³o-
sowania wydane zosta³y 6992 osobom.
6934 mieszkañców odda³o g³osy wa¿ne. Za
wejœciem Polski do Unii Europejskiej opo-
wiedzia³o siê 5055 osób, a 1879 osób sprze-
ciwi³o siê tej decyzji.

... i konsultacje
Jednoczeœnie w tych samych loka-

lach wyborczych – za zgod¹ komisarza
wyborczego – w s¹siednich pomieszcze-
niach przeprowadzone zosta³y spo³ecz-
ne konsultacje z mieszkañcami Le¿aj-
ska na temat zmian granic administra-
cyjnych miasta. Na ten temat nie wypo-
wiadali siê jedynie pacjenci, przebywaj¹cy
w le¿ajskim szpitalu. Konsultacje trwa³y
trzy dni, bo równie¿ 9 czerwca – w sali po-
siedzeñ Urzêdu Miejskiego.

Wed³ug sprawozdania przewodnicz¹cego
DoraŸnej Komisji ds. przeprowadzenia kon-
sultacji, Mieczys³awa Szarka, mieszkañców
miasta, którzy mieli prawo wzi¹æ udzia³ w
konsultacji, by³o 11 140. W dniach 7–8
czerwca zdecydowa³o siê to uczyniæ 5587
osób, a w poniedzia³ek, 9 czerwca, w UM zja-
wi³y siê jeszcze 4 osoby. (By³y te¿ takie, któ-
re chcia³y przy³¹czenia ich miejscowoœci do
Le¿ajska, ale ich g³osów nie mo¿na by³o wzi¹æ
pod uwagê, poniewa¿ konsultacje dotyczy³y
jedynie mieszkañców Le¿ajska.)

Przestrzeñ
wielkich szans

Tak okreœli³ Uniê Europejsk¹ minister
kultury Waldemar D¹browski, który w
ramach konsultacji przed referendalnej
goœci³ w Le¿ajsku  28 maja br. Spotka³
siê on z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych. Mówi³ o mo¿liwoœciach, jakie
przed naszym krajem i regionem, a zw³asz-
cza przed ludŸmi m³odymi i dobrze wykszta³-
conymi otworzy przyst¹pienie Polski do
wspólnoty europejskich pañstw.

Na pytanie jednego z uczniów: – Co
mo¿e zyskaæ szko³a i Le¿ajsk, odpowie-
dzia³: – Szko³a nie dostanie ani z³otówki,
miasto te¿. Ale Unia da wam sieæ, byœcie
mogli ³owiæ ryby. To od was, od waszego
potencja³u intelektualnego i aktywnoœci
zale¿eæ bêdzie przysz³oœæ. Sami rozstrzy-
gniecie, w jakiej przestrzeni zechcecie ¿yæ,
gnuœnej czy dynamicznej. Od atrakcyjno-
œci waszych projektów zale¿eæ bêdzie, ile z
tej wspólnej puli uzyskacie. Unia Europej-
ska to przestrzeñ wielkich szans. Trzeba
tylko umieæ z tego skorzystaæ.

Minister D¹browski powiedzia³ te¿
uczniom, ¿e nie musz¹ obawiaæ siê wejœcia
do Unii, poniewa¿ – jego zdaniem – szko³a
tak wyposa¿ona jak ZST, ju¿ w niej jest.
Przyzna³, ¿e hala widowiskowo-sportowa,
w której odby³o siê to spotkanie, zrobi³a na
nim wielkie wra¿enie. Kiedyœ by³ pi³karzem
rêcznym juniorów i marzy³, by graæ mecz
pod takim dachem.

Podczas swej krótkiej wizyty w naszym
mieœcie zwiedzi³ kilka zabytkowych obiek-
tów. Szczególnie zachwyci³ siê Bazylik¹ i
jej organami.

(bwl)
Referendum ...

Juror ma g³os
O Konradzie Kuczku, uczniu Szko³y

Podstawowej pisaliœmy kilkakrotnie, jako
o laureacie licznych konkursów recytator-
skich. Dziœ przedstawiamy go w innej roli.
Podobnie jak przed rokiem Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie zaprosi³ go do
dzieciêcego jury Konkursu „Poeci i Pisarze
Dzieciom”.

W tym roku organizatorzy tego konkur-
su powierzyli mu w finale funkcjê przewod-
nicz¹cego jury dzieciêcego. M³odzi jurorzy
mieli bardzo du¿o pracy, gdy¿ musieli wy-
s³uchaæ 30 pozycji. A by³y to piosenki, re-

Presti¿owa nagroda
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Le¿aj-

sku za modernizacjê obiektu, w którym
obecnie ma sw¹ siedzibê jej zarz¹d, zdo-
by³a III miejsce w województwie.

Konkurs organizowany jest rokrocznie
przez Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techni-
ków Budownictwa oddzia³ w Rzeszowie pod
patronatem wojewody podkarpackiego,
przewodnicz¹cego sejmiku województwa
podkarpackiego i rektora Politechniki Rze-
szowskiej.Minister kultury Waldemar D¹browski

dokonuje wpisu do ksiêgi pami¹tkowej.
Fot. Janusz Berestka

7 i 8 czerwca br. odby³o siê ogólno-
krajowe referendum dotycz¹ce przyjê-
cia Polski do Unii Europejskiej. W Le-
¿ajsku zorganizowano kilka punktów do
g³osowania. Mieœci³y siê one we wszystkich
trzech szko³ach podstawowych, w Gimna-
zjum Miejskim, Zespole Szkó³ Technicz-
nych i Miejskim Centrum Kultury oraz w
Szpitalu Powiatowym (obwód zamkniêty –
dla pacjentów).

Ogó³em za poszerzeniem granic miasta
wypowiedzia³y siê 5452 osoby (97,51 proc.)
przeciwne temu rozwi¹zaniu by³y 83 oso-
by, nie potrafi³o wyraziæ swego zdania 56
osób.

Poszerzenie granic Le¿ajska jest wa¿ne
dla miasta z dwóch wzglêdów: jeœli to na-
st¹pi, powiêkszy siê znacznie obszar spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, co w konse-
kwencji bêdzie mieæ wp³yw na zmniejsze-
nie stanu bezrobocia, to po pierwsze. Po dru-
gie – zwiêkszy siê liczba mieszkañców Le-
¿ajska, miasta powiatowego, które – by
utrzymaæ swój status – powinno mieæ wiê-
cej ni¿ 15 tysiêcy obywateli. A chyba lepiej
byæ miastem jednym z 300, stolic¹ powia-
tu, ni¿ zwyk³ym, jednym z 3000 miasteczek?

Obowi¹zek wyra¿enia swej opinii mieli
wszyscy mieszkañcy zainteresowanych
gmin. Ostatecznie o korekcie granic Le¿aj-
ska i s¹siednich gmin zadecyduj¹ w³adze
centralne.

(bwl)

cytacje i inscenizacje. Okaza³o siê, ¿e s¹
doskona³ymi ekspertami, gdy¿ ich werdykt
by³ taki sam jak doros³ych. Nagrodzili £u-
kasza Nowaka z Sêdziszowa M³p. za wyko-
nanie piosenki „Rajdowa cha-cha-cha”.

¯yczymy Konradowi, aby nadal potrafi³
tak trafnie i sprawiedliwie oceniaæ swoich
rówieœników.

(bek)

– Zasada jest taka – mówi Mariusz Ku-
rylak, wiceprezes Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Le¿ajsku – ¿e po wykonaniu inwe-
stycji przesy³a siê zg³oszenia do PZIiTB, w
których opisuje siê tê inwestycjê. Konkurs
jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
obiekt nowo zbudowany i obiekt zmoderni-
zowany. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Le-
¿ajsku startowa³a w kategorii: obiekt zmo-
dernizowany. I zajêliœmy III miejsce. Prze-
graliœmy z takimi du¿ymi inwestycjami, jak
hala sportowa „Regionalne Centrum Spor-
towo-Widowiskowe” w Rzeszowie, które
zajê³o I miejsce jako obiekt zmodernizowa-
ny, i Centrum „Reduta” w Rzeszowie. Wraz
z nami nagrodê trzeciego stopnia odebra³o
Jas³o za przebudowê p³yty rynku.

Dostrze¿ono ma³y obiekt w Le¿ajsku,
który w porównaniu z ogromn¹ hal¹ spor-
towo-widowiskow¹ w Rzeszowie jest Dawi-
dem przy Goliacie. Z budynku, który przez
20 lat sta³ nie wykoñczony, powsta³ w koñ-
cu obiekt, do którego przenios³a sw¹ sie-
dzibê administracja Spó³dzielni Mieszka-
niowej. A narkomani i pijaczkowie z tego
miejsca zniknêli. Po czêœci sta³o siê to za
spraw¹ miejscowej policji, która kupi³a od
SM budynek przy ulicy M. Curie-Sk³odow-
skiej. Spó³dzielnia wziê³a kasê, ale admi-
nistracja musia³a siê gdzieœ podziaæ, wiêc
podjêto remont dwudziestoletniego pusto-
stanu, który nale¿a³ do SM, a którego nikt
nie chcia³ od niej ani kupiæ, ani wynaj¹æ.
Dokona³a modernizacji w wielkim stylu. W
tak wielkim, ¿e zdoby³a presti¿ow¹ nagro-
dê. Gratulujemy!

(bwl)
Fot. Barbara Woœ-Lisiecka
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Bolesna rocznica
28 maja br. minê³a 60. rocznica pacyfi-

kacji Le¿ajska przez wojska hitlerowskie.
W dowód pamiêci o mieszkañcach nasze-
go grodu – bohaterach i patriotach, lu-
dziach wielkiej wartoœci etycznej i intelek-
tualnej, których tego dnia utraciliœmy, spo-
³ecznoœæ Le¿ajska wziê³a udzia³ w manife-
stacji pamiêci. Po Mszy œw. w koœciele far-
nym pochód uda³ siê na miejsce, gdzie zo-
stali oni rozstrzelani, pod pomnik upamiêt-
niaj¹cy ich istnienie i dzia³alnoœæ w obro-
nie Ojczyzny.

Wieñce z³o¿yli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, instytucji pañstwowych,
cz³onkowie AK. Nabo¿eñstwo ¿a³obne od-
prawi³ ks. prof. W³adys³aw G³owa. Przy
wtórze patriotycznych pieœni, odegranych
przez Orkiestrê Miejsk¹, kolejny raz z³o¿y-
liœmy ho³d tym, którzy walczyli o Polskê.

(bwl)

watnej hodowli, jak Bassara) i Karramba
(z Janowa Podlaskiego).

– Synowie chcieli mieæ konie, uje¿d¿aæ
je, braæ udzia³ w zawodach skoków kon-
nych. Chcieli, to kupi³em. Zas³u¿yli na to,
bo ca³y czas pracuj¹ w polu i w naszym
gospodarstwie agroturystycznym. Syn Ro-
bert dosiada³ Bassarê i Dafne, syn Grze-
gorz – Karrambê. Teraz do wyœcigów z sko-
kach konnych przygotowuje siê te¿ moja
córka Kazimiera. I Bassara bêdzie jej.

Przygoda z piosenk¹
Tegoroczna edycja konkursu „Poeci i

Pisarze Dzieciom” Literackie U…W…Z…¯
okaza³a siê niezwykle mi³¹ przygod¹ dla
uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
Le¿ajsku, nale¿¹cych do grupy wokalno-
instrumentalnej, któr¹ prowadzi nauczy-
ciel muzyki mgr Konrad Oniszczuk. Ze-
spó³ w sk³adzie: Iwona Rumierz, Iza Wali³-
ko, Magdalena Czerniecka, Monika D³u-
goñ, Natalia Czarny, Natalia Kozyra, Be-
ata G¹siorowska, Dominika Decowska,
Magdalena Mroczkowska, Mateusz Kozy-
ra, Justyna Jaworowska, Jolanta Stêpnik,
Adrian Miœ, Bartosz Krawczak, Karol Ku-
pras, Martyna Zdanowicz, Karolina Nie-
miec, Kacper Krawczak wraz z opiekunem
przygotowa³ piosenkê „U kaczora srebrne

pióra” do s³ów wiersza J. K. Weintrauba.
Muzykê skomponowa³ Konrad Oniszczuk.

Utwór ten zaprezentowany zosta³ w
MCK w Le¿ajsku, a nastêpnie dzieci - jako
laureaci - przedstawi³y piosenkê podczas
eliminacji powiatowych w Grodzisku, sk¹d
jako grupa nagrodzona dosta³y siê do fina-
³u rejonów w Rzeszowie. Docenieniem ich
pracy okaza³ siê fakt, ¿e w finale na 20 pre-
zentacji muzycznych nasz zespó³ otrzyma³
I miejsce i bêdzie reprezentowaæ Rze-
szów w finale województwa podkarpac-
kiego. Piosenka zwróci³a na siebie uwagê
ciekaw¹ aran¿acj¹ oraz stylem wykonania.
Ci, którzy lubi¹ muzykê, mogli pos³uchaæ
m³odych artystów z SP nr 1 w czasie ob-
chodów Dni Le¿ajska.

Barbara D³ugoñ

Monografia
„Dzieje Le¿ajska”
ju¿ w sprzeda¿y

Uprzejmie informujemy, ¿e staraniem
Urzêdu Miejskiego wydana zosta³a II edy-
cja monografii „Dzieje Le¿ajska”, w której
zamieszczono dwa nowe rozdzia³y dotycz¹-
ce historii parafii: Farna i Podklasztor. Od
nowa napisany zosta³ rozdzia³ dotycz¹cy lat
okupacji z uwzglêdnieniem wszystkich do-
stêpnych materia³ów Ÿród³owych.

We wk³adce ze zdjêciami pokazano naj-
ciekawsze obiekty i miejsca oraz zaprezen-
towano kopie starych widokówek. Wydaje
siê wiêc, ¿e jest to dzie³o kompletne, przed-
stawiaj¹ce historiê naszego miasta do roku
1944.

Autorami monografii s¹ naukowcy z
oœrodków akademickich w Krakowie i Rze-
szowie, co daje rêkojmiê wysokiego pozio-
mu merytorycznego tego wydawnictwa.

Wydawnictwo „MITEL” w Rzeszowie
do³o¿y³o maksimum starañ, by monogra-
fia ukaza³a siê w atrakcyjnej szacie graficz-
nej.

S¹dzimy, ¿e wydawnictwo zaspokoi gu-
sta nawet najbardziej wybrednych czytel-
ników i bibliofilów. Ksi¹¿ka wydana w twar-
dej estetycznej oprawie zawiera 826 stron.
Monografiê mo¿na kupiæ w ksiêgarniach,
punktach sprzeda¿y pami¹tek oraz w Bi-
bliotece Publicznej w Le¿ajsku. Orientacyj-
na cena tego wydawnictwa (w zale¿noœci
od wysokoœci mar¿y handlowej) wyniesie
oko³o 67 z³otych. Zachêcamy wszystkich
zainteresowanych do nabywania tego war-
toœciowego dzie³a, którego nak³ad jest ogra-
niczony.

(w.w.)

20 lipca 2003 o godz. 15.30 od-
bêdzie siê na estradzie przed MCK w
Le¿ajsku I powiatowy Przegl¹d Zespo-
³ów Œpiewaczy. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich mieszkañców.

Burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz
i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Karaku³a sk³adaj¹ wieniec
i chyl¹ czo³a przed poleg³ymi.

Fot. Janusz Berestka

Terapia kulturalna
Przed kilkoma miesi¹cami w MCK

zrodzi³ siê pomys³ organizowania kon-
certów „Z wizyt¹ u Was” dla pacjentów
i personelu Szpitala Powiatowego w Le-
¿ajsku.

Pierwszy koncert odby³ siê 3 maja br.
Przed szpitalem zagra³a Orkiestra z Le-
¿ajska. Inicjatywa ta spotka³a siê z bar-
dzo serdecznym przyjêciem. MCK posta-
nowi³o pójœæ za ciosem. 12 czerwca br. z
okazji spóŸnionego nieco Dnia Dziecka
grupa teatralna „Weso³a gromadka” z
GOK w Kury³ówce da³a na oddziale dzie-
ciêcym przedstawienie „Tymoteusz Rym-
cimci”. Trzy dni póŸniej znów GOK w
Kury³ówce przyjecha³ z tañcami, piosen-
kami i Orkiestr¹ Dêt¹, której towarzyszy³y
mar¿onetki.

Ca³ym tym przedsiêwziêciem kieruje
Wies³aw Helit, pracownik MCK. Pomys³ jest
cenny. K³opot w tym, ¿e w kasie kultury
siê nie przelewa i takie koncerty nie mog¹
odbywaæ siê czêsto. Chyba, ¿e pojawi siê
sponsor, który udzieli wsparcia. Dobrze by
siê sta³o, bo ludzie przykuci przez chorobê
do szpitalnych ³ó¿ek te¿ potrzebuj¹ nieco
rozrywki i kontaktu ze „œwiatem zewnêtrz-
nym”. To taki specyficzny lek, który przy-
najmniej na jakiœ czas pozwala zapomnieæ
o dolegliwoœciach i chorobie.

(af)

Lato w MCK
Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku

organizuje w okresie wakacyjnym ró¿nego
rodzaju atrakcje dla dzieci spêdzaj¹cych
ten czas w naszym mieœcie. Przez ca³e wa-
kacje w MCK odbywaæ siê bêd¹ zawody
sportowe, quizy, dyskoteki, konkursy z
nagrodami, warsztaty plastyczne. Bêd¹ te¿
organizowane wycieczki piesze i rowerowe,
ogniska i pikniki. Szczegó³y na plakatach i
w TV Satel.

(af)

Najpiêkniejsza
Najpiêkniejsza zwie siê Bassara. Jest

trzyletni¹ klacz¹ w stajni mieszkañca
Le¿ajska Marka Wróbla, rolnika, który
obrabia 20 hektarów ziemi, hoduje ko-
nie, go³êbie przeró¿nych ras i prowadzi
gospodarstwo agroturystyczne.

W Bia³ce ko³o Krasnegostawu, gdzie
znajduje siê hodowla ogierów, rokrocznie
organizowane s¹ wystawy koni Champio-
nat Ogólnopolski. W tym roku – 7 czerwca
br. – przed sêdziowskim gremium zapre-
zentowa³o siê 70 koni z ca³ej Polski.

– Zg³osi³em Bassarê – mówi Marek Wró-
bel. – Czu³em, ¿e ma szansê. Pogoda by³a
piêkna. Zabra³em synów i pojechaliœmy.
Rok temu pada³ deszcz i by³o zimno, wiêc
zrezygnowaliœmy. Wtedy Bassara mia³a
zaprezentowaæ siê w klasie dwulatek. Kto
wie, mo¿e ju¿ wtedy by wygra³a.

Trzyletnia Bassara z Le¿ajska zaprezen-
towa³a siê na wystawie znakomicie i „po³o-
¿y³a na ³opatki” rówieœnice z Janowa Pod-
laskiego, Walewic i kilku innych stadnin.
Zdoby³a najwy¿sze, z³ote trofeum i statu-
etkê najpiêkniejszej.

Co to daje?
– Satysfakcjê, ¿e mam tak urodziwego

konia – mówi Marek Wróbel. – I œwiado-
moœæ, ¿e jej wartoœæ znacznie wzros³a. Mia-
³em ju¿ mnóstwo telefonów z propozycj¹
sprzeda¿y. Ale jej nie sprzedam. Za bar-
dzo jesteœmy do niej przywi¹zani, ca³a ro-
dzina. Cz³owiek hoduje konia i nawet nie
wie, kiedy staje siê on mu tak bliski...

W stajni pana Wróbla od czterech lat
s¹ jeszcze inne angloaraby: Dafne (z pry-

Grzegorz Wróbel z Bassar¹.

Panu Wróblowi gratulujemy, a jego dzie-
ciom ¿yczymy powodzenia w mistrzo-
stwach.

(bwl)
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Szukamy
Kawalerów Orderu
„Virtuti Militari”

Szanowni Pañstwo!
Wœród blisko 200 tysiêcy weteranów,

¿o³nierzy – uczestników walk o suweren-
noœæ i niepodleg³oœæ ojczyzny, ¿yj¹cych w
naszym kraju, s¹ tak¿e Kawalerowie Or-
deru Wojennego „Virtuti Militari”.

Order ten jest najwy¿szym polskim od-
znaczeniem wojennym. Jego historia zwi¹-
zana jest nierozerwalnie z walk¹ bohate-
rów polskich zrywów niepodleg³oœciowych.
Dzisiaj s¹ wœród nas tylko nieliczni – w
ca³ym kraju oko³o 800 osób; to kawalero-
wie orderu, uczestnicy II wojny œwiatowej.

Gdyby Pañstwu wiadomo by³o, ¿e na
terenie naszego miasta ¿yj¹ Kawalerowie
Orderu Wojennego „Virtuti Militari”, byli-
byœmy zobowi¹zani za poinformowanie o
tym Urzêdu Miejskiego w Le¿ajsku – Refe-
rat Spraw Obywatelskich, pokój 4A. Doty-
czy to tak¿e osób (szczególnie ¿o³nierzy
konspiracji niepodleg³oœciowej), którym w
czasie II wojny œwiatowej nadano Krzy¿
Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Milita-
ri, a do dzisiaj nie wrêczono im tego od-
znaczenia.

(mcm)

Gimnazjaliœci
poszli dalej

W poniedzia³ek, 23 czerwca br., po kil-
ku zaledwie dniach od sesji Rady Miejskiej,
podczas której radni podjêli uchwa³ê o wy-
kupieniu przez miasto terenu, zajmowane-
go przez ow¹ przepompowniê, podpisany
zosta³ stosowny akt notarialny. Miasto jest
ju¿ w³aœcicielem tej dzia³ki, która spêdza³a
sen z oczu mieszkañcom Podolszyn przez
kilka lat. Teraz mo¿e dyktowaæ warunki.

A warunki s¹ takie: wydanie gruntu
wraz z zabudowaniami przez dotychczaso-
wego jej w³aœciciela nast¹pi 31 marca 2004.
Ten termin jest ostateczny.

Negocjacje by³y bardzo trudne. Trwa³y
siedem miesiêcy. W³aœcicielowi bazy paliw
nie odpowiada³y inne tereny, na które móg³-
by przenieœæ sw¹ dzia³alnoœæ, proponowa-
ne przez miasto. PóŸniej nie odpowiada³a mu
te¿ wycena maj¹tku, dokonana przez rze-
czoznawców na zlecenie burmistrza.

Nie by³o innego wyjœcia, trzeba by³o ten
ca³y teren kupiæ. Przekonaæ w³aœciciela, by
sprzeda³ coœ, co przynosi mu korzyœci, rów-
nie¿ nie by³o spraw¹ prost¹. W koñcu jed-
nak trudne rozmowy zosta³y sfinalizowa-
ne pomyœlnie dla mieszkañców. Nieco go-
rzej dla miejskiej kasy. Ale tak jest, ¿e roz-
wi¹zywanie problemów spo³ecznych cza-
sem kosztuje. Burmistrz Le¿ajska twierdzi
jednak, ¿e miasto na tej transakcji nie stra-
ci. Teren ten w³¹czony zostanie do specjal-
nej strefy ekonomicznej i bêdzie tam pro-
wadzona produkcja ca³kowicie nieszkodli-
wa i nieuci¹¿liwa dla s¹siedztwa.

Drug¹ kadencjê trwa³a batalia miesz-
kañców nieruchomoœci po³o¿onych przy
ulicy Podolszyny o likwidacj¹, znajduj¹cej
siê tam bazy paliw.

Pierwszy raz, w maju 2000 roku na XVII
Sesji Rady Miasta przedstawiona zosta³a
petycja podpisana przez ponad 60 miesz-
kañców Podolszyn z ¿¹daniem przeprowa-
dzenia natychmiastowej kontroli przez
s³u¿by specjalistyczne i zamkniêcia stacji
paliw. Skar¿yli siê na bóle g³owy, md³oœci,
omdlenia, odór w powietrzu podczas prze-
tankowywania p³ynów z cystern do cystern.

W³adze miasta poprzedniej kadencji
¿¹da³y ekspertyz od Sanepid-u i Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Œrodowiska,
wyst¹pi³y do Prokuratury Rejonowej z za-
wiadomieniem o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa przez w³aœcicieli bazy paliw.
Ekspertyzy nie wykazywa³y zanieczyszczeñ
w glebie, powietrzu i wodzie przekraczaj¹-
cych dopuszczalne normy, Prokuratura
postêpowanie umorzy³a, burmistrz siê od-
wo³a³, na wniosek wy¿szej instancji znów
j¹ wszczê³a... I tak biurokratyczna przepy-
chanka zatacza³a coraz to wiêkszy kr¹g, po
czym wszystko wraca³o do punktu wyjœcia.
Czas p³yn¹³. Dzia³a³ na szkodê mieszkañ-
ców i korzyœæ w³aœcicieli, którzy zmieniali
siê jak w kalejdoskopie.

Teren ten kiedyœ nale¿a³ do Spó³dzielni
Kó³ek Rolniczych. W 1976 roku grunt, sta-
nowi¹cy w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zosta³
przekazany w wieczyste u¿ytkowanie SKR,
która wyodrêbniwszy ze swych struktur
Spó³dzielniê „Rolmet”, prawo to scedowa-
³a na tê now¹ jednostkê gospodarcz¹. Po
siedmiu latach „Rolmet” prawo wieczyste-
go u¿ytkowania gruntu i budynki na nim
stoj¹ce sprzeda³a spó³ce cywilnej „Trans-
Oil” i od tego momentu dzia³ka zaczê³a
przechodziæ z r¹k do r¹k prywatnych w³a-
œcicieli, którzy za betonowym murem robi-
li to, co uwa¿ali za stosowne. Jeden przy-
wióz³ zbiorniki naziemne, drugi wkopa³
zbiorniki w ziemiê, kolejni te¿ coœ tam mo-
dernizowali, a cysterny jeŸdzi³y tam i z po-
wrotem. G³ównie noc¹, odk¹d okaza³o siê,
¿e mieszkañcy nie chc¹ mieæ tej bazy w
swoim otoczeniu.

Mieszkañcy wdychali cuchn¹ce opary,
œledzili, co dzieje siê za tym betonowym
p³otem, skar¿yli siê, protestowali, a papier-
kowa procedura trwa³a.

Kres temu po³o¿ony zosta³ w czerwcu
2003 roku. Klamka zapad³a. Za kilka mie-
siêcy po bazie paliw na Podolszynach zo-
stanie tylko przykre wspomnienie.

Barbara Woœ-Lisiecka

Na ok³adce:
7 i 8 czerwca br. w referendum

ogólnokrajowym decydowaliœmy o
tym, czy chcemy, by Polska znalaz³a
siê w strukturach Unii Europejskiej.
Na zdjêciu: Uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku, którzy w
tych dniach wybrali swoj¹ przysz³oœæ.

Fot. Barbara Woœ-Lisiecka

Prymusi – absolwenci Gimnazjum Miej-
skiego w Le¿ajsku.

Prawie trzystu uczniów klas trzecich
Gimnazjum Miejskiego im. W³adys³awa
Jagie³³y w Le¿ajsku po¿egna³o 18 czerwca
br. swych nauczycieli i wychowawców. 85
z nich dosta³o œwiadectwa z wyró¿nieniem.
Najwy¿sz¹ œredni¹ ocen uzyskali: Domini-
ka Markocka (5,92), Jagienka Urban (5,85)
i Klaudia Kwaœny (5,69) – ca³a trójka z kla-
sy III „a”. Najwiêksz¹ liczbê punktów na
egzaminie gimnazjalnym otrzymali: Zdzi-
s³aw Zawilski (90) – kl. III „c”, Dominika
Markocka (89) – kl. III „a”, Robert Wiatro-
wicz (89) – kl. III „d”, Przemys³aw Skita³
(89) – kl. III „i”. Gratulujemy!

(bwl)

Uwalnianie Podolszyn
Burmistrz postawi³ na swoim. Od pocz¹tku tej kadencji mówi³,

¿e zrobi wszystko, by uwolniæ mieszkañców Podolszyn od uci¹¿li-
wej, znajduj¹cej siê w ich s¹siedztwie, przepompowni paliw.
Podj¹³ intensywne starania, by doprowadziæ do jej likwidacji.
I powiod³o siê.

... krok do przodu
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... nasi goœcie

Ludwigshafen
w Le¿ajsku

Od 26 do 31 maja br. goœci³a w
Le¿ajsku na zaproszenie dyrektora
Zespo³u Szkó³ Technicznych Mie-
czys³awa Sroki trzyosobowa dele-
gacja szko³y partnerskiej z Nadre-
nii Palatynatu.

Goœcie: dyrektor ZST w Ludwigshafen
Wilhelm Kirsch, jego zastêpca Erich Bun-
denthal i nauczyciel Martin Springorum
przybyli do naszego miasta w ramach re-
wizyty. Program pobytu by³ bardzo cieka-
wy i wszechstronny. Niemieccy goœcie mieli
okazjê spotkaæ siê ze starost¹ powiatu i
burmistrzem Le¿ajska. W programie wizy-
ty znalaz³o siê zwiedzanie przemys³owej
dzielnicy Le¿ajska w tym Browaru, Horti-
no i Coopeximu, a tak¿e zabytków miasta i
okolic. Zachwyceni byli le¿ajsk¹ Bazylik¹ i
Zamkiem w £añcucie. Atrakcj¹ by³y wyjaz-
dy do oœrodka jeŸdzieckiego Equistro,
O¿anny, Brzyskiej Woli, gdzie przy dŸwiê-
kach kapeli i dobrym jadle goœcie mieli
okazjê poznaæ kulturê ludow¹ naszego re-
gionu oraz nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt
z miejscow¹ spo³ecznoœci¹. Ca³oœci dope³-
ni³a ca³odniowa wycieczka w Bieszczady.

Najwa¿niejszym punktem programu
by³a prezentacja i zwiedzanie ZST, zapo-
znanie siê z polskim systemem szkolnic-
twa i schematem organizacyjnym szko³y.
Niema³e wra¿enie wywo³a³ stan i poziom
wyposa¿enia szko³y a tak¿e urz¹dzenia
najnowszych pracowni samochodowych
mechatronicznych i elektronicznych. Byli
zaskoczeni poziomem wiedzy uczniów ZST
oraz tym, ¿e ju¿ w szkole uk³adaj¹ oni pro-
gramy komputerowe, bo w Niemczech ro-
bi¹ to dopiero na studiach.

Wilhelm Kirsch przyzna³, ¿e by³o to jego
pierwsze spotkanie z Polsk¹. Oœwiadczy³, ¿e
do tej pory by³ zorientowany na Zachód Eu-
ropy. By³ bardzo pozytywnie zaskoczony tym,
co zobaczy³ w Le¿ajsku i na Podkarpaciu.

Wspó³pracê partnersk¹ jego szko³a pro-
wadzi od lat ze szko³ami we Francji, Anglii,
Belgii i Holandii. Po wizycie w naszej szko-
le zapewni³, ¿e kierunek zainteresowañ
radykalnie siê zmieni: – Bêdzie to œrodek i
wschód Europy w tym przede wszystkim
Polska. Wiele zobaczyliœmy, zwiedziliœmy,
wielokrotnie byliœmy wzruszeni. Opuszcza-
my was z ogromnym ¿alem, ale tak¿e z
obietnic¹ rych³ego spotkania – powiedzia³
na po¿egnanie.

Ma³gorzata Jakubowska
Piotr Dudek

Wizyta mia³a charakter roboczy. Doty-
czy³a bardzo istotnych dla przysz³oœci mia-
sta spraw: budowy obwodnicy miasta, po-
wstania specjalnej strefy ekonomicznej
oraz zmiany granic Le¿ajska. Goœcie zade-
klarowali daleko id¹c¹ pomoc w realizacji
zamierzeñ Rady Miejskiej przedstawionych
przez burmistrza Tadeusza Trêbacza.

Oto, jak to spotkanie podsumowali za-
proszeni goœcie:

Joanna Grobel-Proszowska:
To spotkanie jest dowodem, ¿e nie tylko

politycy, ale i w³adze samorz¹du wojewódz-
kiego oraz lokalnego chc¹ z sob¹ wspó³pra-
cowaæ. Aby priorytety polityki lokalnej i re-
gionalnej u³o¿yæ w hierarchiê, ta wspó³pra-
ca jest nieodzowna. To wa¿ne, bo je¿eli wo-
jewództwo akceptuje konkretn¹ ideê samo-
rz¹du lokalnego, ³atwiej nam, zw³aszcza le-
wicowym pos³om podkarpackim, którzy nie
stanowi¹ du¿ej si³y politycznej w parlamen-
cie (s¹ regiony pod tym wzglêdem o wiele
mocniejsze), dzia³aæ na wy¿szym szczeblu
– w sprawach, w których decyzje, jak na
przyk³ad powstanie specjalnej strefy ekono-
micznej, zapadaj¹ w Radzie Ministrów.

Wies³aw Pajda:
W spo³eczeñstwie, w którym dominuje

polityka regionalna, jak w Unii Europej-
skiej, wiele zale¿y od aktywnoœci jego oby-
wateli, poszczególnych œrodowisk. Jeœli na
tak¹ aktywnoœæ, jak¹ wy, tu w Le¿ajsku,
wykazujecie, zdobêd¹ siê inne miasta,
gminy, powiaty, to dobrze bêdzie wró¿yæ
ca³emu regionowi. Na pewno wspóln¹ szan-
s¹ i m¹droœci¹ bêdzie wykorzystanie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej. Nie bez przy-
czyny nadaliœmy tej sprawie bardzo wyso-
k¹ rangê i przed kilkoma miesi¹cami wy-
wo³aliœmy inicjatywê rozcz³onkowania ich

na ca³e województwo. Muszê przyznaæ ¿e
zaowocowa³o to du¿ym zainteresowaniem
w wielu œrodowiskach a najbardziej efek-
tywne i konkretne rezultaty tej dzia³alno-
œci notujemy w³aœnie w Le¿ajsku. Jedn¹ z
wielu perspektyw rozwoju jest stan infra-
struktury komunikacyjnej, sieæ dobrych
dróg, z czego w³adze samorz¹dowe w Le-
¿ajsku doskonale zdaj¹ sobie sprawê. To
dziedzina, na któr¹ Unia przeznacza naj-
wiêksze pieni¹dze. Ci, którzy wyka¿¹ siê
m¹droœci¹, aktywnoœci¹, kreatywnoœci¹,
umiejêtnoœci¹ porozumienia, mog¹ siêgn¹æ
po sporej wielkoœci œrodki z funduszy
strukturalnych. Jeœli taka aktywnoœæ i kre-
atywnoœæ bêdzie cechowa³a burmistrzów i
wójtów Podkarpacia, jak¹ prezentuje pan
burmistrz Trêbacz, to przysz³oœæ naszego
regionu widzê w bardzo jasnych kolorach.

W³adys³aw Kozak:
Dla mieszkañców Le¿ajska spraw¹

oczywist¹ jest koniecznoœæ jak najszybsze-
go zbudowania drogi obwodowej, ¿eby tran-
zyt do Korczowej czy Medyki omija³ mia-
sto. Dziêki inicjatywie samorz¹du i zaan-
ga¿owaniu burmistrza Trêbacza udaje siê
tworzyæ politykê wspólnych dzia³añ, nie
czekaj¹c na to, ¿e komuœ coœ siê nale¿y, ¿e
ktoœ kiedyœ j¹ wybuduje. W najbli¿szym
okresie czyli w latach 2006-2008 bêd¹
wydatkowane du¿e œrodki strukturalne na
rozwój regionów, w tym w powa¿nym stop-
niu dróg. Jest realna szansa, by w ci¹gu
dwóch, trzech lat rozpocz¹æ budowê ob-
wodnicy Le¿ajska. I widzê, ¿e tê szansê
burmistrz wykorzystuje w stopniu maksy-
malnym. Myœlê, ¿e jego dzia³ania zas³ugu-
j¹ na wsparcie zarówno ze strony w³adz
wojewódzkich jak i centralnych.

(bwl)
Fot. Barbara Woœ-Lisiecka

Owocna wizyta
4 czerwca na ratuszu goœcili w ratuszu: pose³ Joanna Grobel-

-Proszowska, dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Podkar-
packiego Urzêdu Wojewódzkiego Wies³aw Pajda i W³adys³aw
Kowal, dyrektor rzeszowskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.

Od lewej: Tadeusz Trêbacz, Mieczys³awa Sroka, Joanna Grobel-Proszowska,
Wies³aw Pajda i W³adys³aw Kozak.
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Wspó³praca
zagraniczna

Jedn¹ z form aktywizacji
spo³ecznoœci lokalnych jest na-
wi¹zywanie partnerskiej wspó³-
pracy z miastami bliŸniaczymi
z innych pañstw.

W przededniu przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej wspó³praca ta ma szcze-
gólne znaczenie i mo¿e byæ Ÿród³em inspi-
racji w podejmowaniu decyzji o kierunkach
rozwoju spo³eczno gospodarczego i kultu-
ralnego miast partnerskich.

Partnerska wspó³praca mo¿e stanowiæ
równie¿ atut w ubieganiu siê o przyznanie
œrodków przedakcesyjnych. Nale¿y tutaj
przypomnieæ, ¿e pierwsza umowa o part-
nerskiej wspó³pracy zawarta zosta³a w
dniu 19 maja 2001 r. z miastem Nowo-
jaworowsk na Ukrainie.

Efektem tej ponad dwuletniej wspó³pra-
cy jest wymiana kulturalna oraz wspó³dzia-
³anie w dziedzinie sportu i turystyki. Za-
warte porozumienie przewiduje równie¿
takie formy wspó³pracy jak:

* wymiana dzieci i m³odzie¿y,
* popularyzacja informacji o mieœcie

Le¿ajsk na Ukrainie i Nowojaworowsk w
Polsce,

* nawi¹zywanie wspó³pracy gospodar-
czej pomiêdzy podmiotami gospodarczymi.

W dniach 27–29 maja br. goœci³a w Le-
¿ajsku z rewizyt¹ delegacja miasta Vasa-
rosnameny z Wêgier. Miasto to po³o¿one
jest w pó³nocno-wschodniej czêœci Wêgier.
Liczy oko³o 10 tys. mieszkañców i pod wie-
loma wzglêdami podobne jest Le¿ajska. Ist-
niej¹ tutaj nowoczesne zak³ady przemys³o-
we z udzia³em kapita³u zagranicznego.

Dobrze rozwiniêta jest infrastruktura tu-
rystyczna. Istniej¹ bardzo dobre warunki
do rekreacji i wypoczynku. W mieœcie znaj-
duje siê wiele cennych obiektów zabytko-
wych, które przyci¹gaj¹ licznych turystów.
Delegacja Wêgierska w czasie tego pobytu
mia³a okazjê zapoznaæ siê z gospodark¹
miejsk¹ oraz walorami turystyczno-wypo-
czynkowymi Le¿ajska.

Na zakoñczenie pobytu w Le¿ajsku pod-
pisane zosta³o porozumienie o partner-
skiej wspó³pracy z tym miastem. Stwarza
ono mo¿liwoœæ rozwoju kontaktów miêdzy
mieszkañcami obydwu miast oraz placów-
kami oœwiatowymi, kulturalnymi i sporto-
wymi.

Nie jest wykluczone, ¿e jeszcze w bie-
¿¹cym roku grupa m³odzie¿y szkolnej wy-
jedzie na wypoczynek na Wêgry.

Natomiast w dniach 29–31 maja br.,
goœciliœmy w Le¿ajsku delegacjê gminy
Harjedalen ze Szwecji. Pierwsze kontak-
ty z t¹ gmin¹ nawi¹zane zosta³y kilka lat
temu przez mieszkañca Le¿ajska, Eligiu-
sza Szutego, który wielokrotnie organizo-
wa³ w Szwecji wystawy i wernisarze swo-
ich prac malarskich o tematyce skandy-
nawskiej. W wyniku dobrze uk³adaj¹cej siê
wspó³pracy nieformalnej w roku 2002 prze-
bywa³a w Szwecji w okresie wakacji grupa
uczniów Gimnazjum Miejskiego w Le¿aj-
sku. 10-dniowy pobyt w Szwecji dostarczy³
dzieciom wielu niezapomnianych prze¿yæ i
wra¿eñ. Mia³y one okazjê wyjazdu na wy-
cieczkê do Norwegii.

Podczas pobytu w Le¿ajsku nasi goœcie
zwiedzili najciekawsze obiekty zabytkowe,
wiêksze zak³ady pracy oraz atrakcyjne
miejsca turystyczne. Uczestniczyli w pre-
zentacji zespo³ów dzia³aj¹cych w Miejskim
Centrum Kultury oraz uroczystych obcho-
dach „Dni Le¿ajska”. Byli zauroczeni mia-
stem i jego okolicami oraz tradycyjn¹ pol-
sk¹ goœcinnoœci¹. Wyrazili oni zaintereso-
wanie nawi¹zaniem partnerskiej wspó³pra-
cy z Le¿ajskiem. We wrzeœniu br. w ramach

rewizyty przebywaæ bêdzie w Le¿ajsku gru-
pa m³odzie¿y szkolnej ze Szwecji. Organi-
zatorem tego pobytu w Le¿ajsku jest Gim-
nazjum Miejskie.

Dotychczasowe doœwiadczenia zdobyte
w kontaktach z wy¿ej wymienionymi mia-
stami (gminami) utwierdzi³y w³adze samo-
rz¹dowe w przekonaniu, ¿e partnerska
wspó³praca z miastami bliŸniaczymi ma
wiele zalet i mo¿e przynieœæ wymierne ko-
rzyœci. Bêdzie ona nadal kontynuowana i
rozwijana.

(w.w.)

Na ten dzieñ uczniowie SP 3 w Le-
¿ajsku nie mogli siê doczekaæ. Ka¿da z
klas przygotowywa³a przez kilka tygo-
dni swe „wielkie wejœcie”. A pracy by³o
naprawdê du¿o: stroje, scenografia, po-
dzia³ ról, re¿yseria. Wszystko po to, by
móg³ siê odbyæ w szkole Festiwal Nauki
pod has³em „Dzieñ staro¿ytnej Grecji”.

Sala gimnastyczna przeistoczy³a siê w
Olimp, nad którym górowa³ potê¿ny, sie-
dz¹cy na tronie Zeus, w tle wspania³e Ate-
ny z imponuj¹cym Akropolem. To napraw-
dê robi³o wra¿enie. A potem przyszed³ czas

na prezentacje. Na pocz¹tek mit o powsta-
niu œwiata, narodziny bogów w wykonaniu
aktorów z klasy V „b”. Mo¿na by³o podzi-
wiaæ Zeusa, Herê, Posejdona, Tyfona i wiele
innych olimpijskich bóstw. Uczniowie kla-
sy IV „a” przy u¿yciu mapy, plansz i ry-
sunków uczniowie przybli¿yli œrodowisko
przyrodniczo-geograficzne Grecji. Po nich
wyst¹pi³a klasa VI „a” z inscenizacj¹ ob-
rad Zgromadzenia Ludowego na temat woj-
ny i pokoju. Trochê przypomnia³o nam to
wspó³czesn¹ salê sejmow¹, ale to w koñcu
my naœladujemy doskona³¹ demokracjê
ateñsk¹. Po burzliwej dyskusji nadszed³
czas na degustacjê sa³atek greckich przy-
gotowanych przez klasê IV „b”. Podawa³y
je uczennice przebrane za staro¿ytne bo-
ginki.

Nie zabrak³o te¿ wêdrówki po najpiêk-
niejszych zabytkach architektury staro¿yt-
nej Grecji: Akropolu, teatrze, œwi¹tyniach.
Piêkne, ogromne rysunki i ich opis spra-
wi³y, ¿e poczuliœmy siê jak na prawdziwej

Wchodzili na Olimp
wycieczce do Grecji. Na konie wyst¹pi³y
dziewczêta z klasy VI „b” w prezentacji
piêknego, ludowego tañca greckiego sirta-
ki, który wykonywa³ w s³awnym filmie Grek
Zorba. Duch rywalizacji o¿y³, gdy dru¿yny
klasowe walczy³y o palmê pierwszeñstwa
w quizie wiedzy o staro¿ytnej Grecji, a mo-
delki i modele prezentowali stroje staro¿yt-
ne.

Festiwal nauki odby³ siê w naszej szko-
le po raz pierwszy. Nad jego organizacj¹
czuwali: Renata Brzuzan, Joanna Mazu-
rek, Maciej Peszko, El¿bieta Furmañska.
To by³a wspania³a zabawa, ale i nauka.
Okaza³o siê, ¿e uczyæ mo¿na siê inaczej,
nie tylko w klasie, w szkolnej ³awce, maj¹c
przed sob¹ jedynie ksi¹¿kê i mapê.

Nasz festiwal zaszczyci³a delegacja z
Wêgier. Goœcie spontanicznie reagowali na
wystêpy naszych uczniów, a na koniec ze
wszystkimi odtañczyli Zorbê.

Renata Brzuzan

Delegacja ze Szwecji œwietnie bawi³a siê
podczas tegorocznych Dni Le¿ajska.
Eskil Ungem nie rozstawa³ siê z flag¹
narodow¹.

Cz³onkowie delegacji wêgierskiej mówili po polsku. To jednak prawda: Polak Wêgier dwa bratanki.
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9 maja tego roku w Urzêdzie
Patentowym RP odby³a siê roz-
prawa administracyjna w trzy-
osobowym sk³adzie, na której
og³oszono decyzjê o uniewa¿-
nieniu prawa z rejestracji zna-
ku towarowego „Hortino”. Za-
rz¹d spó³ki postanowi³ z³o¿yæ
skargê do NSA w Warszawie.

Owocowo-Warzywnego Spó³ka z o.o. w Le-
¿ajsku odkupi³ od holdingu swój maj¹tek
(podpisany zosta³ i opieczêtowany akt no-
tarialny) i zacz¹³ dzia³aæ na w³asn¹ rêkê.
Ale czy przy takim potentacie, jak holding,
mia³ szansê zdobyæ rynek? I utrzymaæ siê
na nim? A jednak zdoby³, utrzyma³ siê i
roœnie w si³ê. Hortex zacz¹³ mieæ powa¿ne-
go konkurenta nie tylko w Polsce i Euro-
pie, ale i w œwiecie. Bo towary „Hortino”
mo¿na kupiæ w Warszawie, w Berlinie, w
Nowym Jorku, w Moskwie, w Ontario.

przed S¹dem Okrêgowym od 2001 roku
trwa postêpowanie przeciwko „Hortino” z
powództwa „Horteksu” Holding S.A. o za-
niechanie u¿ywania znaku towarowego
Hortino i zap³atê 700 tysiêcy z³otych od-
szkodowania.

Kropka nad „i”
postawiona zosta³a – wydawaæ by siê

mog³o – przez Urz¹d Patentowy RP, który
niedawno zdecydowa³ siê na uniewa¿nie-
nie znaku „Hortino”, i tym samym – wyda³
œwiadectwo o wiarygodnoœci tej instytucji
naszego Pañstwa. Niegodna to postawa,
nara¿aj¹ca na szwank autorytet (nie tylko
swój) a tak¿e zaufanie spo³eczne. Mo¿na j¹
sprowadziæ do prostego stwierdzenia: bój
siê, cz³owieku, bo nigdy niczego nie mo-
¿esz byæ pewny.

A swoj¹ drog¹, jak to jest, ¿e polski
urz¹d rzuca k³ody pod nogi polskiej firmie
zamiast jej broniæ? Czy Stany Zjednoczo-
ne zachowa³yby siê podobnie?

Nie wiadomo czemu Hortex robi siê co-
raz mocniejszym partnerem gry. Niedaw-
no uzyska³ przychylny wyrok w s¹dowym
sporze z fiskusem. Rzecznik prasowy fir-
my z nieukrywan¹ satysfakcj¹ informowa³
opiniê publiczn¹, ¿e... „Izba Skarbowa w
Warszawie zwróci spó³ce akcyjnej Hortex
Holding 2,5 miliona z³ op³aty skarbowej od
wartoœci kupna – sprzeda¿y maj¹tku. Ma-
j¹tek ten ugrupowanie kapita³owe naby³o
w roku 1997 od spó³ki z ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ Hortex”. Doniós³ równie¿, i¿
zarz¹d wspólnie z wiod¹cym akcjonariu-
szem (Bank of America – przyp. red.) prócz
zwiêkszenia udzia³ów rynkowych i podnie-
sienia konkurencyjnoœci firmy, postawi³
sobie za cel zwiêkszenie sprzeda¿y rocznej
z 325 mln z³ w poprzednim roku obrachun-
kowym do blisko 500 mln z³ w kolejnych
latach.

Jasna sprawa, ¿e w walce o dominacjê
nad rynkiem ka¿dy konkurent jest wro-
giem. Wroga mo¿na pokonaæ w walce na
otwartym polu. Ale mo¿na go równie¿ sko-
paæ po kostkach w ciemnym zau³ku.

12 czerwca br. Hortex Holding S.A. ro-
zes³a³ pismo do radnych Miasta Le¿ajska,
które mo¿na zreasumowaæ tak: Hortex ma
racjê, a Hortino dzia³a³o w z³ej wierze.

W obronie „Hortino” do ministra Jerze-
go Hausnera wyst¹pi³ nie tylko prezes Za-
rz¹du le¿ajskiego zak³adu. Po stronie „Hor-
tino” stanê³o wielu ludzi, miêdzy innymi
Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp i Marsza-
³ek Województwa Leszek Deptu³a.

Nie wiemy, co postanowi Naczelny S¹d
Administracyjny. Mocno wierzymy w to, ¿e
dog³êbnie zbada sprawê i wyda sprawiedli-
wy werdykt.

Barbara Woœ-Lisiecka

Józef Mar-
tula, by³y dy-
rektor ds. han-
dlowych le¿aj-
skiego ZPOW,
wchodz¹cego
kiedyœ w sk³ad
Horteksu.

– Kiedy Hortex Holding S.A. w styczniu
2000 postanowi³ nagle pozbyæ siê najlep-
szego w swej „rodzinie” zak³adu produk-

Jakie bêd¹ dalsze losy tego najwiêksze-
go na Podkarpaciu Zak³adu Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego, nie wiadomo. Na
razie „Hortino” pracuje pe³n¹ par¹ – pro-
dukuje znakomitej jakoœci mro¿one owoce
i warzywa, koncentraty z jab³ek i owoców
kolorowych, lody, suszone wyt³oki jab³ko-
we, soki wysoko s³odzone, nadzienia owo-
cowe do ciast, rozszerza asortyment. Pla-
nuje dalszy rozwój firmy, zwiêkszenie pro-
dukcji i sprzeda¿y, modernizacjê linii pro-
dukcyjnych, rozbudowê wydzia³u koncen-
tratów, rozwój dzia³añ reklamowych na
rynku krajowym i wschodnim. Kondycja
finansowa firmy jest dobra – zysk netto ma
o ponad milion z³otych wy¿szy ni¿ przed
rokiem.

Co boli „Hortex”?
Ano w³aœnie „Hortino”.
Le¿ajski zak³ad nie pierwszy raz prze-

¿y³ szok spowodowany dzia³aniami holdin-
gu. Dopóki by³ to zwyczajny Hortex, sk³a-
daj¹cy siê z rozrzuconych po Polsce zak³a-
dów przetwórstwa owocowo-warzywnego,
wœród których Le¿ajsk by³ najlepszy, by³
spokój. Problemy zaczê³y siê w momencie,
gdy przeobrazi³ siê w nale¿¹cy do Bank of
America Holding Hortex S.A. Nagle, niemal
z dnia na dzieñ, okaza³o siê, ¿e le¿ajski za-
k³ad jest holdingowi niepotrzebny. Dictum
by³o jasne: albo was zamkniemy, albo siê
wykupicie. Macie na to piêæ miesiêcy. Pra-
cownicy, plantatorzy, samorz¹dy lokalne i
grupa parlamentarzystów natychmiast (by³
koniec stycznia 2000 roku) poderwali siê
do gor¹czkowych (czasu by³o ma³o, kilka
tysiêcy rodzin mog³o straciæ jedyne Ÿród³o
utrzymania) dzia³añ. I... 1 czerwca 2000
Holding „Hortex” nie móg³ zawiesiæ k³ódki
na bramie le¿ajskiego zak³adu. Wzi¹³ pie-
ni¹dze za czêœæ niby swojego (wypracowa-
nego przez za³ogê w Le¿ajsku) maj¹tku.

Wygl¹da³o na to, ¿e sprawa jest za-
mkniêta. Nowy podmiot gospodarczy
(udzia³y wnieœli pracownicy, plantatorzy,
samorz¹dy lokalne) Zak³ad Przetwórstwa

Wnet  okaza³o siê, ¿e

piecz¹tki i podpisy
nic nie znacz¹.

Nowo powsta³a spó³ka 21 lipca 2000
roku zg³osi³a do rejestracji w Urzêdzie Pa-
tentowym RP s³owno-graficzny znak to-
warowy „Hortino”. Proces rejestracji po-
przedzony by³ skrupulatnym i wnikliwym
badaniem zdolnoœci rejestrowej przez
Urz¹d Rzecznika Patentowego. Niemal¿e
rok póŸniej, 12 czerwca 2001 roku, Urz¹d
Patentowy Rzeczpospolitej Polski decyzj¹
nr PP-ZR 130090 zarejestrowa³ znak
„Hortino” i nada³ mu numer w swych
ksiêgach Z 221710.

Le¿ajski zak³ad zleci³ produkcjê opako-
wañ i rozpocz¹³ du¿¹ akcjê reklamow¹.

Gdy produkty „Hortino” pojawi³y siê na
rynku i – w dodatku – zaczê³y znikaæ ze
sklepowych pó³ek, „Hortex” oprzytomnia³,
¿e oto pojawi³ siê konkurent. A co robi siê
z konkurentem? Niszczy siê go!

Mo¿na go zniszczyæ podniesieniem ja-
koœci w³asnej produkcji, albo inaczej – w
s¹dach. Tylko trzeba mieæ pretekst. Pre-
tekst siê znalaz³: to te same pierwsze czte-
ry litery nazwy. To, ¿e w Urzêdzie Patento-
wym zarejestrowanych jest kilka firm pod
nazw¹ zaczynaj¹c¹ siê od tych samych li-
ter (jedna z nich „Hortnex”, jak¿e podobna
do s³owa „Hortex”) nie ma znaczenia. To
„Hortino” swoim znakiem towarowym
wprowadza klientów w b³¹d i kupuj¹ nie
ten towar, który kupowaæ powinni. Naiw-
ne to! Bo logo „Hortino” to du¿e, bia³e lite-
ry na granatowym tle i trzyramienn¹ œnie-
¿ynk¹, a logo „Hortex” to czerwone litery
na bia³ym pó³okrêgu ze œnie¿ynk¹ piêcio-
ramienn¹ i czerwon¹ kul¹. Towary tak opa-
kowane, nawet le¿¹ce jeden obok drugie-
go, mo¿na by pomyliæ chyba tylko podczas
zaæmienia s³oñca.

„Hortex” zacz¹³ pozywaæ „Hortino” do
s¹dów w Krakowie i Rzeszowie, które po-
zwy oddali³y. Nie uzyskawszy satysfakcji,
trafi³ na lepszy grunt w Bielsku-Bia³ej. Tam

Obrona „Hortino”

ci¹g dalszy na stronie 18

... gor¹cy temat
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Inauguracja tegorocznego Festiwalu
by³a niezwykle uroczysta. Wi¹za³a siê z
oddaniem – po trzy lata trwaj¹cej renowa-
cji – wielkich organów w nawie g³ównej
œwi¹tyni. Wokó³ remontu tego instrumen-
tu naros³o przez ten czas wiele plotek. Byli
tacy, którzy – szukaj¹c sensacji – twier-
dzili, ¿e organy ju¿ nie zagraj¹, a przynaj-
mniej strac¹ swe dawne brzmienie. Mylili
siê okrutnie, bo nic takiego siê sta³o.

Wszyscy jednak, zgromadzeni w bazy-
lice 31 maja br., w wielkim napiêciu i ab-
solutnym skupieniu oczekiwali momentu,
kiedy odezw¹ siê pe³nym g³osem. I za-
brzmia³y! Zabrzmia³y tak, ¿e zapiera³o
dech.

Zanim siê jednak odezwa³y, inaugura-
cjê Festiwalu poprzedzi³a Msza œw. dziêk-
czynna w intencji zakoñczonego remontu
organów w bazylice. Organy poœwiêci³ ks.
abp. Ingacy Tokarczuk, podkreœlaj¹c zna-
czenie tego historycznego instrumentu dla
Koœcio³a i kultury jednocz¹cej siê Europy.
Na ten niezwyk³ej rangi koncert przyby³o
wiele osobistoœci – duchowni, parlamen-
tarzyœci, przedstawiciele w³adz rz¹dowych
i samorz¹dowych województwa podkarpac-
kiego, cz³onkowie samorz¹dów lokalnych
miasta i powiatu le¿ajskiego.
Pierwszy klawiszy odrestaurowanego
instrumentu dotkn¹³ podczas koncertu
dyrektor artystyczny Festiwalu Józef
Serafin. Zaprezentowa³ improwizacjê
„Te Deum” Charlesa Tournemire’a,
„Preludium” i „Fugê Es-Dur” Jana
Sebastiana Bacha. Potem po bazylice
rozp³ynê³y siê dŸwiêki subtelnego „Kon-
certu B-Dur” Giovanniego Bernardo
Lucchinettiego – us³yszeliœmy wówczas
brzmienie wszystkich trzech instrumen-
tów bazyliki, ale odzywaj¹cych siê z
osobna.

W koñcu nast¹pi³ moment, na który
wszyscy czekali – „Sonata na troje orga-
nów” (cz. IV fina³) Tadeusza Machla, skom-
ponowana przez niego na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych minionego stulecia. – Czy
mury bazyliki nie popêkaj¹, gdy jej trzy in-
strumenty zagraj¹ jednoczeœnie? – pytano.

Nie popêka³y. A organy pokaza³y swoj¹
moc.

Utwór gra³y trzy studentki Akademii
Muzycznej w Krakowie, uczennice pro-
fesora Józefa Serafina: Marta Dramo-
wicz, Bogna Pêkala i Agnieszka Radwan.
Utwór by³ nowoczesny, nie ka¿demu ze
s³uchaczy przypad³ do gustu, ale poka-
za³ potêgê przywróconych do œwietno-
œci le¿ajskich organów.

Tego wieczoru ze szczytu organów w na-
wie g³ównej pok³oni³ siê s³uchaczom zgroma-
dzonym w bazylice orze³ w koronie i zakuka-
³a kuku³ka (czyli odezwa³a siê jedna z pisz-
cza³ek nieczynnych od kilkudziesiêciu lat).

Tego te¿ wieczoru Filharmonia Rze-
szowska pod dyrekcj¹ Tadeusza Wojcie-
chowskiego wykona³a jeszcze „Mszê Tere-
zjañsk¹” Józefa Haydna. Towarzyszy³y jej
chóry: Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego i Zespo³u Szkó³ Muzycznych nr
1 w Rzeszowie „Cantores Resovienses” pod
kierunkiem Marty Wierzbieniec i Beaty
Adamczyk. Wyst¹pili soliœci: Iwona Sawul-
ska – sopran, Katarzyna Suska – mezzo-
sopran, Pawe³ Ska³uba – tenor i Marcin
Na³êcz-Niesio³owski – bas.

Tydzieñ wczeœniej, 24 maja br. w le¿aj-
skiej bazylice odby³ siê koncert fina³owy
Muzycznego Festiwalu w £añcucie, dedy-
kowany Ojcu Œwiêtemu w 25 rocznicê pon-
tyfikatu. Orkiestra Filharmonii Rzeszow-
skiej pod batut¹ Tadeusza Wojciechowskie-
go, Chór Filharmonii Œl¹skiej oraz soliœci:
Ewa Czermak (sopran), Rados³aw ¯ukow-
ski (bas) i Jerzy Mechliñski (baryton) wy-
konali monumentalne dzie³o Henryka Mi-
ko³aja Góreckiego oraz „Beatus vir” oraz
„Te Deum” Antonina Dvoøaka.

Miesi¹c póŸniej, podczas kolejnego fe-
stiwalowego koncertu, na organach gra³
Joachim Grubich, na flecie – Kazimierz
Moszczyñski, a wiersze ks. Jana Twardow-
skiego czyta³a nam Anna Dymna. By³ to
piêkny wieczór. Pe³en wzruszeñ i g³êbokiej
refleksji.

Tydzieñ póŸniej znów na organach za-

gra³ Józef Serafin. Towarzyszyli mu: Iza-
bela Szota (sopran), Ma³gorzata Hennig
(mezzosopran) i Bogumi³a Gizbert-Studnic-
ka (basso continiuo). Wyst¹pi³ te¿ Kwartet
œw. Stanis³awa w sk³adzie: Violetta Szopa-
Tomczyk i El¿bieta Górska (skrzypce), Ja-
cek Dumanowski (altówka) i Konrad Gór-
ka (wiolonczela).

A w poniedzia³ek, 16 czerwca br. kon-
cert by³ niezwyk³y. Tym razem nie chodzi-
³o o artystyczn¹ interpretacjê utworów wiel-
kich mistrzów muzyki organowej, lecz o
zaprezentowanie mo¿liwoœci instrumentów
le¿ajskiej bazyliki. Znów kuka³a kuku³ka i
k³ania³ siê orze³. Grzmia³y te¿ organy, znaj-
duj¹ce siê poza prospektem – horribile,
budz¹ce przera¿enie (horror), przywo³uj¹-
ce do zastanowienia siê nad sob¹ i swoim
¿yciem.

XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003
trwaæ bêdzie do 25 sierpnia br. Koncerty
odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godzinie 19.
Wstêp – jak zawsze – jest wolny. Ka¿dy,
kto lubi muzykê klasyczn¹ i organow¹,
mo¿e wtedy wejœæ do le¿ajskiej œwi¹tyni,
by jej pos³uchaæ. I... znaleŸæ siê w innym
œwiecie.

Tekst i zdjêcia:
Barbara Woœ-Lisiecka

Potrójna moc
Organy w le¿ajskiej bazylice oo. Bernardynów zagrzmia³y jak

nigdy dot¹d. I rozpocz¹³ siê XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003.

Bogna Pêkala (Nawa G³ówna) Marta Dramowicz (Nawa Œw. Franciszka)Agnieszka Radwan (Nawa Matki Bo¿ej
Pocieszenia)

Anna Dymna

... festiwal organowy
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Dzieñ pierwszy
(pi¹tek, 30 maja)

Œwiêto naszego miasta zaczê³o siê o
œwicie. Jedni stroili siê w przygotowane
kostiumy paradne, inni powtarzali kwestie
ról. Zanim wszyscy spotkali siê przed Miej-
skim Centrum Kultury, by wyruszyæ w pa-
radzie przebierañców pod ratusz i przej¹æ
na trzy dni w³adzê w mieœcie, w sali wido-
wiskowej Miejskiego Domu Kultury gimna-
zjaliœci ze Stowarzyszenia „Razem” dali
spektakl w jêzyku angielskim – parodie
szekspirowskiego „Snu nocy letniej”, a za-
raz potem – dla przedszkolaków przedsta-
wienie kukie³kowe. W tym czasie na kor-
tach Szko³y Podstawowej nr 2 rozpocz¹³ siê
Miêdzyszkolny Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Le¿ajska dla uczniów
szkó³ podstawowych.

Kilkanaœcie minut przed po³udniem
ruch w mieœcie zosta³ wstrzymany przez
policyjne radiowozy. Policja te¿ uczestni-
czy³a w tym œwiêcie. Ulic¹ Mickiewicza szli
przebierañcy w asyœcie orkiestr dêtych, a
wiód³ ich pod ratusz „W³adys³aw Jagie³³o”
i jego ¿ona „Jadwiga”. Zapukali do bram
ratusza i poprosili burmistrza Tadeusza
Trêbacza, by odda³ im klucz do miasta.
Burmistrz i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Mieczys³aw Sroka spe³nili to ¿yczenie.
Kosztowa³o ich wiele wysi³ku.

W samo po³udnie w oknie sali posiedzeñ
ratusza pojawi³o siê piêciu trêbaczy, któ-
rzy odtr¹bili specjalnie na ten dzieñ skom-
ponowany przez Edwarda Horoszko hejna³
miasta.

Rajcy miejscy oddali ciê¿ki klucz w³a-
dzy, a korowód pofalowa³ z powrotem w
stronê MCK. Tam do póŸnego wieczora
trwa³y imprezy, w których mogli braæ udzia³
wszyscy mieszkañcy Le¿ajska.

Nagrodzeni
przebierañcy

Barwny korowód przebierañców, jaki
inauguruj¹c tegoroczne Dni Le¿ajska
przetoczy³ siê g³ówn¹ ulic¹ miasta, by
prosiæ burmistrza o klucze do miasta
na trzy dni hulanek i swawoli, tworzy-
³y dzieci i m³odzie¿. Nikt z doros³ych
nie zdoby³ siê na tê odrobinê szaleñ-
stwa, co w wielu krajach œwiata, nie
tylko Unii Europejskiej, jest doœæ po-
wszechne. Dlatego te¿ nikt z doros³ych
nie móg³ liczyæ na nagrodê w konkur-
sie na najbardziej pomys³owy strój.

Wczesnym popo³udniem w pierwszym
dniu „Dni Le¿ajska” na estradzie przed
MCK rozdawano nagrody i wyró¿nienia.
Jury w sk³adzie: Alina Hasiak – plastycz-
ka, Barbara Miller – nauczycielka krawiec-
twa i Monika Urbañska – stylistka-wiza-
¿ystka ocenia³o pomys³owoœæ i estetykê
strojów-przebrañ konkursowiczów. W
pierwszej kategorii wiekowej (dzieci z klas
I-III szkó³ podstawowych) zwyciê¿y³a Pau-
lina Feter z SP 2 jako „Pani Wiosna”, a
wyró¿nienia dostali: Malwina Chomicz
„Pani Lato” z SP 2 i Piotr Linka z SP 1
jako „Rycerz”. W drugiej kategorii uczest-
niczy³y dzieci ze starszych klas szkó³ pod-
stawowych. Tu g³ówn¹ nagrodê otrzyma³a
Karolina Latuszek z SP 2, która wyst¹pi-
³a w roli „Torebki”, a wyró¿nienie – Barba-
ra Œlanda (SP 3) jako „Motyl”. W kategorii
przewidzianej dla uczniów szkó³ œrednich
bezapelacyjnie triumf odniós³ Zespó³ Szkó³
Technicznych: zwyciê¿y³ Marcin Syka³a
jako „Robot”, a wyró¿nieni zostali Marcin
Kochan jako „Mumia” i Urszula Kazak
jako „Jaskiniowiec”. Uczniom Zespo³u
Szkó³ Licealnych w tym roku szczêœcie nie
dopisa³o, mo¿e dlatego, ¿e byli mniej wi-
doczni ni¿ w poprzednich Dniach Le¿ajska
i mo¿e mniej pomys³owi.

... Dni Le¿ajska 2003
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Podró¿ po Europie
Dni Le¿ajska s¹ po to, by wszyscy

mieszkañcy naszego miasta mogli poczuæ
siê jak jedna wielka rodzina, by opuœciæ
domowe pielesze i raz w roku uczestniczyæ
we wspólnej zabawie. To œwiêto wszystkich
– doros³ych i m³odzie¿y. Bawiæ chce siê te¿
„ludek malutki”.

W Ogródku Jordanowskim w Dni Le-
¿ajska bawi³y siê „Euroludki”. Atrakcje dla
dzieci przygotowa³y zuchy ze Szko³y Pod-
stawowej nr 3 i harcerze z Hufca Le¿ajsk.
Ogródek podzielony zosta³ na czêœci sym-
bolizuj¹ce pañstwa Unii Europejskiej. W
ka¿dym „pañstwie” dzieci bra³y udzia³ w
zawodach sportowych „z przymru¿eniem
oka”. Nazwy dyscyplin wi¹za³y siê z cha-
rakterystycznym zabytkiem kraju, potra-
w¹, produktem. W „Holandii” dzieci sa-
dzi³y i zrywa³y tulipany, w „Hiszpanii” tor-
readorzy walczyli z bykiem, w „Grecji”
olimpijczycy rzucali dyskiem, w „Anglii”
maluchy nosi³y na wyœcigi wodê na ³y¿-
kach, by popo³udniow¹ herbatkê five
o’clock...

Kolejnym punktem programu by³o lo-
sowanie flag poszczególnych pañstw unij-
nych. Ka¿dy maluch rysowa³ na asfalcie
flagê, jaka mu przypad³a, a obok niej swo-
j¹ podobiznê. Tak powsta³ jeden wielki ry-
sunek – ko³o sk³adaj¹ce siê z gwiazd i flag
pañstw UE. W œrodku harcerze i zuchy
wymalowali flagê Polski. I to by³ fina³ tej
zabawy. No, mo¿e jeszcze nie ca³kiem, bo
na koniec cz³onkowie szkolnego samorz¹-
du SP 3 wnieœli wielkie torby z cukierka-
mi. By³o wiêc weso³o i s³odko.

Quiz europejski
29 maja br. na placu przed MDK w Le-

¿ajsku odby³ siê konkurs na temat Unii
Europejskiej. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie klas gimnazjalnych i podstawowych,
którzy w nagrodê za udzielenie poprawnej
odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywa-

Dzieñ drugi
(sobota 31 maja)

O szóstej rano nad zalewem Floryda roz-
poczê³y siê zawody wêdkarskie dla doro-
s³ych o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Le¿ajska, a o czternastej po po³u-
dniu – zawody dla dzieci o Puchar Burmi-
strza. Turniej tenisowy w SP 2 trwa³ nadal,
a w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych rozpocz¹³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej
Mê¿czyzn o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej. W SP 3 o puchar burmistzra roz-
poczêli rozgrywki mini siatkarze i lekkoatleci
w gimnazjalnym biegu ulicznym. W hali
sportowo-widowiskowej ZST otwarta zosta³
wystawa produktów lokalnych zorganizowa-
na przez Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwo-
ju, na której swe wyroby prezentowali wy-
twórcy z powiatu le¿ajskiego. A w kawiarni
„Kameleon” w MCK zacz¹³ siê II Indywidu-
alny Turniej w Rzucie do Tarczy (DART) o
puchar dyrektora MCK. Wygra³ Józef Rze-
szutek z Le¿ajska.

Na placu u Drwala
Impreza przenios³a siê na plac przed

„Restauracj¹ 71”. Rozstawili swe stoiska
artyœci ludowi, stan¹³ ogródek ze zje¿d¿al-
niami dla dzieci, zakotwiczy³y siê stoiska
agroturystyczne, kiermasze, zjechali mi³o-
œnicy starych samochodów i harleyowcy,
którzy zaprezentowawszy swe motory, od-
jechali na zlot do O¿anny.

Po po³udniu na plac wkroczyli cz³onko-
wie Chor¹gwi Rycerstwa Ziemi Sandomier-
skiej i dali pokaz sprawnoœci bojowej oraz
renesansowego i barokowego tañca. A po-

Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e

Konkurs promuj¹cy talenty wokalne
te¿ odby³ siê na estradzie przed MCK w
pierwszym dniu œwiêta naszego miasta.
Jury w sk³adzie: Agata Hospod – instruk-
tor MCK, Wioleta Chamiec – wokalistka
zespo³u Meritum, Bart³omiej Urbañski –
muzyk i Stanis³aw Jaworski jako przewod-
nicz¹cy rozdzielali laury. W grupie repre-
zentantów szkó³ podstawowych najlepsi
okazali siê: Aleksandra WoŸnica (SP 2),
Iwona Rumierz (SP 1), Izabela Puk (SP
3), Monika D³ugoñ (SP 1). Wœród m³odzie-
¿y pierwsza by³a Bernadeta Romanowska
z ZST w Le¿ajsku, a na wyró¿nienie za-
s³u¿y³a Malwina Lach z Gimnazjum Miej-
skiego. Jury zauwa¿y³o te¿ wystêp Iwony
Furman (GM w Le¿ajsku), Marcina Kraw-
czyka – ZSPiA w Le¿ajsku oraz Katarzy-
ny Wojdy³y (ZST).

Szwedzkie humbo
Para goœci wchodz¹ca w sk³ad delega-

cji szwedzkiej z zaprzyjaŸnionej z Le¿aj-
skiem prowincji Harjedalen, ma³¿eñstwo
Anna Britt i Eskil Ungem, w ludowych stro-
jach swego regionu zaprezentowa³a trady-
cyjny taniec ich stron – humbo, który – co
ciekawe, jak g³osi legenda, przywêdrowa³ z
Polski, potem uczy³a go na estradzie. Ka¿-
dy, kto zdoby³ siê na odwagê, otrzymywa³
koszulkê festiwalu humbo w Szwecji. Wi-
dzowie byli stremowani. Okaza³o siê, ¿e
œwiatowym luzem Le¿ajszczanie jeszcze
pochwaliæ siê nie mog¹.

tem na estradê wesz³y zespo³y zaproszone
z Ukrainy: akrobatyczny z Nowojaworow-
ska i taneczny „Jab³oneczka” z Czortko-
wa. Po nich wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i Tañca
„Karpaty” z Wy¿szej Szko³y Informatyki i
Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz zespo³ów
artystycznych MDK w £añcucie, a o dwu-
dziestej pierwszej rozpocz¹³ siê koncert
zespo³u „Oddzia³ Zamkniêty”. Plac przed
„Restauracj¹ 71” pêka³ w szwach i falowa³
w takt muzyki.

Koncert
w Bazylice

W tym czasie w Bazylice OO Bernardy-
nów dobiega³ koñca koncert inauguruj¹cy
XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej. Poprzedzi³a go uro-
czysta Msza œw. celebrowana przez bisku-
pa Ignacego Tokarczuka w intencji odre-
staurowanego najwiêkszego instrumentu
œwi¹tyni – organów w g³ównej nawie. Ar-
cybiskup Ingacy Tokarczuk poœwiêci³ in-
strument i zacz¹³ siê koncert wszech cza-
sów – na trzech organach wykonane zo-
sta³o dzie³o Tadeusza Machla.

Oko³o pó³nocy nad Le¿ajskiem zaleg³a
cisza. Tylko w kinie MCK trwa³a projekcja
francuskiego filmu „Nieodwracalne”.

By³ to dzieñ pe³en atrakcji i emocji.

Dzieñ trzeci
(niedziela 1 czerwca)

Pogoda nie dopisa³a – zrobi³o siê zimno
i zacz¹³ padaæ deszcz. Mimo to na kortach
Szko³y Podstawowej nr 2 trwa³ Turniej te-
nisowy. Tym razem o kolejny puchar
burmistrza walczyli gracze w grupie Open.
Jednoczeœnie w sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej nr 1 zawziêcie walczy³o o zwy-
ciêstwo 54 szachistów. Na stadionie Pogo-
ni rywalizowali przedstawiciele samorz¹-
dów lokalnych £añcuta i Le¿ajska. Przeci¹-
gali liny, zrzucaj¹c siê z ³aweczek, ¿onglo-
wali lotkami do badmingtona, kuflem piw-
nym usi³owali osi¹gn¹æ liniê mety... Zwy-
ciê¿yli goœcie i puchar burmistrza Le¿aj-
ska przej¹³ burmistrz £añcuta Jerzy Szczy-
gie³. (Mamy zamiar odpowiedzieæ piêknym
za nadobne podczas Dni £añcuta jeszcze
w tym roku i przywieŸæ ten puchar na po-
wrót do Le¿ajska.)

By³ te¿ mecz „w nogê” kobiet. Dru¿y-
na z Le¿ajska stawi³a siê w eleganckich
strojach i z wielk¹ wol¹ walki. Zawodnicz-
ki z £añcuta jednak nie dojecha³y na czas.
Le¿ajszczanki wypowiedzia³y wiêc walkê
panom z Urzêdu Miejskiego. I... chyba im
jednak dokopa³y. Po kostkach na pewno.
Sêdziego nie by³o, ¿ó³tych i czerwonych
kartek te¿. Wyniku meczu nie podajemy.
Niech panowie przejd¹ do historii jako
d¿entelmeni. W ka¿dym razie zabawa by³a
przednia.

Popo³udnie mi³oœników muzyki i tañca
zgromadzi³o mieszkañców Le¿ajska przed
MCK, gdzie wystêpowa³y zespo³y z MCK i
Ukrainy oraz Miejska Orkiestra Dêta.

A na stadionie trwa³ w tym czasie mecz
ligowy Pogoni Le¿ajsk. W przerwie meczu
burmistrz odebra³ klucze do bram miasta
rozbawionej braci, ale Dni Le¿ajska wci¹¿
trwa³y. Zakoñczy³y siê festynem na sta-
dionie. Nie by³o sztucznych ogni ani tañ-
cz¹cych fontann. A mimo to tegoroczne
œwiêto miasta by³o udane, jak chyba ni-
gdy dot¹d.

B. Woœ-Lisiecka
T. Ma³ecka i E. Furmañska

(ug)
Zdjêcia: Janusz Berestka, Stanis³aw
Drwal, Maciej Peszko, Barbara Woœ-Li-
siecka

Atrakcje
dla maluchów

Przedszkolaki Dni Le¿ajska rozpoczê³y
od obejrzenia w MCK spektaklu kukie³ko-
wego „Szewczyk Dratewka”, przygotowane-
go dla nich przez Gimnazjalne Stowarzy-
szenie „Razem”. Potem podziwia³y paradê
przebierañców. Po obiedzie zgromadzi³y siê
na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr
4, przystrojonego kolorowymi kwiatami,
wst¹¿kami i balonami. Dzieci bra³y udzia³
w grach, zabawach i konkursach, przeci¹-
ga³y linê, pokonywa³y tory przeszkód, ska-
ka³y w workach, rzuca³y pi³k¹ do celu. W
konkurencjach brali udzia³ te¿ ich nauczy-
ciele, wiêc œmiechu by³o co niemiara. Wy-
kaza³y siê te¿ inwencj¹ twórcz¹, przenosz¹c
kred¹ na chodnik wizje swojego miasta.
Dzieci obdarowane zosta³y s³odyczami, któ-
re ufundowa³ Urz¹d Miejski, maskotkami,
kredkami, owocami. Czas umila³a muzy-
k¹ ekipa z MCK.

Wystêpy zespo³ów
W sali widowiskowej koncertowali

uczniowie Szko³y Muzycznej w Le¿ajsku,
„Ziemia Le¿ajska” ZST, „Ma³a Ziemia Le-
¿ajska” (SP 3), Zespó³ Wokalno-Instrumen-
talny SP 1 oraz Tañca Ludowego z GOK w
Kury³ówce. Wieczorem wyst¹pi³ rzeszowski
zespó³ muzyczny Ra-Ta-Tam. W MCK
otwarta zosta³a wystawa prac cz³onków
Klubu Fotograficznego „Optikos”, a w ki-
nie nocnym odby³a siê projekcja filmu „Sta-
tek widmo”.

li koszulki i inne gad¿ety zwi¹zane z UE. W
konkursie udzia³ wziê³o 20 uczniów, wœród
których po³owê stanowili uczniowie Gim-
nazjum Miejskiego im. W³adys³awa Jagie³-
³y w Le¿ajsku. M³odzie¿ wykaza³a siê wy-
sokim poziomem wiedzy o Unii Europej-
skiej, czym mile zaskoczy³a cz³onków jury,
które tworzyli: G. Urban, K. Pêcak,  J. Pa-
wul, B. Burek.
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Sprawozdanie
z VII sesji Rady Miejskiej

w Le¿ajsku
W œrodê 18 czerwca 2003 r. odby³a siê VII

sesja Rady Miejskiej w Le¿ajsku. W porz¹dku
obrad tej sesji znalaz³o siê wiele spraw, w tym
niemal po³owa z nich dotyczy³a spraw z zakresu
gospodarki gruntami i mienia komunalnego.

Na pocz¹tku radni wys³uchali sprawozdania
Burmistrza Miasta z prac w okresie miêdzyse-
syjnym, a nastêpnie zapoznali siê z wynikami
konsultacji z mieszkañcami Le¿ajska w sprawie
zmian granic, przeprowadzonej w dniach 7–9
czerwca br. Informacjê przedstawi³ przewodni-
cz¹cy doraŸnej Komisji ds. przeprowadzenia kon-
sultacji radny Mieczys³aw Szarek (szczegó³y na
str. 3).

Z kolei Komendant Powiatowy Policji Andrzej
Preisner z³o¿y³ informacjê o stanie bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego za 2002 r. Przed-
stawi³ m. in. ocenê zagro¿enia przestêpczoœci¹
kryminaln¹ i gospodarcz¹, ocenê ujawnionych
wykroczeñ i innych czynnoœci podejmowanych
przez policjantów wydzia³u prewencji. Zwróci³
uwagê, ¿e w 2002 r. zwiêkszono liczbê dzielni-
cowych oraz policjantów Sekcji Ruchu Drogo-
wego, którzy pe³nili s³u¿bê w wiêkszoœci na I i II
zmianie, w celu polepszenia komunikatywnoœci
pomiêdzy dzielnicowymi a spo³eczeñstwem. Wy-
krywalnoœæ ogólna przestêpstw w 2002 r. wyno-
si³a 81,1 proc. Dalej Komendant Stra¿y Miejskiej
Jerzy Bia³kowski przedstawi³ sprawozdanie z
dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej za 2002 r. W ra-
mach swoich obowi¹zków Stra¿ m.in. wykony-
wa³a codzienne konwoje pieniê¿ne, nadzorowa-
³a dzia³anie targowisk miejskich, kontrolowa³a
utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie mia-
sta, we wspó³pracy z policj¹ zabezpiecza³a im-
prezy miejskie i patrolowa³a miejsca szczegól-
nie zagro¿one.

Po przyjêciu sprawozdañ Rada przyst¹pi³a
do rozpatrywania uchwa³ bêd¹cych w porz¹dku
obrad.

Na wniosek Zarz¹du Miejskiego Zak³adu Ko-
munalnego Sp. z o. o. w Le¿ajsku Rada zatwier-
dzi³a zaproponowane przez MZK taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-
dzanie œcieków. Stawki obowi¹zywaæ bêd¹ od 1
lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. (szczegó³y
na str. 14)

Nastêpnie Rada przyjê³a jednolity tekst
uchwa³y w sprawie okreœlenia zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci oraz ich
wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata, w celu og³oszenia go w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego.
Zasady zaczn¹ obowi¹zywaæ 14 dni po og³osze-
niu uchwa³y.

Kolejna uchwa³a Rady dotyczy³a zmiany
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Le¿ajska”
uchwalonego w grudniu 1999 r. Zmiana pole-
ga³a na uaktualnieniu niektórych ustaleñ za-
wartych w dotychczasowym studium, g³ównie
w zakresie uk³adu komunikacyjnego miasta (tra-
sa obwodnicy). Celem zmiany jest zapewnienie
spójnoœci rozwi¹zañ projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego z usta-
leniami studium dla planowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

Zgodnie z wczeœniejszym stanowiskiem Rada
podjê³a uchwa³ê o poddaniu do likwidacji z dniem
1 lipca 2003 r., zak³adu bud¿etowego – Admini-
stracji Domów Mieszkalnych w Le¿ajsku. Upo-
wa¿ni³a Burmistrza Miasta do powo³ania likwi-
datora zak³adu i nadzoru nad procesem likwida-
cji oraz zobowi¹za³a do przed³o¿enia informacji o
zatrudnieniu dotychczasowych pracowników li-
kwidowanego zak³adu. Likwidacja powinna siê
zakoñczyæ do 31 grudnia 2003 r.

W zwi¹zku z przeci¹gaj¹c¹ siê procedur¹ za-
opiniowania koncepcji budowy obwodnicy, Rada
przed³u¿y³a termin dokonania wydatku na zada-
nie pn. „Budowa obejœcia drogowego m. Le-
¿ajska” do 15 lipca 2003 r., wprowadzaj¹c zmia-
nê w uchwale z grudnia 2002 r., kiedy to ustalo-
ne zosta³y wydatki (zamieszczone w bud¿ecie
miasta na 2002 r.) nie wygasaj¹ce z up³ywem roku
bud¿etowego.

Poniewa¿ wszelkie postêpowania administra-
cyjne nie przynios³y oczekiwanego rezultatu,
Rada – aby rozwi¹zaæ naros³y od dawna problem
spo³eczny i zlikwidowaæ istniej¹c¹ bazê paliw przy
ul. Podolszyny – podjê³a uchwa³ê o wykupie od
w³aœciciela prawa u¿ytkowania wieczystego tej
nieruchomoœci wraz z prawem w³asnoœci budyn-
ku, budowli i urz¹dzeñ wybudowanych na tym
gruncie. Baza paliw zostanie zlikwidowana a nie-
ruchomoœæ bêdzie przeznaczona na nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ ze stref¹ eko-
nomiczn¹.

Kolejna uchwa³a w zakresie gospodarki grun-
tami dotyczy³a przeniesienia na rzecz Miasta,
prawa u¿ytkowania wieczystego czêœci niewyko-
rzystanego gruntu (od strony zachodniej) Fabry-
ki Maszyn w Le¿ajsku Spó³ka z o.o. oraz w³asno-
œci budynków, budowli i urz¹dzeñ w zamian za
zaleg³oœci podatkowe z tytu³u podatku od nieru-
chomoœci. Rada podjê³a tak¹ decyzjê maj¹c na
uwadze czynione starania, zwi¹zane z utworze-
niem specjalnej strefy ekonomicznej. Pozwoli to
na pozyskanie dodatkowych terenów (nie wyko-
rzystywanych dziœ przez zak³ady produkcyjne)
pod przysz³e inwestycje.

Rada podjê³a te¿ uchwa³ê w sprawie ustano-
wienia na terenie m. Le¿ajska Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO-PARK” Mielec Obszar mia-
sta Le¿ajska. Na poprzedniej sesji 29 kwietnia
br. Rada podjê³a uchwa³ê o utworzeniu na tere-
nie miasta Le¿ajska rejonu inwestycyjnego w ra-
mach istniej¹cej Tarnobrzeskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „EURO-PARK” WIS£OSAN w
Podstrefie Stalowa Wola. Jednak z uwagi na de-
cyzjê Agencji Rozwoju Przemys³u w Warszawie
zasz³a koniecznoœæ zmiany tej uchwa³y i podjê-
cia nowej, o w³¹czeniu Miasta do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO-PARK” Mielec. Rozszerzo-
ny zosta³ równie¿ obszar strefy, o teren po³o¿ony
nad Sanem o pow. 15 ha i teren przy ulicy Fa-
brycznej, zabudowany budynkami, budowlami i
urz¹dzeniami Zak³adu Hortino I oraz bocznic¹
kolejow¹.

Szeroko dyskutowanym tematem by³a spra-
wa okreœlenia zasad sprzeda¿y na rzecz spó³dziel-
ni mieszkaniowych prawa w³asnoœci nierucho-
moœci gruntowych zabudowanych, wykorzysty-
wanych wy³¹cznie na cele mieszkaniowe, pozo-
staj¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dziel-
ni oraz wysokoœci bonifikaty od ceny sprzeda¿y.
G³os w tej sprawie zabierali mieszkañcy Spó³dziel-
ni, wyjaœnieñ udziela³ Prezes Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Le¿ajsku Kazimierz Mat³ok. Cz³on-
kowie Spó³dzielni wnioskowali, ¿eby udzieliæ im
95 proc. bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomo-
œci gruntowych mieszkañ, tak jak to czyni³y nie-
które samorz¹dy w kraju. Ostatecznie Rada
uchwali³a, ¿e do ceny sprzeda¿y nieruchomoœci
na wniosek spó³dzielni mieszkaniowej udzielana
bêdzie bonifikata w wysokoœci 60 proc.

W zwi¹zku z podjêt¹ wczeœniej uchwa³¹ o
wykupie nieruchomoœci przy ulicy Podolszyny,
Rada uchyli³a uchwa³ê nr XXXI/352/02 z dnia 9
paŸdziernika 2002 r. w sprawie zaleceñ dla by³e-
go Zarz¹du Miejskiego w przedmiocie rozwi¹za-
nia umowy u¿ytkowania wieczystego powy¿szej
nieruchomoœci, z uwagi na to, i¿ sta³a siê ona
bezprzedmiotowa.

Kolejne trzy uchwa³y dotyczy³y nazw ulic i
placów w mieœcie Le¿ajsk:

– na wniosek Klasztoru OO Bernardynów w
Le¿ajsku plac w rejonie klasztoru, na którym stoi
pomnik Jana Paw³a II otrzyma³ nazwê „Plac
Jana Paw³a II, Papie¿a”

– na wniosek Komisji Oœwiaty Kultury i Spraw
Spo³ecznych czêœæ drogi krajowej od Placu Ma-
riackiego w kierunku Niska (do przejazdu kolejo-
wego), otrzyma³a nazwê „ulica Warszawska”,

– równie¿ na wniosek Komisji Oœwiaty Kul-
tury i Spraw Spo³ecznych, dla upamiêtnienia
nadania w 1937 r. praw miejskich przez Króla
W³adys³awa Jagie³³ê, nowopowsta³a droga, bio-
r¹ca pocz¹tek na ulicy Opaliñskiego, biegn¹ca
do ulicy M.Curie-Sk³odowskiej otrzyma³a nazwê
„ulica W³adys³awa Jagie³³y” (teksty uchwa³ na
str. 16–17)

Nastêpnie Rada Miejska dokona³a zmiany
uchwa³y Nr V/45/03 Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 5 marca 2003 r. dotycz¹cej wyra¿enia zgo-
dy na dokonanie darowizny w³asnoœci nierucho-
moœci zabudowanej (obiekt by³ej SP Nr 4) na rzecz
Powiatu Le¿ajskiego. Rozszerzony zosta³ zakres
przeznaczenia tej nieruchomoœci poprzez doda-

nie zapisu „na siedzibê zwi¹zku miêdzygminne-
go Ziemia Le¿ajska”. Zmiana ta podyktowana
by³a stanowiskiem Rady Powiatu, i¿ przy takim
zapisie bêd¹ du¿o wiêksze szanse na uzyskanie
œrodków z zewn¹trz na remont tych budynków.
Ponadto wprowadzono dodatkowy zapis, ¿e da-
rowizna bêdzie odwo³ana (poza przypadkami nie
wykorzystania jej na cele zapisane w uchwale)
równie¿ w przypadku likwidacji Powiatu Le¿aj-
skiego.

W konsekwencji podjêtej wczeœniej uchwa³y
o wykupie nieruchomoœci przy ulicy Podolszyny,
Rada dokona³a zmiany w bud¿ecie miasta na
2003 r. zwiêkszaj¹c o 250.000 z³ wydatki w dzia-
le gospodarka mieniem komunalnym, wykup nie-
ruchomoœci, kwota ta pochodziæ bêdzie z ponad-
planowych dochodów w tym dziale. Ponadto w
uchwale tej, po stronie dochodów wprowadzono
niewielk¹ kwotê (688 z³) przyznan¹ przez Mini-
stra Finansów tytu³em udzielonych ulg w podat-
ku rolnym, która po stronie wydatków zosta³a
przeznaczona na wydatki rzeczowe w administra-
cji samorz¹dowej.

Kolejn¹ uchwa³¹ Rada wprowadzi³a zmiany
w przyjêtym na ostatniej sesji Statucie Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Ziemia Le¿ajska” oraz wyzna-
czy³a przedstawicieli Gminy Miasto Le¿ajsk do
Zgromadzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego „Ziemia
Le¿ajska” w osobach: Mieczys³aw Sroka, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej i Piotr Urban, wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. Kandydatem do
Zarz¹du Zwi¹zku zosta³ Tadeusz Trêbacz Bur-
mistrz Miasta.

W koñcowej czêœci sesji odby³a siê dyskusja
z udzia³em zainteresowanych handlowców w
sprawie dalszego funkcjonowania placu targowe-
go przy ulicy Kopernika i targowiska przy ulicy
Klasztornej.

Celina Turosz

UCHWA£A
Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie likwidacji zak³adu bud¿etowego
Administracja Domów Mieszkalnych w Le-
¿ajsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 19
ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 155, poz. 1014 z póŸn. zmianami)

Rada Miejska w Le¿ajsku  u c h w a l a,  co
nastêpuje:

§ 1
Z dniem 1 lipca 2003 r. poddaje siê do likwi-

dacji jednostkê organizacyjn¹ miasta, bêd¹c¹
zak³adem bud¿etowym o nazwie Administracja
Domów Mieszkalnych w Le¿ajsku.

§ 2
1. Mienie, pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu Admi-

nistracji Domów Mieszkalnych w Le¿ajsku, prze-
kazane zostanie do Miejskiego Zak³adu Komu-
nalnego Sp. z o.o. w Le¿ajsku.

2. Nale¿noœci i zobowi¹zania likwidowanego
zak³adu bud¿etowego przejmie Gmina Miasto
Le¿ajsk.

§ 3
Upowa¿nia i zobowi¹zuje siê Burmistrza Mia-

sta Le¿ajska do:
1) powo³ania likwidatora Administracji Do-

mów Mieszkalnych w Le¿ajsku,
2) przed³o¿enia informacji o zatrudnieniu

dotychczasowych pracowników likwidowanego
zak³adu bud¿etowego,

3) nadzoru nad procesem likwidacji.
§ 4

Czynnoœci zwi¹zane z likwidacj¹ powinny byæ
zakoñczone do 31 grudnia 2003 r.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzo-

wi Miasta Le¿ajska.
§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza
siê Komisji Gospodarki i Bud¿etu.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

... informator urzêdowy
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UCHWA£A Nr VII/62/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków dla Miejskiego
Zak³adu Komunalnego Sp. z o.o. w Le-
¿ajsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmia-
nami), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747) oraz art.
94 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poœrednim wyborze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984)

Rada Miejska w Le¿ajsku  uchwala,
co nastêpuje:

§ 1
Zatwierdza siê taryfy dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania œcieków stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta Le¿ajska oraz Zarz¹dowi
Miejskiego Zak³adu Komunalnego Sp. z o.o.
w Le¿ajsku.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y po-

wierza siê Komisji Gospodarki i Bud¿etu
Rady Miejskiej w Le¿ajsku.

§ 4
Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/306/01

Rady Miejskiej w Le¿ajsku z dnia 28 grud-
nia 2001 r. w sprawie zasad ustalenia op³at
za wodê z wodoci¹gu i odprowadzenie œcie-
ków do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Za³¹cznik do Uchwa³y
Nr VII/62/03

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków
Miejskiego Zak³adu Komunalnego sp. z
o.o. w Le¿ajsku.

1. Informacje ogólne.
Niniejsze taryfy stanowi¹ zestawienie

cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcie-
ków obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Mia-
sta Le¿ajsk na okres 12 miesiêcy, od dnia
1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

Taryfy okreœlaj¹ tak¿e: 1) warunki sto-
sowania cen; 2) warunki rozliczeñ z
uwzglêdnieniem wyposa¿enia nieruchomo-
œci w przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe.

Taryfy opracowane zosta³y na podsta-
wie zasad okreœlonych w art. 20-23 usta-
wy z dnia 7. 06. 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z
2002 r. nr 113, poz. 984) zwanej dalej usta-
w¹ oraz przepisami Rozporz¹dzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w
sprawie okreœlania taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzanie taryf oraz warunków rozli-
czeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr
26, poz. 257), zwanego dalej rozporz¹dze-
niem.

Taryfowe ceny i stawki op³at, dotycz¹
wszystkich odbiorców us³ug wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych œwiadczonych przez Miej-
ski Zak³ad Komunalny sp. z o.o. w Le¿aj-
sku, z wy³¹czeniem odbiorców hurtowych

i dostarczaj¹cych nieczystoœci p³ynne z te-
renów nie skanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obej-
muje tak¿e cenê za wodê pobran¹ z publicz-
nych studni i zdrojów ulicznych, wodê zu-
¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na
cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania
publicznych ulic i terenów zielonych.

2. Rodzaje prowadzonej dzia³alnoœci.
Miejski Zak³ad Komunalny sp. z o.o. w Le-
¿ajsku prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków na podstawie De-
cyzji Burmistrza Miasta Le¿ajska nr OS
7050/1/2002 z 23 paŸdziernika 2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem dzia-
³ania przedsiêbiorstwa jest ujmowanie, do-
starczanie wody oraz odprowadzanie œcie-
ków za pomoc¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych, bêd¹cych w po-
siadaniu przedsiêbiorstwa. Przedsiêbior-
stwo eksploatuje równie¿ oczyszczalniê œcie-
ków. Przedsiêbiorstwo prowadzi tak¿e dzia-
³alnoœæ obejmuj¹c¹: 1) budowê i remonty
infrastruktury i instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych; 2) projektowanie sieci i instalacji
sanitarnych; 3) oraz inne us³ugi.

3.Taryfowe grupy odbiorców us³ug.
Przedsiêbiorstwo uwzglêdniaj¹c:
1) lokalne uwarunkowania w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbioro-
wego odprowadzania œcieków;

2) zró¿nicowanie op³at za korzystanie
ze œrodowiska;

3) spodziewane korzyœci ekonomiczne
z wprowadzenia nowych metod alokacji
kosztów na taryfowe grupy odbiorców w
porównaniu z kosztami ich wdro¿enia;

4) sposób korzystania z urz¹dzeñ wo-
doci¹gowych i kanalizacyjnych dokona³o
podzia³u odbiorców us³ug na dwie grupy
taryfowe w zakresie dostawy wody i 4 gru-
py taryfowe w zakresie odprowadzania œcie-
ków i przypisa³o do poszczególnych grup
odpowiadaj¹cych im kosztów.

Wyodrêbnione grupy taryfowe to: w
zakresie dostawy wody: gospodarstwa do-
mowe, pozostali odbiorcy; w zakresie zrzu-
tu œcieków: gospodarstwa domowe, pozo-
stali odbiorcy z terenu miasta, ZPOW Hor-
tino, ZP Browar Le¿ajsk.

4. Rodzaje i wysokoœæ cen.
W rozliczeniach z poszczególnymi od-

biorcami us³ug obowi¹zuj¹ ró¿ne ceny i
stawki op³at oraz ró¿ne zasady ich stoso-
wania. W rozliczeniach za wodê obowi¹zu-
je taryfa dwucz³onowa: op³ata za 1 metr
szeœcienny pobranej wody oraz op³ata abo-
namentowo-rozliczeniowa miesiêczna.

Na podstawie cen okreœlonych w tary-
fie rozliczana jest tak¿e Gmina za iloœæ
wody pobranej z publicznych studni i zdro-
jów ulicznych, do publicznych fontann, na
cele przeciwpo¿arowe, do zraszania pu-
blicznych ulic i terenów zielonych, zgod-
nie z zawart¹ umow¹ precyzuj¹c¹ szczegó-
³owe zasady pomiaru iloœci i zasady rozli-
czeñ.

Tabela 1
Wysokoœæ cen za dostarczon¹ wodê

L.p. Taryfowa grupa Cena / stawka Jednostka
odbiorców Wyszczególnienie netto z VAT miary

1 2 3 4 5 6
1. gospodarstwa domowe cena za 1 m3

dostarczonej wody 1,81 1,94 z³/m3

2. pozostali odbiorcy cena za 1 m3

dostarczonej wody 2,13 2,28 z³/m3

Tabela 2
Wielkoœæ op³aty sta³ej (op³ata abonamentowa + op³ata eksploatacyjna)

Œrednica op³ata op³ata oplata sta³a oplata sta³a
L.p. wodomierza eksploatacyjna abonamentowa netto z³/m-c z obowi¹zuj¹cym

(mm) z³/m-c z³/m-c VAT z³/m-c
1 DN 15 1,00 1,96 2,96 3,17
2 DN20 1,00 1,96 2,96 3,17
3 DN25 1,40 1,96 3,36 3,60
4 DN32 2,40 1,96 4,36 4,67
5 DN40 4,00 1,96 5,96 6,38
6 DN50 6,00 1,96 7,96 8,52
7 DN65 10,00 1,96 11,96 12,80
8 DN80 16,00 1,96 17,96 19,22
9 DN100 24,00 1,96 25,96 27,78

10 DN125 40,00 1,96 41,96 44,90

Tabela 3
Wysokoœæ cen za odprowadzone œcieki

L.p. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka
odbiorców netto z VAT miary

1 2 3 4 5 6
cena za 1 m3

1. gospodarstwa domowe odprowadzonych 1,79 1,92 z³/ m3

œcieków
2. pozostali odbiorcy cena za 1 m3

z terenu miasta odprowadzonych 2,09 2,24 z³/ m3

œcieków
cena za 1 m3

odprowadzonych 1,80 1,93 z³/ m3

3. ZPOW „HORTINO” œcieków
op³ata sta³a
miesiêczna 56048 59971,36 z³/m-c

cena za 1 m3

odprowadzonych 2,44 2,61 z³/ m3

4. ZP BROWAR LE¯AJSK œcieków
op³ata sta³a
miesiêczna 71589 76600,23 z³/m-c
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W zakresie zbiorowego odprowadzania

œcieków ma zastosowanie taryfa jednocz³o-
nowa.

Obowi¹zuj¹ce ceny za odprowadzane
œcieki, podobnie jak w przypadku cen
za dostarczon¹ wodê zale¿ne s¹ od ilo-
œci i wyra¿one s¹ w z³otych za metr sze-
œcienny.

Do cen okreœlonych w kolumnach 4
tabel 1 i 2 dolicza siê podatek od towa-
rów i us³ug, zgodnie z § 1, pkt.9 do 12
rozporz¹dzenia. Stawka podatku, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wynosi
7 procent. Ceny z podatkiem podano w
kolumnie 5.

5. Warunki rozliczeñ z uwzglêdnie-
niem wyposa¿enia nieruchomoœci w
przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków
prowadzone s¹ zgodnie z przepisami usta-
wy i rozporz¹dzenia wymienionymi w pkt
1. Z uwagi na pe³ne wyposa¿enie budyn-
ków zlokalizowanych na terenie dzia³ania
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo- kanaliza-
cyjnego w wodomierze g³ówne, iloœæ wody
dostarczonej do nieruchomoœci ustala siê
na podstawie ich wskazañ.

Nale¿noœci za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków
ustala siê jako iloczyny taryfowych cen oraz
odpowiadaj¹cych im iloœci œwiadczonych
us³ug a w stosunku do wody powiêkszona
o op³atê sta³¹ miesiêczn¹. Iloœæ pobranej
wody w budynkach wyposa¿onych w wo-
domierze g³ówne ustala siê zgodnie z ich
wskazaniami.

W przypadku braku wodomierzy, iloœæ
dostarczonej wody do budynku ustala siê
zgodnie z przeciêtnymi normami zu¿ycia
wody okreœlonymi w odrêbnych przepi-
sach.

Iloœæ œcieków w budynkach wyposa¿o-
nych w urz¹dzenie pomiarowe ustala siê
w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposa¿enia
budynków w urz¹dzenia pomiarowe, iloœæ
dostarczonych œcieków, zgodnie z art.27,
ust. 5 ustawy, ustala siê jako równ¹ iloœci
wody pobranej lub okreœlonej w umowie.

W rozliczeniach iloœci odprowadzonych
œcieków, iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody
uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach,
gdy wielkoœæ ich zu¿ycia ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zain-
stalowanego na koszt odbiorcy us³ug.

W przypadku niesprawnoœci wodomie-
rza g³ównego iloœæ pobranej wody ustala
siê na podstawie œredniego zu¿ycia wody
w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem
niesprawnoœci wodomierza, a gdy nie jest
to mo¿liwe na podstawie œredniego zu¿y-
cia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ego.

W przypadku braku mo¿liwoœci odczy-
tu, obci¹¿enie bêdzie mia³o charakter za-
liczki w wysokoœci dotychczasowego prze-
ciêtnego zu¿ycia, która zostanie rozliczona
w okresie obrachunkowym nastêpnym po
ustaniu przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych od-
czyt. W przypadku zawarcia umów z korzy-
staj¹cymi z lokali w budynkach wieloloka-
lowych, iloœci dostarczonej wody ustala siê
na podstawie odczytu wodomierzy zainsta-
lowanych w lokalach i wodomierza g³ówne-
go. Ewentualn¹ ró¿nicê wskazañ miêdzy
wodomierzem g³ównym a podlicznikami,
dzieli siê proporcjonalnie do iloœci pobranej
wody przez korzystaj¹cych z lokali.

Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za
dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki
na warunkach i w terminach okreœlonych
na fakturze. Zg³oszenie przez odbiorcê
us³ug, zastrze¿eñ do wysokoœci faktury nie
wstrzymuje jej zap³aty.

W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noœci lub na ¿¹da-

nie odbiorcy us³ug, zwraca siê j¹ w termi-
nie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-
kanalizacyjne, na wniosek odbiorcy us³ug
dokonuje sprawdzenia prawid³owoœci dzia-
³ania wodomierza, jednak w przypadku
braku potwierdzenia jego niesprawnoœci,
pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, op³a-
ty za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie œcieków pobierane s¹
za ka¿dy miesi¹c, w którym œwiadczone
by³y us³ugi. Odbiorca us³ug dokonuje za-
p³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzo-
ne œcieki na warunkach i w terminach
okreœlonych w umowie.

6. Warunki stosowania cen.
1) Zakres œwiadczonych us³ug
MZK sp. z o.o. w Le¿ajsku prowadzi

dzia³alnoœæ w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadza-
nia œcieków. Zobowi¹zane jest do zapew-
nienia ci¹g³oœci dostaw i odpowiedniej ja-
koœci wody oraz niezawodnego odprowa-
dzania œcieków maj¹c na uwadze ochronê
interesów odbiorców us³ug oraz wymagañ
ochrony œrodowiska a tak¿e optymalizacjê
kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodê, doko-
nywane jest dla wszystkich odbiorców
us³ug w oparciu o takie same zasady tech-
nologiczne i techniczne. Dotyczy to zarów-
no zbiorowego zaopatrzenia w wodê bu-
dynków jednorodzinnych i wielorodzin-
nych oraz budynków u¿ytecznoœci pu-
blicznej, wody przeznaczonej na cele us³u-
gowo-handlowe i odbiorców przemys³o-
wych.

W przypadku zbiorowego odprowadza-
nia œcieków, wystêpuje zró¿nicowany za-
kres us³ug a zwi¹zany jest z jakoœci¹ od-
prowadzanych œcieków przez poszczegól-
ne grupy taryfowe, jak równie¿ dyspozycj¹
oczyszczalni œcieków pod potrzeby w/w.

 2) Standardy jakoœciowe obs³ugi od-
biorców us³ug

Okreœlone w Taryfie ceny stosuje siê
przy zachowaniu standardów jakoœciowych
obs³ugi klientów, które wynikaj¹ z obowi¹-
zuj¹cych przepisów prawnych i które zo-
sta³y okreœlone w zezwoleniu na dzia³alnoœæ
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków oraz
w Regulaminie dostarczania wody i odpro-
wadzania œcieków obowi¹zuj¹cym na tere-
nie miasta Le¿ajsk (Uchwa³a nr XXXIX/
354/02 Rady Miejskiej w Le¿ajsku z
dnia 9 paŸdziernika 2002 r.)

Jakoœæ wody produkowanej przez
przedsiêbiorstwo jest zgodna z normami
krajowymi.

W celu poprawy jakoœci us³ug Przedsiê-
biorstwo posiada system monitoringu pro-
cesów produkcyjnych, umo¿liwiaj¹cy likwi-
dacjê zak³óceñ w procesie a tak¿e sta³¹
kontrolê parametrów jakoœciowych.

Bie¿¹ce analizy jakoœci wody wykony-
wane s¹ przez Powiatow¹ Stacje Sanitar-
no-Epidemiologiczn¹ w Le¿ajsku. Zawar-
toœci zanieczyszczeñ w œciekach prowa-
dzone s¹ przez w³asne laboratorium. Wy-
posa¿enie laboratoriów w nowoczesny
sprzêt umo¿liwia œwiadczenie us³ug na
zewn¹trz.

Dla poprawy jakoœci obs³ugi klientów
utworzono Biuro Obs³ugi Klientów, zajmu-
j¹ce siê: przyjmowaniem wp³at za us³ugi,
wnioskami, skargami i pozosta³ymi spra-
wami wnoszonymi prze us³ugobiorców.
Biuro to, dla u³atwienia klientom kontak-
tów ze Spó³k¹ pracuje jeden dzieñ w tygo-
dniu w wyd³u¿onym czasie pracy.

W systemie wielozmianowym pracuje
organizacyjnie wydzielone pogotowie wod-
no-kanalizacyjne, gdzie s¹ zg³aszane awa-
rie w celu ich usuniêcia.

Wybory ³awników
31 grudnia 2003 r. up³ywa czterolet-

nia kadencja ³awników wybranych w
1999 r. Do koñca paŸdziernika rady
gmin w g³osowaniu tajnym wybior¹ ³aw-
ników do s¹dów rejonowych i okrêgo-
wych na kolejn¹ czteroletni¹ kadencjê.

W celu zapewnienia prawid³owego funk-
cjonowania S¹du Rejonowego w Le¿ajsku
Prezes S¹du Okrêgowego w Rzeszowie zg³o-
si³ liczbê 25 ³awników potrzebnych do
wyboru z terenu w³aœciwoœci Rady Miej-
skiej w Le¿ajsku na kadencjê lat 2004–
–2007.

Procedurê wyboru ³awnika i jego kom-
petencje okreœla ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. prawo o ustroju s¹dów powszech-
nych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm. )
oraz zarz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w
sprawie trybu zg³aszania radom gmin kan-
dydatów na ³awników ludowych do s¹dów
powszechnych (M.P. nr 26, poz. 201 z
póŸn. zm.).

£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten,
kto:

1. ma obywatelstwo polskie i korzysta
z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukoñczy³ 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w

miejscu kandydowania co najmniej od
roku,

5. nie przekroczy³ 65 roku ¿ycia.
Do orzekania w sprawach z zakresu

prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych
³awnikiem powinna byæ wybrana osoba
wykazuj¹ca szczególn¹ znajomoœæ spraw
pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i
potrzeb osób ubezpieczonych.

Natomiast ³awnikami nie mog¹ byæ:
1. osoby zatrudnione w s¹dach po-

wszechnych i innych s¹dach oraz w pro-
kuraturze,

2. osoby wchodz¹ce w sk³ad organów,
od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skie-
rowania sprawy na drogê postêpowania
s¹dowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne oso-
by zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œci-
ganiem przestêpstw i wykroczeñ,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojsko-

wej,
8. funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej.
Nie mo¿na byæ ³awnikiem jednoczeœnie

w wiêcej ni¿ jednym s¹dzie.
Prawo zg³aszania kandydatów na ³aw-

ników maj¹: prezesi s¹dów, stowarzysze-
nia, organizacje i zwi¹zki zawodowe, zare-
jestrowane na podstawie przepisów prawa
oraz co najmniej 25 obywateli, maj¹cych
czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych
stale na danym terenie.

Kandydatów na ³awników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubez-
pieczeñ spo³ecznych zg³aszaj¹ w równiej
liczbie terenowe organy administracji rz¹-
dowej, zwi¹zki zawodowe oraz organizacje
pracodawców.

Zg³oszenia dokonuje organ stowarzy-
szenia, organizacji, zwi¹zku zawodowego
uprawniony do bie¿¹cego kierowania dzia-
³alnoœci¹. W zg³oszeniu nale¿y podaæ na-
zwê i numer rejestru, w którym stowarzy-
szenie, organizacja lub zwi¹zek zawodowy
zosta³y zarejestrowane.

Zg³oszenie kandydatów na ³awników
przez obywateli musi byæ podpisane przez
co najmniej 25 osób, maj¹cych czynne pra-
wo wyborcze, stale zamieszka³ych na tere-
nie gminy. Obywatel podpisuj¹cy zg³osze-
nie podaje czytelnie swoje imiê, nazwisko,
datê urodzenia i miejsce zamieszkania.

Uprawnionymi do sk³adania oœwiad-
czeñ w sprawie zg³oszenia kandydata s¹
trzy pierwsze osoby, które podpisa³y jego

ci¹g dalszy na stronie 16
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zg³oszenie. Zg³aszaj¹c kandydata na ³aw-
nika, nale¿y podaæ jego imiê, nazwisko,
datê urodzenia, miejsce zamieszkania i
miejsce zatrudnienia oraz wskazaæ okres
zamieszkiwania i zatrudnienia na obsza-
rze gminy, w której kandyduje. Kandydat
powinien swym podpisem potwierdziæ zgo-
dê na kandydowanie.

Zg³oszenia kandydatów na ³awników
nale¿y kierowaæ do Rady Miejskiej w Le-
¿ajsku. Termin zg³aszania kandydatów
up³ywa 31 lipca 2003 r.

UCHWA£A Nr VII/70/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad sprzeda¿y na rzecz
spó³dzielni mieszkaniowych prawa w³a-
snoœci nieruchomoœci gruntowych zabu-
dowanych, wykorzystywanych wy³¹cz-
nie na cele mieszkaniowe, pozostaj¹-
cych w u¿ytkowaniu wieczystym spó³-
dzielni oraz udzielenia bonifikaty od
ceny sprzeda¿y

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art.
68 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 69 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2000 r. Nr
46 poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 253, Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.
1271 i Nr 200 poz. 1682 i nr 240, poz.
2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80,
poz. 717, poz. 720 i poz. 721)

Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/70/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

Zasady sprzeda¿y na rzecz spó³dzielni
mieszkaniowych prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci gruntowych zabudowanych wy-
korzystywanych wy³¹cznie na cele miesz-
kaniowe, pozostaj¹cych w u¿ytkowaniu
wieczystym spó³dzielni oraz udzielenia bo-
nifikaty od ceny sprzeda¿y.

§ 1
Zasady stosuje siê przy sprzeda¿y na

rzecz spó³dzielni mieszkaniowych nieru-
chomoœci gruntowych zabudowanych,
obejmuj¹cych obszar niezbêdny do prawi-
d³owego korzystania z budynków, wykorzy-
stywanych wy³¹cznie na cele mieszkanio-
we, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miasta
Le¿ajsk i pozostaj¹cych w dniu podjêcia
uchwa³y w u¿ytkowaniu wieczystym spó³-
dzielni.

§ 2
Wartoœæ prawa w³asnoœci oraz prawa

u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
okreœlaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi na zle-
cenie Gminy Miasto Le¿ajsk.

§ 3
Cena sprzeda¿y nieruchomoœci grunto-

wej zostanie ustalona zgodnie z art. 69
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami

§ 4
1. Do ceny sprzeda¿y nieruchomo-

œci ustalonej zgodnie z § 3, na wniosek
spó³dzielni mieszkaniowej udzielana jest
bonifikata w wysokoœci 60 procent.

2. W przypadku wielofunkcyjnego za-
gospodarowania nieruchomoœci, bonifika-
ta dotyczy tylko udzia³u przypadaj¹cego
celom mieszkaniowym.

§ 5
1. Udzielona bonifikata podlega zwro-

towi w ca³oœci w przypadku zaistnienia
okolicznoœci wymienionych w art. 68 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoœciami z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Udzielona bonifikata nie podlega
zwrotowi w przypadku ustanowienia
przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ odrêb-
nej w³asnoœci lokali mieszkalnych na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i
Nr 154, poz. 1802) z jednoczesnym za-
stosowaniem bonifikaty od ceny nabycia
udzia³u we wspó³w³asnoœci nieruchomo-
œci gruntowej w wysokoœci proporcjonal-
nej do bonifikaty udzielonej przez Gminê
Miasto Le¿ajsk.

UCHWA£A Nr VII/72/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy placu w mie-
œcie Le¿ajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz wy-
tycznych w sprawie nadawania nazw ulic i
placów oraz numeracji nieruchomoœci
ustalonych na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
czerwca 1968r. (Dz. U. Nr 23, poz 151 z
1968 r.).

Rada Miejska w Le¿ajsku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Nadaje nazwê Plac Jana Paw³a II,

Papie¿a w rejonie Klasztoru O.O. Bernar-
dynów

 § 2
Szczegó³owy opis po³o¿enia placu, oraz

uzasadnienie nazwy zawarty jest w za³¹cz-
nikach nr 1 i 2 do uchwa³y.

 § 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta.
 § 4

Nadzór nad wykonaniem uchwa³y po-
wierza siê Komisji Oœwiaty, Kultury i Spraw
Spo³ecznych

 § 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady
Miejskiej Le¿ajska Nr VII/72/03

z dnia 18 czerwca 2003 r.
Plac Jana Paw³a II, Papie¿a
Opis po³o¿enia, charakter, funkcja:
Ma po³o¿enie po stronie zachodniej

murów obronnych Klasztoru O.O. Bernar-
dynów zamkniêtego drog¹ krajow¹ nr 77
Przemyœl – Lipnik, Baszt¹ M³odzie¿ow¹,
murem obronnym i brzegiem lasu klasz-
tornego. Na placu tym stoi pomnik Papie-
¿a Jana Paw³a II.

Ma charakter placu do obs³ugi wier-
nych przybywaj¹cych do Klasztoru.

Uzasadnienie nazwy:
Plac Jana Paw³a II, Papie¿a nadany zo-

staje na wniosek Klasztoru O.O. Bernardy-
nów w Le¿ajsku, a na przedmiotowym pla-
cu stoi ju¿ pomnik Papie¿a Jana Paw³a II.

UCHWA£A Nr VII/73/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
œcie Le¿ajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady
Miejskiej Le¿ajska Nr VII/73/03

z dnia 18 czerwca 2003r.
ul. Warszawska
Opis po³o¿enia, charakter, funkcja:
Ma po³o¿enie pó³nocno-zachodnie w

stosunku do Klasztoru O.O. Bernardy-
nów. Jest czêœci¹ drogi krajowej nr 77
Le¿ajsk – Nisko. Bierze pocz¹tek od czê-
œci w/w drogi wchodz¹cej w Plac Mariac-
ki i biegnie w kierunku Niska do przejaz-
du kolejowego. W perspektywie do obwod-
nicy Le¿ajska.

Ma charakter drogi krajowej Przemyœl
– Lipnik nr 77.

Uzasadnienie nazwy:
Ulica Warszawska jest wycinkiem dro-

gi krajowej Przemyœl – Lipnik i biegnie w
kierunku istniej¹cego szpitala Powiatowe-
go do przejazdu kolejowego na trasie Prze-
worsk – Stalowa Wola.

gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz wytycz-
nych w sprawie nadawania nazw ulic i pla-
ców oraz numeracji nieruchomoœci usta-
lonych na podstawie rozporz¹dzenia Mini-
stra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
czerwca 1968r. (Dz. U. Nr 23, poz 151 z
1968 r.).

Rada Miejska w Le¿ajsku uchwala co
nastêpuje:

§ 1
Nadaje nazwê ul. Warszawskiej od Pla-

cu Mariackiego w kierunku Niska.
 § 2

Szczegó³owy opis po³o¿enia ulicy, oraz
uzasadnienie nazwy zawarty jest w za³¹cz-
nikach nr 1 i 2 do uchwa³y.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta.
§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwa³y po-
wierza siê Komisji Oœwiaty, Kultury i Spraw
Spo³ecznych

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Rada Miejska w Le¿ajsku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Wprowadza „Zasady sprzeda¿y na rzecz

spó³dzielni mieszkaniowych prawa w³asno-
œci nieruchomoœci gruntowych zabudowa-
nych wykorzystywanych wy³¹cznie na cele
mieszkaniowe, pozostaj¹cych w u¿ytkowa-
niu wieczystym spó³dzielni oraz udzielenia
bonifikaty od ceny sprzeda¿y”, stanowi¹ce
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y zleca Burmistrzo-

wi Le¿ajska.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Podkarpackiego.
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UCHWA£A Nr VII/74/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
œcie Le¿ajsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz wy-
tycznych w sprawie nadawania nazw ulic i
placów oraz numeracji nieruchomoœci
ustalonych na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
czerwca 1968r. (Dz. U. Nr 23, poz. 151 z
1968 r.).

Rada Miejska w Le¿ajsku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
Nadaje nowo powsta³ej drodze od ulicy

£ukasza Opaliñskiego do ulicy M. Curie-
Sk³odowskiej nazwê ulicy W³adys³awa
Jagie³³y.

§ 2
Szczegó³owy opis po³o¿enia ulicy, oraz

uzasadnienie nazwy zawarte s¹ w za³¹cz-
nikach nr 1 i 2 do uchwa³y.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-

mistrzowi Miasta.
§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwa³y po-
wierza siê Komisji Oœwiaty, Kultury i Spraw
Spo³ecznych

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem pod-

jêcia.

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady
Miejskiej Le¿ajska Nr VII/74/03

z dnia 18 czerwca 2003 r.

ul. W³adys³awa Jagie³³y
Opis po³o¿enia, charakter, funkcja:
Ma po³o¿enie pó³nocno-zachodnie w

stosunku do Rynku.
Bierze pocz¹tek na ul. £ukasza Opaliñ-

skiego, biegnie w kierunku po³udniowym
do ul. Marii Curie – Sk³odowskiej i stano-
wi przed³u¿enie ul. Œw. Jana z Dukli. Jest
drog¹ stanowi¹c¹ czêœæ tak zwanej ma³ej
obwodnicy.

Uzasadnienie nazwy:
Nazwê nadano na wniosek Komisji

Oœwiaty, Kultury i Spraw Spo³ecznych dla
upamiêtnienia nadania w 1937 roku praw
miejskich przez króla W³adys³awa Jagie³-
³ê. Przy przedmiotowej ulicy znajduje siê
Gimnazjum Miejski im. W³adys³awa Ja-
gie³³y.

W poprzednim numerze „BM” podsu-
mowaliœmy efekty dzia³añ powo³anego
przez burmistrza Le¿ajska (28 lutego br.)
zespo³u, który mia³ przeprowadziæ analizê
uk³adu komunikacyjnego w mieœcie i za-
proponowaæ tereny, na których mog³yby
powstaæ w przysz³oœci dodatkowe miejsca
parkingowe i postojowe, przyjrzeæ siê na-
wierzchniom ulic i warunkom dojazdu do
instytucji u¿ytecznoœci publicznej, zwróciæ
uwagê na stan utrzymania porz¹dku i czy-
stoœci w naszym mieœcie. W jednym z aka-
pitów napisaliœmy: „Rozwa¿ana jest rów-
nie¿ koncepcja przeniesienia zielonego ryn-
ku (plac Balcerowicza) z okolic Starostwa i
Domu Kultury na teren przylegaj¹cy do
stacji kolejowej, a miejsce to przeznaczyæ
w czêœci na teren zielony, kwiaty, rabaty,
w czêœci – na parking”. Dodaliœmy te¿:
„chcemy jednak, aby na ten temat zdecy-
dowanie wypowiedzieli siê mieszkañcy mia-
sta, bo jest to wa¿na sprawa zarówno dla
nich, jak i dla handlowców”.

Tak siê te¿ sta³o. Sprzedawcy z placu
targowego poprosili burmistrza o rozmo-
wê. Tadeusz Trêbacz przyj¹³ ich w sali po-

problemy z dojazdem do MCK. Wielokrot-
nie ju¿ bywa³o, ¿e autokary z zespo³ami i
sprzêtem musia³y czekaæ, a¿ odnajdzie siê
w³aœciciel samochodu tarasuj¹cego wjazd.
W¹skie uliczki dojazdowe zastawione s¹
samochodami w³aœcicieli straganów, któ-
re rosn¹ jak grzyby po deszczu i zajmuj¹
coraz wiêksz¹ czêœæ terenu przy Domu
Kultury. Jest nie tylko t³oczno, ale zaczy-
na byæ niebezpiecznie – w razie wypadku,
czy po¿aru karetka pogotowia, czy wóz stra-
¿acki musi mieæ swobodê poruszania. To
ka¿dy chyba rozumie.

Poza wszystkim, gdyby plac targowy
przenieœæ w inne miejsce, to po pierwsze -
parking miêdzy siedzib¹ starostwa a Do-
mem Kultury z pewnoœci¹ by siê „powiêk-
szy³”, poniewa¿ teraz najczêœciej zostawiaj¹
na nim swe samochody osoby przyje¿d¿a-
j¹ce na targ, a po drugie – ca³y ten teren
móg³by s³u¿yæ dzia³alnoœci kulturalnej mia-
sta. Warto wzi¹æ te¿ pod uwagê i to, ¿e jest
to centrum miasta, a stragany i metalowe
budy wokó³ których na dodatek walaj¹ siê
œmieci, szpec¹ tê okolicê.

Temat ten rozwa¿any by³ podczas ostat-

... fakty i opinie
§ 6

Przeniesienia prawa w³asnoœci dokony-
wane jest w drodze umowy sprzeda¿y w
oparciu o art. 27 i 28 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami.

§ 7
Nale¿noœæ z tytu³u sprzeda¿y prawa

w³asnoœci na rzecz spó³dzielni mieszkanio-
wej, ustalona na podstawie niniejszych
zasad, podlega zap³acie jednorazowo przed
zawarciem umowy sprzeda¿y, o której
mowa w § 6.

§ 8
Koszty zwi¹zane z przygotowaniem nie-

ruchomoœci gruntowej do sprzeda¿y oraz
zawarciem umowy przenosz¹cej w³asnoœæ
ponosi spó³dzielnia mieszkaniowa.

Targ o targowisko
siedzeñ Urzêdu Miejskiego, po czym zapro-
si³ ich przedstawicieli na najbli¿sz¹ sesjê
Rady Miejskiej.

– Nie ma mowy o likwidacji placu targo-
wego – powiedzia³. - Rozwa¿ana jest jedy-
nie mo¿liwoœæ przesuniêcia go w inne miej-
sce. Przesuniêcia, podkreœlam, a nie likwi-
dacji! Doskonale zdajemy sobie sprawê z
tego, ¿e dla wiêkszoœci z pañstwa jest to
jedyne Ÿród³o dochodu i podstawa bytu
waszych rodzin. Ale nie mo¿e byæ tak, ¿eby
to miejsce szpeci³o miasto. W takiej formie
nie mo¿e ono dalej funkcjonowaæ.

W³aœciciele straganów z „placu Balce-
rowicza” odetchnêli z ulg¹ i wspólnie za-
stanawiano siê nad tym, w jaki sposób po-
prawiæ estetykê tego terenu.

Ale sprawa nie jest jeszcze zakoñczo-
na. Kwestia porz¹dku i estetyki targowi-
ska to tylko jeden z punktów ca³ego pro-
blemu.

Starostwo powiatowe potrzebuje okre-
œlonej powierzchni przy swej siedzibie na
parking nie tylko dla pracowników ale
przede wszystkim ludzi, którzy w tej insty-
tucji maj¹ sprawy do za³atwienia, a przy-
je¿d¿aj¹ samochodami nieraz z odleg³ych
zak¹tków powiatu le¿ajskiego. Tymczasem
budynek starostwa w ci¹gu dnia otoczony
jest ze wszystkich mo¿liwych stron samo-
chodami dostawczymi. Sprawa kolejna to

niej sesji Rady Miejskiej. Wszyscy radni
zgodni byli co do tego, ¿e plac targowy po-
winien zmieniæ lokalizacjê. W innym, mniej
newralgicznym punkcie miasta powinno
stan¹æ targowisko z prawdziwego zdarze-
nia. Tylko gdzie? Na razie miasto nie dys-
ponuje odpowiednim terenem.

Rozwa¿ane by³y dwie koncepcje – jed-
na to okolice dworca kolejowego, druga –
teren (przyleg³y do ulicy Sandomierskiej),
który oddany zosta³ Spó³dzielni Mieszka-
niowej w wieczyste u¿ytkowanie. Oba te
miejsca nie s¹ zbyt odleg³e od miejsca, w
którym obecnie znajduje siê targowisko.
Sprzedawcy nie straciliby swych sta³ych
klientów. Rzecz w tym jednak, ¿e umowa
ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ wygasa do-
piero w roku 2006, a teren przy dworcu
kolejowym mo¿e byæ przekazany miastu
dopiero wtedy, gdy w krakowskiej PKP za-
koñczy siê proces reorganizacyjny. A to tro-
chê potrwa.

A zatem przynajmniej na razie nie po-
zostaje nic innego, jak zatroszczyæ siê o
przyzwoity wygl¹d targowiska w tym miej-
scu, w którym ono jest, zadbaæ o porz¹dek
i bezpieczeñstwo wokó³ niego. W³aœciciele
straganów bêd¹ siê musieli zastanowiæ, jak
temu sprostaæ. W koñcu le¿y to we wspól-
nym ich interesie.

Barbara Woœ-Lisiecka
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Wojewoda
Podkarpacki
Jan Kurp:

Zak³ad Hortio-
no w Le¿ajsku,
który przerabia 70
tys. ton surowca
na ogóln¹ wartoœæ
blisko 40 mln z³,
opar³ siê na nie-

przychylnym dla niego dzia³aniom zarz¹-
du Hortex Holding S.A. i dziêki determina-
cji za³ogi, rolników, samorz¹dów lokalnych,
w³adz wojewódzkich i parlamentarzystów
przetrwa³ i z powodzeniem siê rozwija. Przez
dwa lata zak³ad w³o¿y³ wiele wysi³ku w celu
wyrobienia sobie mocnej pozycji na rynku
krajowym, jak i zagranicznym pod now¹
mark¹, która zarejestrowana zosta³a w
Urzêdzie Patentowym. Jako dziwne i nie-
zrozumia³e uznajê obecne dzia³ania tego
Urzêdu, który dwa lata temu bez zastrze-
¿eñ zarejestrowa³ nazwê i znak towarowy
Hortino, a teraz zmienia swoj¹ decyzjê.
Takie dzia³ania urzêdu pañstwowego
jakim jest Urz¹d Patentowy wywo³uj¹
powszechne oburzenie wœród za³ogi,
rolników i tych wszystkich, którzy po-
dejmowali dzia³ania na rzecz uratowa-
nia tego zak³adu.

L e s z e k
Deptu³a, Mar-
sza³ek Woje-
wództwa Pod-
karpackiego:

Zarz¹d Woje-
wództwa Podkar-
packiego wyra¿a
g³êbokie zaniepo-

kojenie decyzj¹ o uniewa¿nieniu rejestra-
cji znaku towarowego „Hortino” przez
Urz¹d Patentowy RP i ocenia j¹ jako nie-
w³aœciw¹. Wydaje siê, ¿e nie wziêto pod
uwagê faktu, i¿ z wielkim trudem uda³o siê
stworzyæ nowy, prê¿nie dzia³aj¹cy zak³ad
wy³¹cznie z udzia³em polskiego kapita³u.
Jest to szczególnie wa¿ne w obecnej sytu-
acji gospodarczej naszego kraju, jak i ma-
j¹cej nast¹piæ wkrótce naszej akcesji do
Unii Europejskiej. Spó³ka „Hortino” jest
wa¿nym podmiotem regionalnego a tak¿e
ogólnopolskiego rynku przemys³u spo¿yw-
czego, daje kilkaset miejsc pracy, jest rów-
nie¿ rynkiem zbytu dla licznej grupy plan-
tatorów owoców i warzyw.

Nie widz¹c rzeczywistych powodów ta-
kiej decyzji, Zarz¹d Województwa Podkar-
packiego zwraca siê do Pana Ministra z
proœb¹ o interwencjê oraz spowodowanie
ponownej analizy i rozpatrzenia przez
Urz¹d Patentowy decyzji o cofniêciu reje-
stracji znaku towarowego spó³ki „Hortino”.
Takie dzia³anie Urzêdu budzi zdziwienie i
zaniepokojenie Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego, a tak¿e pracowników spó³-
ki, rolników, bêd¹cych dostawcami surow-
ca i wszystkich tych, którzy przez ostatnie
dwa lata pracowali nad mo¿liwoœci¹ zaist-
nienia i ugruntowaniem na rynku nowej,
rozpoznawalnej marki. Maj¹c na wzglêdzie
wszystkie powy¿sze argumenty, Zarz¹d
Województwa Podkarpackiego stanow-
czo oœwiadcza, i¿ do³o¿y wszelkich sta-
rañ, aby pomóc w utrzymaniu dotych-
czasowej pozycji spó³ki „Hortino” na
rynku nie tylko Podkarpacia, ale i ogól-
nopolskim.

cyjnego, nie tylko ja by³em t¹ decyzj¹
zbulwersowany. Ale za³oga i kierownictwo
nie traci³y czasu na rozwa¿anie przyczyn
tego absurdu. Trzeba by³o ratowaæ ten do-
bry zak³ad, miejsca pracy i istotne Ÿród³o
dochodów kilku tysiêcy rolników i sadow-
ników, którzy od prawie trzydziestu lat pro-
dukowali dla niego warzywa i owoce. Wte-
dy pracownicy, plantatorzy, pos³owie, se-
natorowie, samorz¹dy lokalne zwar³y sze-
regi w obronie s³usznej sprawy. I uda³o siê!
Zak³ad przetrwa³. Jako nowy podmiot go-
spodarczy wykupi³ siê od holdingu. Ma³o
tego. Zdo³a³ nie tylko odrzuciæ rzucon¹ pod
nogi k³odê i podŸwign¹æ siê, ale jeszcze
wyjœæ na prost¹. Wtedy, gdy zawi¹zywa³a
siê spó³ka udzia³owców, która przyjê³a póŸ-
niej nazwê „Hortino”, powiedzia³em, ¿e
wesprê j¹ ca³¹ moj¹ emerytur¹ i s³owa do-
trzyma³em. Teraz, gdy byt zak³adu, który
wspó³tworzy³em (mój anga¿ wpisany by³
pod numerem trzecim) i w którym przepra-
cowa³em 24 lata, jest zagro¿ony, nie mogê
staæ z boku. Dowiedzia³em siê (nie tylko
ja, wie ju¿ o tym co najmniej ca³a Polska),
¿e Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Pol-
ski postanowi³ cofn¹æ sw¹ decyzjê sprzed
dwóch lat o przyznaniu Hortino znaku to-
warowego. Kolejny raz w swym ¿yciu
ocieram siê o absurd! To nie jest w po-
rz¹dku. Urz¹d Patentowy zatwierdzi³
nazwê i znak, „Hortino” otrzyma³o te¿
wa¿ny dla producentów znaczek: liter-
ka R w obwódce. A teraz nagle ten sam
powa¿ny, pañstwowy urz¹d zmienia zda-
nie! Co to ma znaczyæ?

Zaczynam siê obawiaæ o los Hortino.
Jeœli ta ostatnia decyzja Urzêdu Patento-
wego zostanie utrzymana w mocy, bêdzie
to klêska dla zak³adu, pracowników, plan-
tatorów, dla ca³ego Podkarpacia. I nie tyl-
ko. Dotknie to tak¿e województwa oœcien-
ne, z których dostarczane s¹ warzywa i
owoce: lubelskie, kieleckie. Strac¹ te¿
konsumenci, bo nie bêd¹ mieæ dobrych
mro¿onek; Hortino jakoœciowo wygrywa z
ka¿d¹ firm¹. Dlatego trzeba zrobiæ larum.
Zebraæ siê, skonsolidowaæ i uœwiadomiæ
najwy¿szym w³adzom, jak wielkim zagro-
¿eniem nie tylko dla Le¿ajska i Podkarpa-
cia by³by upadek Hortino. Jeœli straci ono
sw¹ nazwê i znak, wówczas Hortex bêdzie
mia³ pretekst do wyst¹pienia na drogê
s¹dow¹ o odszkodowanie za zmniejszenie
sprzeda¿y, bo Hortino jest licz¹cym siê
producentem na rynku. I to bêdzie dla
niego gwoŸdziem do trumny. Nie udŸwi-
gnie ciê¿aru kontynuowania produkcji i
sp³aty roszczeñ. Chyba, ¿e koszty zmia-
ny nazwy i logo Hortino oraz wszelkie rosz-
czenia Horteksu pokryje Urz¹d Paten-
towy, bo wszelkie dzia³ania le¿ajskiego
zak³adu by³y z nim od pocz¹tku uzgad-
niane.

Uwa¿am, ¿e samorz¹dy, ca³e wojewódz-
two podkarpackie powinno sobie za punkt
honoru postawiæ ocalenie tego zak³adu.
Jeœli cokolwiek zagra¿a Hortino, wszyscy
– z ró¿nych wzglêdów – powinni siê zjed-
noczyæ i wyst¹piæ w obronie jego istnienia.
Bo wielkie wartoœci trzeba chroniæ. A Hor-
tino ni¹ jest.

ci¹g dalszy ze strony 8

... fakty i opinie

Corrida 2003
Walczymy z bykami, by pisaæ popraw-

nie, cel sobie stawiamy – tak brzmia³o
has³o konkursu ortograficznego, który
Urz¹d Miejski w Le¿ajsku wspólnie ze
Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 przywróci³ po
kilku latach niebytu.

Eliminacje odby³y siê w poszczególnych
szko³ach w trakcie roku szkolnego. Najlepsi
wziêli udzia³ w finale Konkursu Ortogra-
ficznego „Corrida 2003” o tytu³ „Mistrza
Ortografii Miasta Le¿ajska” w kategorii
szkó³ podstawowych. Odby³ siê on 26 maja
br. w Szkole Podstawowej im. ks. kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego. Wziê³o w nim
udzia³ 64 uczniów z klas IV – VI ze wszyst-
kich szkó³ podstawowych miasta. Patronat
honorowy nad konkursem obj¹³ „Biuletyn
Miejski”, który ufundowa³ nagrodê dla
zwyciêzcy. Sponsorem równorzêdnej na-
grody pierwszej by³ te¿ Stanis³aw Drwal,
w³aœciciel „Restauracji 71”.

Celem konkursu by³o kszta³cenie umie-
jêtnoœci ortograficznych i interpunkcyjnych
oraz wyrabianie nawyku poprawnej polsz-
czyzny. Tekst fina³owego dyktanda przygo-
towa³a Krystyna Czubara z Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie.

Czy by³ trudny? Uczniowie mówili, ¿e
nie, choæ ¿aden z nich nie ustrzeg³ siê ja-
kiegoœ b³êdu.

Zwyciê¿yli ex equo: Dominika Kocój
(uczennica El¿biety Dmitrowskiej-Kaduk)
i Micha³ Rejman (uczeñ Ma³gorzaty Król)
z SP 3. Na drugim miejscu znalaz³a siê
Joanna Krawczyk (uczennica Barbary
D³ugoñ) z SP 1. Trzecie miejsce zajê³o czte-
rech uczniów: Gabriela Jodkowska SP 3
(z klasy Agnieszki Jamrogowicz), Mateusz
Odachowski SP 2 (z klasy Marzeny Orzel-
skiej-Witkowskiej), Magdalena Leszaj SP
1 (z klasy Barbary D³ugoñ) i Tomasz Sta-
churski SP 2 (z klasy Marzeny Orzelskiej-
Witkowskiej). Wyró¿nienie otrzyma³ Kon-
rad Stêpieñ SP 2 (z klasy Janiny Wilk).

Po zakoñczeniu „Corridy 2003” i pod-
sumowaniu wyników burmistrz Le¿ajska
Tadeusz Trêbacz zaprosi³ do sali posie-
dzeñ Urzêdu Miejskiego laureatów i na-
uczycieli, którzy na co dzieñ pracuj¹ z
uczniami. Nauczyciele otrzymali z r¹k bur-
mistrza podziêkowania za wpajanie
uczniom zasad naszej mowy ojczystej, a
uczniowie, najlepsi w „Corridzie”, nagrody
rzeczowe i ksi¹¿ki.

Kolejna edycja konkursu za rok.
(bwl)

fot. bwl
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Okaza³o siê, ¿e pomys³ taki powsta³
wczeœniej w Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Tak wiêc nasza szko³a odpowiedzia³a
na tê inicjatywê. Rozpoczê³a siê ona kam-
pani¹ informacyjn¹. Na lekcjach historii
w klasach IV–VI zosta³y poruszone tema-
ty zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Rozwiesi-
liœmy w szkole plakaty, które mia³y zachê-
ciæ uczniów do udzia³u w referendum. Po-

„Nowiny – gazeta codzienna” 3 czerw-
ca 2003 na pierwszej stronie zamieœci³y
artyku³ o napisanym wielkimi literami ty-
tule: „Kara za œci¹ganie”. Tu¿ pod nim:
„Powtórka dla uczniów m. in. Le¿ajska,
Niechobrza i Trzebosi. W ca³ym kraju w³a-
dze oœwiatowe wypowiedzia³y wojnê œci¹-
ganiu”. Pod tymi bulwersuj¹cymi s³owa-
mi dziennik zamieœci³ sporych rozmiarów
kolorowe zdjêcie, przedstawiaj¹ce na
pierwszym planie dwie panienki siedz¹ce
w jednej ³awce (!). Jedna z nich prawdo-
podobnie czyta swoje wypracowanie dru-
giej, a poniewa¿ ta pierwsza zasypia, mo¿-
na s¹dziæ, ¿e by³o nudne. Nie wiemy, w
jakich okolicznoœciach zrobiono to zdjê-
cie, gdy¿ widnieje pod nim komentarz:
„Ponad 2400 uczniów w ca³ym kraju musi
powtórzyæ egzamin z powodu œci¹gania”.

Dla nas, nauczycieli w gimnazjum, nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e nie móg³ to byæ eg-
zamin gimnazjalny, poniewa¿ jego regu-
lamin wyklucza mo¿liwoœæ siedzenia
dwóch uczniów w jednej ³awce. Ale prze-
cie¿ nie ka¿dy czytelnik musi to wiedzieæ.
Zdjêcie niepotrzebnie sugeruje, ¿e egza-
min gimnazjalny przeprowadzany jest –
u¿ywaj¹c uczniowskiego slangu – po lu-
zacku.

Beata Terczyñska pisze, ¿e prawie 100
gimnazjów (10 z woj. podkarpackiego) bê-
dzie musia³o jeszcze raz zdawaæ egzamin
gimnazjalny, gdy¿ Okrêgowa Komisja Eg-
zaminacyjna w Krakowie uniewa¿ni³a ich
prace, zarzucaj¹c œci¹ganie. Autorka ar-
tyku³u podaje kilka powodów, dla których
prace uczniów zosta³y zakwestionowane:
pozostawione œci¹gi, poprawianie b³êdów
ortograficznych d³ugopisem o innym ko-
lorze lub dopisanie innym charakterem pi-
sma rozwi¹zanie zadañ. Jest te¿ zdanie:
„W przypadku dwóch identycznych prac
uniewa¿niono obie”. Na koniec autorka
tekstu pisze, ¿e OKE nie chce podaæ nazw
gimnazjów, w których uczniowie œci¹gali,
ale... „Nieoficjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e
chodzi o uczniów z Le¿ajska, Niechobrza,
Trzebosi”.

Trzeba przyznaæ, ¿e wiele w tym bul-
wersuj¹cym artykule niejasnoœci. Padaj¹

przecie¿ nazwy ma³ych miejscowoœci, w
których jest tylko jedno gimnazjum, nie ma
zaœ informacji o skali zjawiska i przyczy-
nie uniewa¿nienia prac. Wszystko wrzuco-
ne zosta³o do jednego worka. Dlaczego au-
torka nie skontaktowa³a siê z dyrektorami
szkó³, by poznaæ powody uniewa¿nienia
konkretnych prac. Oszczêdzi³oby to wielu
uczniom i ich rodzicom niepotrzebnego
stresu. Artyku³ na pewno by³by mniej sen-
sacyjny, ale za to rzetelny, gdyby zawiera³
liczbê uczniów maj¹cych powtórzyæ egza-
min i przyczyny tego stanu rzeczy.

Wyjaœniamy:
W naszej szkole, w Gimnazjum Miej-

skim w Le¿ajsku, do obu czêœci egzaminu
przyst¹pi³o 270 uczniów. OKE w Krako-
wie zakwestionowa³a prace tylko sze-
œciu uczniów i tylko w czêœci matema-
tyczno-przyrodniczej. Powodem ich unie-
wa¿nienia by³o znacz¹ce podobieñstwo roz-
wi¹zañ, które mog³o œwiadczyæ o niesamo-
dzielnym ich napisaniu. Tylko tyle i a¿ tyle!
Nie by³o w naszej szkole innych, wymie-
nionych w artykule, powodów uniewa¿nie-
nia egzaminu.

Pragniemy te¿ odnieœæ do tytu³owego
karania za œci¹ganie.

Jest w tekœcie mowa o terminach do-
datkowych egzaminów (24 i 25 czerwca)
oraz wypowiedŸ podkarpackiego kuratora
oœwiaty Stanis³awa Rusznicy: „Nie skrzyw-
dzimy m³odzie¿y ponownie pisz¹cej egza-
miny. Nawet zarezerwujemy im miejsca w
szko³ach, gdzie z³o¿yli podania z proœb¹ o
przyjêcie”. Nie ma wiêc mowy o karaniu, a
wzmianka o rezerwacji miejsc w szko³ach
sugeruje wrêcz przeciwne stanowisko. Ale
¿eby noœny tytu³ mia³ swe uzasadnienie,
mamy te¿ w artykule zdanie: „Nauczyciele
te¿ maj¹ byæ ukarani”, bo rzekomo MENiS
chce, aby kuratorzy ukarali nauczycieli,
którzy „pomagali” uczniom.

Jeszcze ostrzej – na drugiej stronie „No-
win” – w swym komentarzu wyra¿a siê

Marek Pêkala. Piêtnuje zjawisko œci¹ga-
nia, nazywaj¹c je kradzie¿¹ intelektual-
n¹. Cieszy go fakt, ¿e dwa i pó³ tysi¹ca
uczniów w kraju jeszcze raz bêdzie pisa-
³o egzamin gimnazjalny z powodu dowo-
du œci¹gani albo pomagierstwa nauczy-
cieli. Autor koñczy pytaniem: „Tylko dla-
czego krakowska OKE nie chce ujawniæ
o które podkarpackie gimnazja chodzi?”
I dodaje: „To niemo¿liwe, ¿eby OKE po-
piera³a z³odziejstwo wychowanków i cwa-
niactwo nauczycieli”.

Mocne s³owa i naszym zdaniem nie-
sprawiedliwe. Jeœli rzeczywiœcie ktoœ po-
prawi³ b³êdy albo dopisa³ rozwi¹zania, to
z pewnoœci¹ zas³u¿y³ na naganê, ale jeœli
jedyn¹ win¹ zespo³u nadzoruj¹cego by³o
to, ze uczniom uda³o siê przechytrzyæ pil-
nuj¹cych, to pomys³ karania wydaje siê
œmieszny. Tym bardziej, ¿e – zgodnie z
regulaminem – cz³onkom komisji egza-
minacyjnej (wœród nich przynajmniej je-
den z innej szko³y) nie wolno spacerowaæ
miêdzy rzêdami ³awek, przy których roz-
wi¹zuj¹ testy gimnazjaliœci, choæ w³aœnie
wtedy ³atwiej by³oby im dostrzec uczniow-
skie œci¹gi. Z pozycji ex katedra – siedŸ
za sto³em i nie ruszaj siê z miejsca – to
zadanie o wiele trudniejsze.

Aby mówiæ o karze, trzeba najpierw
udowodniæ winê.

Mo¿e – zanim uda siê wychowaæ m³o-
dzie¿ w œwiadomoœci, ¿e œci¹ganie jest
kradzie¿¹ intelektualn¹ – nale¿a³oby po-
myœleæ o wyeliminowaniu tego zjawiska
w prosty technicznie sposób: wprowadziæ
(jak przed laty) kilka wersji testów ró¿-
ni¹cych siê wy³¹cznie kolejnoœci¹ zadañ,
a zachowuj¹cych ten sam stopieñ trud-
noœci. Jeœli mamy uczyæ siê na b³êdach,
to uczmy siê wszyscy.

Nauczyciele
Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku

Dumni, ¿e w Unii
Na ostatnim zebraniu gazety szkolnej „GUZIK” w SP nr 3,

trzon redakcyjny zastanawia³ siê, o czym zrobiæ nastêpny numer.
Wreszcie ktoœ rzuci³ has³o: „Unia Europejska” – czyli pomys³
ciekawy i na czasie. W efekcie postanowiliœmy zorganizowaæ M³o-
dzie¿owe Referendum Unijne.

Kara za œci¹ganie

jawi³y siê has³a: „Nie b¹dŸ durny- idŸ
do urny”, „Jesteœmy dumni, ¿e bêdzie-
my w Unii”, „Jesteœcie Europejczyka-
mi, wiêc zag³osujcie na TAK razem z
nami”.

Zosta³a powo³ana Szkolna Komisja Re-
ferendalna w sk³adzie: Joanna Borowska,
Micha³ Rejman, Pawe³ Sadowski, Patry-
cja Pude³kiewicz, Maciej Markocki, Bar-
tosz Rejman i Natalia Pytel. Postanowi-
liœmy, ¿e wszystko bêdzie wygl¹da³o jak w
prawdziwym referendum. Przygotowaliœmy
urnê, listy uprawnionych do g³osowania i
karty do g³osowania – takie jak prawdzi-
we. Datê referendum ustaliliœmy na 2
czerwca. Tego dnia przygotowaliœmy lokal
wyborczy, a szko³a zosta³a ozdobiona ba-
lonikami i chor¹giewkami unijnymi. Zdo-
byliœmy plakietki, które rozdawaliœmy
uczniom.

O godzinie 9 rozpoczê³o siê referendum.
Wziêli w nim uczniowie klas IV-VI. Zainte-
resowanie przesz³o nasze najœmielsze ocze-
kiwania. Ju¿ na pierwszej przerwie lokal
odwiedzi³o mnóstwo uczniów, którzy usta-

wiali siê w kolejki, aby oddaæ swój g³os.
Frekwencja by³a wyj¹tkowo du¿a, wynio-
s³a 91 procent. A wyniki? To by³o dla nas
najciekawsze. 76 procent uczniów zag³o-
sowa³o za przyst¹pieniem Polski do Unii, a
23,5 proc. by³o przeciw. Pó³ procenta sta-
nowi³ jeden g³os niewa¿ny.

Uwa¿am, ¿e pomys³ przeprowadzenia
referendum w naszej szkole by³ bardzo
dobry, a uczniowie podeszli do sprawy po-
wa¿nie i odpowiedzialnie. I jeœli ktoœ mówi,
¿e dzieci i ryby g³osu nie maj¹, to grubo siê
myli...

Micha³ Rejman

... po dzwonku
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... by³o i bêdzie

Polacy stworzyli Uniê
W Bibliotece Miejskiej w Le¿ajsku 12

czerwca br. odby³o siê spotkanie z dzien-
nikarzem i historykiem, autorem ksi¹-
¿ek o fascynuj¹cych i niepojêtych zda-
rzeniach, cz³onkiem œwiatowego Klubu
Odkrywców w Nowym Jorku, na co dzieñ
mieszkañcem Krakowa.

Zbigniew Œwiêch wyg³osi³ referat na
temat: „Polacy wspó³twórcami Unii Euro-
pejskiej od 1000 lat”. Swe historyczne roz-
wa¿ania zacz¹³ od czasów wprowadzenia
chrzeœcijañstwa w Polsce, które zjednoczy-
³o ludy, po czym przeszed³ do okresu za-
wieranych przez nasz kraj unii z innymi
pañstwami, a potem do epoki romantyzmu,
w której ksi¹¿ê Jerzy Adam Czartoryski
marzy³ o unii pañstw, które do niedawna
za spraw¹ Tito tworzy³y pañstwo nazwane
Jugos³awi¹. Mówi³ te¿ o przyczynach za-
wi¹zywania siê unii narodów i jej rozpa-
dach.

Czy rzeczywiœcie to my, Polacy, naród
niezwyk³ej tolerancji (patrz: reformacja)
przyczyniliœmy siê do powstania Unii Eu-
ropejskiej?

(bwl)

Biblioteczne
rozmaitoœci

Zachêcanie ludzi czytania jest jedn¹ z
podstawowych funkcji biblioteki, dlatego
te¿ jak najwczeœniejszy kontakt dziecka z
ksi¹¿k¹ daje du¿¹ szansê na rozbudzenie
w nim chêci siêgania po ksi¹¿kê.

W kwietniu i maju br. Oddzia³ dzieciê-
cy zorganizowa³ pasowanie na czytelnika
Biblioteki Miejskiej. Wziê³y w nim udzia³
dzieci ze szkó³ podstawowych nr 1 i 2 w
Le¿ajsku.

Pierwszoklasiœci mieli okazjê zapoznaæ
siê z prac¹ Oddzia³u dzieciêcego, dowie-
dzieli siê, co trzeba zrobiæ, by zapisaæ siê
do biblioteki i jak szanowaæ ksi¹¿ki. Na-
stêpnie przy pomocy opas³ego tomu ency-
klopedii powszechnej zosta³y pasowane na
pe³noprawnych czytelników, co zosta³o
potwierdzone pami¹tkowym dyplomem.

Po „sformalizowaniu” przyjêcia w sze-
regi czytelnicze, dzieci zosta³y poczêstowa-
ne s³odyczami i mog³y daæ upust emocjom
w zabawie zorganizowanej przez harcerzy.

* * *
Jak co roku Miejska Biblioteka Publicz-

na, pe³ni¹ca funkcjê Biblioteki Powiatowej,
zorganizowa³a dla pracowników wszystkich
bibliotek w powiecie, spotkanie z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Zaproszone zosta³y w³adze miejskie i
powiatowe, dyrekcja Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Rzeszowie. ¯yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci i satysfakcji z pracy
na rêce kierownika Biblioteki Jolanty Nie-
miec z³o¿yli: przedstawiciel w³adz miej-
skich, pe³nomocnik burmistrza ds. oœwia-
ty, kultury i sportu Henryk Œwita i dyrek-
tor MCK Maria Horoszko, którzy docenili
pracê i kompetencjê kadry tej placówki. W
bardzo mi³ej atmosferze – o czym zapew-
nili „BM” uczestnicy spotkania – odbywa-

³a siê czêœæ „nieoficjalna”, dziêki sponso-
rom firmie Braci Zygmuntów i Zak³adom
Piwowarskim S.A. w  Le¿ajsku.

* * *
W maju br. odby³a siê w Bibliotece Pu-

blicznej uroczysta lekcja poœwiêcona 212
rocznicy Konstytucji 3 Maja pt. „Witaj,
majowa jutrzenko, œwieæ naszej polskiej
krainie”. Czêœæ artystyczna zosta³a przy-
gotowana przez uczniów Szko³y Podstawo-
wej nr 3 w Le¿ajsku pod kierownictwem
nauczycielki Renaty Brzuzan.

Monta¿u literacko-muzycznego wys³u-
chali uczniowie klas wy¿szych wraz z nauczy-
cielk¹ historii Barbar¹ Koszmider ze Szko³y
Podstawowej nr 1. W opinii widzów taka for-
ma pamiêci o wa¿nych wydarzeniach histo-
rycznych jest warta kontynuowania.

(jn)

S³owem i pêdzlem
W sali kameralnej MCK w Le¿ajsku 17

czerwca br. swe prace zaprezentowali
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej Pi-
skorowice–Mo³ynie: Maria Puc, Stanis³a-
wa Szczypta, Halina Rêbisz, Jerzy Kowcz,
Józef £akuta, Bronis³aw Sa³ek, Dominik
B³¹dziñski. Niew¹tpliwie to dziêki pani Te-
resie Niemczyk, pracownikowi kulturalno-
-oœwiatowemu ta wystawa dosz³a do skut-
ku. Du¿o pracy w³o¿y³y równie¿ w to przed-
siêwziêcie panie, które zajmuj¹ siê terapi¹
zajêciow¹: El¿bieta Zieliñska i Alina Kost-
ka. Ka¿da choroba to nieszczêœcie, lecz
sztuk¹ jest nie poddawaæ siê i mimo
wszystko ¿yæ. Mieszkañcy Domu Pomocy
Spo³ecznej poprzez swoje prace pokazali,
¿e potrafi¹ odczuwaæ œwiat i otaczaj¹c¹ ich
rzeczywistoœæ.

Wystawa po³¹czona by³a ze spektaklem
o twórczoœci ksiêdza Janusza Stanis³awa
Pasierba, poety, filozofa, eseisty. Tematy-
k¹ spektaklu by³y przede wszystkim egzy-
stencjalizm i eschatologia czyli sprawy
ostateczne. Sceneriê do przedstawienia sta-
nowi³y œwiece i drobne symboliczne przed-
mioty jak lustro, czerwone chusty, szachy,
ramy. Aktorkami w spektaklu by³y uczen-
nice ze Stowarzyszenia „Razem” wspó³pra-
cuj¹cego z Klubem M³odzie¿owym dzia³a-
j¹cym przy Gimnazjum Miejskim: Anna
Duda, Iwona Furman, Milena Wêglarz,
Aleksandra Duda, Dominika Olszowy.

Adam Fus

Dla dzieci
specjalnej troski

Tradycj¹ ju¿ sta³o siê, ¿e co roku w
okresie letnim Urz¹d Miejski organizu-
je kolonie terapeutyczno–wypoczynko-
we dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
W bie¿¹cym roku 33 osobowa grupa dzie-
ci wraz z trzema opiekunami wyjedzie
w sierpniu na wypoczynek do Domu
Wczasowego „BESKID” w Piwnicznej.

Pobyt tych dzieci trwa³ bêdzie od 9–23
sierpnia br. Poza opiek¹ specjalistyczn¹
dzieciom zapewnione bêd¹ ró¿ne formy
rekreacji i wypoczynku (wycieczki tury-
styczne – krajoznawcze, zwiedzanie muze-
ów, imprezy plenerowe, gry i zabawy). S¹-
dzimy, ¿e podobnie jak w latach ubieg³ych
dzieci wróc¹ z kolonii pe³ne radoœci i nie-
zapomnianych wra¿eñ.

Dziêki organizowanym koloniom dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych mia³y okazjê zre-
generowaæ swoje si³y i zwiedziæ wiele cie-
kawych miejscowoœci np.: Rabka, Iwonicz
Zdrój i Muszyna. Wybór tych miejsc nie by³
przypadkowy, poniewa¿ o miejscu organi-
zacji decydowa³y przede wszystkim warun-
ki wypoczynku.

Najwiêksz¹ satysfakcj¹ dla organizato-
rów wyjazdów tych dzieci jest œwiadomoœæ,
¿e mog¹ one byæ jedyn¹ okazj¹ do zmiany
œrodowiska i otoczenia oraz poznania wie-
lu nowych ciekawych miejsc.

(w.w.)

Integracja
od ko³yski

Piêcioletnie dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 3 w Le¿ajsku od pó³ roku
utrzymuj¹ bliskie kontakty ze swoimi
niepe³nosprawnymi kolegami ze Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Le¿ajsku.

Najm³odsi wychowankowie SOSW prze-
bywaj¹ w grupie o ciep³ej nazwie „S³onecz-
ka”. S¹ to dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych ze wzglêdu na stopieñ upo-
œledzenia i zwi¹zane z tym dysfunkcje roz-
wojowe. Zgodnie z za³o¿eniami integracji
spo³ecznej, maj¹cej na celu w³¹czenie dzieci
niepe³nosprawnych w grupê osób zdro-
wych, odbywa³y siê spotkania dzieci z obu
œrodowisk wychowawczych. Podczas tych
spotkañ dzieci niepe³nosprawne pod opie-
k¹ wychowawczyni Ireny Urbañskiej zapra-
szane by³y do wspólnych zabaw w przed-
szkolu i w ogrodzie, bra³y udzia³ w przed-
stawieniach teatralnych i zabawach rucho-
wych. Zachêcane by³y do podejmowania
prób nawi¹zywania kontaktów, wspó³dzia-
³ania w zabawie i okazywania sobie ser-
decznoœci. Uczy³y siê w³aœciwego zachowa-
nia, wzbogaca³y pojêcia i doœwiadczenia a
jednoczeœnie wspólnie prze¿ywa³y radosne
chwile. Dzieci z zaprzyjaŸnionego przed-
szkola goœci³y równie¿ w SOSW, umo¿liwia-
j¹c jego wychowankom pe³nienie roli go-
spodarzy i – co siê z tym wi¹¿e – podejmo-
wania ró¿nych dzia³añ przygotowuj¹cych
te spotkania.

Kontakty te w widoczny sposób zacie-
œnia³y wiêzi miêdzy dzieæmi.

We wrzeœniu piêciolatki bêd¹ ju¿ w naj-
starszej grupie przedszkolaków. Ich wycho-
wawczynie Barbara Murdzia i Lucyna Do-
³êga obiecuj¹, ¿e rozpoczêta wspó³praca
bêdzie kontynuowana.

Lucyna Do³êga

Spotkania
artystów z m³odzie¿¹

W ostatnich tygodniach roku szkol-
nego w le¿ajskim Gimnazjum Miejskim
odbywa³y siê cykliczne spotkania oko-
licznych artystów z m³odzie¿¹ gimna-
zjaln¹. Trudu organizacyjnego podjê³y
siê wspólnie dwie placówki: Biblioteka
Szkolna Gimnazjum Miejskiego oraz
Biblioteka Pedagogiczna w Le¿ajsku.
Spotkania odbywa³y siê w ramach
kszta³cenia regionalnego i mia³y na celu
przybli¿enie m³odzie¿y twórców œrodo-
wiska lokalnego oraz ich twórczoœci.

Do udzia³u w spotkaniach zaproszono
poetów, autorów ksi¹¿ek oraz rzeŸbiarzy
zrzeszonych w klubie „S³oneczni”. Cykl
spotkañ zakoñczono wystaw¹ malarstwa
cz³onkiñ kó³ka plastycznego dzia³aj¹cego
przy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w
Le¿ajsku. Przedsiêwziêcie okaza³o siê strza-
³em w dziesi¹tkê. Uczniowie wykazali spo-
re zainteresowanie. Z du¿ym skupieniem
s³uchali wypowiedzi artystów na temat ich
warsztatu pracy, poszukiwañ twórczych
oraz osobistych doœwiadczeñ artystycz-
nych. Zachêcali m³odzie¿ do odkrywania w
sobie talentów.

Na wystawie zatytu³owanej: „Regional-
ne malarskie spotkania pokoleñ” obok prac
doros³ych, wystawione by³y te¿ obrazy
uczniowskie.

Spotkania te nie wyczerpa³y mo¿liwoœci
wspó³pracy biblioteki szkolnej z lokalnym
œrodowiskiem artystycznym, ukaza³y jed-
nak sens organizowania podobnych spo-
tkañ w przysz³oœci. Ju¿ zaplanowano wstêp-
nie cykl spotkañ na przysz³y rok szkolny.

Halina Szeliga

Fot. Barbara Woœ-Lisiecka
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Bia³a niedziela. Pod patronatem dyrek-
cji ZOZ w Le¿ajsku i kierownika Oœrodka
Zdrowia w Brzózie Królewskiej lekarze od-
dzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego szpitala
powiatowego pod kierunkiem ordynator
Janiny Trêbacz przeprowadzili 1 czerwca
br. profilaktyczne badania ginekologiczne,
cytologiczne, mammograficzne i USG. Bia³e
niedziele trwa³y ca³y czerwiec w kilku miej-
scowoœciach powiatu le¿ajskiego, m. in. w
Woli Zarczyckiej i D¹browicy.

– To du¿a wygoda dla nas – mówi³y pa-
cjentki, które wykaza³y du¿e zainteresowa-
ne t¹ firm¹ kontaktu z lekarzami. – Tu
mamy od razu trzy badania i, jak trzeba,
USG. – Nie trzeba jeŸdziæ do Le¿ajska dwa
razy w ci¹gu dnia – raz, ¿eby siê zareje-
strowaæ, a drugi raz na badanie. - A poza
tym wiadomo, w tygodniu cz³owiek jest za-
ganiany, to do lekarza idzie wtedy, gdy
musi, a w niedziele jest wiêcej czasu. Jak
jest taka okazja, ¿e lekarze przyje¿d¿aj¹ na
miejsce, to trzeba z niej skorzystaæ.

(bwl)

Ekolodzy
na rowerach

Konkurs pod has³em „Zbieraj¹c su-
rowce wtórne – chronimy swoje œrodo-
wisko”, og³oszony zosta³ przez le¿ajski
MZK w paŸdzierniku ubieg³ego roku i
trwa³ do maja br. Mia³ na celu wyczule-
nie dzieci na otaczaj¹ce nas œrodowi-
sko i uœwiadomienie im, ¿e wiêkszoœæ
odpadów mo¿na traktowaæ jako surow-
ce wtórne, z których po odpowiednim
przetworzeniu powstaj¹ nowe s³u¿¹ce
nam produkty.

Makulatura, puszki, tworzywa sztucz-
ne zbierane by³y w klasach, wa¿one i od-
dawane do MZK. Wœród uczniów zapano-
wa³ duch rywalizacji. Najbardziej akcj¹
przejê³y siê klasy IV „b” i VI „a”. Nagrod¹
dla dzieci najaktywniej uczestnicz¹cych w
konkursie by³ zorganizowany przez Powia-
towy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Le¿aj-
sku rajd rowerowy „Z ekologi¹ na ty”. By³a
to jednoczeœnie okazja, by wreszcie wypró-
bowaæ rowery, które „trójka” otrzyma³a od
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu za najlepiej w Polsce zorganizowane fe-
rie zimowe.

Opiekunem majowego rajdu by³ E. Jos-
se, który zorganizowa³ przewóz plecaków i
sprzêtu. Uczestnicy rowerowego rajdu eko-
logicznego bez baga¿y, pod eskort¹ policji
œmignêli przez Le¿ajsk. Wraz z uczniami SP
3 w rajdzie uczestniczyli te¿ ich koledzy z
podstawówki w D¹browicy oraz gimnazja-
liœci z Le¿ajska i Kury³ówki.

Rajd rozpocz¹³ siê od Sortowni Surow-
ców Wtórnych MZK. Jej szef Franciszek
Andres pokaza³ dzieciom, jak sortowane s¹
i pakowane surowce wtórne, opowiedzia³,
co mo¿na z nich wyprodukowaæ.

– W tym miejscu znaleŸliœmy nawet
nasz¹ makulaturê, tê, któr¹ pakowali-
œmy w szkole – cieszyli siê uczniowie le-
¿ajskiej „trójki”. – Pakowaliœmy j¹ do
worków i naklejaliœmy na nich nalep-
ki z podpisami. Dlatego ³atwo mogliœmy

je odró¿niæ od innych. Przekonaliœmy
siê na w³asne oczy, ¿e nasza praca nie
posz³a na marne.

Drugim wa¿nym z ekologicznego punk-
tu widzenia miejscem, jakie dzieci zwiedzi-
³y, by³a le¿ajska oczyszczalnia œcieków, w
której zapozna³y siê z technologi¹ uzdat-
niania wody. – Staraliœmy siê zapamiê-
taæ ka¿de s³owo, niektórzy nawet robi-
li notatki, bo przecie¿ wszystko mog³o
siê przydaæ podczas konkursu – opowia-
dali po powrocie.

- Szko³a Podstawowa w D¹browicy po-
wita³a nas bardzo przyjaŸnie. By³y rozgryw-
ki sportowe, spacery po lesie, ognisko i ...
dyskoteka. To pierwsze atrakcje. W nocy
oczywiœcie ma³o kto z nas spa³, poniewa¿
opowiadaliœmy sobie niesamowite historie,
s³uchaliœmy muzyki i wybuchaliœmy sal-
wami œmiechu, czym do rozpaczy dopro-
wadzaliœmy nasze opiekunki, panie: Fur-
mañsk¹ i Olszowy. Ale przecie¿ chyba ka¿-
dy nauczyciel wie, ¿e noc¹ na wycieczce
œpi¹ tylko wampiry. A tak w ogóle byliœmy
grzeczni jak anio³ki.

Nastêpnego dnia od œwitu wszystkim
udzieli³a siê nerwowa atmosfera. Ucznio-
wie powtarzali w duchu wiadomoœci z eko-
logii zapamiêtane w szkole, podczas rajdu
i w³asnych obserwacji. Nadszed³ moment,
kiedy dru¿yny musia³y wytypowaæ swych
reprezentantów do konkursu. – Wszyscy
trzymaliœmy kciuki za Patrycjê Pude³-
kiewicz i Konrada Kowalskiego. Op³a-
ci³o siê. Nasi zajêli I miejsce wraz z dru-
¿yn¹ z Kury³ówki. W nagrodê otrzyma-
liœmy sprzêt sportowi od samego szefa
MZK! Rajd by³ œwietny, chcemy wiêcej
takich imprez! – wo³a³y dzieci po powro-
cie do szko³y.

£¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym –
tak z pewnoœci¹ trzeba by³oby okreœliæ ten
konkursowy rajd.

(am)

Z³oty kufel
Trzecia edycja Turnieju Miast „O

Z³oty Kufel” rozpoczê³a siê w tym roku
28 czerwca w Jaœle, a zakoñczy 30 sierp-
nia w Sanoku. Jak zwykle organizato-
rem tej jak dot¹d bardzo udanej impre-
zy jest Grupa ¯ywiec, a sponsorem –
Browar Le¿ajsk. Poza Jas³em i Sanokiem
o Z³oty Kufel walcz¹ Nisko, Jaros³aw i
Le¿ajsk.

Przypomnijmy – nasza reprezentacja
pierwszy turniej wygra³a, w drugim by³o
trochê gorzej. Tak nam siê powiedzie w
tym roku? Zobaczymy. W ka¿dym razie
trzymamy kciuki, a 26 lipca na stadionie
„Pogoni” w Le¿ajsku bêdziemy mocno do-
pingowaæ.

Impreza rozpocznie o godzinie 15.30.
Reprezentacje piêciu miast walczyæ bêd¹
w nastêpuj¹cych konkurencjach: korfball
– konkurencja wiod¹ca, pi³karski bilard,
pi³ka w tunelu, pi³karski golf, doœrodko-
wanie, konkurencja piwna i potyczki bur-
mistrzów – ¿onglerka oraz prezentacja
Domu Kultury. O godzinie 20.30 rozpocz-
nie siê koncert gwiazd – wyst¹pi¹ „Wañ-
ka Wstañka” i „Elektryczne gitary”. Po po-
kazie sztucznych ogni rozpocznie siê dys-
koteka.

(g¿)

w aspekcie wielokulturowoœci, umo¿liwie-
nie m³odzie¿y lepszego poznania i zrozu-
mienia kultury polskiej, ¿ydowskiej oraz
wspó³czesnego Izraela, prze³amanie stereo-
typowego postrzegania Polaka i ̄ yda, prze-
ciwdzia³anie wszelkiego rodzaju przejawom
dyskryminacji, wzrost tolerancji wœród
m³odych ludzi.

Program spotkañ zapowiada siê niezwy-
kle interesuj¹co. Poza spektaklem teatral-
nym i koncertami zespo³ów wokalno-in-
strumentalnych – spotkania ze sztuk¹ oraz
muzyk¹ polsk¹ i ¿ydowsk¹, zaplanowano
spotkania autorskie ze znanymi twórcami
literatury i publicystami zainteresowany-
mi problematyk¹ kontaktów polsko-¿ydow-
skich. „GwoŸdziem” imprezy bêd¹ z pew-
noœci¹ warsztaty, maj¹ce na celu wzajem-
ne poznanie kultury i obyczajów Polaków i
¯ydów, w których uczestniczyæ bêdzie m³o-
dzie¿ le¿ajska i kilkunastoosobowa grupa
m³odzie¿y z Izraela. Bêdzie to nauka pio-
senek, tañców narodowych, wymiana wie-
dzy na temat tradycji i zwyczajów obu
pañstw oraz regionów, z których pochodz¹.
Podsumowaniem „Spotkañ” bêdzie kon-
kurs dla m³odzie¿y z obu krajów „Pozna-
³em Twój kraj”.

Przewidziane jest te¿ spotkanie amba-
sadora Izraela w Polsce ze spo³ecznoœci¹
lokaln¹.

(mh)

Festiwal £owiecki
V Miêdzynarodowy Festiwal £owiec-

ki „Le¿ajska 2003” odbêdzie siê w tym
roku w dniach 3–5 paŸdziernika.

Patronat honorowy objêli: dr Ireneusz
Michaœ – prezes Naczelnej Rady £owiec-
kiej, Leszek Deptu³a – Marsza³ek Woje-
wództwa Podkarpackiego i Jan Kurp –
Wojewoda Podkarpacki. Wspó³organizato-
rami Festiwalu s¹: Wojewódzki Podkarpac-
ki Sejmik £owiecki, Zarz¹dy Okrêgowe PZ£
województwa podkarpackiego, Urz¹d Miej-
ski w Le¿ajsku i Miejskie Centrum Kultu-
ry. Przewodnicz¹cym Komitetu Organiza-
cyjnego jest burmistrz Le¿ajska Tadeusz
Trêbacz.

Do udzia³u w imprezie zaproszonych
zosta³o 10 renomowanych zespo³ów krajo-
wych oraz 8 zespo³ów zagranicznych (ze
Szwecji, Niemiec, Austrii, Czech, S³owacji,
Ukrainy, Litwy i Rosji). Wielki Konkurs
Sygnalistów Myœliwskich rozpocznie siê w
pi¹tek, 3 paŸdziernika w sali widowisko-
wej MCK, a w sali wystawowej – prezento-
wane bêd¹ trofea z polowañ Safari. W cha-
rakterze zaproszonych goœci wyst¹pi¹ Re-
prezentacyjny Zespó³ Muzyki Myœliwskiej
PZ£, Orkiestra Garnizonu Rzeszów i Ryce-
rze Chor¹gwi Sandomierskiej.

W sobotê, 4 paŸdziernika, po uroczy-
stej Mszy œw. Hubertowskiej w Bazylice
oo. Bernardynów w oprawie muzycznej
Reprezentacyjnego Zespo³u Muzyki My-
œliwskiej PZ£ parada uczestników przej-
dzie na plac przed Restauracj¹ „71”. Im-
preza zapowiada siê bardzo atrakcyjnie.
Wyst¹pi m³odzie¿ w strojach historycz-
nych „£owcy œwiata”, a rycerze Chor¹gwi
Sandomierskiej zaprezentuj¹ w widowisku
„Legenda Rycerstwa i Jazdy Polskiej”
musztrê paradn¹ i bojow¹ lekkich znaków,
lisowczyków, tor tatarskich, gonitwy hu-
sarskie. Bêdzie te¿ pokaz psów myœliw-
skich, stoiska i kiermasze maj¹ce zwi¹-
zek z tematyk¹ ³owieck¹.

Koncert Galowy Festiwalu z udzia³em
ubieg³orocznego laureata Grand Prix oraz
og³oszenie wyników tegorocznego odbêdzie
na placu przed Restauracj¹ „71” w sobotê
po po³udniu. Na póŸny wieczór przewidzia-
no wystêp zespo³u rozrywkowego i dysko-
tekê na wolnym powietrzu.

W niedzielê, tradycyjnie, odbêdzie siê
polowanie i biesiada myœliwska w Julinie.
Na króla polowania czeka puchar Wojewo-
dy Podkarpackiego.

(wjw)

Kwite³ech 2003
– we wrzeœniu

Na pierwsz¹ po³owê wrzeœnia br. za-
planowane zosta³y w Le¿ajsku „Spotka-
nia z kultur¹ ¿ydowsk¹ i izraelsk¹ –
M³odzi dla przysz³oœci”, których orga-
nizatorami s¹: Urz¹d Miejski w Le¿aj-
sku i Miejskie Centrum Kultury, a jed-
nym ze wspó³organizatorów – Ambasa-
da Izraela w Polsce.

Celem tej tygodniowej imprezy jest pro-
mowanie idei dialogu polsko–¿ydowskiego
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... sport

– Czy móg³by siê Pan przedstawiæ
naszym czytelnikom?

– Bardzo proszê. Jestem wychowan-
kiem Stali Mielec. Gra³em w wielu klubach,
w II-ligowych zespo³ach: Górnik Knurów,
Victoria Jaworzno, Igloopol Dêbica, GKS
Jastrzêbie, i Wis³oka Dêbica. Od 1994 roku
jest trenerem. Z powodu kontuzji by³em
zmuszony do zakoñczenia kariery pi³kar-
skiej, zaj¹³em siê wiêc przekazywaniem
swej wiedzy i doœwiadczenia innym. Zacz¹-
³em trenowanie zespo³ów pi³karskich. Na

pocz¹tku by³y to zespo³y klasy B, potem
klasa okrêgowa, IV liga, a obecnie – Pogoñ
Le¿ajsk.

– Jak Pan ocenia miniony sezon pi³-
karski?

– Dla by³ego trenera Soko³a Nisko i dla
dru¿yny by³ bardzo dobry, poniewa¿ uda³o
siê utrzymaæ zespó³ w IV lidze. A ³atwo nie
by³o, bo poziom w tej IV lidze podkarpac-
kiej bardzo siê podniós³; gra³y w niej takie
zespo³y jak Resovia Rzeszów, Wis³oka Dê-
bica i Pogoñ Le¿ajsk. W tym sezonie poja-
wi³o siê wielu zdolnych i obiecuj¹cych za-
wodników.

– Jak przygotowywaæ siê bêdzie Po-
goñ do walki w przysz³ym sezonie ?

– Od pierwszego lipca trenowaliœmy raz
dziennie, a przez ca³y nastêpny tydzieñ
mieliœmy tak zwany obóz dochodz¹cy, pod-
czas którego treningi odbywa³y siê dwa razy
dziennie. Do koñca lipca treningi znów
bêd¹ odbywaæ siê raz dziennie. A drugiego
lub trzeciego sierpnia rozegramy nasz
pierwszy mecz sparingowy. W sumie mamy
zamiar odbyæ piêæ, szeœæ sparingów z taki-
mi zespo³ami, jak: Stal Rzeszów, Siarka
Tarnobrzeg, MKS Kañczuga.

– Czy przewidywane s¹ zmiany ka-
drowe w zespole Pogoni?

– Opuœcili klub Kolisz oraz £uczyk, któ-
ry przeszed³ do Stali Rzeszów. Wróci³ zaœ
Radawiec z wypo¿yczenia do Stali Stalowa
Wola, który by³ strzelcem najwiêkszej licz-
by bramek w poprzednim sezonie.

– Ma Pan jakieœ ¿yczenia w zwi¹zku
z nadchodz¹cym sezonem?

– Marzê o tym, aby osi¹gn¹æ zasadni-
czy cel, jakim jest awans do III ligi, i ¿eby
zawodników omija³y kontuzje, a kibice byli
zadowoleni z naszej gry.

– Dziêkujemy.
Rozmawiali:

Katarzyna Pêcak i Grzegorz Urban
Fot. Barbara Woœ-Lisiecka

„Pogoñ” Le¿ajsk – wicemistrzem ligi

Faworyci
W ramach obchodów „Dni Le¿ajska”

Urz¹d Miejski, Szko³a Podstawowa nr 3,
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
oraz Hotel i Restauracja „U Braci Zyg-
muntów” byli organizatorami II Ogól-
nopolskiego Turnieju Mini Siatkówki
Ch³opców, w którym g³ówn¹ nagrod¹ by³
puchar ufundowany przez burmistrza
Le¿ajska Tadeusza Trêbacza.

Uroczystego otwarcia Turnieju, w któ-
rym wziê³a udzia³ delegacja zaprzyjaŸnio-
nego z Le¿ajskiem miasta Nowojaworow-
ska, dokona³ pe³nomocnik burmistrza ds.
oœwiaty, kultury i sportu Henryk Œwita.
Oprawê artystyczn¹ zapewni³ zespó³ ta-
neczny „Ma³a Ziemia Le¿ajska”.

W Turnieju wziê³o udzia³ 12 dru¿yn z
Warszawy, Gorlic, Milicza, Niska, Stalowej
Woli, Strzy¿owa i gospodarzy czyli siatka-
rzy UKS „Trójka”. Rywalizacja toczy³a siê
w dwóch grupach systemem „ka¿dy z ka¿-
dym” do dwóch wygranych setów.

Po dwóch dniach rozgrywek najlepszym
zespo³em, który nie straci³ ani jednego seta
w ca³ym Turnieju i zdoby³ wielki Puchar
Burmistrza Miasta Le¿ajska, okaza³ siê
UKS „Trójka” Le¿ajsk, dzia³aj¹cy przy
Szkole Podstawowej nr 3. Kolejne miejsca
zajêli siatkarza UKS „Dwójka” Stalowa
Wola, MZS Strzy¿ów, KS „Metro” Warsza-
wa I, „Orkan” Nisko i drugi zespó³ z War-
szawy. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pucha-
ry i dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych
miejsc medale z³ote, srebrne i br¹zowe.
By³y te¿ nagrody indywidualne. Najwszech-
stronniejszym siatkarzem Turnieju zosta³
£ukasz Gradowski z Warszawy, najlepszym
rozgrywaj¹cym – Jakub Zygmunt, a naj-
lepszym atakuj¹cym – Marcin Baran, obaj
z UKS „Trójka” Le¿ajsk. Wyró¿nieni otrzy-
mali pami¹tkowe statuetki i dyplomy od
burmistrza Le¿ajska.

Na podkreœlenie zas³uguje profesjonal-
na organizacja imprezy, co by³o mo¿liwe
dziêki zaanga¿owaniu wielu osób, m. in.
Janusza Zygmunta (ojciec jednego z zawod-
ników i sponsor), Mieczys³awa Krawczyka
(sponsora, który wielokrotnie wspiera³ ini-
cjatywy SP 3), Ryszarda Koniecznego (fun-
datora napojów) Piotra Dudka (sêdziego
klasy miêdzynarodowej), Ryszarda Ko³o-
dzieja i Krzysztofa Urbañskiego (spo³ecz-
nie prowadzili sêdziowanie zawodów). Trze-
ba te¿ wymieniæ uczniów Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku: Mateusza Mazur-
ka, Jakuba Tarê, Piotra G³adysza i Micha-
³a Tokarza oraz Gimnazjum Miejskiego:
Mateusza Mieleszkê, którzy – rezygnuj¹c z
ró¿nych imprez, odbywaj¹cych siê w cza-
sie „Dni Le¿ajska” – przez dwa dni sêdzio-
wali zawody.

Przez ca³y czas trwania Turnieju ucznio-
wie SP 3, redaktorzy gazetki szkolnej „Gu-
zik”, pod okiem nauczycieli: Ewy Rejman i
Macieja Peszko robili wywiady z zawodni-
kami i notowali wyniki poszczególnych me-
czów. Bezpoœrednio po zakoñczeniu Turnie-
ju jego uczestnicy otrzymali aktualne spor-
towe wydanie „Guzika”.

Wszystkim, którzy okazali pomoc przy
organizacji tej imprezy, sponsorom, rodzi-
com, kibicom, w³adzom le¿ajskiego grodu
popieraj¹cym i wspomagaj¹cym poczyna-
nia oraz inicjatywy rozwijaj¹ce sport dzie-
ci i m³odzie¿y w naszym mieœcie, w³adzom
Klasztoru OO Bernardynów, którzy chêt-
nie udostêpniaj¹ Dom Pielgrzyma na tego
typu imprezy sportowe, m³odzi siatkarze z
UKS „Trójka” dedykuj¹ zdobyte podczas
Turnieju z³ote medale.

Zawodnicy zachwyceni byli goœcinno-
œci¹, z jak¹ spotkali siê w naszym mieœcie,
jego wygl¹dem i zabytkami. Wys³uchali
koncertu w Bazylice inauguruj¹cego XII
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej (coœ podobnego prze¿yli-
œmy pierwszy raz – mówili potem) i kon-
certów zespo³ów rockowych, które do póŸ-
nej nocy bawi³y mieszkañców Le¿ajska.

Jan Mach

Rozmowa
z Jackiem Dubielem
nowym trenerem
Pogoni Le¿ajsk

Nadzieja
i praca

Awans uzyska³a Resovia. Zdegradowa-
ne zosta³y Sanovia i Lechia oraz – wed³ug
intepretacji przepisów przez Podkarpacki
ZPN – Izolator Boguchwa³a.

Pogoñ Le¿ajsk uplasowa³a siê na dru-
gim miejscu w tabeli.

(ug)

Sezon cudów w IV lidze podkarpackiej
dobieg³ koñca.

Na koniec rozgrywek wysz³o na jaw, ¿e
tak¿e dzia³acze podkarpackiego ZPN posta-
rali siê o oryginalnoœæ. Zmienili regulamin
rozgrywek PZPN, w wyniku czego IV ligê
straci³ Izolator.

Koñcowa tabela IV ligi sezonu 2002/2003

Miejsce Nazwa Dru¿yny Mecze Punkty Stosunek  Gier
1 Resovia 34 74 83–29
2 Pogoñ Le¿ajsk 34 70 70–32
3 Stal Sanok 34 61 67–44
4 Rafineria Jas³o 34 54 51–39
5 Wis³oka 34 53 44–32
6 Górnovia 34 53 58–40
7 MKS Kañczuga 34 52 36–37
8 Kolbuszowianka 34 48 39–41
9 Rzemieœlnik 34 48 64–46

10 Strug 34 47 41–48
11 Sokó³ 34 44 41–43
12 Stal Mielec 34 42 45–54
13 Unia Sarzyna 34 41 28–31
14 Syrenka 34 41 49–55
15 Galicja 34 41 39–69
16 Izolator Boguchwa³a 34 41 50–78
17 Lechia 34 32 38–61
18 Sanovia 34 6 22–102



23Biuletyn MiejskiBiuletyn MiejskiBiuletyn MiejskiBiuletyn MiejskiBiuletyn Miejski

Turniej szachowy
1 czerwca br. w sali gimnastycznej

Szko³y Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku odby³
siê w ramach obchodów Dni Le¿ajska I
Turniej szachowy o puchar burmistrza
naszego miasta. Uroczystego otwarcia
dokona³ zastêpca burmistrza miasta Le¿aj-
ska mgr Daniel Zaj¹c, który z zaintereso-
waniem œledzi³ przebieg zawodów i wrêczy³
najlepszym nagrody.

Celem tego turnieju by³a popularyzacja
i wzrost zainteresowania szachami w œro-
dowisku szkolnym. Zg³osi³o siê 56 zawod-
ników z terenu powiatu le¿ajskiego, którzy
wystartowali w piêciu ró¿nych kategoriach
i reprezentowali: Szko³ê Podstawow¹ nr 2
w Le¿ajsku, Gimnazjum Miejskie w Le¿aj-
sku, Szko³ê Podstawow¹ w Wierzawicach,
Nowej Sarzynie oraz Brzózie Królewskiej.
Tak du¿a liczba uczestników zaskoczy³a
organizatorów, którymi byli: dyrektor szko-
³y mgr Ryszard Pysz, nauczyciel SP nr 1 mgr
Andrzej Mazurkiewicz oraz nauczyciel Gim-
nazjum Miejskiego mgr Tomasz Chrz¹stek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy, by³y te¿ okaza³e puchary oraz
medale, których fundatorem by³ tak¿e dy-
rektor szko³y i Uczniowski Klub Sportowy
przy SP nr 1 w Le¿ajsku.

Oficjalnego zakoñczenia zawodów doko-
na³ zastêpca burmistrza miasta, który
podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za
sportow¹ rywalizacjê.

Koñcowe wyniki zawodów:
Grupa A (zawodnicy urodzeni 1993 i

m³odsi). Ch³opcy: I miejsce – Amadeusz
Paliwoda SP nr 1 w Le¿ajsku, II miejsce –
Krzysztof Soko³owski SP nr 1 w Le¿ajsku,
III miejsce – Bartosz ¯o³ynia SP nr 2 w Le-
¿ajsku. Dziewczêta: I miejsce – Zuzanna
Chrz¹stek SP nr 1 w Le¿ajsku, II miejsce –
Klaudia Linek SP nr 1 w Le¿ajsku, III miej-
sce – Karolina Mazurkiewicz SP nr 1 w Le-
¿ajsku.

Grupa B (zawodnicy urodzeni 1989 i
m³odsi). Ch³opcy: I miejsce – Rafa³ Stê-
pieñ Gimnazjum w Wierzawicach, II miej-
sce – Jan Urban Gimnazjum Miejskie w
Le¿ajsku, III miejsce – £ukasz Starzyk
Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku. Dziew-
czêta: I miejsce – Teresa Stêpieñ SP w
Wierzawicach, II miejsce – Pó³torak Eweli-
na SP nr 1 w Le¿ajsku, III miejsce – Kata-
rzyna Stêpieñ SP w Wierzawicach.

Grupa C (kategoria OPEN): I miejsce
– Jerzy Rogulski, II miejsce – B¹k Micha³,
III miejsce – Cyra Micha³ (wszyscy z Gim-
nazjum w Nowej Sarzynie).

Andrzej Mazurkiewicz

Wspania³y mecz
Dwa dni 19 i 20 maja br. w Le¿ajsku

goœci³y zespo³y siatkarek – reprezentacje
Polski i Holandii, czo³ówka ostatnich Mi-
strzostw Europy.

Obie dru¿yny na parkiet hali widowisko-
wo-sportowej Zespo³u Szkó³ Technicznych
wysz³y w najsilniejszych sk³adach. Rozegra-
³y dwa mecze – oba zakoñczy³y siê sukce-
sem reprezentacji Polski wynikiem 3:0.

To, ze spotkanie tak znakomitych dru-
¿yn (przed eliminacjami do Mistrzostw
Europy) odby³o siê w³aœnie w Le¿ajsku, w
którym siatkówka jest bardzo popularn¹ i
lubian¹ dyscyplin¹ sportu, zawdziêczamy
Piotrowi Dudkowi, który jest nauczycielem
wychowania fizycznego w ZST, a jednocze-
œnie miêdzynarodowym sêdzi¹ siatkar-
skim. On wyst¹pi³ z propozycj¹ zorganizo-
wania tego meczu w naszym mieœcie.

Pomys³ okaza³ siê strza³em w dziesi¹t-
kê. Patronat nad imprez¹ objêli: starosta
le¿ajski Zbigniew Rynasiewicz i burmistrz
Le¿ajska Tadeusz Trêbacz. Nad jej prze-
biegiem czuwa³ dyrektor ZST Mieczys³aw
Sroka. Obie ekipy z uznaniem wyra¿a³y siê
o organizatorach imprezy, postawie kibi-
ców i oprawie rozgrywek.

Trzeba przyznaæ, ¿e wypad³a ona zna-
komicie. Widownia hali sportowej pêka³a
w szwach, biletów zabrak³o. Kibice mocno
dopingowali obie dru¿yny, panowa³a at-
mosfera sportowej rywalizacji. Przed roz-
poczêciem meczu krótki i efektowny wystêp
dali tancerze „Ziemi Le¿ajskiej”.

Jeœli ktokolwiek mia³by w¹tpliwoœci, kto
by³ najzagorzalszym kibicem dru¿yny z
Holandii, spieszymy donieœæ, ¿e by³ to dy-
rektor le¿ajskiego Browaru Frans Snieders
z ma³¿onk¹.

Po tym spotkaniu reprezentacja Polski
siatkarek zyska³a bardzo wiernych kibiców
z Le¿ajska, co by³o widaæ i s³ychaæ ma me-
czach w ramach eliminacji do Mistrzostw
Europy, które odby³y siê w Rzeszowie i w
Mielcu.

(san)
Fot. Janusz Berestka

Na korcie
Tradycyjnie ju¿ na kortach teniso-

wych w Szkole Podstawowej nr 2 w Le-
¿ajsku odby³ siê cykl turniejów teniso-
wych o Puchar Burmistrza Miasta Le-
¿ajska w ramach obchodów ,,Dni Le¿aj-
ska 2003”. Wziê³o w nich udzia³ 64 za-
wodników i zawodniczek z Le¿ajska,
Rzeszowa, Nowej Sarzyny, Brzózy Kró-
lewskiej oraz Giedlarowej, w trzech ka-
tegoriach wiekowych.

W pi¹tek, 30 maja, rywalizowa³o z sob¹
32 uczniów szkó³ podstawowych z Le¿aj-
ska. Po bardzo zaciêtej walce, stoj¹cej na
wysokim poziomie, zwyciê¿y³ Dawid Her-
dyna pokonuj¹c w finale Andrzeja Oœkê
(obaj z SP 2). Na kolejnych miejscach upla-
sowali siê: Pawe³ Parobek (SP 2), Mate-
usz Nowak (SP 3), Wiktor Piernik (SP 2),
Kamil Stepaniak (SP 2), Karol Mi³obóg
(SP 2), Maciej Markocki (SP 3).

Zwyciêzca Dawid Herdyna zdoby³ tytu³
Mistrza Le¿ajska 2003 w kategorii szkó³
podstawowych. Otrzyma³ Puchar Burmi-
strza Miasta Le¿ajska. Pierwsza czwórka
uhonorowana zosta³a dyplomami i cenny-
mi nagrodami ufundowanymi przez Urz¹d
Miejski i sponsorów.

Szko³a Podstawowa nr 2 w Le¿aj-
sku (Mickiewicza 51) zaprasza wszyst-
kich mi³oœników tenisa na szkolne
korty, które s¹ czynne codziennie w
godz. od 8.00–20.00. Dla nie wtajem-
niczonych istnieje mo¿liwoœæ pozna-
nia tajników tej piêknej gry.

W sobotê w turnieju bra³o udzia³ 16
gimnazjalistów z Le¿ajska i Giedlarowej.
Najlepszymi okazali siê: Seweryn B³asiak,
Damian Warenica (Mistrz Le¿ajska 2002
w kategorii szkó³ podstawowych) i Bart³o-
miej Grot - reprezentanci Gimnazjum
Miejskiego w Le¿ajsku. Otrzymali oni pu-
chary, dyplomy i nagrody wrêczone w Urzê-
dzie Miejskim przez Burmistrza Miasta
Tadeusza Trêbacza.

W niedzielê, 1 czerwca, równie¿ na
kortach w SP nr 2 odby³y siê III Otwarte
Mistrzostwa Le¿ajska. Startowa³o 16 za-
wodników. Po zaciêtej walce miêdzy miej-
scowymi zawodnikami a tenisistami z No-
wej Sarzyny i z Rzeszowskiego Towarzystwa
Tenisowego zwyciê¿y³ Robert Rz¹sa , po-
konuj¹c w finale Paw³a Frysia 2:0 (6:0 ,
6:0). Trzecie miejsce zaj¹³ Rados³aw Pie-
lecha. Zawodnicy ci równie¿ otrzymali na-
grody, ufundowane przez Urz¹d Miejski w
Le¿ajsku i sponsorów, do których nale¿eli:
Marek Czubat, Krzysztof Trêbacz, Jerzy
Murdzia i Jerzy Zygmunt. Wrêczy³ je pe³-
nomocnik burmistrza ds. oœwiaty, kultury
i sportu Henryk Œwita.

Turnieje przygotowa³ i przeprowadzi³
Krzysztof Chowaniec, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w SP nr 2 w Le¿ajsku.

Mi³ej i sportowej rywalizacji nie zak³ó-
ci³y nawet przelotne opady deszczu.

(ten)
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... na zdrowie

Po obfitym, zw³aszcza pikant-
nym jedzeniu a tak¿e w upalne dni
chêtnie siêgamy po napoje. S¹ one
Ÿród³em wody dla organizmu.

Woda stanowi 70 procent ca³ej
masy cia³a cz³owieka a dziennie po-
trzebujemy jej oko³o 2,5 l. Dostar-
czamy j¹ w postaci napojów np.
kawy, herbaty, mleka ale mo¿na
skorzystaæ z surowców , które przy-
nosi hojnie obecna pora roku. Umie-
jêtne po³¹czenie ró¿nych sk³adni-
ków daje wspania³e efekty nie tyl-
ko dla oczu i podniebienia, ale rów-
nie¿ jest bogatym Ÿród³em witamin
i soli mineralnych.

Œwie¿e owoce jak np. czereœnie, tru-
skawki, poziomki, porzeczki, jagody,
czernice itd. to skarbnica witaminy C,
prowitaminy A i mnóstwa soli mineral-
nych. Mo¿na po³¹czyæ owoce z serwat-
k¹, kefirem, kwaœnym mlekiem a uzy-
skane napoje doskonale gasz¹ pragnie-
nie, orzeŸwiaj¹ i dodatkowo przyczynia-
j¹ siê do szybszego trawienia.

Owoce przy sporz¹dzaniu napojów mo¿-
na zmieniaæ w zale¿noœci od tego, co aktu-
alnie jest dostêpne. Napoje owocowe „sma-
kowicie” wygl¹daj¹ w szklanych naczy-
niach np. szklankach, pucharach, kieli-
chach. Podawaæ nale¿y je zawsze sch³odzo-
ne, mog¹ byæ z dodatkiem lodu, ozdobione
s³omk¹ i ³y¿eczk¹ (je¿eli zawieraj¹ kawa³ki
owoców).

Propozycje warte wypróbowania:

Cocktail jogurtowo-cytrynowy
600 g jogurtu z chudego mleka
sok z 2 cytryn
125 ml œmietany
80 g miodu (4 ³y¿ki sto³owe)
4 plasterki cytryny do przyozdobie-

nia
Sposób wykonania: Sk³adniki wymie-

szaæ w mikserze, podawaæ natychmiast
ozdabiaj¹c szklanki cytryn¹ (przekrojona
cytryna na pó³ i z ka¿dej po³ówki plasterek
na przybranie).

Napój z serwatki truskawko-
wo-poziomkowy

2 szklanki serwatki
45 dag truskawek
15 dag poziomek
6 ³y¿ek cukru
Sposób wykonania: obrane z szypu³ek

owoce, umyæ i os¹czyæ, rozdrobniæ i prze-
trzeæ przez gêste sito lub wymieszaæ w mik-
serze z cukrem i serwatk¹. Mocno sch³o-
dziæ. Podawaæ niezw³ocznie a przed poda-
niem mo¿na do ka¿dej szklanki w³o¿yæ 2
lub 3 ma³e truskawki.

Napój z m³odej kalarepy i
czerwonych porzeczek

50 dag m³odej kalarepy
35 dag czerwonych porzeczek
2 ³y¿ki miodu
2,5 szklanki ostudzonej przegotowa-

nej wody lub wody mineralnej
sól do smaku
Kalarepê umyæ, obraæ i wycisn¹æ z niej

sok w sokowirówce. Umyte i przebrane
porzeczki przetrzeæ przez gêste sito. Wy-
mieszaæ sok z kalarepy z przetartymi po-
rzeczkami i wod¹. Dodaæ miód, lekko po-
soliæ do smaku i dobrze wymieszaæ. Poda-
waæ w szklankach po oziêbieniu.

Grilluj z nami
Przez ca³e lato, jesieni¹ równie¿, mo¿e-

my przynajmniej od czasu do czasu, zre-
zygnowaæ ze stania przy kuchni i przenieœæ
siê z gotowaniem na œwie¿e powietrze.
Moda na potrawy z grilla jest coraz po-
wszechniejsza, lecz raczej nie o modê cho-
dzi. Miêsa pieczone na ruszcie nie tylko
œwietnie smakuj¹, ale s¹ zdrowsze od „uto-
pionych” w t³uszczu i zasma¿ce. Wiêc za-
praszamy na grilla!

Miêso przeznaczone do pieczenia na
grillu trzeba koniecznie wczeœniej, najlepiej
poprzedniego dnia zabejcowaæ w oleju z
przyprawami (dobór zió³ wed³ug gustu bie-
siadników). Podajê kilka przepisów, które
lubiê.

Zaprawa do steków z jagniê-
ciny i baraniny

Œwie¿e listki miêty
3–4 ³y¿ki oleju
2–3 ³y¿ki bia³ego wina
1 ma³a posiekana cebula
szczypta czosnku w proszku lub po-

siekane 1–2 z¹bki
rozmaryn œwie¿y lub suszony
Nacieramy miêso i pozostawiamy w

marynacie na oko³o 24 godziny.

Dla osób, które preferuj¹ miêsa
drobiowe lub ryby:

Zaprawa do drobiu:
3–4 ³y¿ki oleju
3–4 ³y¿ki bia³ego wina (choæ nieko-

niecznie)
majeranek, tymianek, rozmaryn, pa-

pryka lub gotowa przyprawa do drobiu
pieprz bia³y
szczypta czosnku w proszku lub 1

roztarty z¹bek

Porcje miêsa nacieramy zapraw¹ i
przez 1–1,5 godziny przetrzymujemy w
ch³odnym miejscu.

Zaprawa do ryb:
3–4 ³y¿ki oliwy
przyprawa do ryb
czosnek w proszku
pieprz i papryka
Nacieramy rybê zapraw¹ i koniecznie

sch³adzamy i przetrzymujemy w ch³odnym
miejscu przez oko³o godzinê.

Steki z miêsa mielonego:
1 kg mielonego miêsa wo³owego
150 g kukurydzy z puszki
6 ³y¿ek orzeszków ziemnych, solo-

nych, grubo posiekanych
1 ³y¿eczka soli
4 ³y¿ki sosu chili
100 g twardego ¿ó³tego sera pokro-

jonego w kostkê
folia aluminiowa
Miêso dok³adnie wymieszaæ z kukury-

dz¹, orzeszkami ziemnymi, sol¹ i sosem
chili. Z masy uformowaæ 16 p³askich ste-
ków. Na po³owie steków roz³o¿yæ kostki sera.
Przykryæ pozosta³ymi stekami a brzegi do-
brze œcisn¹æ. Na ruszcie u³o¿yæ foliê alumi-
niow¹, lekko naoliwiæ a brzeg zagi¹æ do góry.
Grilllowaæ oko³o 8 minut z ka¿dej strony.

Gêste sosy warzywne popu-
larnie zwanych dipami

Jest wiele gotowych, ale mo¿na spró-
bowaæ przygotowaæ je samemu.

Dip z ogórka:
100 ogórków
200 ml œmietany
2 ³y¿ki startego chrzanu
3 ³y¿ki drobno pokrojonych zió³: zie-

lonej pietruszki, koperku i szczypiorku,
cukier, sól i pieprz

Ogórki umyæ, obraæ przekroiæ i usun¹æ
nasiona. Mi¹¿sz pokroiæ na kawa³ki, zmik-
sowaæ ze œmietan¹, dodaæ chrzan, zio³a i
doprawiæ.

Dip z pomidorów:
50 g koncentratu pomidorowego
200 g twaro¿ku homogenizowanego
100 ml jogurtu
1 z¹bek czosnku,
kilka kropli sosu chili,
1 pêczek koperku, sól i pieprz
Czosnek obraæ i zmia¿d¿yæ. Koperek

drobno pokroiæ. Zmiksowaæ wszystkie
sk³adniki i doprawiæ sol¹.

Uwagi na koniec:
¯eby rzeczywiœcie mieæ przyjemnoœæ z

grilllowania trzeba trochê wczeœniej siê
przygotowaæ. Nie tylko marynowanie miês,
ale tak¿e zgromadziæ sprzêty, deski i no¿e
do krojenia, przyprawy, jednorazowe tac-
ki, talerzyki, sztuæce, kubeczki czy szklan-
ki, pieczywo i napoje oraz du¿¹ iloœæ ser-
wetek papierowych. Wa¿ny jest tak¿e do-
brej jakoœci wêgiel drzewny, daj¹cy równo-
mierne ¿arzenie i nie wydzielaj¹cy szkodli-
wych produktów spalania – najlepiej z cer-
tyfikatem FSC na opakowaniu. Ruszt na-
le¿y naoliwiæ i dobrze nagrzaæ zanim u³o-
¿ymy na nim porcje przeznaczone do pie-
czenia, dziêki temu miêso nie bêdzie siê
przyklejaæ do rusztu.

Jeszcze jedna rada. Miêso soliæ pod ko-
niec pieczenia a przed podaniem na ka¿d¹
porcjê po³o¿yæ kawa³ek mas³a „smakowe-
go”, np. pieprzowe, pomidorowe, zio³owe.

Mas³o pomidorowe:
125 g mas³a
1 ³y¿eczka koncentratu pomidorowego
sos Tabasco
sól, pieprz, pietruszka
Miêkkie mas³o utrzeæ z koncentratem

pomidorowym, sol¹ pieprzem oraz drobno
posiekan¹ pietruszk¹. Doprawiæ sosem
Tabasco.

Owoce, warzywa, orzechy dostarczaj¹
nam soli mineralnych, miêdzy innymi po-
tasu, magnezu i witamin: A, C, i z grupy B.
Kefir zawiera bia³ko i wapñ. A b³onnik i
pektyny reguluj¹ pracê przewodu pokar-
mowego, obni¿aj¹ poziom cukru i choleste-
rolu w krwi.

Sa³atka wykwintna:
kilka liœci sa³aty kilka „w¹sów”

szczypiorku
1 kiœæ winogron pó³ szklanki jogur-

tu naturalnego
garœæ ³uskanych orzechów w³oskich

sok z cytryny
pó³ ¿ó³tej papryki sproszkowana

ostra papryka
3 grube plastry sera Gouda sól zio-

³owa, ³y¿eczka cukru
Sa³atê porwaæ na ma³e kawa³ki, u³o¿yæ

na dnie salaterki, skropiæ sokiem z cytry-
ny. Na niej uk³adaæ przekrojone na pó³ i
oczyszczone z pestek winogrona. Paprykê
i ser pokroiæ w cienkie s³upki. Po³¹czyæ je
z pozosta³ymi sk³adnikami. Dodaæ orzechy
i posiekany szczypiorek. Jogurt wymieszaæ
z odrobin¹ ostrej papryki, sol¹ zio³ow¹ i
cukrem. Polaæ sa³atkê sosem i przybraæ
reszt¹ winogron.

Mas³o zio³owe:
125 g mas³a
³y¿eczka suszonego estragonu lub ty-

mianku, sól i pieprz
postêpowaæ jak wy¿ej.
Mas³o mo¿na po³¹czyæ z czosnkiem,

papryk¹ suszon¹, lub te¿ innymi zio³ami.

S E K R E T Y
G A R N K A

Kuchnia „Biuletynu
Miejskiego” pod

redakcj¹ specjalistki
w dziedzinie ¿ywienia

Hanny
Janiszewskiej-Celej
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... szachy

Gra w szachy jest jedn¹ z ciekawszych
form spêdzania wolnego czasu. Szachy to
gra strategiczna, w której sam podejmu-
jesz decyzje, ponosisz tak¿e ich konse-
kwencje, analizujesz wykonane posuniêcia
przeciwnika, szukasz najlepszych rozwi¹-
zañ, zg³êbiasz przyczyny pora¿ki.

¯eby œwietnie graæ w szachy, niezbêd-
ne s¹: pasja, zaanga¿owanie, nauczyciel
albo podrêcznik oraz szachownica.

Szachy to sztuka czy… nauka œcis³a? To
trudne pytanie, ale faktem jest, ¿e ksi¹¿ka
o szachach autorstwa Emanuela Laskera,
jednego z pierwszych oficjalnych mistrzów
œwiata, godna by³a s³owa wstêpnego pióra
samego Alberta Einsteina.

Szachy powsta³y tak dawno, ¿e dziœ ich
pocz¹tki owiane s¹ mgie³k¹ tajemnicy.
Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e protoplasta tej
gry, czyli szachownica, po której przesu-
wano pionki poruszaj¹ce siê na ró¿ne spo-
soby, znana by³a na Wschodzie ju¿ w 2500
roku p.n.e.

Tak skomplikowana gra nie mog³a byæ
dzie³em jednej chwili ani jednego cz³owie-
ka. Powsta³a raczej z po³¹czenia ró¿nych
prostszych gier i ich d³ugiej ewolucji.

Wed³ug bardzo starej hinduskiej legen-
dy wynalazc¹ szachów by³ nauczyciel na-
stêpcy tronu Sissa-Nassir. Gra ta mia³a
uwidoczniæ przysz³emu w³adcy, ¿e bez
wsparcia poddanych król niewiele znaczy.
W nagrodê Sissa za¿¹da³ jednego ma³ego
ziarenka zbo¿a za pierwsze pole szachow-
nicy, dwóch za drugie, czterech za trzecie
itd. – za ka¿de nastêpne dwa razy wiêcej
ni¿ za poprzednie. Królowi wydawa³o siê,
¿e jest to bardzo skromna proœba, ale oka-
za³o siê, i¿ uczony powinien otrzymaæ
18 446 744 073 709 551 616 ziaren.
Nie wystarczy³oby zbo¿a z ca³ego œwiata,
¿eby spe³niæ proœbê Sissy!

Zgodnie z pomys³em na pierwsze sza-
chy, pochodz¹cym prawdopodobnie z Chin
i udoskonalonym w Indiach, dwie maleñ-
kie armie mia³y stoczyæ na szachownicy
miniaturow¹ bitwê. Gra mia³a s³u¿yæ roz-
wojowi inteligencji oraz zmys³u taktyczne-
go i strategicznego bez rozlewu krwi.

Przywieziona do Persji przez karawany
kupieckie gra w szachy rozpowszechni³a siê
pod nazw¹ Chatrang. Œlady jêzyka perskie-
go odnaleŸæ mo¿na w niektórych szachowych
okreœleniach, np. od s³ów shah-mat „król
nie ¿yje”, pochodz¹ terminy: szach i mat.

Ostateczna ewolucja zasz³a prawdopo-
dobnie oko³o II – IV wieku n.e. Z arabskich
dworów ksi¹¿êcych w Hiszpanii i na Sycy-
lii, gdzie ustalono nowe regu³y, w VIII i IX
wieku rozprzestrzeni³y siê wœród europej-
skich kupców. Pewien wk³ad mieli równie¿
krzy¿owcy, którzy nauczywszy siê graæ pod-
czas walk o Ziemiê Œwiêt¹, sprowadzili sza-
chy do swoich krajów ojczystych.

Oko³o roku 1050 powszechnie szano-
wany nadworny lekarz Alfonsa VI Kastylij-
skiego stwierdzi³, ¿e nauka „nowej” gry w
szachy powinna byæ zalecana w podrêcz-
nikach dworskich. Bêd¹c doskona³ym æwi-
czeniem inteli-
gencji, kszta³to-
wa³a kulturê i
moralnoœæ do-
skona³ego dwo-
rzanina.

ROZWI¥¯
ZADANIE

Czarne zaczyna-
j¹ grê. Jak zdo-
byæ hetmana?

Gramy w szachy

Historia
szachów

(czêœæ pierwsza)

Andrzej Mazurkiewicz

... na ryby
Zawody dla dzieci
o Puchar
„Biuletynu  Miejskiego”

Mnóstwo nagród i dobra zabawa! Zgod-
nie z obietnic¹, dan¹ dzieciom na zawodach
z okazji Dni Le¿ajska, tydzieñ póŸniej czyli
8 czerwca br. odby³y siê na zbiorniku Flo-
ryda zawody wêdkarskie o Puchar Biule-
tynu Miejskiego, a w³aœciwie... o dwa pu-
chary, bowiem podzieliliœmy dzieci na dwie
grupy wiekowe: do lat 11 i od 11 do 14 lat.

A oto wyniki:
W kategorii do 11 lat: 1. Micha³ D¹-

browski, 2. Damian Szarek, 3. Aneta Trest-
ka, 4. Tomasz Otrêba, 5. Krzysztof Soko-
³owski, 6. Marcin Decowski.

W kategorii 11 – 14 lat: 1. Blanka Gdu-
la, 2. Sylwia Trestka, 3. Dawid Barczak,
4. Mateusz Koziarz, 5. Rafa³ Kwieciñski, 6.
Agata Flak.

Sponsorami zawodów byli: Miejski Za-
k³ad Komunalny, ZPOW Hortino Sp. z o.o.
Le¿ajsk oraz „Biuletyn Miejski”, Zdzis³aw
Gdula sklep Zoologiczno-Wêdkarski w Le-
¿ajsku, W zawodach wziê³o udzia³ 34 dzie-
ci. W kategorii do 11 do 14 lat by³o ich 20, a
w kategorii do 11 lat niewiele mniej, bo 14.

Osobiœcie by³em bardzo zadowolony po
zakoñczonych zawodach, poniewa¿ moja,
trzyosobowa „dru¿yna” zajê³a 2 i 3 miejsce
w kategorii do 11 lat (Damian Szarek, Ane-
ta Trestka) i 2 w kategorii 1 do 14 lat (Syl-
wia Trestka). Ja natomiast po po³udniu tego
dnia zaj¹³em 1 miejsce w zawodach o Pu-
char Wójta Gminy Grodzisko Dolne. Total
sukces!

Uczestnicy zawodów w pe³nym sk³adzie, po rozdaniu nagród. Zwyciêzcy: z lewej
strony Blanka Gdula (z wêdk¹), z prawej – Micha³ D¹browski (te¿ z wêdk¹).
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... na ryby

Stanis³aw „Esox” M¹czka

Dni Le¿ajska 2003
Zawody wêdkarskie dla seniorów o Pu-

char Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wy-
gra³ Zdzis³aw Gdula. Kolejne miejsca uzy-
skali: Eugeniusz Smoleñ, Piotr Filipowski,
Andrzej D¹browski; Maciej Kucharski i
Zygmunt Kryla. Oprócz Pucharu Przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej dodatkowymi
nagrodami by³y ksi¹¿ki o tematyce wêdkar-
skiej (razem z ksi¹¿kami dla dzieci ich war-
toœæ wynios³a 350 z³).

dwie prenumeraty „Wiadomoœci Wêdkar-
skich” na kwotê 75,60 z³); Ko³o Grodzisko
Dolne przekaza³o dodatkowe nagrody (za
100 z³); Ko³o SAN Le¿ajsk (za 120 z³) i Ko³o
Szuwarek Nowa Sarzyna (za 100 z³). P³yty
CD-ROM z pracami konkursowymi doœlê
do szkó³ po wakacjach, a wyniki konkursu
uka¿¹ siê tak¿e w formie strony interneto-
wej przy stronie Powiatu Le¿ajsk.

Dziêki konkursowi spotka³em siê te¿ z
dzieæmi ze Szko³y Podstawowej w Hucisku.
Rozmawialiœmy o wêdkowaniu i rybach, o
ochronie wód i bocianów (szko³a uczestni-
czy w programie ochrony bociana bia³ego).
Wraz z Paw³em Gdul¹ zaprezentowaliœmy
sprzêt wêdkarski, a Eugeniusz Dzidek po-
darowa³ szkole akwarium z filtrem do wody.

Zawody dla dzieci i m³odzie¿y Puchar
Burmistrza Miasta Le¿ajska wygra³ Micha³
D¹browski. Pozosta³e miejsca zajêli: Rafa³
Kwieciñski, Tomasz Otrêba, Agata Flak,
Blanka Gdula i Mateusz Koziarz. Oprócz
wymienionego Pucharu Burmistrza Miasta
Le¿ajska by³y liczne nagrody: 4 ksi¹¿ki o
tematyce wêdkarskiej, które ufundowa³
Urz¹d Miejski, paletki do badmintona, te-
nisa itp. na kwotê 103,50 z³ od Ko³a PZW
Le¿ajsk nr 18 oraz zegarek za najwiêksza
rybê, baloniki, d³ugopisy, o³ówki, gumki do
mazania od Firmy Provident Polska S.A.
(oko³o 300, z³).

Zdzis³aw Gdula z najwa¿niejszym tro-
feum tych zawodów.

³y, czego dowodem m.in. by³y dwa wspa-
nia³e bolenie – oba po 1,93 kg i sporo in-
nych z³owionych ryb.

Natomiast w Strzy¿owie spotkaliœmy siê
15 czerwca br. Przyby³o 27 zawodników, a
to z przyczyny tej, ¿e w tym samym czasie
w Rzeszowie odbywa³y siê Okrêgowe Mi-
strzostwa Sp³awikowe (dru¿yna Ko³a Le-
¿ajsk zajê³a miejsce 4; a Rafa³ Kwieciñski
– trzecie w kategorii Kadetów).

Zawody w Strzy¿owie wygra³ Bogus³aw
Helowicz z ko³a Pustków Z³oty Leszcz, drugi
by³ Miros³aw W¹sowicz z „Klenia” Strzy¿ów.
Po raz pierwszy w tym roku za³apa³ siê do
szóstki najlepszych zawodnik z Le¿ajska -
Leszek Flak.

Obie imprezy sponsorowa³ Browar Le-
¿ajsk.

Micha³ D¹browski, dzielny rybak z Pu-
charem Burmistrza.

Konkurs plastyczny
Mam nadziejê, ¿e do 15 szkó³, które

uczestniczy³y w konkursie dotar³y ju¿
wszystkie ksi¹¿ki, a Szko³a Podstawowa nr
3 w Le¿ajsku i Zespó³ Szkó³ w Giedlarowej
dodatkowo od lipca br. bêd¹ odbieraæ „Wia-
domoœci Wêdkarskich”; prenumeratê
ufundowa³o Ko³o Le¿ajsk nr 18.

Fundatorzy nagród: Powiat Le¿ajsk
(ksi¹¿ki na kwotê 312,10 z³); Ko³o Le¿ajsk
(ksi¹¿ki na kwotê: 196,80 z³ i wspomniane

Spinningowe
Mistrzostwa Ko³a

Zawody te odby³y siê 22 czerwca br. na
zbiorniku Floryda. Chyba ze wzglêdu na
wczesn¹ porê zbiórki (w pó³ do czwartej
rano) zawodnicy nie dopisali. Mistrzem
Ko³a Seniorów zosta³ Andrzej D¹browski
(z³owi³ szczupaka w pierwszej turze zawo-
dów i okonia w drugiej turze), a Piotr Heli-
niak zosta³ Mistrzem Ko³a Juniorów.

Pogoda by³a kiepska – zimno i wietrz-
nie. Wicemistrzem ko³a zosta³ Zbigniew
Kryla i razem Andrzejem D¹browskim bêd¹
reprezentowaæ Ko³o na Mistrzostwach
Okrêgu.

Spinningowy Mistrz Ko³a PZW nr 18
Kol. Andrzej D¹browski.

2 x Spinningowe
Grand Prix

W miejscowoœci Nowa Wieœ na rzece
Wis³ok spotkaliœmy siê w 25 maja br. W
zawodach wziê³o udzia³ 39 zawodników.
Mimo mêtnej wody w rzece zawody siê uda-

Inne wieœci
1 czerwca br. Micha³ D¹browski zaj¹³ 4

miejsce w zawodach z okazji Dnia Dziec-
ka, które odby³y siê na rzece Wis³ok w Rze-
szowie. Przypominam, ¿e Micha³ jest te¿
tegorocznym zdobywc¹ Pucharów: Burmi-
strza Miasta i „Biuletynu Miejskiego” (w
kategorii do lat 11). Gratulujê! Mo¿e znaj-
dzie siê sponsor, który zainwestuje w Mi-
cha³a, tak by nie traci³ zainteresowania
wêdkowaniem? Bo ostatnio Micha³ „zdra-
dza” wêdkarstwo dla ... szachów i w tej
dziedzinie te¿ odnosi sukcesy!

Po lewej stronie miejsce drugie Jakub
Fluda ko³o Nowa Sarzyna; po prawej
miejsce pierwsze Marek Waniewski ko³o
Dêbica „Troæ”.
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Bezkrólewie (1632)
i W³adys³aw IV (1633–1648)

W okresie bezkrólewia, po œmierci Zyg-
munta III, wybito tylko, talary koronne i
toruñskie. Pierwsze – na awersie mia³y u
góry napis DEVS PROVIDEBIT, ni¿ej insy-
gnia królewskie- koronê, ber³o, miecz i jab³-
ko, zaœ na rewersie typowe napisy i tarcze
herbowe. Drugie – mia³y identyczny awers,
natomiast na rewersie herb Torunia pod-
trzymywany przez anio³a.

Równie¿ panowanie W³adys³awa IV, za-
pisa³o siê w mennictwie polskim tylko emi-
sjami monet grubych. Wynika³o to z faktu,
¿e w obiegu pozostawa³a ogromna iloœæ
monety drobnej wybitej przez Zygmunta III
– szel¹gów, groszy, pó³toraków, trojaków,
szóstaków i ortów, która zaspokaja³a w
pe³ni potrzeby rynku pieniê¿nego. Nie by³o
wiêc celowe emitowanie tych gatunków pie-
ni¹dza. Ponadto zaœ obowi¹zywa³a nadal
ustawa z 1627 r. zakazuj¹ca bicia drobnej
monety. W efekcie – mennictwo W³adys³a-
wa IV to grube srebro i monety z³ote.

Z monet koronnych W³adys³aw IV bi³
pó³talary (wszystkie s¹ dziœ rzadkie), tala-
ry (w wiêkszoœci doœæ pospolite) oraz nie-
zmiernie rzadkie dukaty.

Z monet litewskich znany jest tylko
portuga³, tzn. dziesiêciodukatówka, z pew-
noœci¹ próbna i o olbrzymiej rzadkoœci.

Monety gdañskie W³adys³awa IV, to
rzadkie pó³talary i popularniejsze – ogól-
nie bior¹c – talary. Wœród tych ostatnich
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przepiêk-
ne, wczesne talary (1636–1638) z popier-
siem króla zwróconym prawie na wprost.
Twórc¹ portretu królewskiego na tym ta-
larze jest Jan Höhn (senior), znany meda-
lier gdañski.

Bito tak¿e dukaty (1633–1636 i 1638–
–1648) oraz piêkne 2, 3 i 4 dukatówki z
panoram¹ miasta na rewersie.

Na monety toruñskie W³adys³awa sk³a-
daj¹ siê bardzo rzadkie pó³talary i w wiêk-
szoœci raczej pospolite talary. Ponadto ca³y
ci¹g rzadkich dukatów (1633–1648).

Natomiast z monet elbl¹skich wybito
tylko rzadkie ju¿ dziœ pami¹tkowe talary z
podwójn¹ dat¹ 1635/36.

Koñcz¹c ten krótki przegl¹d warto wspo-
mnieæ o wielkiej ciekawostce, jak¹ s¹ ko-
piejki rosyjskie, wybite dla cara W³adys³a-
wa Zygmuntowicza. „Car i Wielki KniaŸ W³a-
dys³aw ¯igimontowicz Wsieja Rusi” – jak
g³osi napis na monetach – to nikt inny jak
królewicz W³adys³aw, póŸniejszy król W³a-
dys³aw IV, który we wczesnej m³odoœci, w
sierpniu 1610 roku, po przeprowadzonej
przez Zygmunta III zwyciêskiej wojnie z Ro-
sj¹ zosta³ uznany carem moskiewskim! Ca³a
historia by³a doœæ krótkotrwa³a. Ju¿ w li-
stopadzie 1612 roku polska za³oga Kremla
skapitulowa³a i w ten sposób zakoñczy³o siê
panowanie m³odocianego „Cara W³adys³a-
wa” (który zreszt¹ nigdy w Moskwie nie by³).
Pozosta³y jednak monety – maleñkie niefo-
remne kopiejki srebrne (istniej¹ równie¿
egzemplarze wybite w z³ocie). Emitowane
by³y g³ównie przez mennicê moskiewsk¹, ale
znane s¹ równie¿ z mennicy nowogrodzkiej.
Wszystkie one s¹ dzisiaj rzadkie i wysoko
przez zbieraczy cenione.

ronne (wszystkie bardzo rzadkie) i talary,
które nale¿¹ do monet rzadkich (krakow-
skie) lub nawet nadzwyczaj rzadkich (byd-
goskie wschowskie). Znana jest równie¿
trzytalarówka bita stemplem talara poje-
dynczego, ale potrójnej gruboœci (zw.
pied.fort). Z monet z³otych Jana Kazimie-
rza bite by³y pó³dukaty, dukaty, ponadto
zaœ 2-, 3-, 4-, 5- i 10-dukatówki czyli por-
tuga³y. Monety z³ote bito staranniej ni¿
pozosta³e. Nale¿¹ one dzisiaj – szczególnie
du¿e nomina³y do wielkich rzadkoœci.

Monety opolsko-raciborskie bite by³y w
Opolu. W latach 1657–1661 emitowano
rzadkie dziœ trzykrucierzówki, w 1664 roku
– piêkn¹, skrajnie rzadk¹ piêtnastokrucie-
rzówkê.

Przegl¹d monet litewskich zaczynam
od szel¹gów srebrnych.

Nastêpnie wymieniæ trzeba „boratynki”,
ma³e szel¹gi miedziane. Boratynki litewskie
ró¿ni¹ siê tylko tym od koronnych, ¿e na
rewersie maj¹ Pogoñ a nie or³a. Natomiast
srebrne grosze (1652) to monety bardzo
rzadkie, jak i pó³toraki bite równie¿ tylko
1652 roku.

Ponadto bito równie¿ trojaki i szóstaki.
Orty litewskie emitowano tylko w 1664
roku i nie s¹ to ju¿ dziœ monety pospolite.
Z³otówka – 30 groszy, znana jest tylko jako
unikalna próba i w obiegu nie by³a. Z mo-
net z³otych bito pó³dukaty i dukaty.

Monety gdañskie to kolejno: szel¹gi
(1657–1658), dwugrosze (1651–1653) i
bardzo liczne orty. Pó³talary natomiast bite
tylko na pocz¹tku panowania w latach
1649–1650 s¹ bardzo rzadkie. Talary bite
by³y g³ownie w latach 1649–1650. Nastêp-
nie dwutalar – bity tylko w 1650 roku. Jest
to bardzo du¿a (œrednica 52 mm) i wyj¹t-
kowo piêkna moneta.

Ze z³otych monet bito dukaty i pó³du-
katy i dwudukaty, monety te s¹ bardzo
rzadkie.

Z monet toruñskich bito szel¹gi, dwu-
grosze, a przede wszystkim orty (emitowa-
ne z ma³ymi przerwami od 1650–1668
roku. Bito te¿ okaza³e talary w latach
1649–1650 oraz 1659.

Z monet elbl¹skich Jana Kazimierza
bito szel¹gi, dwugrosze, orty i talary. Te
ostatnie bite by³y tylko w 1651 roku i to w
ma³ych iloœciach, dziœ s¹ wiêc bardzo rzad-
kie. Z monet z³otych bito dukaty w latach
1658–1661 i 1663 – wszystkie bardzo
rzadkie.

Jan Kazimierz
(1649–1668)

Za panowania Jana Kazimierza wpro-
wadzono now¹ ordynacjê mennicz¹ z 1650
roku, która nakazywa³a kontynuowanie bi-
cia czerwonych z³otych (czyli dukatów) oraz
talarów. Ponadto nakazywa³a bicie mone-
ty drobnej, z dobrego kruszcu.

Niestety ju¿ wkrótce rozpoczê³y siê woj-
ny, na które trzeba by³o du¿o pieniêdzy –
w efekcie ukazuj¹ siê wiêc nowe, kolejne
ordynacje mennicze, a w ich wyniku war-
toœæ monety ci¹gle siê obni¿a – do obiegu
wchodzi coraz wiêksza iloœæ, coraz mniej
wartego pieni¹dza. Staje siê on nie tyle
œrodkiem wymiany, ile œrodkiem na op³a-
cenie wojska i rosn¹cych d³ugów Rzeczy-
pospolitej.

Przechodz¹c do krótkiego przegl¹du
emitowanego pieni¹dza, trzeba powiedzieæ,
¿e pod wzglêdem rozmaitoœci nomina³ów i
typów (tak¿e w aspekcie numizmatycz-
nym), mennictwo Jana Kazimierza jest
bardzo bogate i ró¿norodne. Niewiele pod
tym wzglêdem ustêpuje mennictwu Zyg-
munta III. Jednak pod wzglêdem wykona-
nia technicznego i artystycznego, monety
nowego w³adcy nosz¹ ju¿ piêtno ogólnego
upadku pieni¹dza w tym okresie. Poziom
opracowania medalierskiego jest s³aby,
stemple ryte niedbale i w poœpiechu, bite
niestaranne – w sumie monety na ogó³
brzydkie. Równie¿ stan zachowania spoty-
kanych dziœ monet Jana Kazimierza jest
wyraŸnie gorszy ani¿eli monet jego poprzed-
ników lub nastêpców.

Ci¹g monet koronnych rozpoczynaj¹
niezmiernie rzadkie denary z pocz¹tków
panowania (bite przez mennicê poznañ-
sk¹). Nastêpnie id¹ szel¹gi srebrne (1652
– 1653) – równie¿ wielkiej rzadkoœci. W
roku 1650 by³y te¿ bite du¿e szel¹gi mie-
dziane, dziœ ju¿ doœæ rzadkie. Nastêpnie w
latach 1659–1667 bite by³y „boratynki”,
czyli ma³e szel¹gi miedziane, których na-
zwa powsta³a od imienia Tytusa Boratinie-
go. Nastêpny nomina³ to grosze srebrne z
roku 1650 z or³em na awersie oraz koron¹
królewsk¹ i poziomym napisem na rewer-
sie. Dalej id¹ pó³toraki (które w przypadku
Jana Kazimierza nale¿¹ do monet rzad-
kich), dwugrosze (na ogó³ pospolite), troja-
ki (o ró¿nej rzadkoœci) i wreszcie wielkie ilo-
œci szóstaków. Szóstak z 1650 roku zupe³-
nie odmienny (z or³em na rewersie bity z
dobrego srebra, jeszcze wg pierwszej ordy-
nacji menniczej), jest rzadki. PóŸniejsze
szóstaki – z wyj¹tkiem szóstaków lwow-
skich i szóstaków z 1658 roku – nale¿¹ do
monet pospolitych.

Nastêpny gatunek – orty, bity by³ w
ci¹gu ca³ego panowania. Do szczególnie po-
szukiwanych nale¿¹ orty bydgoskie 18 i
21 groszowe – te ostatnie rzadsze. Dalej
orty lwowskie (z ma³ym herbem Lwowa
pod popiersiem króla na awersie). Rocznik
1656 nie jest zbyt rzadki, natomiast ort z
roku 1657 stanowi rzadkoœæ. Najrzadszym
natomiast ortem koronnym Jana Kazimie-
rza jest bezsprzecznie ort z 1660 r. – praw-
dziwy rarytas wœród ortów.

Nastêpnym nomina³em s¹ tymfy, za-
fa³szowane z³otówki, których nazwa pocho-
dzi od nazwiska projektodawcy Andrzeja
Tymfa. S¹ one pospolite. Istniej¹ natomiast
z³otówki próbne z popiersiem króla i te s¹
niezmiernie rzadkie. Dalej id¹ pó³talary ko-

 Filatelistyka
Oto kopia arkusika wydanego przez

Pocztê Chorwacji z okazji wizyty Papie¿a
Jana Paw³a II w tym kraju.

Historia pieni¹dza polskiego
(ci¹g dalszy)


