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W ho³dzie patriotom

Podnios³¹ uroczystoæ oddania ho³du patriotom, poleg³ym za woln¹ Polskê w XIX i XX wieku oraz uczczenia
85 rocznicy odzyskania przez nasz kraj
 dziêki nim  niepodleg³oci, u stóp
obelisku przycupniêtego na skrzy¿owaniu dróg prowadz¹cych z kilku stron do
Le¿ajska obchodzilimy w tym roku w
miecie w wigiliê wiêta narodowego, 10
listopada.
Wieczorna Msza w. koncelebrowana w
le¿ajskiej bazylice odprawiona zosta³a przez
kilkunastu kap³anów z zakonu oo. Bernardynów. Jej rozpoczêcie poprzedzi³ wzruszaj¹cy i perfekcyjnie przygotowany majestatyczny monta¿ s³owno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego i chór pod dyrekcj¹ Barbary Kuczek.
Oprawê muzyczn¹ Mszy w. przygotowa³a Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Grodziska pod batut¹ Marka
Chudzika. Rys historyczny wydobywania
siê naszego kraju z zaborów i wojennych
zawieruch XX wieku oraz zawirowañ politycznych przedstawi³ historyk le¿ajski Bogumi³ Pempu. W homilii o. Kasjan rozszerzy³ go o pytanie: co my pozostawimy po
sobie. I zada³ nam pytania: czy aby nie za
ma³o troszczymy siê o swoj¹ Ojczyznê, dlaczego wci¹¿ trudno nam dojæ do porozumienia? Odwo³uj¹c siê do przes³añ poetów
epoki romantyzmu, nawo³ywa³, abymy siê
zastanawiali nad tym, jak nasze decyzje
bêd¹ rzutowaæ na przysz³oæ nastêpnych
pokoleñ. Mo¿e jednak warto dla dobra
wiêkszoci ludzi zrezygnowaæ ze swoich
ambicji politycznych?! I zakoñczy³ s³owami:  Zastanówmy siê, jaki posag wniesiemy do historii, której na imiê Ojczyzna.
Po uroczystej Mszy w. w intencji Ojczyzny wszyscy jej uczestnicy wyruszyli pod
pomnik-obelisk, by w tym miejscu z³o¿yæ
wieñce i pal¹ce siê znicze w podziêce tym,
dla których has³o Bóg-Honor-Ojczyzna
by³o wa¿niejsze od ¿ycia. I dziêki którym
mamy teraz wolnoæ, któr¹ rozporz¹dzamy.
Za to, co teraz czynimy, os¹dz¹ nas przysz³e pokolenia.
Przy pomniku pe³nili wartê harcerze i
liczne poczty sztandarowe. Wieñce sk³adali i pochylali siê nisko przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, organizacji pañstwowych i spo³ecznych. Harcerze przynieli pal¹ce siê znicze, wieczne wiat³o
nadziei i pokoju.

Odnowiony orze³
z Katafalku Potockich

Jednym z najosobliwszych eksponatów
w zbiorach Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów s¹ dwie pary lwów i or³ów  podstawki pod trumnê katafalku wykonanego
na pogrzeby Anny Potockiej i Franciszka
Salezego Potockiego, które odby³y siê w
lutym i listopadzie 1772 r. w kociele bernardynów w Krystynopolu.
W 1997 r. w pracowni konserwatorskiej
na Wawelu przeprowadzona zosta³a nieodp³atnie konserwacja lwów, które zosta³y
uwzglêdnione w presti¿owej wystawie sztuki polskiej pt. Kraj skrzydlatych jedców
w USA (19992000 r.) i w Zamku Królewskim w Warszawie (2000 r.). Stan pozosta³ych elementów wymaga³ natychmiastowych dzia³añ konserwatorskich. We wrzeniu br. zamierzenie to zrealizowano w odniesieniu do jednego z or³ów.
Odnowiona rzeba or³a, po zbadaniu
stratygrafii nawarstwieñ oraz chemicznym
zdjêciu zbêdnych póniejszych przemalówek, poddana zosta³a dezynsekcji i impregnacji. W dalszej kolejnoci uzupe³niono
pierwotne warstwy kredowo-klejowe i niemal ca³¹ powierzchniê figury, po po³o¿eniu
pulmentu, pokryto srebrzank¹, któr¹ nastêpnie wypolerowano i odpowiednio zabezpieczono. Dezynsekcji, impregnacji i restauracji poddane zosta³y równie¿ polichromowane partie. Orze³ urzeka dzi monumentalnym splendorem. Ma skrzyd³a nieznacznie rozpostarte i pióra opadaj¹ce w
dó³. Stoi na jednej nodze, drug¹  doæ

znacznie podnosi w górê. Ma lekko rozwarte, potê¿ne szpony. Gest, o którym mowa,
jest nienaturalny, zdradza pewien wysi³ek.
Wspó³gra doæ wymownie z uk³adem posêpnej g³owy osadzonej na d³ugiej szyi.
Widoczne odchylenie od wertykalnych osi
jest jednym z dowodów na parzysty i symetryczny uk³ad elementu w kontekcie reszty struktury katafalku i trumny. Kszta³t g³owy ma wyj¹tkowy. Szeroko otwarte, zapatrzone w dal oczy oraz lekko rozchylony
dziób, pe³en ¿a³osnego grymasu, przywo³uje nastrój smutku i bólu. Oblicze pozbawione jest pe³nego w³adczoci i uwagi,
otwarcia na rzeczywistoæ, tak charakterystycznego dla or³a. Dostrzec w nim mo¿na jedynie melancholiê i pe³ne goryczy nawo³ywanie do smutku.
Konserwacja or³a z katafalku Potockich okaza³a siê mo¿liwa dziêki pomocy finansowej udzielonej Muzeum w bie¿¹cym roku przez Radê Miejsk¹ Le¿ajska w wysokoci piêciu tysiêcy z³otych.
Przeprowadzono j¹ w pracowni Stanis³awa
K³osowskiego z Krakowa. Na podobny zabieg czekaj¹ pozosta³e or³y. Niekorzystnie
prezentuj¹ siê one w kontekcie innych
obiektów wyeksponowanych we wnêtrzu
zabytkowej sali gromadz¹cej pami¹tki kultury staropolskiej. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
najbli¿sza przysz³oæ przyniesie rozstrzygniêcie tego wa¿kiego problemu, a stanie
siê to równie¿ rezultatem wspania³omylnej pomocy szlachetnych darczyñców.

o. Efrem Obrunik

Marcin Daniec chce
rozbawiæ miasto

28 listopada br. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku z najnowszym programem kabaretowym wyst¹pi Marcin Daniec. Naprawdê warto oderwaæ
siê na dwie godziny od codziennych smutków. Zapraszamy!

(mck)

Prezent dla orkiestry

Orkiestra w naszym miecie otrzyma³a
nowe kurtki. Podarowa³ je Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polski.
Nie da siê ukryæ, ¿e spor¹ w tym zas³ugê ma Antoni Parobek, prezes Zarz¹du Powiatowego tego Zwi¹zku w Le¿ajsku, a zarazem przewodnicz¹cy G³ównej Komisji
Rewizyjnej ZOSP.

(sp)

ONI ZDOBYLI MISTRZOSTWO JESIENI  szczegó³y na str. 23

(bwl)

W imieniu mieszkañców Le¿ajska wieniec z³o¿yli: burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Tadeusz Karaku³a oraz
wiceburmistrz Daniel Zaj¹c.
Fot. Barbara Wo-Lisiecka

Biuletyn Miejski

Od lewej (stoj¹): Trener J. Dubiel, kier. dru¿yny J. Berestka, zawodnicy: A. Danielak, M. Szmuc, J. Rochecki, W. Baj, S. wi¹der, A. Stiepeniec, G. Nalepa, P. Kowalczyk, Sz. Pazdan, D. Bartnik, kier. dru¿yny P. Kochmañski. (klêcz¹): zawodnicy:
S. Bednarz, T. Wilusz, K. Sier¿êga, P. Siek, J. Iwanicki, A. Lebioda, Sz. Szyde³ko.
Na zdjêciu nie ma zawodników: T. wi¹dra, R. Czy¿a, A. B³otniego i D. Wylazia.
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³aj¹ od kilku lat, dysponuj¹ okrelonymi
(siêgaj¹cymi niekiedy 500 tys. z³otych)
kwotami, z których finansuj¹ monitorowanie miasta, wspó³pracê z trudn¹ m³odzie¿¹, ograniczniki ruchu pojazdów, poprawê
owietlenia, pomoc poszkodowanym,
wspieraj¹ policjê i stra¿ miejsk¹ w zakupie
potrzebnego sprzêtu.

Fot. Grzegorz Korasadowicz

Najpiêkniejsze
posesje

7 padziernika br. Burmistrz Miasta
Le¿ajska Tadeusz Trêbacz spotka³ siê z
laureatami Konkursu na naj³adniejsz¹
posesjê. W towarzystwie cz³onków Komisji, która rozstrzyga³a konkurs, wrêczy³
zwyciêzcom dyplomy oraz nagrody pieniê¿ne zachêcaj¹c do dalszej, tak wielkiej dba³oci o swoje posesje, które daj¹ satysfakcjê w³acicielom, a jednoczenie przynosz¹
splendor miastu. Uznano, ¿e ten konkurs
powinien staæ siê zachêt¹ dla innych do zaanga¿owania siê w prace upiêkszaj¹ce swoje domy i ogródki.
Laureaci otrzymali nastêpuj¹ce nagrody pieniê¿ne: Dorota i Józef Golikowie
oraz Beata i Krzysztof Stopyrowie  dwie
równorzêdne nagrody za zajêcie I miejsca
 1000 z³,
El¿bieta i Jerzy Wojterowie  za zajêcie II miejsca  800 z³, Maria i Eugeniusz
Siustowie  za zajêcie III miejsca  500 z³.
Serdecznie gratulujemy.

Bejod

Bezpieczne miasto

 Chcemy powo³aæ na terenie miasta
organizacjê, która zajmowa³aby siê
sprawami bezpieczeñstwa  stwierdzi³ 18
wrzenia br. zastêpca burmistrza Daniel
Zaj¹c do zebranych w sali posiedzeñ osób,
aprobuj¹cych tê inicjatywê.  Nie chcê
przez to powiedzieæ, ¿e zamierzamy
wyrêczaæ policjê, lub stra¿ miejsk¹.
Taka organizacja znajdzie sobie pewne
nisze i bêdzie wspó³pracowaæ z po¿ytkiem dla mieszkañców i dla nas samych.
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Le¿ajsk zawi¹zali tego dnia cz³onkowie za³o¿yciele  blisko 30 osób. Zebrani zapoznali
siê ze statutem, a radca prawny Urzêdu
Miejskiego Bo¿ena Pest zapozna³a obecnych z celami, jakie przywiecaj¹ Stowarzyszeniu. To miedzy innymi: wypracowanie
programu inicjatyw sprzyjaj¹cych podniesieniu stanu bezpieczeñstwa, budowanie
lobby wspieraj¹cego dzia³ania policji w pracy prewencyjnej, aktywizowanie lokalnej
spo³ecznoci w zakresie przeciwdzia³ania
przestêpczoci i patologiom spo³ecznym,
kreowanie i umacnianie wspó³pracy w³adz
lokalnych, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucji pozarz¹dowych i mediów, organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach, zw³aszcza pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i finansowej
oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach
odpowiedzialnoci karnej sprawców wypadków, funkcjonowania ochronnych ubezpieczeñ komunikacyjnych.
Zgromadzeni jednog³onie uchwalili
statut i powo³ali Komitet Za³o¿ycielski Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Le¿ajsk.
Nastêpnie Komitet Za³o¿ycielski podj¹³
uchwa³ê w sprawie powo³ania stowarzyszenia i realizacji jego za³o¿eñ statutowych.
2 padziernika br. do rejonowego S¹du
Gospodarczego w Rzeszowie z³o¿ony zosta³
wniosek o wpisanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru S¹dowego. Lada dzieñ bêdzie ono mog³o rozpocz¹æ sw¹ dzia³alnoæ.
Dodajmy, ¿e tego typu organizacje istniej¹ ju¿ w ró¿nych miastach w kraju, dzia-

Trójka
 szko³a z klas¹

(em)

W roku szkolnym 2002/2003 le¿ajska Szko³a Podstawowa nr 3 bra³a udzia³
w akcji Szko³a z klas¹ organizowanej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego, przez Gazetê
Wyborcz¹ i Fundacjê Centrum Edukacji
Obywatelskiej.

Z Kury³ówki
do Le¿ajska

Miejskiej Oczyszczalni cieków w Le¿ajsku przyby³ nowy kontrahent. Jest
nim gmina Kury³ówka.
W padzierniku br. zosta³o zawarte porozumienie miêdzy gmin¹ Kury³ówka a
gmin¹ miasto Le¿ajsk  w³acicielem Miejskiej Oczyszczalni cieków. Z owego ekologicznego paktu wynika, ¿e odbieraniem i
przerobem nieczystoci p³ynnych z gospodarstw kury³owskich zajmie siê Miejska
Oczyszczalnia cieków w Le¿ajsku.
Umowê podpisali: burmistrz Le¿ajska
Tadeusz Trêbacz i wójt gminy Kury³ówka Tadeusz Halesiak.
W ten sposób gmina Kury³ówka przy³¹czona zosta³a do le¿ajskiej oczyszczalni.
Wczeniej zamierza³a wspólnie z gmin¹ Le¿ajsk budowaæ oczyszczalniê w Wierzawicach.
Przewiduje siê, ¿e Miejska Oczyszczalnia cieków w Le¿ajsku przyjmie z gminy
Kury³ówka oko³o 700 metrów szeciennych
zanieczyszczeñ na dobê.

(bwl)

Pomó¿my Marcie
Aby uzyskaæ tytu³ Szko³y z klas¹ trzeba by³o na co dzieñ podporz¹dkowaæ siê
szeciu podstawowym zasadom: dobrze
przekazywaæ wiedzê ka¿demu uczniowi,
oceniaæ swych podopiecznych sprawiedliwie, ale jednoczenie tak, by motywowaæ ich
do nauki, uczyæ mylenia i rozumienia wiata, rozwijaæ umiejêtnoci pracy zespo³owej
i budziæ wra¿liwoæ na sprawy spo³eczne,
budowaæ u uczniów poczucie w³asnej wartoci i tworzyæ w szkole atmosferê wzajemnego szacunku, przygotowaæ dzieci do przysz³oci czyli wejcia w nowoczesny wiat
komputerów, internetu, znajomoci jêzyków
obcych, szanowania przyrody bogatej kultury swej ma³ej i du¿ej ojczyzny.
W realizacjê tych zadañ zaanga¿owani
byli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Jestemy przekonani, ¿e nasze dzia³ania w
ramach akcji Szko³a z klas¹ pos³u¿y³y rozwojowi edukacji, budzeniu zainteresowañ i
pasji uczniów, uwra¿liwi³y ich na sprawy
spo³eczne, sprzyja³y rozwojowi poczucia w³asnej wartoci i budowaniu dobrych relacji
miêdzy uczniem a nauczycielem.
Akcjê zakoñczylimy sukcesem  otrzymalimy tytu³ Szko³a z klas¹, z czego jestemy naprawdê dumni. Zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e ten tytu³ zobowi¹zuje.
Dlatego zamierzamy kontynuowaæ wszelkie inicjatywy, które sprawi³y, ¿e go uzyskalimy. Ma³o tego, postaramy siê je rozwin¹æ i uatrakcyjniæ. W sumie przecie¿ nie
o nas, nauczycieli, chodzi lecz o dobro naszych wychowanków.

Ewa Rejman

Rodzice Marty Zieliñskiej, chorej na
stwardnienie rozsiane, £ucja i Wojciech
Rechowie drugi rok walcz¹ o utrzymanie przy ¿yciu swej córki, która jest matk¹ dwuletniego synka. Prosz¹ gor¹co o
pomoc przyjació³, znajomych, mieszkañców Le¿ajska i okolic o dalsze finansowe wsparcie niezbêdne na kontynuowanie rozpoczêtego w padzierniku 2002 r.
leczenia interferonem beta 1B.
Kuracja, która musi trwaæ minimum
2 lata, jest bardzo kosztowna  wynosi
oko³o 80 tysiêcy z³otych. Czêciowo, dziêki hojnoci ludzi dobrej woli, kuracja zosta³a ju¿ sfinansowana. Skutki leczenia
s¹ widoczne. Jest szansa, na w miarê samodzieln¹ egzystencjê Marty i wychowywanie 2-letniego synka.
Apelem tym tak bardzo przejêli siê
radni jednej z gmin naszego powiatu,
¿e postanowili oddaæ jedn¹ z diet radnego na rzecz leczenia Marty Zieliñskiej.
Nie jest wykluczone, ¿e w innych gminach znajd¹ siê te¿ ludzie dobrego serca, a radni pójd¹ w lady swych samorz¹dowych kolegów.
Wp³aty nale¿y kierowaæ na:
Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem O/W Rzeszów
Konto: PKO BP I/O Rzeszów
nr 84 10204391-114970056
Tytu³ wp³aty:
Darowizna na leczenie
dla Marty Zieliñskiej.

Og³oszenie p³atne
Poszukujê dzia³ki budowlanej o powierzchni oko³o 10 arów lub domu
w stanie surowym na terenie Le¿ajska.
Telefon kontaktowy: 242-76-16
po godzinie 19.
Biuletyn Miejski
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Kultura nie uznaje granic

Rafa³ Sk¹pski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
4 listopada br. odwiedzi³ Le¿ajsk. Zosta³ przyjêty w ratuszu przez
burmistrza Tadeusza Trêbacza. W spotkaniu uczestniczy³ pe³nomocnik burmistrza ds. promocji miasta Wojciech Wirski.
Burmistrz Le¿ajska w ogólnym zarysie
przedstawi³ dzia³ania samorz¹du lokalnego w dziedzinie rozwoju kultury w miecie.
Zapozna³ gocia z ide¹ Festiwali rokrocznie organizowanych w Le¿ajsku, omówi³
rozwój kontaktów zagranicznych na tym
polu, miêdzy innymi z Ukrain¹, Wêgrami,
Szwedami, S³owakami, Niemcami, Litwinami.
W trakcie rozmowy poruszono te¿ zagadnienia dotycz¹ce promocji miasta. Rafa³ Sk¹pski zapozna³ siê z histori¹ naszego
miasta i zwiedzi³ jego najwiêksze zabytki,
w tym Bazylikê OO. Bernardynów. By³ pod
wra¿eniem bogactwa kulturowego dziedzictwa naszego miasta.
 Wszelkie dzia³ania, s³u¿¹ce rozwojowi kontaktów zagranicznych, uwa¿am za
bardzo cenne  powiedzia³.  Szczególnie
tu, gdzie w ten sposób odtwarza siê naturalne zwi¹zki, które przez wiele lat a nawet wieków istnia³y pomiêdzy spo³ecznociami miast dzi rozdzielonymi granic¹ polityczn¹. Kultura s³u¿y temu, by zapominaæ
o granicach politycznych. Tê wspó³pracê
trzeba rozwijaæ z po¿ytkiem dla tego, co

czysto polskie i czysto ukraiñskie, ale tak¿e z po¿ytkiem dla tego, co niew¹tpliwie w
kulturach obu narodów mo¿emy odnajdywaæ jako wspólne przenikanie.
To, ¿e pañstwo chcecie dni kultury ¿ydowskiej rozszerzyæ na festiwal kultury
narodów, które przez te ziemie siê przewinê³y, jest bardzo cenn¹ ide¹. To powrót do
tradycji. W tej historycznej Galicji dziêki
temu, ¿e zabór by³ naj³agodniejszy, znajdowali schronienie i mo¿liwoæ kultywowania swych obyczajów i swojej kultury przedstawiciele wielu narodów: ¯ydzi, Wêgrzy,
S³owacy, Czesi, Niemcy, wiêc tak rozumiana Galicja powinna dzi tak¿e funkcjonowaæ w imprezach kulturalnych.
 Szacunek dla s¹siada  doda³ R. Sk¹pski  poprzez rozumienie i fascynacjê jego
kultur¹ jest szczególnie wa¿ny w chwili
wejcia Polski do Unii Europejskiej. To, jak
my traktujemy kulturê s¹siada, bêdzie miernikiem traktowania nas przez inne pañstwa
i inne narody Unii. A wiêc tego rodzaju dzia³ania, jak wasze mo¿na tylko wspieraæ i 
jeli siê czasem uda  pomagaæ.

(bwl)

Od lewej: Tadeusz Trêbacz, Wojciech Wirski i Rafa³ Sk¹pski.

FIR M A 
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Fot. bwl
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Komendant Preisner
awansowa³

1 listopada br. Andrzej Preisner dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Le¿ajsku zosta³ mianowany na stanowisko zastêpcy komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Propozycjê
objêcia tego stanowiska otrzyma³ we wrzeniu br. Do koñca padziernika br. pe³ni³
jeszcze swoje obowi¹zki w Le¿ajsku. Teraz obj¹³ je dotychczasowy zastêpca komendanta Marian Szkodziñski.
Andrzeja Preisnera zapytalimy, jak
czuje siê w nowym miejscu i na jak d³ugo
zachowa w pamiêci Le¿ajsk.
 Komendantem Powiatowym Policji w
Le¿ajsku by³em cztery lata. A moje nowe
miejsce pracy mieci siê w budynku, w którym pracowa³em trzynacie i pó³ roku od
chwili ukoñczenia studiów. Zajmowa³em
ró¿ne stanowiska, by³em naczelnikiem wydzia³u GMT, przez kilka lat naczelnikiem
wydzia³u inwestycji.
Okres, jaki spêdzi³em w Le¿ajsku, wspominam bardzo mile. Wiele siê nauczy³em od
kolegów pracuj¹cych w policji, a wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi uk³ada³a siê
nad wyraz poprawnie. Cieszê siê, ¿e jaka
cegie³ka powsta³a tu za mojej kadencji.
Dobra organizacja pracy i finansów spowodowa³y to, ¿e mamy teraz stabilnoæ w
zakresie spraw kadrowych, nowoczesn¹
siedzibê w komisariacie w Nowej Sarzynie,
dobiega koñca rozbudowa lokum w Le¿ajsku. Ta jednostka zawsze pozostanie w mej
pamiêci. Jestem pewien, ¿e znajd¹ siê rodki na jej doposa¿enie. Policja le¿ajska jest
postrzegana jako jedna z najlepiej zorganizowanych jednostek na Podkarpaciu i osi¹gaj¹ca bardzo dobre wyniki w statystykach
policyjnych. Oby tylko stan bezpieczeñstwa
by³ utrzymywany na tym poziomie jak najd³u¿ej.
Za swego rodzaju zas³ugê poczytujê sobie fakt, ¿e uda³o mi siê wspólnie z w³adzami samorz¹du lokalnego uwiadomiæ organizatorom pielgrzymek do grobu cadyka w
Le¿ajsku, ¿e bezpieczeñstwo te¿ kosztuje.
Korzystaj¹c z okazji, pragnê podziêkowaæ burmistrzowi i radnym miejskim za dofinansowanie zakupu dwóch samochodów
dla policji le¿ajskiej. Jeden z nich ju¿ jest
w eksploatacji.
Teraz w Komendzie Wojewódzkiej zakres moich obowi¹zków obejmuje kilka
wydzia³ów: inwestycji i remontów, zaopatrzenia, ³¹cznoci, informatyki, transportu
oraz finansów w czêci dotycz¹cej wydatków rzeczowych.
Nie bojê siê tego wyzwania, mam wiele
lat pracy na ró¿nych szczeblach, w pionie
logistycznym, mylê, ¿e podo³am swym
obowi¹zkom. Takie zobowi¹zanie z³o¿y³em.
Zastêpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Andrzejowi Preisnerowi gratulujemy awansu i ¿yczymy sukcesów.

(am)
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dzieñ za dniem

Ukraiñscy gocie w ZST

W Zespole Szkó³ Technicznych im. Tadeusza Kociuszki w Le¿ajsku goci³a w
dniach od 1619 padziernika br. grupa
ukraiñskiej m³odzie¿y wraz z opiekunami ze Szko³y redniej w Podwo³czyskach
nad Zbruczem (30 km od Zbara¿a).
Przedstawicielom Szkolnego Samorz¹du towarzyszyli: Maria Dobranowa  dyrektor szko³y w Podwo³czyskach, Olga Selska  nauczycielka nauczania pocz¹tkowego w tej¿e szkole a jednoczenie ukraiñska
poetka i Klira Tkaczenko  przyjaciel tej
placówki owiatowej oraz Roman Ilkiw
 organizator ca³ej wyprawy, emerytowany lekarz, który od 15 lat mieszka w naszym kraju i dzia³a na rzecz pojednania
miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹.
Uda³o mu siê ju¿ doprowadziæ do nawi¹zania wspó³pracy miêdzy 15 miastami
w Polsce i na Ukrainie.
W Le¿ajsku goci³ po raz pierwszy,
w zastêpstwie konsula ukraiñskiego, na
V Miêdzynarodowym Festiwalu £owieckim
w padzierniku tego roku. Zauroczenie
miastem, jego klimatem, gocinnoci¹,
wietn¹ organizacj¹ Festiwalu spowodowa³o rych³y powrót na nasz¹ Ziemiê.
Oficjalna czêæ wizyty rozpoczê³a siê od
zwiedzania szko³y.

Roman Ilkiw.

Fot. bwl

Gocie byli pod wra¿eniem. M³odzie¿ nie
kry³a, i¿ zazdroci naszym uczniom doskona³ych warunków, w których mog¹ zdobywaæ wiedzê i rozwijaæ swoje umiejêtnoci.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, i¿ poziom
szkolnictwa na Ukrainie jest znacznie ni¿szy i daleko im jeszcze do takiego standardu wyposa¿enia szkó³.
Po zwiedzeniu szko³y przedstawiciele
uczniowskich samorz¹dów (polski i ukraiñski) zasiad³y do wspólnych rozmów. Okaza³o siê, ¿e w pracy swej niewiele siê ró¿ni¹. W obydwu przypadkach dzia³alnoæ
skoncentrowana jest w pionach: kulturalnym, naukowym, sportowym i odpowiedzialnym za opiekê nad najm³odszymi oraz
gimnazjalistami.
Kolejnym punktem programu wizyty
by³o spotkanie z dyrektorem ZST Mieczys³awem Srok¹, który  jak zawsze bardzo
otwarty na kontakty z innymi szko³ami
 i tym razem wyrazi³ swoje zadowolenie
z wizyty naszych wschodnich s¹siadów
oraz zainteresowanie nawi¹zaniem wspó³pracy miêdzy obydwiema szko³ami, co
w przysz³oci powinno zaowocowaæ wymian¹ m³odzie¿y.
Na spotkaniu tym Olga Selska wyrazi³a
nadziejê, ¿e wizyta w Le¿ajsku przyczyni
siê do organizacji kolejnych spotkañ, które s¹ bardzo potrzebne, by m³odzie¿ granicz¹cych z sob¹ krajów mog³a siê lepiej poznaæ. Tylko wzajemne kontakty mog¹ sprawiæ, ¿e m³odzi ludzie mieszkaj¹cy po dwóch
stronach granicy, bêd¹ w stanie siê porozumieæ i zrozumieæ. Nie ukrywa³a równie¿,
¿e wiedza ukraiñskiej m³odzie¿y o Polsce
i polskiej o Ukrainie jest znikoma. Pani Selska zaprezentowa³a w trakcie tego spotkania kilka swych wierszy i dedykowa³a swój
poetycki tomik dyrektorowi Sroce.
Maria Dobranowa podkreli³a za, i¿
szalenie istotn¹ rzecz¹ jest wyzbycie siê

uprzedzeñ, czemu w³aciwie s³u¿¹ takie
bezporednie kontakty. Uzna³a, i¿ nale¿y
zrobiæ wszystko, aby m³ode pokolenie nie
zarazi³o siê chorob¹ wzajemnych nacjonalistycznych uprzedzeñ i aby przysz³oæ
mog³a byæ budowana na zdrowych zasadach dobrego s¹siedztwa.
Po po³udniu  ca³a grupa uda³a siê do
£añcuta, by zwiedziæ zamek Potockich wraz
z Powozowni¹ i Muzeum Ikon. Gocie zostali przyjêci przez dyrektora Wita Wojtowicza. Pozostali d³ugo pod wra¿eniem piêkna i bogactwa architektonicznego ³añcuckiego obiektu.
Nastêpnego dnia ukraiñscy gocie wyjechali do Olesna na dziesiêciodniowe spotkanie z m³odzie¿¹ polsk¹ i niemieck¹.
Mamy nadziejê, i¿ wizyta ta nie by³a jednorazow¹ wypraw¹ i w przysz³oci doprowadzi do wspó³pracy oraz zbli¿enia m³odego pokolenia z Polski i Ukrainy.

Ma³gorzata Jakubowska
Piotr Dudek

Tacy sami

11 padziernika br. odby³ siê w Le¿ajsku I Powiatowy Przegl¹d Twórczoci Osób Niepe³nosprawnych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy wspó³udziale Miejskiego Centrum Kultury.
Wziêli w nim udzia³ pensjonariusze
Domów Pomocy Spo³ecznej i Warsztatów
Terapii Zajêciowej, ze wszystkich orodków
w powiecie, w których prowadzone s¹ zajêcia z osobami niepe³nosprawnymi. W le¿ajskim Domu Kultury spotkali siê artyci
w ró¿nym wieku  od dzieci po emerytów.
W atrium tanecznym przygotowana zosta³a bardzo bogata wystawa ich prac. Zachwyca³y ró¿norodnoci¹, pomys³owoci¹
i artyzmem. Tak¹ opiniê wyra¿ali ludzie
zwiedzaj¹cy ekspozycjê. Niektórzy po obejrzeniu jej byli wrêcz zaskoczeni tym, ¿e niepe³nosprawni twórcy tych prac s¹ a¿ tak
utalentowani.
G³ównym punktem Przegl¹du by³ koncert Tacy sami. Najpierw na scenie prezentowali siê przedstawiciele poszczególnych orodków  by³y piosenki, recytacje,

krótkie przedstawienia. Póniej wszyscy 
wraz z publicznoci¹ przyst¹pili do wspólnej zabawy. Tañczyli i piewali.
By³a to bardzo wzruszaj¹ca i udana impreza integruj¹ca ludzi o ró¿nym stopniu
sprawnoci. Kolejny Przegl¹d organizatorzy planuj¹ zrobiæ za dwa lata, ju¿ wkrótce
ma odbyæ siê w MCK wspólna dyskoteka
karnawa³owa.

(mh)

Ksi¹¿ki mówione

Ksi¹¿ki s¹ po to, by je czytaæ, ale
mo¿na te¿ ich s³uchaæ.
Osoby niewidome i z os³abionym wzrokiem maj¹ mo¿liwoæ wypo¿yczenia w Bibliotece Publicznej w Le¿ajsku tak zwanych
ksi¹¿ek mówionych. Nagrane na kasetach
powieci czytane s¹ przez najpopularniejszych polskich aktorów. Repertuar jest rozleg³y  od klasyki, np. Dama Kameliowa
A. Dumasa, po krymina³y, powieci szpiegowskie i najnowsze dzie³a wspó³czesne,
chocia¿by Katarzyny Grocholi czy Doroty
Terakowskiej.
Biblioteka dysponuje oko³o 50 tytu³ami, ale wkrótce ich liczba siê zwiêkszy o
zamówione nowoci.
Warto skorzystaæ z tej oferty.

(jp)

Apel do mieszkañców
Le¿ajska

Przypominamy, ¿e w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z póniejszymi zmianami)
znajduje siê art. 13, ust. 3, który stanowi,
i¿ dopuszcza siê spalanie pozosta³oci rolinnych poza instalacjami i urz¹dzeniami,
je¿eli to spalania nie narusza odrêbnych
przepisów  przede wszystkim przepisów
przeciwpo¿arowych. W zwi¹zku z tym na
posesjach mo¿liwe jest spalanie w ogniskach pozosta³oci rolin tak, jak: chrust,
licie, ga³êzie.
Niedopuszczalne jest natomiast to, aby
przy tej okazji w ogniskach spalano inne
odpady, jak: tworzywa sztuczne, resztki
foliowe, szmaty itp.
W zwi¹zku z tym, ¿e nadszed³ okres jesiennych porz¹dków, a wiêc okres intensywniejszego palenia ognisk na posesjach,
informujemy, ¿e Stra¿ Miejska bêdzie prowadzi³a kontrole w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia, ¿e w³aciciel posesji
spala odpady komunalne, bêd¹ podejmowane wszelkie dzia³ania, zmierzaj¹ce do
ukarania winnego w³¹cznie z kar¹ grzywny do wysokoci 500 z³otych.
Dlatego te¿ apelujemy do wszystkich
mieszkañców miasta Le¿ajska o rozs¹dne
podejcie do tego tematu i korzystanie z
innych metod zagospodarowania odpadów
rolinnych  na przyk³ad kompostowanie.
Niejednokrotnie przyczyni siê to do zachowania dobros¹siedzkich stosunków miêdzyludzkich.

Beata Jodkowska

Inspektor ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej
Urzêdu Miejskiego w Le¿ajsku
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wywiad miesi¹ca

Rozmowa
z Joann¹ Grobel-Proszowsk¹,
pos³ank¹ na Sejm RP
 Zasiada Pani w ³awach naszego Sejmu drugi raz. Czy pe³nienie obowi¹zków
parlamentarnych wci¹ga jak narkotyk?
 Nie powiedzia³abym. Choæ s¹ to obowi¹zki, które nieraz przyt³aczaj¹. Ale nie
narzekam. Zawsze chcia³am zrobiæ co wiêcej, nie zamykaæ siê tylko w krêgu zawodowym i rodzinnym. Kobiety maj¹ ten
szczególny dar, ¿e potrafi¹ godziæ bardzo
wiele zajêæ, a poza tym warto te¿ dawaæ co
z siebie. I nie musi siê to odbywaæ kosztem
rodziny. Zawsze mia³am dla mojej córki
czas. Ona chodzi³a do szko³y muzycznej,
skoñczy³a Akademiê muzyczn¹, jest klawesynistk¹, a teraz koñczy drugi fakultet w
dziedzinie public relations. Od pocz¹tku jej
kariery muzycznej by³am obecna na
wszystkich jej egzaminach, popisach i koncertach. Nie opuci³am ¿adnego. S¹ takie
rzeczy w rodzinie, wobec których nie ma
niczego wa¿niejszego.
 Kiedy Pani córka zaczyna³a naukê
w szkole podstawowej, zosta³a Pani
pierwszy raz radn¹ w Stalowej Woli i...
 ... wkrótce potem startowa³am w wyborach do Sejmu. By³am pos³em tak zwanego Sejmu kontraktowego, czyli tego, który jakby wprowadza³ Polskê na nowe tory.
Ale po up³ywie kadencji, wróci³am do pracy. I nie startowa³am ju¿ w wyborach.
 Jak przyjê³a Pani ten powrót do
zawodu?
 By³ to okres wielkich zmian. Dosz³am
do wniosku, ¿e trzeba siê uczyæ. I cztery
lata siê uczy³am  skoñczy³am studia podyplomowe z zakresu prowadzenia przed-

Joanna Grobel-Proszowska

Fot. Barbara Wo-Lisiecka

W³adza, pieni¹dze, czy dobro ludzi?
siêbiorstw, czyli marketing i zarz¹dzanie,
pozna³am sztukê prowadzenia negocjacji,
sporz¹dzania biznesplanów, nowe zasady
rachunkowoci i w 1995 roku zosta³am dyrektorem samodzielnego zak³adu ochrony
rodowiska w Hucie Stalowa Wola. Trzy
lata póniej pozyska³am kapita³ zagraniczny i czêæ tego zak³adu wydzieli³am. Powsta³a spó³ka Lorresta, która zajmowa³a
siê przerobem hutniczych ha³d ¿u¿lowych
i produkowaniem z nich kruszyw drogowych. By³am prezesem tej spó³ki.
 I jednoczenie radn¹ powiatu stalowowolskiego.
 Tak. Powtórnie zosta³am wybrana do
rady powiatu. I znów wystartowa³am w wyborach parlamentarnych, z tym, ¿e nie od
razu uzyska³am mandat. Otrzyma³am go
rok temu  ja i Grzegorz Tuderek, gdy po
wyborach samorz¹dowych pose³ Ferenc
zosta³ prezydentem Rzeszowa, a pose³
Brzostowski  burmistrzem Dêbicy.
 Pani partia powierzy³a Pani opiekê
nad rejonem Stalowej Woli i Le¿ajska.
 Opieka to mo¿e za du¿e s³owo. Ale tak
jest zasada, ¿e ka¿dy pose³ interesuje siê
szczególnie terenem, w którym mieszkaj¹
jego wyborcy. Mieszkam w Stalowej Woli, z
Now¹ Sarzyn¹ ³¹cz¹ mnie z czasów budowy Elektrociep³owni kontakty zawodowe,
a Le¿ajsk znam chocia¿by z tej przyczyny,
¿e Huta Stalowa Wola mia³a kiedy w tym
miecie swoj¹ filiê  zreszt¹ obecny wasz
burmistrz st¹d siê wywodzi  pracowali tu
nasi ludzie, mielimy na co dzieñ cis³y

$
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kontakt. I w tych trzech miejscowociach
mam swoje biura poselskie. Kontaktujê siê
czêsto z przedstawicielami samorz¹dów
lokalnych, z burmistrzami, wójtami, staram siê poznaæ problemy, z jakimi siê borykaj¹, i w miarê mo¿liwoci pomóc. Odwiedzi³am wszystkie zak³ady, w³¹czy³am siê
do dzia³añ w obronie znaku towarowego
Hortino, a ostatnio czêsto bywa³am w
gminie Kury³ówka. To biedna, popegeerowska gmina, która potrzebuje wsparcia.
 Le¿ajsk, Pani pose³, te¿ go potrzebuje. O ile wiem, burmistrz naszego
miasta i samorz¹d lokalny zwraca³ siê
do Pani o pomoc w kilku sprawach. Czy
mo¿e liczyæ na to, ¿e pochyli siê Pani
nad naszymi lokalnymi sprawami?
 Czyniê to. Znam problemy tego miasta, wiem, o jak wa¿ne rozwi¹zania dla le¿ajskiej spo³ecznoci ubiega siê wasz samorz¹d. Znam te¿ treæ pism, jakie pan
burmistrz wystosowa³ do poszczególnych
ministerstw i Rady Ministrów w sprawie
miêdzy innymi budowy obwodnicy miasta,
dotacji na inwestycje w owiacie, utworzenia w Le¿ajsku specjalnej strefy ekonomicznej, która jest ogromn¹ szans¹ stworzenia
setek nowych miejsc pracy. A przy tej skali bezrobocia, jak¹ mamy w kraju, jest to
naprawdê wielka sprawa.
Na pocz¹tku marca tego roku uczestniczy³am w spotkaniu wszystkich pos³ów
lewicy z premierem Leszkiem Millerem,
które by³o powiêcone problemom wa¿nym
dla ca³ego Podkarpacia. Obecni byli mini-

strowie i wojewoda podkarpacki. Skupiê siê
na tym, co dotyczy³o Le¿ajska. Minister
Hausner zapewni³ wtedy, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód, by w tym miecie powsta³a specjalna strefa ekonomiczna, pod warunkiem oczywicie, ¿e miasto wyst¹pi z
tak¹ inicjatyw¹, popart¹ ofertami ze strony inwestorów. I akuratnie Le¿ajsk z³o¿y³
tak¹ ofertê, która zosta³a ju¿ pozytywnie
przyjêta, zaakceptowana przez Agencjê
Rozwoju Przemys³u. To piêkne historyczne miasto, ale i takie, które kiedy s³ynê³o z tego, ¿e mia³o wiêcej zatrudnionych
ni¿ mieszkañców. Dlatego teraz tym bardziej ka¿da inicjatywa, która mo¿e daæ
miejsca pracy, warta jest poparcia. W tej
chwili rzecz ca³a polega na tym, by ta sprawa jak najszybciej zosta³a zatwierdzona
przez Radê Ministrów. Jestem w sta³ym
kontakcie z Ministerstwem Gospodarki,
staram siê, by kwestia powo³ania w Le¿ajsku specjalnej strefy ekonomicznej trafi³a na najbli¿sze posiedzenie Rady Ministrów i w ten sposób dope³nione zosta³y
ostatnie formalnoci czyli postawiona
kropka nad i.
 A co bêdzie z obwodnic¹ naszego
miasta i inwestycjami w owiacie? Na
co mo¿emy liczyæ?
 W sprawie obwodnicy uczestniczy³am
w spotkaniu, na którym podjête zosta³y
konkretne ustalenia i na razie nie widzê
koniecznoci mojej interwencji. Wygl¹da na
to, ¿e rozpoczêcie tej inwestycji znajdzie
swój pocz¹tek w 2006 roku. Co siê za ty-

czy remontu gimnazjum w Le¿ajsku (ten
budynek, przylega do budowanej krytej
p³ywalni) rozmawia³am o tym z pani¹ minister £yback¹. Do koñca tego roku rodki z jednoprocentowej rezerwy subwencji
owiatowej MENiS zosta³y ju¿ niestety rozdysponowane. Wniosek ze strony Le¿ajska bêdzie brany pod uwagê w roku 2004.
Pani minister £ybacka na mój widok macha rêkami i mówi: pamiêtam, pamiêtam.
Tu jednak nasuwa mi siê taka refleksja,
¿e Urz¹d Marsza³kowski jest te¿ bardzo
wa¿n¹ instytucj¹ dla wszelkich inicjatyw
lokalnych.
 Zmieñmy temat i wróæmy do przesz³oci. Jest Pani z wykszta³cenia chemikiem. A Huta Stalowa Wola raczej z
chemi¹ niewiele ma wspólnego.
 Istotnie. Ale w roku 1980, kiedy ukaza³a siê ustawa o ochronie i kszta³towaniu
rodowiska, powo³ano mnie na stanowisko
kierownika dzia³u ochrony rodowiska w
Hucie. I w ten sposób zaczê³a siê moja przygoda z ekologi¹. W doæ krótkim czasie piastowania przez mnie tej funkcji, zagrozi³
Stalowej Woli obszar górniczy Jeziórko 2.
Ju¿ wtedy wszelkie symptomy wskazywa³y na to, ¿e dalsza eksploatacja siarki i jednoczenie powodowanie strat ekologicznych w rodowisku nie ma sensu. Ale pewna grupa polityków lansowa³a pogl¹d, ¿e
ten przemys³ musi trwaæ. Stanê³am na czele protestu spo³ecznego przeciwko obszarowi górniczemu Jeziórko 2 i na czele ruchu, który, uwa¿a³, i¿ o ochronie rodowiska nale¿y mówiæ zarówno w kategoriach
biznesowych, jak i w kategoriach jakoci
¿ycia. To sta³o siê moj¹ pasj¹ ¿yciow¹. I jako
radna, i jako pos³anka walczy³am o zachowanie czystoci naszego rodowiska naturalnego. Swoj¹ wiedzê chcia³am rozszerzaæ
na jednostki samorz¹du terytorialnego. Nie
w kategoriach tzw. ekologa nawiedzonego,
który walczy ze wszystkim, tylko w kategoriach zrównowa¿onego rozwoju. Tak to
wówczas postrzega³am i s¹dzê, ¿e siê nie
myli³am. Mam wielk¹ satysfakcjê, bo okazuje siê, ¿e najlepsze wykorzystanie rodków unijnych przez gminy dotyczy w³anie
ekologii: budowy kanalizacji, oczyszczalni
cieków, sortownia odpadów. To daje miejsca pracy, a jednoczenie podnosi jakoæ
¿ycia.
 W Sejmie jest pani cz³onkiem
dwóch komisji: Ochrony rodowiska i
Skarbu Pañstwa.
 £¹czê te dwie funkcje, bo  jak powiedzia³am ju¿ na wstêpie naszej rozmowy
 uda³o mi siê przekszta³ciæ swoj¹ pasjê
ekologiczn¹ w biznes. Prowadzi³am zak³ad
ochrony rodowiska a w jego ramach us³ugi
laboratoryjne, doradcze, prawne, gospodarkê len¹. Ca³y szereg symptomów wskazywa³ na to, ¿e na tym mo¿na zarabiaæ. Ale
poznaj¹c przepisy, z którymi mia³am do
czynienia, jako dyrektor i póniejszy prezes firmy, zrodzi³ siê we mnie bunt, ¿e praktycznie ani prawnicy, ani ludzie biznesu nie
mieli chwili spokoju, bo ci¹gle byli zaskakiwani ich zmianami przepisów. HSW cierpi. W³acicielem tego zak³adu jest Ministerstwo Skarbu Pañstwa. To by³y dodatkowe
motywy, które popchnê³y mnie do tego,
¿eby znaleæ siê w Sejmie ponownie i zadbaæ o jakoæ przepisów. St¹d moja obecnoæ w Komisji Skarbu. Ustawa o rachunkowoci by³a zmieniana chyba kilkadziesi¹t razy, nie doczeka³a siê jednolitego tekstu. Pojawiaj¹ siê pewne wiate³ka w tunelu dla biznesu, przygotowywana ustawa
o dzia³alnoci gospodarczej ma uprociæ
procedury, ale jednoczenie wchodz¹ wy-

mogi unijne, którym powinnimy sprostaæ
i póki co tê w³anie cie¿kê legislacji przyj¹³ parlament.
 Pani by³a wspó³twórc¹ ustawy o samorz¹dzie gminnym.
 To by³ rok dziewiêædziesi¹ty. Powsta³y wtedy gminy samofinansuj¹ce siê. I jestem bardzo zadowolona z tej ustawy.
 Zanim nadano jej ostateczny kszta³t,
mówi³o siê pocz¹tkowo o utworzeniu zaledwie kilku województw w naszym kraju. Jest ich wiêcej. To Pani zdaniem
dobrze czy le?
 Ju¿ wtedy komisja, która siê zajmowa³a ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym, mia³a przygotowane podwaliny pod reformê
ustroju pañstwa. I za³o¿enia by³y takie, ¿e
powiaty mia³y liczyæ piêæset tysiêcy mieszkañców, a województw mia³o byæ piêæ do
siedmiu. Natomiast wzglêdy czysto polityczne, miêdzypartyjne przepychanki zadecydowa³y o tym, ¿e jest a¿ tyle powiatów,
które de facto nie maj¹ ¿adnej samodzielnoci finansowej, a urzêdy marsza³kowskie
s¹ w permanentnym konflikcie z urzêdami wojewódzkimi i nie stanowi¹ w³aciwej
administracji szczebla wojewódzkiego, które kszta³towa³yby w odpowiedzialny sposób politykê regionaln¹.
 Czy widzi Pani jaki sposób uzdrowienia tej sytuacji?
 ¯ycie j¹ zweryfikuje, tak s¹dzê. Od
nowego roku, jak wiemy, zmienia siê sposób finansowania gmin z g³ównym naciskiem na dochody uzyskiwane z PIT-ów i
CIT-ów, zmniejsz¹ siê dotacje i subwencje.
Samorz¹dy bêd¹ zmuszone postrzegaæ
wiat poprzez pryzmat ekonomii i dostrzegaæ wzajemne powi¹zania. Wracaj¹c do
spraw samego Le¿ajska, choæ nie jest to
sprawa tylko tego terenu, moim zdaniem
 co czêsto podkrelam  rozdzia³ gminy
Le¿ajsk i miasta Le¿ajsk by³ b³êdem politycznym. To jest jedna spo³ecznoæ, która
powinna mieæ wspólne pieni¹dze na to,
¿eby kszta³towaæ w jak najlepszy sposób
swój rozwój.
Moim zdaniem argumenty finansowe
zmusz¹ niektóre organizmy samorz¹du terytorialnego do dobrowolnego ³¹czenia siê.
Wemy taki przyk³ad, po s¹siedzku  powiat stalowowolski liczy oko³o 150 tysiêcy
mieszkañców, obok powiat ni¿añski ma ich
35 tysiêcy. Ludzi ³¹cz¹ wspólne sprawy,
jednych praca w Salowej Woli, innych miejsce zamieszkania w Nisku. To powinno
nam daæ do mylenia, ¿e warto te reprezentacje kszta³towaæ w wiêkszych organizmach. I uwa¿am, ¿e czas zacz¹æ rozmawiaæ nie politycznie tylko ekonomicznie
 co nam to wszystkim przyniesie. Bo tylko jednostki silne finansowo bêd¹ mog³y
korzystaæ ze rodków Unii, jeli bêd¹ w stanie wy³o¿yæ w³asne pieni¹dze. Wiêc dzielenie takiego organizmu, jakim jest Le¿ajsk,
na my i wy nie ma najmniejszego sensu.
Wszelkie decyzje w³adz powinny byæ podejmowane tak, by faktycznie s³u¿y³y interesom mieszkañców. A wszelkie konflikty
 ³agodzone.
Dlatego o tym mówiê, bo nie d³ugo wszyscy wójtowie, burmistrzowie stan¹ przed
problemem: z czego bêdziemy finansowaæ
realizowanie zadañ. Mo¿e jednak warto
zacz¹æ rozmawiaæ wiêcej o ekonomii ni¿ o
polityce. Co nam siê bardziej op³aca  mieæ
w³adzê, czy wiêcej pieniêdzy i wiêcej móc
zrobiæ dla ca³ej spo³ecznoci.
 Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a: Barbara Wo-Lisiecka
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nasi gocie
Wizyta biznesmena
z Las Vegas

Wiceminister finansów Wies³aw Ciesielski przyby³ do Le¿ajska w towarzystwie niecodziennego gocia, amerykañskiego biznesmena Marka Adventa.
Rolê gospodarzy pe³nili: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Mieczys³aw Sroka
i wiceprzewodnicz¹cy RM Piotr Urban.
Przebieg wizyty zrelacjonowa³ nam Mieczys³aw Sroka.
2 listopada gocilimy w Le¿ajsku pana
wiceministra Finansów dra Wies³awa Ciesielskiego, który przyjecha³ na Podkarpacie ze znanym biznesmenem amerykañskim panem Markiem Adventem, pochodz¹cym z Las Vegas, który jest w³acicielem sieci kasyn i hoteli. (Teraz inwestuje w
potê¿ny hotel, który bêdzie liczy³ ponad trzy
tysi¹ce pokoi, a buduje go w kraterze wulkanu.) Pan Mark Advent, przyjaciel s³ynnego re¿ysera filmowego Steevena Spielberga, jest ¿ywotnie zainteresowany wspó³prac¹ z Polsk¹ i mo¿liwoci¹ inwestowania w naszym kraju. St¹d miêdzy innymi
jego wizyta równie¿ w Le¿ajsku. Zainteresowany by³ sieci¹ hotelow¹ naszego miasta, mo¿liwociami rozwoju jej w regionie
i powi¹zania jej z obiektami turystycznymi
na terenie Podkarpacia.
Spotkanie odby³o siê pocz¹tkowo w ratuszu, nastêpnie po omówieniu strategii w
zakresie rozwoju turystyki i rekreacji miasta, udalimy siê na grób Elimelecha, który wzbudzi³ niesamowite wrêcz zainteresowanie pana Adventa. Wiceminister Ciesielski z kolei zwróci³ szczególn¹ uwagê na estetykê tego miejsca.
Rozmawiaj¹c o pewnych tradycjach ¿ydowskich na terenie naszego regionu, poruszylimy równie¿ problem wybrukowania drogi dojazdowej co cmentarza ¿ydowskiego i pozyskania rodków na ten cel.
Wies³aw Ciesielski zwróci³ nasz¹ uwagê na
mo¿liwoæ uruchomienia dwóch programów zmierzaj¹cych do ekspozycji tego
miejsca i sposobu ich sfinansowania.
Potem udalimy siê do Bazyliki i Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. To
miejsce zrobi³o na gociu ze Stanów Zjednoczonych szokuj¹ce wrêcz wra¿enie w
momencie, gdy sobie uwiadomi³, ¿e niektóre belki w tym obiekcie s¹ starsze od
jego kraju.
Mark Advent zwiedza³ kilka orodków w
Polsce, miêdzy innymi £añcut, i by³ pod wra¿eniem stosunku naszego narodu do zabytków. I powiedzia³, ¿e widzi swój zwi¹zek z
przysz³oci¹ inwestowania w tym kraju.
Przedstawi³em okrelone uwarunkowania turystyczne  po³o¿enie Le¿ajska, który znajduje siê miêdzy dwoma niemal¿e
najstarszymi miastami w Polsce: Sandomierzem i Przemylem, do których odleg³oæ wynosi równo po 75 kilometrów.
Wskaza³em te¿ na walory tego terenu jako
³¹cznika tych starych orodków kultury
i historii polskiej.
Minister Ciesielski stwierdzi³, ¿e maj¹ca powstaæ w naszym miecie w najbli¿szej przysz³oci ekonomiczna strefa gospodarcza, pozwoli przedsiêbiorcom stosunkowo tanio inwestowaæ na naszym terenie.
Ta informacja spotka³a siê równie¿ z bardzo du¿ym zainteresowaniem amerykañskiego biznesmena.
Kolejna wizyta Marka Adventa na Podkarpaciu ma nast¹piæ w drugiej po³owie listopada. Pierwsze inwestycje zamierza poczyniæ na terenie Rzeszowa. Zapowiedzia³
z³o¿enie oficjalnej wizyty w Le¿ajsku w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy.
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Nowe
Nad Stojad³em

Kompleks obiektów z nowoczesnym,
elektronicznie sterowanym wyposa¿eniem
stacji diagnostyki i serwisu dla samochodów wszelkiego typu od maluchów po tiry,
przytulna stacja obs³ugi klienta i automatyczna myjnia to nowy nabytek spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ pod nazw¹
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Le¿ajsku. Uroczyste przeciêcie wstêgi i powiêcenie inwestycji w
obecnoci w³adz województwa, powiatu i
miasta oraz wspó³w³acicieli firmy nast¹pi³o 29 padziernika br.
Ale by ten wielki dla przedsiêbiorstwa
dzieñ móg³ nadejæ, musia³o ono przechodziæ po cienkiej k³adce nad przepaci¹ przynajmniej dwukrotnie. Pierwszym trudnym
okresem by³ rok 1998. Le¿ajskiemu pekaesowi grozi³a likwidacja. Macierzysta jednostka w £añcucie, popadaj¹c w finansowe tarapaty, chcia³a siê pozbyæ swego oddzia³u w Le¿ajsku, a w najlepszym wypadku zredukowaæ go do minimum. By³ to
moment, w którym trzeba by³o podj¹æ wa¿k¹ decyzjê: walczymy, czy popadamy w niebyt. Le¿ajsk nie odda³ broni i rok 1999
Przedsiêbiorstwo PKS w naszym miecie
og³osi³o samodzielnoæ.  Nie by³o lekko 
wspomina ówczesny dyrektor le¿ajskiego oddzia³u ³añcuckiej PKS Janusz
Szklanny.  Bylimy obci¹¿eni sp³at¹ czêci d³ugu macierzystej jednostki, a równoczenie musielimy sami  jako samodzielna firma - stan¹æ na nogi. Uznalimy, ¿e
wszelkie priorytety nale¿¹ siê naszym pasa¿erom i wszelkie dzia³ania skupilimy na
odnowie taboru.
By³ to czas, kiedy sporód ponad 180
firm status zak³adów pañstwowych zachowa³o jedynie 11. Wród nich le¿ajskie PKS.
Nasta³ wiêc moment podjêcia decyzji o wyborze rodzaju cie¿ki prywatyzacyjnej. Zdania pracowników firmy by³y podzielone.
Czêæ opowiada³a siê za wybraniem procedury wniesienie do spó³ki, czêæ optowa³a
za leasingiem pracowniczym. Dyskusje
by³y burzliwe, a czas p³yn¹³. Nieodwracalny proces prywatyzacji zawis³ w martwym
punkcie. Wówczas do akcji wkroczy³y samorz¹dy lokalne, które ustawowo by³y zobligowane do zapewnienia na swym terenie sprawnej komunikacji pasa¿erskiej.
Gminy powiatu le¿ajskiego podpisa³y stosowne porozumienie. Ich przedstawiciele
ustalili szczegó³y dotycz¹ce stworzenia
spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa i 10
kwietnia 2001 r. wys³a³y do wojewody podkarpackiego list intencyjny informuj¹cy o
tym, ¿e opowiadaj¹ siê za form¹ wniesienia jej do spó³ki z udzia³em gmin i pracowników firmy PKS. Po dope³nieniu niezbêdnych formalnoci 28 kwietnia 2002 roku
w le¿ajskim ratuszu postawiona zosta³a
kropka nad i  podpisane zosta³y akty
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notarialne, na których mocy powo³ana zosta³a firma pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo
PKS sp. z o.o. Jego udzia³owcami zostali
pracownicy le¿ajskiej PKS, samorz¹dy powiatu i g³ówny inwestor Antoni li¿ak.
Jednoosobowy zarz¹d powierzono ponownie Januszowi Szklannemu, w sk³ad
rady Nadzorczej weszli: Janusz Wyla, ówczesny burmistrz, reprezentuj¹cy gminê
miasto Le¿ajsk, która sporód innych jednostek terytorialnych powiatu wnios³a najwy¿szy wk³ad, i Tadeusz Trêbacz, reprezentuj¹cy interesy Skarbu Pañstwa.
G³ówny inwestor powiedzia³ wtedy:
Nikt z nas przez piêæ lat nie wemie dywidendy. Ca³y zysk przeznaczony bêdzie
na rozwój firmy. Bo kierujê siê dobrem
wspólnym  maj¹ byæ z naszej dzia³alnoci zadowoleni przewonicy, spo³ecznoæ lokalna, pracownicy i udzia³owcy. Doda³, ¿e
zamierza stworzyæ  poza s³u¿b¹ dla pasa¿erów  centrum wszechstronnej obs³ugi
samochodowej nie tylko dla PKS, ale tak¿e
dla wygody spo³ecznoci Le¿ajska.
I tak siê sta³o.
Pocz¹tkowo siedziba firmy  delikatnie
mówi¹c  prezentowa³a siê kiepsko. Otoczenie te¿. Otaczaj¹cy j¹ plac manewrowy
by³ pe³en dziur, stacja paliw tylko dla autobusów PKS wygl¹da³a ¿a³onie, posesji
Przedsiêbiorstwa pilnowa³ pies zamkniêty
w kojcu, w stacji obs³ugi pojazdów by³y stare urz¹dzenia, zim¹ mechanikom dokucza³
ch³ód, a do siedziby firmy wiod³a droga
wy³o¿ona betonowymi p³ytami.
Teraz do siedziby le¿ajskiej PKS jedzie
siê g³adko po wie¿o po³o¿onym asfalcie (w
który zainwestowa³o miasto). Plac wokó³
odnowionego budynku firmy (okna, elewacja) jest g³adki niemal¿e jak pod³oga w sali
balowej, nie ma psiej budy, s¹ za to trawniki i kwietniki. Obok stacji paliw (teraz
udostêpnionej ju¿ dla wszystkich w³acicieli samochodów, nawet dla maluchów)
jest nowiutka stacja obs³ugi klienta, gdzie
w oczekiwaniu na serwis czy naprawê swego pojazdu mo¿na wypiæ kawê i poczytaæ
prasê.
A minê³o zaledwie pó³tora roku od momentu, gdy PKS Le¿ajsk sp. z o. o. zaczê³a
sama decydowaæ o swej przysz³oci.
 Firma jako spó³ka powsta³a 1 lipca
2002 r.  mówi prezes zarz¹du Janusz
Szklanny.  W nowej strukturze istnieje
pó³tora roku. Pieni¹dze, jakie wnieli
udzia³owcy, zasili³y kapita³ spó³ki i pomog³o to wykonaæ pewne inwestycje. By³a
to budowa myjni, stacji diagnostycznej i
stanowiska naprawczego dla ró¿nego rodzaju pojazdów. Urz¹dzenia sterowane
s¹ elektronicznie lub pneumatycznie. Zamiast kana³u w stacji napraw s¹ podnoniki, które unosz¹ autobus czy inny pojazd, dziêki czemu praca mechanika jest
l¿ejsza. A to przecie¿ rzecz wa¿na, nie bez
znaczenia.
Poza tym powsta³a te¿ w le¿ajskiej PKS
 Nad Stojad³em - Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów, maj¹ca glejt Instytutu
Transportu Samochodowego, z której mog¹
korzystaæ zwykli miertelnicy. Jest uprawniona do prowadzenia badañ technicznych
wszelkiego typu pojazdów, pocz¹wszy od
samochodów osobowych, skoñczywszy na
tirach i ci¹gnikach. Po obu stronach kana³u s¹ urz¹dzenia nafaszerowane elektronik¹, komputery, które sprawdzaj¹ uk³ad
kierowniczy, hamulcowy, napêdowy, ch³odzenia, wydechowy i inne detale. Wydaj¹
opiniê badanemu pojazdowi.

W stacji kontroli pojazdów linia diagnostyczna wyposa¿ona jest w urz¹dzenia i
system firmy MAHA. Stacja obs³ugi pojazdów ma podnoniki firmy Stertilkoni, przystosowane do podnoszenia i serwisowania
wszelkiego typu aut, nie tylko autobusów.
Jest jeszcze myjnia na miarê naszego
wieku.
Szczotki w myjni s¹ delikatne, nie zostawiaj¹ ladu na karoserii. Elektronika
wbudowana jest w kolumny, które je¿d¿¹
po szynach tak daleko jak d³ugi jest pojazd.
Jest ca³kowicie zautomatyzowana  kierowca wje¿d¿a na stanowisko i nie opuszcza pojazdu. Najpierw myte jest podwozie
(cinienie strumieni wody do 35 A), potem
myte jest i woskowane nadwozie. Trwa to
kilka minut. Dla samochodów osobowych
op³ata wynosi 10 z³otych. Myjnia jest przystosowana do wszystkich typów samochodów: ma³e, osobowe, furgony, tiry, autobusy. Jest uniwersalna, niemiecka, firmy
Steinbrückner. To pierwsza ekologiczna
myjnia na tym terenie. Nie ma takiej ani w
Le¿ajsku, ani w najbli¿szej okolicy. Kto,
kto nie ma zaufania do szczotek, mo¿e skorzystaæ z myjni rêcznej wysokocinieniowa (270 A). Ona tak¿e automatycznie podaje szampon i wosk.
Do niedawna le¿ajska PKS mia³a myjniê pó³automatyczn¹. Szczotki przesuwa³
siê wzd³u¿ boków autobusu, przód i ty³
pojazdu my³ kierowca wod¹ z kube³ka.
Do niedawna te¿ zrzuca³a wszystkie zanieczyszczenia do kanalizacji. Teraz ma
urz¹dzenia, które cieki wstêpnie oczyszczaj¹ zanim trafi¹ one do kanalizacji sanitarnej.
PKS ma tak¿e stanowisko napraw i serwisu ogumienia. I równie nowoczesny
sprzêt do wymiany i wywa¿ania kó³. Jest w
stanie za³o¿yæ opony wszelkiego rodzaju 
do malucha i do traktora poprzez autobusy i ciê¿arówki. Do samochodów osobowych polskiej produkcji opony s¹ na miejscu, specjalne, do innych typów samochodów sprowadza na zamówienie.
W tym ostatnim, pó³torarocznym okresie, PKS w Le¿ajsku kupi³a jeszcze dwa
autobusy  jeden typu MAN, super nowoczesny  50 miejsc, klimatyzacja, ubikacja, lodówka, wideo, barek, pe³ny standard.
Na razie jest w Poznaniu. Zarabia na okazjonalnych wynajmach zagranicznych. Ale
jeli potrzebuje go Le¿ajsk, zjawia siê na
¿yczenie. To w³anie nim nasza m³odzie¿
pojecha³a w lecie na Wêgry.
Ostatnio zakupiony zosta³ przez firmê
ma³y autobus Mercedes Sprinter (16 miejsc,
klimatyzacja, fotele uchylne, rozsuwane,
wysoki standard, pe³ny komfort dla pasa¿era), który jeszcze nie jedzi na sta³ych
trasach.  Na razie jest na wynajmach 
powiedzia³ nam Mieczys³aw Gorzelnik,
kierowca Mercedesa.  S³u¿y ma³ym wycieczkom, czasem weselnikom, jedzi te¿ za
granicê, najczêciej do Lwowa.
W najbli¿szych miesi¹cach ma on pojawiæ siê jako rodek komunikacji na ulicach Le¿ajska, g³ównie na ulicy Mickiewicza i kr¹¿yæ od Rynku do szpitala.
 Prowadzilimy rozmowy na ten temat
z burmistrzem  powiedzia³ J. Szklanny. 
Na razie kupilimy jeden, ale jak bêdzie
trzeba, to kupimy jeszcze dwa, mo¿e trzy.
Rewolucji kadrowych nie by³o. Za³oga
nie zosta³a zmniejszona, przeciwnie  ma
o jednego pracownika wiêcej ni¿ pó³tora
roku temu.
Radoci¹ nie tryskaj¹ kierowcy. Tadeusz Murdzia, przewodnicz¹cy zak³adowej NSZZ Solidarnoæ, Antoni Barszczak, cz³onek zarz¹du zak³adowego
zwi¹zku bran¿owego OPZZ i Józef Joniec, przewodnicz¹cy OPZZ mówi¹, ¿e
zarabiaj¹ mniej odk¹d wprowadzone zosta³y tzw. dy¿ury, dla których stawka godzinowa jest ni¿sza od normalnej o 50 pro-

cent.  To nam za³atwi³ nasz kochany Sejm,
a firmy szybko z tego skorzysta³y. Mechanikom zmieni³o siê zdecydowanie na lepsze, ale jeli chodzi o kierowców, to na gorsze. Bo jeszcze obni¿yli nam limit paliwa
na 100 kilometrów przejazdu i teraz musimy oszczêdzaæ na centralnym ogrzewaniu.
Nie wiemy, jak to bêdzie w zimie.
Wies³aw Czudak, diagnosta samochodowy, pracownik stacji diagnostycznej:
 Warunki pracy bardzo siê poprawi³y. Korzystamy teraz z urz¹dzeñ pneumatycznych, rzadko u¿ywa siê zwyk³ych kluczy
narzêdziowych, praca szybciej i l¿ej.
W nowoczesny kompleks zaplecza technicznego wyposa¿onego w urz¹dzenia sterowane elektronicznie le¿ajskiej PKS zainwestowano w ci¹gu pó³tora roku blisko trzy
miliony z³otych.
 Kosztowa³o nas to sporo pieniêdzy 
podsumowa³ prezes Szklanny, ale mamy
nadziejê, ¿e ten wydatek w miarê szybko
siê zwróci.
Podczas uroczystoci oddania obiektów
do u¿ytku (oprawê artystyczna przygotowali uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3)
powiedzieli:
Burmistrz Tadeusz Trêbacz:  Spó³ka jest dzi doskonale prosperuj¹cym
przedsiêbiorstwem. Z nowoczesnej bazy i
zaplecza technicznego PKS w Le¿ajsku
bêd¹ mogli korzystaæ teraz tak¿e mieszkañcy naszego grodu i okolic, jak równie¿ firmy, które zainwestuj¹ w tworzonym tu, w
Le¿ajsku, oddziale mieleckiej strefy ekonomicznej.
Prezes Rady Nadzorczej, g³ówny
udzia³owiec Antoni li¿ak:  To pierwsza tego typu myjnia na Podkarpaciu. Nasz¹ ambicj¹ jest stworzenie centrum obs³ugi motoryzacyjnej dla powiatu le¿ajskiego. Kupilimy te urz¹dzenia dziêki zyskom
wypracowanym przez spó³kê, wk³adom
udzia³owców i kredytowi. Liczymy na dofinansowanie inwestycji przez UE
Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp: 
W doæ krótkim odstêpie czasu jestem w
Le¿ajsku na kolejnej mi³ej, budz¹cej optymizm, uroczystoci. Nie tak dawno cieszy³
nas fakt uruchomienia przekanika programu TVP 3 regionalnej trójki, a teraz
wiêtujemy odbiór kompleksu nowoczesnych obiektów, które przys³u¿¹ siê usprawnieniu pracy, jakoci i wydajnoci le¿ajskiej
PKS a tak¿e spo³eczeñstwu. Obymy takich
chwil mieli w naszym województwie jak
najwiêcej.

Barbara Wo-Lisiecka
Zdjêcia: Bartek Urbañski
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Ulica Mickiewicza 55, blok zamieszka³y przez 75 rodzin, kiedy zarz¹dzany
przez le¿ajsk¹ ADM, od³¹czy³ siê od macierzy piêæ lat temu.
Sejm uchwali³ ustawê, na mocy której w³aciciele mieszkañ w blokach mogli
tworzyæ wspólnoty mieszkaniowe, organizmy samorz¹dne i samofinansuj¹ce
siê, odrzucaj¹c us³ugi dotychczasowego administratora.
Mieszkañcy bloku przy Mickiewicza 55 uznali, ¿e ADM nie spe³nia ich oczekiwañ, odrzucili jej us³ugi i rozpoczêli dzia³alnoæ na w³asny rachunek.
 Najpierw trzeba by³o za³atwiæ mnóstwo spraw  mówi Antoni Parobek,
przewodnicz¹cy zarz¹du Wspólnoty Mieszkaniowej  formalnoci. NIP, regon,
konto w banku, karty ewidencyjne dla w³acicieli poszczególnych lokali,
ksi¹¿eczki, na których dokonuj¹ oni wp³at... ADM rozwi¹za³ wszystkie
umowy. Wiêc musielimy zewrzeæ umowy o wszystkie media.

W tym roku docieplone zosta³y stropy
mieszkañ na czwartych piêtrach. Potem
metod¹ bezspoinow¹ wykonano pokrycie
dachu. Przez wiele lat nie bêdzie trzeba
zagl¹daæ, czy gdzie nie przecieka. Nadesz³a te¿ kolej na zejcie do piwnic. Przy
schodach zrobiono porêcz, wymieniono
star¹, gro¿¹c¹ po¿arem instalacje elektryczn¹, doprowadzono wiat³o do ka¿dej
z piwnic, by mieszkañcy nie musieli schodziæ do nich ze wieczk¹. Ostatnio wymieniono czêæ okien w klatkach schodowych
na szczelne i dogodne do mycia.
Wspólnota mieszkañców bloku przy
Mickiewicza 55 jest w pewnym sensie prekursorem. To pierwszy blok, na którym

Wspólnota na medal
Antoni Parobek
* * *
To by³ blok mieszkalny gminy miasta
Le¿ajsk administrowany od momentu oddania go do u¿ytku w 1969 roku do lipca 1998
roku przez Administracjê Domów Mieszkalnych pe³nomocnika zarz¹du gminy miasta.
W lipcu 98 w³aciciele mieszkañ przejêli w zarz¹d w formie aktu notarialnego
budynek ze stanem kasy zerowym.
 Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o
w³asnoci lokali utrzymuje, ¿e w momencie gdy s¹ przynajmniej dwa podmioty
prawne (w³aciciele) powstaje na mocy
prawa ipso jure Wspólnota. Decyduje
rzecz jasna wiêkszoæ. O owym czasie
my, jako w³aciciele indywidualni  w
stosunku do drugiego w³aciciela czyli
miasta  stanowilimy wiêkszoæ. Mielimy 52 mieszkania, a miasto dysponowa³o 20 lokalami (obecnie ma ich 10).
By³o jeszcze i jest nadal 9 mieszkañ zak³adowych Le¿ajskiej Wytwórni Tytoniu
i Papierosów, dzi Phillip Morris.
Dosz³o do g³osowania. W³aciciele
mieszkañ chcieli siê usamodzielniæ, przedstawiciel miasta czyli dyrektor ADM prezentowa³ inny punkt widzenia, ale nie mia³
nic do powiedzenia, bo by³ w mniejszoci.
W³aciciele zrezygnowali z us³ug ADM i
administrowanie bloku powierzyli zarz¹dowi, który wybrali sporód swego grona.
Nota bene od piêciu lat go nie zmienili, choæ
ka¿dego roku podczas zebrania sprawozdawczego oddaje siê on do dyspozycji cz³onków Wspólnoty. Z ustawy wynika, ¿e zarz¹d nie ma ¿adnej kadencji i mo¿na go w
ka¿dej chwili wymieniæ.
Dlaczego mieszkañcy bloku mieli doæ
ADM i zaryzykowali dzia³alnoæ na w³asny
rachunek?
ADM jako pe³nomocnik miasta czu³o siê
w³acicielem budynku. Mieszkañców traktowa³a jako najemców. Wiêc usuwa³a w
mieszkaniach ró¿ne drobne awarie  tu
wymieniono kran, tam muszlê, kuchenkê
czy wannê, gdzie indziej kawa³ek instalacji... Rozmienia³a siê na drobne. A powa¿ne
remonty sta³y, bo nie starcza³o pieniêdzy.
 Raz w ci¹gu tych prawie trzydziestu
lat pomalowano budynek z zewn¹trz, ze
dwa razy podremontowano dach. I chyba klatki schodowe raz odnowiono 
mówi¹ mieszkañcy.  Ot, taka drobnica.
 Musielimy siê zabraæ za potê¿ne
roboty  powiada A. Parobek.  I dopiero
wtedy zdalimy sobie sprawê z tego, ¿e
porwalimy siê z motyk¹ na s³oñce. Nie,
¿ebymy nie wiedzieli, co zrobiæ, tylko
kasa by³a pusta. Stan zero.
Wprowadzili inn¹ politykê zarz¹dzania.
Ustawa powiada, ¿e wspólnota administru-
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je czêciami wspólnymi. Musieli wiêc znaleæ definicjê: co jest czêci¹ wspóln¹ bloku, a co ni¹ nie jest. I trafili w dziesi¹tkê
(niektórzy w kraju do tej pory wodz¹ siê po
s¹dach z tego powodu). W³aciciele podjêli
uchwa³ê, z której wynika, ¿e to wszystko,
co znajduje siê za progiem mieszkania, z
którego korzysta jedynie jego w³aciciel, nie
podlega trosce zarz¹du Wspólnoty z wyj¹tkiem g³ównych pionów: wody, kanalizacji i
centralnego ogrzewania.
 Zasadê przyjêlimy tak¹  wyjania
prezes Parobek  to, z czego korzysta
wy³¹cznie w³aciciel mieszkania b¹d
jego rodzina, jest jego prywatn¹ spraw¹. Dlatego nie interesuje nas jego kuchenka, zepsuty kontakt, kaloryfer,
nieszczelne okno, ciekn¹cy kran, pêkniêta sp³uczka... My tym nie administrujemy. My administrujemy czêciami wspólnymi  dach, elewacja, korytarz, klatka schodowa, drzwi wejciowe... to, co s³u¿y ca³ej spo³ecznoci bloku. To pozwoli³o nam skupiæ siê na
sprawach najistotniejszych.
Na pocz¹tek cz³onkowie Wspólnoty wraz
z zarz¹dem ustalili wysokoæ (czynszu nie
p³ac¹) zaliczek tak¹, która by pozwala³a
przeprowadziæ najpilniejsze prace. I od nich
zaczêli.
Czego przez 5 lat dokona³ zarz¹d Wspólnoty bloku?
Osuszyli ciany fundamentowe i piwniczne, zaizolowali foli¹ i styropianem, ocieplili ca³y blok i pokryli tynkiem akrylowym,
na który Wspólnota ma siedmioletni¹ gwarancjê. Wokó³ bloku po³o¿yli kostkê brukow¹, a miasto (bo to jego teren) zrobi³o chodnik. Dobudowali wiatro³apy przy wejciach
do klatek schodowych, wymienili drzwi wejciowe. Na zewn¹trz bloku, zrobili owietlenie bloku i chodnika z czujnikiem zmierzchowym. Zamontowali te¿ w ka¿dej klatce
wietlne czujniki ruchome. wiat³o w³¹cza
fotokomórka, nie ma kontaktów, oszczêdnoæ energii jest bardzo du¿a, bo ¿arówki
pal¹ siê tylko wtedy, gdy kto wchodzi lub
wychodzi z bloku. Pomalowane zosta³y klatki schodowe, wymieniono blacharkê.
Prace wewn¹trz budynku zaczêli od
przep³ukania ca³ej instalacji centralnego
ogrzewania. Wymienili wszystkie zawory na
pionach, wprowadzili zawory dodatkowe,
dziêki którym w razie awarii jednego kaloryfera nie trzeba spuszczaæ wody z ca³ego
bloku, wprowadzili nowe odpowietrzniki, w
ka¿dym kaloryferze zainstalowali g³owice
termostatyczne.
W kolejnym roku zbudowali w³asn¹ kot³owniê na olej lub gaz. Cz³onkowie Wspólnoty nie bez obaw wyrazili zgodê zarz¹dowi
na zad³u¿enie siê. Wa¿ne, ¿e j¹ wyrazili.
 Wzi¹³em du¿y kredyt w banku. Ale
to by³a ta przys³owiowa wêdka. Ludzie
podchodzili do sprawy strachliwie. Bali
siê. Teraz s¹ zadowoleni. A ca³a rzecz
w tym, ¿e w³asne ciep³o daje zysk. A
jak siê bierze kredyt, który daje zysk,
to jest on dobrym kredytem, mimo wysokich odsetek.

robi¹c elewacje, zastosowano listwy dylatacyjne, drogie, ale dziêki nim na cianach
bloku w miejscu ich ³¹czenia nie s¹ widoczne pêkniêcia.
We Wspólnocie op³aty zwi¹zane s¹ z
posiadaniem mieszkania w³asnociowego.
Ka¿dy jako w³aciciel z tytu³u posiadania
mieszkania op³aca zaliczki na fundusz remontowy, na utrzymanie ciep³a czyli centralne ogrzewanie i sprawy bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem budynku (w tym
mieszcz¹ siê koszty utrzymania czystoci,
koszenia trawy, owietlenia, drobnych napraw, badania przewodów kominowych,
ubezpieczenia, wynagrodzenia dla konserwatora, sprz¹taczki, zarz¹du, ksiêgowoci,
utrzymania biura zaadaptowanego z dawnej pralni). Te trzy kupki pieniêdzy s¹ nienaruszalne. To znaczy, ¿e z jednej do drugiej nie mo¿na przerzuciæ nawet grosika.
Jeli jest nadwy¿ka, zostaje jako rezerwa
na nastêpny rok.
Raz do roku zarz¹d sk³ada sprawozdanie z dzia³alnoci ubieg³orocznej, proponuje
zakres prac na rok bie¿¹cy i w zale¿noci od
tego w³aciciele ustalaj¹ wysokoæ zaliczek.
 W przysz³ym roku nie planujemy
ju¿ grubych prac. Niewykluczone, ¿e
stawkê na fundusz remontowy obni¿ymy. Tu nikt nas, jako w³acicieli do niczego nie zmusza, sami sobie ustalamy
wysokoæ stawek, a co za tym idzie miesiêcznych op³at, i my decydujemy o tym,
jaki zakres prac jest do wykonania w
danym roku.
Z dostawc¹ mediów ka¿dy w³aciciel
mieszkania rozlicza siê indywidualnie.
Przychodz¹ inkasenci i pobieraj¹ op³aty za
gaz, wiat³o, wodê, mieci. Tylko za centralne ogrzewanie p³aci siê od metra we
Wspólnocie.
 Wszystko to, co planowalimy, zrobilimy  mówi A. Parobek.  Jako zarz¹d
w³acicieli nie zwiedlimy, z³otówki nie
zmarnowalimy. Nie przejadamy z³otówek, kasy nie prowadzimy, wszelkie
p³atnoci prowadzimy za porednictwem banku. W³aciciele powo³ali komisjê rewizyjn¹, która ka¿dego roku
skrupulatnie co do grosika sprawdza
wyliczenia. Nikomu nie zalegamy, za
ka¿d¹ robot¹ p³acimy. Choæ nie ukrywam, ¿e wiele razy liczymy, niczym
podejmiemy decyzjê o wydatkach. Nie
przynosimy miastu wstydu. I u nas nie
widaæ, ¿eby nam by³o le.

Barbara Wo-Lisiecka

Sk³ad Zarz¹du
Wspólnoty Mieszkaniowej:
Przewodnicz¹cy  Antoni Parobek
Zastêpca  Józef Wi¹cek
cz³onkowie: Stanis³aw Karciñski, Andrzej D¹browski i Andrzej Wyszyñski.
Ksiêgowoæ prowadzi Filomena Kuranty.
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radny ma g³os

TADEUSZ KARAKU£A,

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Le¿ajsku
Najwa¿niejsze zadania obecnej Rady
Miejskiej to: rozszerzenie granic miasta,
stworzenie strefy ekonomicznej, ci¹gniecie do niej inwestorów, szukanie miejsc
pracy, przyspieszenie budowy obwodnicy
miasta Le¿ajska, ochrona rodowiska i
ochrona zdrowia, rozwój sportu i kultury.
Zrobiê, co w mojej mocy, by te za³o¿enia zosta³y zrealizowane. Bo chodzi przecie¿ o to, by mieszkañcom naszej ma³ej ojczyzny ¿y³o siê lepiej, l¿ej, spokojniej, a
dziêki temu radoniej. Ale gwarancji daæ
nie mogê, ¿e tak siê stanie. Bo do tego potrzebna jest wspó³praca ludzi z ró¿nych
szczebli samorz¹du lokalnego. A ja jako
tej wspó³pracy  przynajmniej na razie 
nie dostrzegam. I to mnie boli.
Jest to moja szósta kadencja. Przez te
wszystkie te lata zrobi³em wiele nie tylko
dla miasta, ale te¿ dla powiatu i województwa. Bêd¹c w poprzedniej, peerelowskiej,
opcji politycznej radnym, w radzie wojewódzkiej stawia³em na budowê szpitala.
Wojewódzki w Rzeszowie, ten na górce,
budowany by³ ju¿ 15 lat. By³em za tym,
¿eby wszystkie dodatkowe rodki przeznaczyæ na zakoñczenie tej inwestycji. I tak
by³o, ka¿da nadwy¿ka bud¿etowa sz³a na
ten szpital. Dwadziecia lat go budowali, a
mój stan¹³ w piêæ i pó³ roku. Szpital w Le¿ajsku by³ jednym z najkrócej budowanych
szpitali w tym czasie, czyli ponad dwadziecia lat temu.
Przez te wszystkie kadencje  trzy w
tamtej epoce i trzy w obecnych czasach 
zawsze uwa¿a³em, ¿e najwa¿niejszy jest
sprzêt, aparatura, baza, wyposa¿enie, bo
bez tego nawet najlepszy lekarz nie bêdzie
w stanie pomóc pacjentowi. A przecie¿ my,
lekarze, mamy im pomagaæ!
By³o biednie, nie mielimy nowoczesnej
aparatury medycznej, ale pracowalimy w
atmosferze wzglêdnego spokoju i stabilizacji zawodowej. Ten stan powodowa³, ¿e ze
zdwojon¹ energi¹ cz³owiek stara³ siê nadrobiæ niedoskona³oæ sprzêtu, jaki mielimy do dyspozycji. I leczylimy, chyba nawet niele, skoro beznadziejne przypadki powraca³y do zdrowia.
A teraz?

Wtedy by³o inaczej, nie tak jak obecnie
w kapitalistycznej opcji: zwolniæ, zlikwidowaæ. Tylko co dalej?! Atmosfera w pracy jest
beznadziejna; ka¿dy boi siê, ¿eby go nie
zwolniono. Tak dalej nie mo¿e byæ! Ci ludzie, którzy pracuj¹ w szpitalach, maj¹
konkretne wykszta³cenie i dowiadczenie.
Oni maj¹ leczyæ, a nie ¿yæ w ustawicznym
lêku! Jak jest dobra atmosfera, cz³owiek
zadowolony, to i praca idzie lepiej.
Obserwujê ró¿ne uk³ady  powiat, ZOZ,
miasto, zak³ady pracy... Ka¿dy siedzi jak
na bombie! Drzemie w nim lêk, a mo¿e
mnie jutro zwolni¹, jak utrzymam rodzinê, jak wylê dzieci do szko³y, na studia?
Zak³ady zwalniaj¹ ludzi. Ci byli pracownicy przychodz¹ do lekarzy, naci¹gaj¹ na
zwolnienia. Czy tak powinno byæ? Id¹ na
garnuszek urzêdów pracy albo opieki

Wed³ug mnie powiat, gmina i miasto
Le¿ajsk to powinna byæ jedna rodzina. A
jak jest? Chcemy poszerzyæ granice miasta, ¿eby stworzyæ strefê ekonomiczn¹
przyci¹gaj¹c¹ inwestorów, którzy dadz¹
ludziom zatrudnienie. Wójt To³pa sprzeciwia siê. To dlaczego nie wybuduje w swojej
gminie zak³adów pracy? Dlaczego do burmistrza przychodz¹ ludzie z Wierzawic i
prosz¹ o pracê w Le¿ajsku? Pytam: co zrobi³ wójt To³pa, by na terenie jego gminy
powsta³a choæ jedna fabryka, by jego ludzie nie musieli p³akaæ o prace gdzie indziej?
Jeli mamy byæ mi³osierni, to szanujmy siê!
Trzeba poszerzyæ granice miasta, strefê zrobiæ, zdobyæ miejsca pracy, zróbmy to
wspólnie. I dla Wierzawic bêdzie, i dla Giedlarowej, i dla Starego Miasta.
Wemy rzecz inn¹ pod rozwagê. Gmina
Le¿ajsk chce budowaæ oczyszczalniê cieków w Wierzawicach. Po co? Skoro parê
kilometrów dalej czyli w Le¿ajsku jest
oczyszczalnia zdolna przyj¹æ cieki ze
znacznej czêci powiatu. ¯eby tylko dla zasady  mam swoj¹  straciæ mnóstwo pieniêdzy? Przecie¿ mo¿na by je lepiej zainwestowaæ; przeznaczyæ na drogi, szko³y, na
kulturê.
Jak bêdziemy siê k³óciæ, nie dojdziemy
do niczego.
Inna sprawa  orodki zdrowia w powiecie budowane kiedy w czynie spo³ecznym przez miejscowe spo³ecznoci. Teraz
starostwo chce je sprzedaæ. Jakim prawem? Czy starostwo je budowa³o? Nie. Bo
kiedy one ju¿ funkcjonowa³y, starostwo
jeszcze nie istnia³o. Móg³bym przystaæ na
ten pomys³, gdybym mia³ pewnoæ, ¿e potomni lekarza, który kupi ów orodek
zdrowia, te¿ bêd¹ lekarzami, ale przecie¿
takiej gwarancji nikt daæ nie mo¿e. A jeli
jego potomni zechc¹ tam zrobiæ sklep lub
knajpê, gdzie bêd¹ siê leczyæ ludzie? Wrócimy do lat dwudziestych ubieg³ego wieku, kiedy w obecnym powiecie le¿ajskim
by³ jeden orodek zdrowia w domu szlachcica?
Zdrowie i ¿ycie mamy tylko jedno.
Nie jestem od zabijania tylko od leczenia. Nie interesuje mnie ani prawica, ani
lewica, ani centrum. Dla mnie wa¿ni s¹
ludzie. I jest mi to obojêtne, po której stronie siedz¹. Powinnimy siê wzajemnie szanowaæ. Jestem szóst¹ kadencjê radnym.
Walczy³em i dalej walczê o zgodê i zrozumienie. W tej ma³ej ojczynie jak¹ jest Le¿ajsk i powiat le¿ajski (zaledwie kilka gmin)
wszyscy powinni trzymaæ siê razem i wszel-

Primum non nocere
spo³ecznej. Czy tak powinno byæ? Teraz
mówi siê o tym, ¿eby podwy¿szyæ wiek emerytalny dla kobiet do 65 lat, a daje siê pomostówki! Czy to ma sens? O czym my rozmawiamy?! Przecie¿ tak nie mo¿e w tym
kraju byæ! Niby katolicki, niby wierz¹cy, 85
procent szanuje papie¿a..., tylko nie s³ucha go przynajmniej 60 procent. To tak
mamy g³osiæ mi³osierdzie? Chyba nie têdy
droga.
Ja to miasto kocham. Pochodzê z Wólki
Grodziskiej, 13 kilometrów st¹d. Tu skoñczy³em szko³y, zda³em maturê, po studiach
w Krakowie dwa lata przepracowa³em w
Rzeszowie i wróci³em. Ju¿ 42 lata pracujê
w Le¿ajsku. I walczy³em jak lew o to, co
jest  o szko³y, przedszkola, szpital, orodki
zdrowia, o pracê dla personelu, wybudowa³em blok dla s³u¿by zdrowia. I co? Poprzedni starosta sprzeda³ po³owê, ale te
pieni¹dze nie posz³y na konto szpitala.
Dopiero teraz, jak starosta Rynasiewicz to,
co uzyska³ ze sprzeda¿y reszty, przekaza³
szpitalowi  280 tysiêcy z³otych.

kie swe dzia³ania podporz¹dkowaæ potrzebom lokalnej spo³ecznoci.
Jak siê wzajemnie nie bêdziemy szanowaæ, to kto nas poszanuje?!
Tê szóst¹ kadencjê prze¿ywam w rozgoryczeniu. Do tej pory ca³y czas budowalimy, a teraz jest wielkie psucie tego
wszystkiego  sprzedawanie tego, zosta³o
wypracowane spo³ecznie w poprzedniej,
peerelowskiej epoce, zwalnianie ludzi, bo
najwa¿niejsze s¹ pieni¹dze.
Tak nie mo¿e byæ. A gdzie mi³osierdzie?
Wiêc jak to ma byæ, po trupach, byle do
celu?
By³em na cmentarzu we Wszystkich
wiêtych. Spotka³em wielu znajomych.
Przyje¿d¿aj¹ na groby bliskich, rozmawiaj¹, a póniej jeden drugiego by w ³y¿ce wody
utopi³. To tak to powinno byæ? Na nagrobku w Giedlarowej zobaczy³em napis: ¯y³em z wami, cierpia³em z wami i zosta³em z
wami. I tak powinno byæ. Tê myl, tê dewizê proponujê powiatowi, gminom i nam,
mieszkañcom Le¿ajska.

Biuletyn Miejski  
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Sprawozdanie
z IX sesji Rady Miejskiej
w Le¿ajsku

30 padziernika 2003 r. w sali posiedzeñ Urzêdu Miejskiego odby³a siê kolejna sesja Rady Miejskiej. W porz¹dku obrad znalaz³o siê wiele spraw i projektów
uchwa³.
Na pocz¹tku Rada wys³ucha³a sprawozdania Burmistrza Miasta z dzia³alnoci w
okresie miêdzy sesjami, po czym przyst¹pi³a do czêci uchwa³odawczej. Gros spraw
dotyczy³o gospodarki nieruchomociami i
planowania przestrzennego.
Po zapoznaniu siê z analiz¹ okolicznoci uzasadniaj¹cych tak¹ koniecznoæ,
Rada podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do
scalenia i podzia³u nieruchomoci po³o¿onych w rejonie ulic: Studzienna, Moniuszki, Boczna Moniuszki i Spokojna w Le¿ajsku. Druga uchwa³a dotyczy³a wyst¹pienia do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na w³asnoæ Gminy Miasto Le¿ajsk nieruchomoci bêd¹cej w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa (dzia³ka nr 2936/2
o pow. 57a 74 m kw. stanowi¹ca drogê
 ul. Zmuliska).
W zakresie spraw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym Rada najpierw zajmowa³a siê rozpatrzeniem zarzutu-protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46B/
/2002. Plan ten wprowadza funkcjê drogi
dojazdowej dla dotychczasowego ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego ul. w. Jana z Dukla z ul.
Iwaszkiewicza. Obecna na sesji osoba wnosz¹ca zarzut do tego projektu, przedstawia³a Radzie swoje argumenty, jednak Rada
odrzuci³a wniesiony zarzut-protest maj¹c
na uwadze fakt, ¿e powy¿sza zmiana zapewni w³acicielom kilku dzia³ek prawny
dojazd do ich posesji.
Kolejna uchwa³a stanowi³a zakoñczenie
procedury sporz¹dzenia planu, Rada uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 55/2003 terenu us³ug komunikacji (w tym stacji paliw), po³o¿onego przy
ul. Warszawskiej, w s¹siedztwie szpitala
powiatowego. Plan ten dopuszcza równoczenie lokalizacjê na tym terenie us³ug
hotelarskich, gastronomii, handlu oraz
obs³ugi pojazdów.
Nastêpnie przychylaj¹c siê do wniosków
w³acicieli dzia³ek, Rada podjê³a dwie
uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, pod zabudowê jednorodzinn¹:
 Nr 56/03 dla terenu po³o¿onego przy
ul. Ogrodowej (przed³u¿enie) i na zachód
od ul. Sandomierskiej.
 Nr 57/03 dla terenu po³o¿onego na
osiedlu Cha³upki, pomiêdzy ul. M. Konopnickiej, a zabudow¹ mieszkaniow¹ bliniacz¹ przy ul. Kochanowskiego (dotychczasowa rezerwa w planie pod szko³ê).
Dalej Rada uchwali³a nowy Regulamin
Stra¿y Miejskiej w Le¿ajsku, uchylaj¹c ten,
który by³ przyjêty uchwa³¹ z 18 lutego
2000 r. W obowi¹zuj¹cym dot¹d regulaminie wprowadzone zosta³y niewielkie zmiany wynikaj¹ce g³ównie ze zmiany ustawy o
samorz¹dzie gminnym, (tam, gdzie by³ zapis Zarz¹d jest Burmistrz) oraz w zwi¹zku ze zwiêkszeniem obsady Stra¿y Miejskiej uchwalono trzyzmianowy system pra-
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cy  trzecia zmiana trwaæ bêdzie od godz.
22 do godz. 7.
W zwi¹zku z przewidywanym niewykonaniem dochodów w zakresie podatków i
op³at lokalnych, szczególnie w czêci dotyczacej podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportu i udzia³u podatku dochodowego od osób fizycznych, Rada
podjê³a decyzjê o zmniejszeniu planu dochodów bud¿etu miasta na 2003 r. o kwotê 800 000 z³, tym samym zwiêkszaj¹c deficyt bud¿etu miasta. Jednoczenie Rada
w odrêbnej uchwale postanowi³a, ¿e ród³em pokrycia tego braku bêdzie kredyt
d³ugoterminowy, który zostanie przeznaczony na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych
za³o¿onych w planie bud¿etowym na
2003 r. Inne zmiany w bud¿ecie to: zwiêkszenie dochodów o kwotê 4800 z³ otrzyman¹ z Ministerstwa Finansów na uzupe³nienie i adaptacjê pomieszczeñ na gabinety
dentystyczne i lekarskie w szko³ach podstawowych i gimnazjum oraz zwiêkszenie
o kwotê 1.067 z³, jako uzupe³nienie subwencji ogólnej tytu³em rekompensaty
udzielonych ulg i zwolnieñ w podatku rolnym. Ponadto Rada postanowi³a przeznaczyæ 50 000 z³ dla Komendy Powiatowej
Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Owiaty w Rzeszowie
Rada zmniejszy³a z 25 na 20 godzin obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ nauczycieli: pedagogów, psychologów i logopedów
zatrudnionych w pe³nym wymiarze etatu
w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Gminê Miasto Le¿ajsk.
Dwie nastêpne uchwa³y dotyczy³y spraw
administrowania lokalami komunalnymi.
Rada uchwali³a zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Le¿ajsk oraz program gospodarowania tym zasobem na lata
20032008.
Na sesji tej Rada okreli³a stawki op³aty targowej, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ w
2004 r. oraz sposób poboru op³at. Uchwa-

lone stawki s¹ nieznacznie wy¿sze ni¿ te
obowi¹zuj¹ce w bie¿¹cym roku, a od przysz³ego roku pobór op³aty targowej dokonywany bêdzie w drodze inkasa przez Miejski Zak³ad Komunalny Spó³ka z o.o. w Le¿ajsku, który za tê czynnoæ pobiera³ bêdzie wynagrodzenie w wysokoci 12 proc.
od zainkasowanych kwot.
Spe³niaj¹c wymóg ustawy  Prawo o
ustroju s¹dów powszechnych Rada Miejska dokona³a wyboru ³awników do S¹du
Rejonowego w Le¿ajsku na kadencjê lat
20042007. Ze zg³oszonych prawid³owo 69
kandydatów Rada w g³osowaniu tajnym
wybra³a 25 ³awników do S¹du Rejonowego
w Le¿ajsku.
Jednoczenie w zwi¹zku z tym, ¿e Prezes S¹du Okrêgowego w Rzeszowie  w ramach korekty liczby ³awników potrzebnych
do wyboru celem orzekania w S¹dzie Okrêgowym w Rzeszowie  zg³osi³ dodatkowo do
wyboru z terenu miasta Le¿ajska czterech
³awników, Rada postanowi³a og³osiæ wybory uzupe³niaj¹ce.
Ostatnia uchwa³a tej sesji dotyczy³a powo³ania zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Le¿ajsku. Na stanowisko
to zosta³a powo³ana Pani Halina cis³owicz,
dotychczasowy pracownik Urzêdu Miejskiego w Le¿ajsku.
Szeroko dyskutowanym tematem tej sesji by³a sprawa zagospodarowania placu po
by³ym Przedszkolu Miejskim Nr 4. Ostatecznie Rada przyjê³a stanowisko, ¿e plac
ten powinien byæ sprzedany w drodze przetargu (pomijaj¹c kwestiê czasu) i zobowi¹za³a Burmistrza Miasta do zajêcia siê tym
tematem i poinformowania Rady o podjêtych dzia³aniach.
W wolnych wnioskach Rada m. in. dyskutowa³a w kwestii rozwi¹zania tematu targowiska pod Klasztorem. Rada wyrazi³a
stanowisko, ¿e dla poprawy estetyki i wizerunku najbli¿szego otoczenia Bazyliki
O.O. Bernardynów, poprawy bezpieczeñstwa ruchu pojazdów i pieszych oraz odblokowania niewielkiego parkingu, nale¿y
przenieæ w ca³oci targowisko z placu przy
ul. Klasztornej na plac przy ul. Lenej.
Inne sprawy poruszane w tym punkcie
dotyczy³y m.in. remontów dróg i przejazdów kolejowych (ul. J. Brzozy, ul. Podolszyny) funkcjonowania ³¹cznika ul. Mickiewicza z ul. Iwaszkiewicza, organizacji imprez promocyjnych.

Celina Turosz

OG£OSZENIE
W zwi¹zku z dodatkowym zg³oszeniem Prezesa S¹du Okrêgowego w Rzeszowie
o dokonanie wyboru czterech ³awników do S¹du Okrêgowego w Rzeszowie w tym:
 dwóch  do sk³adów s¹dów cywilnych i karnych
 dwóch  do sk³adów s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych
og³asza siê
przyjmowanie kandydatów w przeci¹gu 1-go miesi¹ca tj. do dnia 30 listopada 2003 r.
Kandydatury mog¹ zg³aszaæ:
1. do sk³adów s¹dów cywilnych i karnych prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje i zwi¹zki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co
najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych na terenie miasta Le¿ajska.
2. do sk³adów s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych w równej liczbie terenowe
organy administracji rz¹dowej, zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
O wybór na ³awnika S¹du Okrêgowego w Rzeszowie mog¹ równie¿ ubiegaæ siê
kandydaci, którzy nie zostali wybrani na ³awników S¹du Rejonowego w Le¿ajsku po
przedstawieniu ponownych zg³oszeñ. Wybory uzupe³niaj¹ce do S¹du Okrêgowego
w Rzeszowie przeprowadzi Rada Miejska w Le¿ajsku w grudniu 2003 r.
Le¿ajsk, 30 padziernika 2003
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

...

informator urzêdowy

UCHWA£A Nr IX/98/03

Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie wyboru ³awników do S¹du
Rejonowego w Le¿ajsku na kadencjê
20042007
Na podstawie art.160 § 1 i 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych  (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 z 2001 r. z póniejszymi zmianami)
po przed³o¿eniu opinii przez zespó³ ds. zaopiniowania kandydatów oraz w wyniku
tajnego g³osowania
Rada Miejska w Le¿ajsku stwierdza:
§1
Wybór na ³awników do S¹du Rejonowego w Le¿ajsku:
1. Antczak Bronis³aw
2. Chorzêpa El¿bieta
3. Czech Alfred
4. D¹bal Gra¿yna
5. Dec Jan
6. Federkiewicz Bronis³awa
7. Gi¿a-Matusz Stanis³awa
8. Godziewska Halina
9. Jakubowska Ma³gorzata
10. Kie³bowicz Aniela
11. Kraska Gra¿yna
12. Krawczyk El¿bieta
13. Kuc³o Maria
14. £azorko Roman
15. Majcherczyk Mieczys³aw
16. O¿ga Ma³gorzata
17. Piêdel Maria
18. Skoczylas Maria
19. So³ek Maria
20. Sroka Jerzy
21. Stachowicz Krzysztof
22. Szumilas Janusz
23. Wróbel-Grabarz Anna
24. Zieliñska-Dziadosz Eleonora
25. ¯o³ynia Iwona
§2
Wykonanie uchwa³y poprzez przes³anie
jej do Prezesa S¹du Rejonowego w Le¿ajsku powierza siê Burmistrzowi Miasta Le¿ajska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

W³adze miasta Le¿ajska
przyjmuj¹ obywateli
w sprawach skarg i wniosków:
Burmistrz Miasta

TADEUSZ TRÊBACZ
w ka¿dy wtorek
w godzinach: 13.0015.30

Zastêpca Burmistrza Miasta

DANIEL ZAJ¥C

w ka¿d¹ rodê
w godzinach: 13.0015.30
Sekretarz Miasta

EUGENIUSZ MAZUR
w ka¿dy czwartek
w godzinach: 13.0015.30

UCHWA£A Nr IX/97/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie okrelenia stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr.142. poz.1590 z pon. zm.)
art.19 pkt.1, lit.a i pkt. 2 i 3 ustawy z
dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz.84 z pón. zm.).
Rada Miejska w Le¿ajsku uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dzienne stawki op³aty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach, w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Przy sprzeda¿y obnonej z rêki oraz
kosza, skrzynki wiadra i wózka rêcznego
od sztuki:
a) artyku³ów spo¿ywczych oraz artyku³ów rolnych  5,00 z³,
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  6,50 z³.
2. Przy sprzeda¿y z wozu, przyczepy ci¹gnikowej, samochodu osobowego, przyczepy samochodowej handlowej, samochodu
dostawczego do 2,5 tony:
a) artyku³ów spo¿ywczych oraz artyku³ów rolnych  18,00 z³,
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  20,00 z³.
3. Przy sprzeda¿y z samochodu ciê¿arowego powy¿ej 2,5 tony:
a) artyku³ów spo¿ywczych oraz artyku³ów rolnych  20,00 z³,
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  27,00 z³.
4. Przy zajêciu placu pod stoisko lub
stolik od 1m. kw. powierzchni przy sprzePrzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

MIECZYS£AW SROKA
w ka¿dy pierwszy
i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
w godzinach: 14.0015.00
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

TADEUSZ KARAKU£A
w ka¿dy czwarty poniedzia³ek
miesi¹ca
w godzinach: 14.0015.00
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

PIOTR URBAN

w ka¿dy drugi poniedzia³ek
miesi¹ca
w godzinach: 14.0015.00

da¿y:
a) artyku³ów spo¿ywczych oraz artyku³ów rolnych  5,50 z³,
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  8,50 z³.
5. Przy zajêciu sto³u handlowego na targowisku przy ul. Sikorskiego i ul. Kopernika od 1 metra bie¿¹cego przy sprzeda¿y:
a) artyku³ów spo¿ywczych oraz artyku³ów rolnych  7,00 z³,
b) przy sprzeda¿y artyku³ów przemys³owych  12,50 z³.
6. Przy sprzeda¿y od ka¿dej wystawionej na sprzeda¿ sztuki:
a) konia, byd³a
 6,00 z³,
b) ja³owizna, cielêta
 5,00 z³,
c) trzoda chlewna
 5,00 z³,
d) prosiêta
 2,00 z³.
§2
1. Przy sprzeda¿y artyku³ów mieszanych stosuje siê op³atê dotycz¹c¹ artyku³ów o wy¿szych stawkach.
2. Przy zajêciu placu pod stoisko lub
stolik o powierzchni do 1m kw. obowi¹zuje op³ata jak za 1 m kw.
3. Przy zajêciu sto³u handlowego o d³ugoci mniejszej od 1m obowi¹zuje op³ata
jak za 1 metr bie¿¹cy.
§3
Op³atê targow¹ pobieran¹ w niedzielê i
wiêta, które s¹ ustawowo wolne od pracy
zwiêksza siê 2,5-krotnie.
§4
1. Pobór op³aty targowej nastêpuje w
drodze inkasa dokonywanego przez Miejski Zak³ad Komunalny Spó³ka z.o.o. w Le¿ajsku.
2. Wynagrodzenie dla inkasenta o którym mowa w ust. 1 ustala siê w wysokoci
12 proc. od zainkasowanych kwot.
§5
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Le¿ajska.
§6
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Gospodarki i Bud¿etu
Rady Miejskiej w Le¿ajsku.
§7
Traci moc uchwa³a Nr XXXII/294/01
Rady Miejskiej w Le¿ajsku z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia stawek
op³aty targowej oraz sposobu jej poboru.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Podkarpackiego
i ma zastosowanie do op³at nale¿nych od 1
stycznia 2004 r.
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...

na ³owy
V Miêdzynarodowy Festiwal £owiecki Le¿ajsk 2003 odby³ siê
w tym roku w dniach 35 padziernika. Jego ide¹ jest popularyzacja kultury, tradycji i obyczajowoci ³owieckiej.

Obyczaje w kniei

Cz³owiek ze sztucerem przemierzaj¹cy
knieje kojarzony jest jednoznacznie jako
kto, poluje na len¹ zwierzynê. A to nie
tak, bo to tylko cz¹stka prawdy. Bo myliwi nabijaj¹c swe strzelby, czyni¹ to z rozmys³em  pomagaj¹ przyrodzie w zachowaniu równowagi. A oprócz tego  wbrew
doæ powszechnemu mniemaniu  dbaj¹
o len¹ przyrodê i jej mieszkañców. Przygotowuj¹ specjalne poletka i dogl¹daj¹ je
przez ca³y rok, by przed zim¹ zebraæ z nich
plon nie dla siebie, lecz zwierz¹t, którym
trzeba pomóc, by przetrwa³y zimê. Poza tym
myliwi maj¹ swój kodeks etyczny i twarde regu³y ³owieckich zwyczajów. To klan
ludzi, których  choæ s¹ ró¿nych profesji 
co ³¹czy. To las, przyroda, wielowiekowa
tradycja i honor myliwego, który na przyk³ad nie strzeli do ciê¿arnej, czy maj¹cej
potomstwo samicy. Ludzie spoza tego klanu nie rozumiej¹ ani swoistego jêzyka myliwych, ani znaczenia sygna³ów wydobywanych z ma³ych tr¹bek, ma³o kto wie, ¿e
pokonanej zwierzynie tylko tam, gdzie ona
¿y³a, czyli w kniei trzeba oddaæ ho³d. Obyczaje ³owieckie s¹ niezwykle bogate. Dziêki temu Festiwalowi mo¿emy je poznaæ. Ta
impreza s³u¿y jednoczenie promocji i
stwarza mo¿liwoæ szerokich kontaktów
myliwskiej braci nie tylko z Polski ale tak¿e z innych krajów.
Tegoroczny Festiwal uznany zosta³ powszechnie za bardzo udany. Dopisali zaproszeni gocie (od czwartku Biuro Organizacyjne w MCK przyjmowa³o pierwsze
zespo³y sygnalistów i wystawców). Zainteresowani imprez¹ byli te¿ mieszkañcy Le¿ajska. Jedynie pogoda zepsu³a sobotni
wieczór. Koncert galowy przerwa³a ulewa.
Z zaplanowanego wystêpu zespo³u rozrywkowego i dyskoteki na wolnym powietrzu
te¿ trzeba by³o zrezygnowaæ. A Zespó³ Kameralny z Rzeszowa Da Camera wyst¹pi³ dla znacznie mniejszej liczby s³uchaczy
bo nie na placu przed Restauracj¹ 71 ale
w jej wnêtrzu.
V Miêdzynarodowy Festiwal £owiecki
rozpocz¹³ siê w pi¹tek, 3 padziernika. W
sali widowiskowej MCK odby³ siê fina³ og³oszonego wczeniej Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, w którym wziê³y udzia³ 5-osobowe reprezentacje gimnazjów i szkó³ rednich powiatu le¿ajskiego i ³añcuckiego. W
kategorii szkó³ gimnazjalnych uplasowali
siê kolejno: Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku, gimnazjum w Giedlarowej i w Woli
Zarczyckiej. W kategorii szkó³ rednich I
miejsce zajê³o II LO w £añcucie, II miejsce
 Zespó³ Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku, III
miejsce  I LO w £añcucie.
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Tu¿ po nim odby³ siê I Podkarpacki
Konkurs Sygnalistów Myliwskich. Wziê³o w nim udzia³ 9 zespo³ów krajowych oraz
gocie z Estonii i S³owacji. Sygnalici z ró¿nych stron Polski ubiegali siê o nagrody
zespo³owe i indywidualne oraz awans do
Mistrzostw Polski czyli presti¿owego Konkursu o Róg Wojskiego.
Jury przyzna³o I miejsce Zespo³owi Sygnalistów Myliwskich z Zespo³u Szkó³ Lenych w Rogoziñcu, II miejsce  Zespo³owi Sygnalistów Myliwskich Gawra z
Kwidzynia, a miejsce III  Zespo³owi Sygnalistów Myliwskich z Technikum Lenego w Goraju. Wyró¿nienia zespo³owe
otrzymali: Zespó³ Sygnalistów Myliwskich
Estoñskiego Towarzystwa £owieckiego
oraz Zespó³ Sygnalistów Myliwskich Z³oty Róg Zarz¹du Okrêgu PZ£ w Kaliszu.
Indywidualne wyró¿nienia dostali: za
piêkne i czyste brzmienie instrumentu borówka Artur Niewiadomski z Zespo³u Sygnalistów Myliwskich z Technikum Lenego w Lesku oraz Mariusz i Adrian Bezegowie  Du¿y i Ma³y Zespó³ Sygnalistów
Myliwskich przy Nadlenictwie Ruszów za
specjalne sygna³y imituj¹ce wabienie.
Grand Prix V Miêdzynarodowego Festiwalu £owieckiego Le¿ajsk 2003 zdoby³ Zespó³ Sygnalistów Myliwskich
redniej Szko³y Lenej w Preszowie (S³owacja). Ubieg³oroczny laureat tej nagrody
Horlica z Nowojaworowska nie bra³
udzia³u w przegl¹dzie, ale uwietni³ go
swym wystêpem.
Na placu przed MCK odby³ siê pokaz
psów myliwskich, który przyci¹gn¹³ rzesze widzów; nie czêsto nadarza siê okazja
przyjrzenia siê rodowodowym medalistom
 wy¿³om, pointerom, seterom, labradorom...
Tego dnia w sali kameralnej MCK
otwarte zosta³y dwie wystawy fotograficzne: przyrodniczo-³owiecka Mariana Flisa
z Lublina, przyrodniczo-podró¿nicza Marka Kmiecia z Ruszowa oraz rzeby w korzeniu Mariana Pietruszki z Mielca i rocznicowa z okazji 80-lecia Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, na której kolekcjonerzy
pasjonaci prezentowali ró¿nego rodzaju
pami¹tki zwi¹zane z ³owiectwem. Otwarta
zosta³a te¿ pokonkursowa wystawa prac
plastycznych Darz bór, których autorami byli uczniowie le¿ajskich szkó³ podstawowych.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokona³
Burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz, a
w imieniu Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
 przewodnicz¹cy Wojewódzkiego Sejmiku
£owieckiego Franciszek Maresz. W wyst¹-

pieniach swych podkrelali, ¿e ³owiectwo
to nie tylko polowania, ale przede wszystkim ochrona i hodowla zwierzyny i ratowanie jej gin¹cych gatunków.
Hejna³ festiwalowy odegra³a Teresa Sibiga.
Pi¹tkowy wieczór zakoñczy³ siê owacyjnie przyjêtym koncertem organowym w
Bazylice OO. Bernardynów w wykonaniu
Roberta Grudnia (organy) i Georgija Agratiny (fletnia Pana i cymba³y koncertowe).
A festiwalowa sobota rozpoczê³a siê w
Bazylice  uroczyst¹ Msz¹ w. Hubertowsk¹. Oprawê muzyczn¹ tradycyjnie ju¿ zapewni³ Reprezentacyjny Zespó³ Muzyki
Myliwskiej PZ£ z Poznania pod dyrekcj¹ Mieczys³awa Leniczaka.
Po Mszy w. z Placu Mariackiego wyruszy³a parada uczestników, która przesz³a ulic¹ Mickiewicza na plac przed Restauracj¹ 71. Poczty Sztandarowe Kó³ i Organizacji £owieckich, zaproszone zespo³y
krajowe i zagraniczne prowadzi³a orkiestra
dêta i mar¿onetki z Kury³ówki. Byli te¿
jedcy na koniach i bryczki wioz¹ce goci.
W tym dniu V Miêdzynarodowy Festiwal £owiecki przeniós³ siê na plac przed
Restauracj¹ 71. Rozgoci³y siê tu kiermasz
agroturystyczny (przygotowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Gospodarstwa gocinne i Stowarzyszenie
Kobiety Razem, Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Dêbnie pod egid¹ powiatowego Zespo³u
Doradztwa Rolniczego w Le¿ajsku oraz Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Handzlówki, gie³da
kolekcjonerska, kiermasze myliwskie oraz
stoiska z wyrobami twórców rêkodzie³a ludowego i artystycznego.
Koncert Reprezentacyjnego Zespo³u
Muzyki Myliwskiej PZ£ rozpocz¹³ piknik
myliwski (wystêpy zespo³ów myliwskich,
kapel oraz gry i zabawy dla dzieci).
Przed ponad godzinê uwagê zgromadzonej publicznoci przyku³ wystêp rycerzy
Chor¹gwi Sandomierskiej. Zaprezentowali oni widowisko Legenda Rycerstwa i Jazdy Polskiej (musztra paradna i bojowa lekkich znaków, lisowczyków, rot tatarskich,
gonitwy husarskie, strzelanie ³uków, kusz,
muszkietów). Widzowie z zainteresowaniem
przygl¹dali siê ¿elaznej masce dla plotkarek i pasowi cnoty, które zaprezentowa³
kasztelan Sandomierskiego Bractwa Rycerskiego Karol Bury.
Nastêpnie rozpocz¹³ siê koncert galowy
z udzia³em laureata Grand Prix 2002, którym zosta³ wówczas zespó³ Horlice z Nowojaworowska. Przerwa³ go ulewa i nie
wszystkie zespo³y nagrodzone i wyró¿nione w Przegl¹dzie zdo³a³y wyst¹piæ.
Niew¹tpliwie swego rodzaju atrakcj¹ by³
Zespó³ Muzyki Par Forces, dzia³aj¹cy przy
Muzeum £owiectwa i Jedziectwa w Warszawie. Przywieli oni z sob¹ bardzo rzadki
okaz  sokola wêdrownego, ubrani byli w
stroje angielskie i  co bulwersowa³o niektórych  graj¹c na rogach, stali ty³em do
publicznoci. Czynili tak dlatego, ¿e tylko
w ten sposób byli widziani i s³yszani przez

jad¹cych za nimi myliwych. Ich rola by³a
jazda na przedzie, st¹d nazwa zespo³u.
Sympatie i zainteresowanie budzi³ tez najm³odszy festiwalowy sygnalista  jedenastoletni Adrian Bereg z Nadlenictwa Ruszów.
Tradycyjnie ju¿ imprez¹ towarzysz¹c¹
Festiwalowi £owieckiemu by³o niedzielne
polowanie. Poprzedzi³a je uroczysta odprawa na placu przed Nadlenictwem w Le¿ajsku. Potem myliwi rozjechali siê do okolicznych lasów.
Polowanie zakoñczy³ w Julinie tradycyjnie pokot, czyli po¿egnanie ustrzelonej
zwierzyny i odegranie jej odpowiednich sygna³ów na myliwskich tr¹bkach. Wicewojewoda Stanis³aw D³ugosz wrêczy³ królowi
polowania Czes³awowi Majderowi z ko³a ³owieckiego Dzik (nota bene za ustrzelenie
dzika) pucharu. Nastêpnie odby³o siê o uroczyste lubowanie trzech nowo przyjêtych
myliwych do kó³ ³owieckich Dzik, Polana i Wydra. Odbiera³ je Lech Steliga.
V Miêdzynarodowy Festiwal £owiecki
Le¿ajsk 2003 zakoñczy³a biesiada myliwska w Julinie.
Szkoda, ¿e niektóre zaplanowane atrakcje Festiwalu nas ominê³y. Mam na myli
wystawê trofeów z polowañ Safari i paradê
£owcy wiata.

Barbara Wo-Lisiecka

Zdjêcia: Wac³aw Padowski
i Ryszard Wêglarz

Sponsorzy g³ówni: Zak³ady Piwowarskie w Le¿ajsku SA, Zarz¹d
G³ówny Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Warszawie.
Sponsorzy wspomagaj¹cy i
darczyñcy: Zak³ad Przemys³u
Drzewnego Las-Pol w Zmys³owie,
PPHU Marketchem w Le¿ajsku M.
£osia, Przedsiêbiorstwo Budowy
Dróg i Mostów w Le¿ajsku, Wojewoda Podkarpacki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Maante Sp.
z o.o., Bank Ochrony rodowiska
SA, Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Kronie, PKN Orlen, New Balance, Podkarpackie
Stowarzyszenie Agroturystyczne,
Stowarzyszenie Kobiety Razem,
Era, Danuta i Ryszard Czach  Autoryzowany Przedstawiciel Chrysler
Jeep, Zodiac  Witold Gut Sp. z o.o.
w Rzeszowie, Zak³ady Miêsne Eko
Smak z Górna, firma Avon Cosmetics Polska.
Pomoc rzeczowa: Ministerstwo
Ochrony rodowiska w Warszawie,
Ko³a £owieckie: Polana w Nowej
Sarzynie, Dzik w Le¿ajsku, Wydra
w Dêbnie, Ry w £añcucie i Nadlenictwo w Le¿ajsku.
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krok do przodu

W Przedszkolu nr 4

Min¹³ wrzesieñ. Dla pracowników PM
nr 4 w Le¿ajsku miesi¹c wytê¿onej pracy.
Ju¿ w ostatnim tygodniu sierpnia ca³y personel pracowa³ na wysokich obrotach. Dopiête wszystko na ostatni guzik  i 1 wrzenia placówka rozpoczê³a nowy rok szkolny. Zadowolone i wypoczête po wakacjach
dzieci wróci³y do swego przedszkola.
Jednak¿e radoæ nie trwa³a d³ugo, bo
nastêpnego dnia... nie mia³y ju¿ dok¹d
przyjæ. Noc¹ budynek sp³on¹³. Ogieñ strawi³ niemal wszystkie sale przeznaczone dla
dzieci. Wszyscy z niedowierzaniem patrzyli na spalone przedszkole.
Personel przedszkola nie szczêdz¹c si³
ratowa³ sprzêt i pomoce dydaktyczne  najpierw z po¿aru, potem ze zgliszcz. Stra¿acy
gasz¹c po¿ar, robili wszystko, by ocaliæ jak
najwiêksz¹ czêæ dobytku naszej placówki.
Z pomoc¹ przyszli nam nie tylko stra¿acy,
którzy po st³umieniu ognia pomagali nam
ratowaæ to, co by³o jeszcze do uratowania.
Pomagali nam rodzice, mieszkañcy okolicznych bloków, pracownicy MCK, uczniowie i
nauczyciele le¿ajskich szkó³. Odzyskane
rzeczy zosta³y przewiezione do budynku
przy Gimnazjum Miejskim. Traktor z przyczep¹, samochód ciê¿arowy z MZRB, mikrobus z MCK, samochody osobowe pracowników przedszkola kilkakrotnie pokonywa³y
trasê od spalonego budynku do szko³y, gdzie

odbywa³o siê mycie ocala³ych sprzêtów, pranie zabawek. Na trawnikach przed Gimnazjum suszy³o je s³oñce.
Nowe lokum PM 4 zosta³o odmalowane
przez ekipê Miejskiego Zak³adu Remontowo-Budowlanego. Nauczycielki i ca³y personel przedszkola odnawia³ w tym czasie
drzwi, malowa³ krzese³ka i ³aweczki dla
dzieci, os³ony przy kaloryferach, my³ okna,
pod³ogi, urz¹dza³ poszczególne sale. Wszyscy pracowali od rana do wieczora, nikt nie
patrzy³ na zegarek, nie liczy³ wolnych sobót. Wszyscy wiedzieli, ze sta³o siê nieszczêcie i trzeba jak najszybciej zlikwidowaæ
jego skutki.
Rozpocz¹³ siê nowy miesi¹c. Nasze
nowe przedszkole nie wygl¹da jeszcze tak
bajecznie i kolorowo jak stare. Dziêki ludziom dobrej woli uda³o siê nam 17 wrzenia po raz drugi zainaugurowaæ nowy rok
szkolny 2003/2004. Cieszy nas, ¿e nasze
dzieci nie zmieni³y przedszkola i do nas
powróci³y. Rodzicom dziêkujemy za cierpliwoæ i wyrozumia³oæ w tych trudnych
dla nas, ale i dla nich tak¿e, chwilach. Dziêkujemy równie¿ sponsorom za pomoc w
tworzeniu nowej placówki, aby spe³ni³a ona
oczekiwania zarówno dzieci jak i rodziców.

Teresa Ma³ecka

Zdjêcia: Ewa Stañko

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Le¿ajsku Ewa Stañko:
To by³o 1 wrzenia. Szczêliwie, ¿e zapada³a ju¿ noc i nie by³o w budynku dzieci. Na drugi dzieñ o godzinie 7.30 pe³nomocnik burmistrza ds. owiaty, kultury i sportu pan Henryk wita przekaza³
mi wiadomoæ, ¿e przenosimy siê do budynku gimnazjum do dawnego przedszkola, z którego wyszlimy dziewiêæ lat temu.
Otrzymalimy transport z MZRB i MCK,
pojawi³a siê m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Technicznych i innych placówek owiatowych,
harcerze, dozorcy z poszczególnych szkó³ i
wspólnymi si³ami zaczêlimy szybko przewoziæ ocala³y z po¿aru dobytek.
Tymczasem w tej czêci gimnazjalnego
budynku, w którym mielimy siê rozgociæ,
jedn¹ salê zajmowa³a klasa IIIc Szko³y
Podstawowej nr 2, drug¹  M³odzie¿owy
Klub Stowarzyszenia Razem, a w pozosta³ych znajdowa³a siê filia Biblioteki Miejskiej tysi¹ce woluminów na rega³ach.
Dyrektor Gimnazjum Miejskiego pan
W³adys³aw Py¿ szybko znalaz³ w swej szkole lokum dla klasy z dwójki, klub zabra³
ca³e swoje wyposa¿enie i wyprowadzi³ siê,
najd³u¿ej trwa³y przenosiny filii biblioteki.
3 wrzenia, dwa dni po po¿arze naszego przedszkola, do naszej nowej siedziby
wkroczy³a ekipa MZRB i gruntownie odnawiane zosta³y wszystkie pomieszczenia.
Zaczêlimy siê na nowo urz¹dzaæ. Dobudowalimy cianê dzia³ow¹ na piêtrze i
dziêki temu mieszcz¹ siê wszystkie oddzia³y
 jest ich 6 dla 150 dzieci, tak jak tam.
W sumie warunki dzieciom siê nie zmieni³y, chocia¿ one z utêsknieniem wspominaj¹ tamto nasze ¿ó³te przedszkole. Tam
ca³oæ znajdowa³a siê na parterze, na jednym poziomie, to by³o du¿ym plusem. Dzieci z szatni sz³y do swoich sal. Teraz czêæ z
nich ma sale na piêtrze. Ka¿de dziecko
musi byæ odprowadzane na górê, nie mo¿-
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na pozwoliæ na to, ¿eby samo schodzi³o do
szatni.
Powoli zmienia siê wygl¹d wnêtrza. Korytarze i sale staj¹ siê bardziej kolorowe. A
jedna z nich jest ju¿ jak z bajki. Le¿ajska
ekipa, która reprezentowa³a nasze miasto
w Turnieju o Z³oty Kufel, zdobyta nagrodê
przekaza³a nam w ca³oci... i kupilimy
mebelki.
W po¿arze ogieñ strawi³ niemal w ca³oci wyposa¿enie sal. Wiele rzeczy, które
przewielimy z pogorzeliska, trzeba by³o
wyrzuciæ na mietnik. Na nowe sprzêty nie
by³o nas staæ, takiego wydatku nie planowalimy w bud¿ecie. Wszystko, co uda³o
nam siê uratowaæ, zosta³o wyszorowane,
oklejone, pomalowane, ¿eby dzieci mia³y
przy czym usi¹æ i zjeæ posi³ek. By³y to
dwa tygodnie pracy od witu do nocy ca³ej
ekipy naszej placówki.
17 wrzenia rozpoczêlimy na nowo rok
szkolny. W³adze miasta by³y tym faktem
mile zaskoczone. Burmistrz Tadeusz Trêbacz i Henryk wita przynieli dzieciom z
tej okazji kosz s³odyczy.
Muszê przyznaæ, ¿e na wieæ o po¿arze
naszego przedszkola, reakcja by³a spontaniczna. Od razu zareagowa³y w³adze miasta ale te¿ i nauczyciele, rodzice, m³odzie¿
z ró¿nych szkó³. Zorganizowali zbiórkê zabawek na nasz¹ rzecz na terenie miasta.
Natychmiast by³ te¿ odzew przedszkoli,
dzia³aj¹cych w Stowarzyszeniu Przedszkoli
Miasta Rzeszowa  akcja grosik dla naszego przedszkola. Maluchy uzbiera³y dwa tysi¹ce z³otych. I te pieni¹¿ki pani wizytator Mariola Kie³boñ z Podkarpackiego
Kuratorium Owiaty przekaza³a nam. Kole¿anka w s¹siaduj¹cym z nami Przedszkolu nr 3 te¿ zorganizowa³a podobna akcjê.
Pojedyncze osoby nie zwi¹zane z przedszkolem pojawi³y siê z zabawkami, przynosi³y

ciereczki, rêczniczki... ka¿dy zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e prawie wszystko posz³o z dymem.
Ale najbardziej wzruszy³a nas Paulinka Rudziñska, która, kiedy by³a naszym
przedszkolakiem. Teraz jest uczennic¹ klasy 3c Szko³y Podstawowej nr 2 (ta w³anie
klasa mieci siê w budynku gimnazjum).
Dos³ownie nastêpnego dnia Paulinka z rozpacz¹ w oczach stanê³a w drzwiach naszego nowego lokum, poród tego ca³ego rozgardiaszu, przyciskaj¹c do siebie wielk¹
lalkê.  Tym dzieciom spali³o siê tyle
rzeczy  powiedzia³a  wiêc przynios³am
im swoj¹ lalkê i ksi¹¿eczki. To by³a nasza pierwsza ofiarodawczyni.
Póniej pojawili siê inni. Odpowiedzieli
na mój apel, za co bardzo serdecznie im
dziêkujê. Firma Brzost ufundowa³a nam
krzes³a, Hortino wspar³o nas finansowo i
rzeczowo  otrzymalimy mro¿onki (zapasy magazynu ¿ywnociowego uleg³y ca³kowitemu zniszczeniu), Browar i Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna, Przedsiêbiorstwo
Budowy Dróg i Mostów SA przekaza³y pieni¹dze, a PSS Spo³em i Firma Apex  rodki czystoci. Phillip Morris te¿ chce nam
pomóc. Czeka na decyzjê szefostwa w Lozannie. Wiem, ¿e w³adze miasta wyst¹pi³y
w naszej sprawie do Podkarpackiego Kuratora Owiaty, Marsza³ka Województwa i
Ministerstwa Finansów.
Czego nam najbardziej brakuje?
Mebli dla dzieci do pozosta³ych piêciu
sal. Pozbieralimy, co siê da³o, odwie¿ylimy, ale to prowizorka  choæ na pierwszy
rzut oka nie wygl¹da ona le. Niestety,
wiêkszoæ mebli wykonana by³a z p³yt wiórowych, które  zlane wod¹ podczas gaszenia po¿aru  teraz puchn¹ i deformuj¹ siê.
Potrzebne s¹ nam te¿ pomoce dydaktyczne. Du¿o rzeczy, które  mam nadziejê  z
czasem zdobêdziemy. W sumie najwa¿niejsze jest to, ¿e Przedszkole Miejskie nr 4 w
Le¿ajsku nadal funkcjonuje. ¯e tylko czêciowo zamieni³o siê w popió³.

Gor¹ce s³owa podziêkowania
kierujemy do:
Burmistrza i Rady Miejskiej Le¿ajska, Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego
i zak³adów pracy, które bardzo szybko odpowiedzia³y na nasz apel, wspieraj¹c nas finansowo i rzeczowo.
Dziêkujemy m.in.:
Firmie Brzost, Elektrociep³owni Nowa Sarzyna, ZPOW Hortino,
Zak³adom Piwowarskim w Le¿ajsku,
Firmie Apex, PSS Spo³em, Spó³ce Pilawa, Stowarzyszeniu Przedszkoli Miasta Rzeszowa, Przedszkolu
Miejskiemu nr 3 w Le¿ajsku i nauczycielom: M. Brzuzan, H. Chowaniec,
G. D¹bal, G. Kamiñskiej, J. Pêcakowi,
A. Sroce, J. ¯o³yniak, którzy organizowali w swoich szko³ach zbiórki zabawek, oraz uczniom le¿ajskiego GM.
Dziêkujemy te¿ nauczycielowi z
GM, T. Kisielewiczowi i jego dru¿ynie, reprezentuj¹cej Le¿ajsk w III
Turnieju Miast O Z³oty Kufel, za
to, ¿e wygran¹ w turnieju przekazali
nam na zakup mebli  wyposa¿enia
do jednej z sal dla dzieci.
Dziêkujemy równie¿ indywidualnym ofiarodawcom, którzy do³o¿yli
swoj¹ cegie³kê do wyposa¿enia powstaj¹cego od nowa przedszkola.

Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola Miejskiego nr 4
w Le¿ajsku

wiêto nauczycieli
Zgodnie z tradycj¹ 14 padziernika obchodzony by³ Dzieñ Edukacji Narodowej. Z tej okazji we wszystkich placówkach naszego miasta odby³y siê spotkania pedagogów z przedstawicielami rodziców,
a m³odzie¿ mia³a okazjê z³o¿yæ swoim wychowawcom podziêkowania
za wk³adany trud i wysi³ek w pracê wychowawczo-dydaktyczn¹.
Burmistrz Le¿ajska przes³a³ wszystkich
pedagogom z terenu miasta podziêkowania. ¯yczy³ sukcesów i satysfakcji w pracy
zawodowej oraz wszelkiej pomylnoci w
¿yciu osobistym.
Dzieñ póniej w³adze samorz¹dowe miasta zorganizowa³y uroczyste spotkanie
wszystkich pedagogów zatrudnionych w
placówkach owiatowych Le¿ajska.
Organizacj¹ drugiego dnia obchodów
wiêta pedagogów zajêli siê nauczyciele i
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 w Le¿ajsku.
 Od dawna myla³am o tym, aby w
tym szczególnym dniu mogli siê spotkaæ nauczyciele wszystkich naszych szkó³, by to
wiêto nie zamyka³o siê w szkolnych murach  powiedzia³a El¿bieta DmitrowskaKaduk, dyrektor SP 3.  W tym roku w³adze miejskie powierzy³y naszej szkole zorganizowanie tego wi¹tecznego spotkania.
Zaprosilimy wszystkich nauczycieli, tak¿e emerytów. By³a to wspania³a okazja, by
siê poznaæ i wymieniæ dowiadczeniami.
Mamy taki pomys³, ¿eby co roku inna szko³a przygotowywa³a uroczystoæ zwi¹zan¹
z Dniem Edukacji Narodowej.
15 padziernika br. nauczyciele le¿ajskich szkó³ podstawowych, gimnazjum i
przedszkoli oraz emerytowani pedagodzy
spotkali siê w Bazylice OO. Bernardynów
na uroczystej koncelebrowanej Mszy w.,
której oprawê muzyczn¹ przygotowa³ nauczyciel z le¿ajskiej SP 3 Pawe³ Paluch ze
swoim zespo³em BZ. Nauczyciele z tej
szko³y przygotowali modlitwê wiernych,
dary ofiarne, czytanie S³owa Bo¿ego.
Wszystkie kwiaty dla Was pod takim
has³em odby³ siê po po³udniu koncert w
MCK. Burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz

Janina Kozaczenko:

To by³ dla mnie przepiêkny
dzieñ. By³o mi bardzo mi³o, ¿e pamiêtano o nas, ¿e nas zaproszono.
Przypomnia³y mi siê lata szeædziesi¹te, kiedy w³anie tak uroczycie
i wspólnie obchodzone by³y dni nauczyciela. I wszyscy siê znali, nie
zamykali siê jak ostatnio jedynie we
w³asnym rodowisku. Brakowa³o
mi wystêpów nauczycieli, bo kiedy na takich imprezach wystêpowa³y chóry nauczycielskie. To by³o
prze¿ycie. Kiedy ten dzieñ koñczy³a zabawa nauczycielska do rana.
Przyje¿d¿ali nauczyciele z ca³ego
powiatu. Nawet organizowano im
przyjazdy z odleg³ych wiosek. To
by³o wielkie wiêto. I wygl¹da na
to, ¿e powracamy do tradycji, co
mnie bardzo cieszy.

wrêczy³ nagrody wyró¿nionym nauczycielom. Nagrody Burmistrza otrzymali: Anna
Nogalska  kierowniczka wietlicy w SP nr
1, Teresa Dydacka-Jarek  nauczycielka
w SP nr 2, Ewa Rejman  pedagog w SP nr
3, Ma³gorzata Kowalska  nauczycielka
w Gimnazjun Miejskim, Ewa Stañko 
dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 4. Po
czêci oficjalnej na scenê wesz³y dzieci i
m³odzie¿. By³y ¿yczenia, wiersze, piosenki, tañce i kwiaty  w podziêce za trud,
powiêcenie i przekazywanie wiedzy. Wyst¹pi³y zespo³y: Ma³a Ziemia Le¿ajska i
chór dzieciêcy z SP3 oraz Ziemia Le¿ajska z Zespo³u Szkó³ Technicznych. Niezwykle serdecznie przyjêto szkoln¹ operetkê Abecad³o, w której rolê dawnego belfra odegra³ W³adys³aw Staroñ, szef kapeli
towarzysz¹cej obydwu zespo³om tanecznym Ziemia Le¿ajska. Podczas gromkiego Sto lat uczniowie wnieli ogromny kosz
ró¿  symboliczny uk³on w stronê tych,
którzy dzi i którzy kiedy uczyli i wychowywali pokolenia m³odych le¿ajszczan.
Wzruszeni nauczyciele mieli te¿ okazjê
porozmawiaæ w kole¿eñskiej atmosferze
przy kawie, herbacie i poczêstunku. Z koncertem ¿yczeñ wyst¹pi³a kapela Brzozaki z Brzózy Królewskiej pod kierownictwem Zbigniewa Wikiery.
Le¿ajsk nie jest miastem du¿ym i nie
ma w nim a¿ tylu nauczycieli, którzy nie
mieliby gdzie siê spotkaæ choæby raz w
roku, w takim dniu jak Dzieñ Edukacji
Narodowej.
Oto, co powiedzia³y BM emerytowane nauczycielki, by³e dyrektorki Szko³y
Podstawowej nr 2 w Le¿ajsku Janina Kozaczenko i Iza wie¿awska.

(hs, dk)

Iza wie¿awska:

Zaproszenie przysz³o do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, a my
rozes³alimy zaproszenia imienne
do wszystkich cz³onków naszej
sekcji emerytów. Bardzo nam siê
to wszystko podoba³o. Bylimy zadowoleni, ¿e nas dostrze¿ono, bo
ostatnio czulimy siê niepotrzebni; szko³y trochê siê odizolowa³y od
emerytów. A jednak emeryci czuj¹ potrzebê spotkania siê z m³odymi. Chc¹ poznaæ swoich nastêpców, wychowawców naszej m³odzie¿y, a nieraz mo¿e i podzieliæ siê
swoimi spostrze¿eniami, dowiadczeniami. Wiêkszoæ emerytów,
odebra³a to jako sympatyczny gest
wyciagniêcia rêki do starszych
kolegów.
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tradycja i obyczaje
Drugi z kolei Dzieñ Kultury
¯ydowskiej Kwite³ech 2003
odby³ siê w Le¿ajsku 26 padziernika br.

Rozpocz¹³ go w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Pawe³ Paluch, nauczyciel muzyki w le¿ajskiej Szkole Podstawowej nr 3. W blasku wiec siedmioramiennego wiecznika wprowadzi³ widzów
w klimat tradycji i kultury Chasydów wykonaniem na saksofonie popularnej melodii z musichalu Skrzypek na dachu. Potem teatr Dajmonion przedstawi³ wed³ug scenariusza i re¿yserii Adama Fusa
spektakl poezji ¿ydowskiej, a grupa wokalna Meritum  piosenki ¿ydowskie. Oba
zespo³y dzia³aj¹ przy Miejskim Centrum
Kultury.
Na to niedzielne popo³udnie organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nie za-

Kwite³ech 2003

brak³o sto³u suto zastawionego potrawami ¿ydowskiej kuchni, które przyrz¹dzone
zosta³y w miejscowej restauracji Pub Legenda. Gocie mogli delektowaæ siê karpiem w galarecie oraz innymi specja³ami z
rodzynkami i migda³ami.
Oficjalne otwarcie Dnia Kultury ¯ydowskiej w Le¿ajsku z udzia³em w³adz samorz¹du miejskiego oraz Fundacji Chasydów
Le¿ajsk-Polska nast¹pi³o podczas wernisa¿u wystawy fotograficznej ¯ydzi w Le¿ajsku i okolicach Adama Pinderskiego i
Oktawiana Kyci, cz³onków Klubu Fotograficznego Optikos, dzia³aj¹cego przy Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku.
Burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz:
 Dzieñ Kultury ¯ydowskiej jest kolejn¹ nasz¹ imprez¹ obok Festiwalu Muzyki Organowej i Festiwalu Kultury £owieckiej. Najm³odsz¹, bo zorganizowan¹ po raz drugi. Przed wojn¹ w tym miecie mieszka³o cztery i pó³ tysi¹ca Polaków, trzy tysi¹ce ¯ydów i piêciuset
Ukraiñców. ¯yli w s¹siedztwie, tolerowali siê, wspó³pracowali. Od kilku lat
liczba chasydów odwiedzaj¹cych nasze
miasto, zwiêksza siê. W marcu tego
roku goci³ u nas ambasador Izraela
Szewach Weiss, który t³umaczy³, ¿e Le¿ajsk w kategoriach wiary jest dla chasydów wa¿niejszy ni¿ wiele innych
miast w Polsce i na wiecie i dlatego
ka¿dego roku przybywa do naszego
miasta od kilku do kilkunastu tysiêcy
wiernych tej religii z ró¿nych czêci
wiata, przede wszystkim ze Stanów
Zjednoczonych, Anglii i Izraela. Ostat-
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nio z przedstawicielami Fundacji Chasydów Le¿ajsk  Polska Simch¹ Krakowskim i Menasze Lipfszwicem z Izraela
ucililimy zasady wspó³pracy; w marcu znów przebywaæ ma w naszym miecie kilkusettysiêczna grupa chasydów,
którzy chc¹ z³o¿yæ ho³d pochowanemu
w naszym miecie cadykowi Elimelechowi. Jeli zajdzie taka potrzeba, udostêpnimy im sale w Szkle Podstawowej nr 1
i nr 2 oraz Zespole Szkó³ Technicznych,
w zamian otrzymamy rodki na poprawienie infrastruktury s³u¿¹cej nam
wszystkim.
Burmistrz poinformowa³ zebranych, ¿e
tegoroczny Dzieñ Kultury ¯ydowskiej sfinansowany zosta³ w prawie stu procentach
przez Fundacjê Chasydów Le¿ajskPolska.
Simcha Krakowski, dyrektor Fundacji Chasydów Le¿ajskPolska przywita³ zebranych po polsku i z³o¿y³ podziêkowanie
burmistrzowi Le¿ajska za zorganizowanie
Dnia Kultury ¯ydowskiej. Zaraz jednak
przyzna³, ¿e nie jest to jêzyk dobrze mu
znany i przeszed³ na hebrajski. T³umacz
przej¹³ pa³eczkê i dowiedzielimy siê, ¿e
witaj¹c burmistrza i zgromadzon¹ publicznoæ jest zaszczycony mo¿liwoci¹ wziêcia
udzia³u w tej imprezie.  Chcê podkreliæ,
¿e obydwa nasze narody przez tysi¹clecie ¿y³y w poszanowaniu i zgodzie do
momentu napaci na Polskê przez Niemcy hitlerowskie, których planem by³a
zag³ada i wyniszczenie obu tych narodów. Po holokaucie na terenie Polski
pozosta³y liczne zabytki tradycji i kultury ¿ydowskiej, czego dowodem jest ta
impreza w Le¿ajsku. Oczy ca³ego narodu ¿ydowskiego s¹ zwrócone w stronê
grobów cadyków i pozosta³oci historii
¯ydów. Szczególnie Le¿ajsk jest miejscem zainteresowania grobem cadyka
Polski, który przyci¹ga wielkie rzesze
turystów z ca³ego wiata. Jestemy niezmiernie wdziêczni panu burmistrzowi
i innym urzêdom za zorganizowanie tej
uroczystoci i le¿ajskiej spo³ecznoci za
liczne przybycie. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy siê mogli lepiej poznaæ i zacieniaæ wspó³pracê.
Dzieñ Kultury ¯ydowskiej w Le¿ajsku
uwietni³ spektakl teatralny Orodka Brama Grodzka Teatr NN z Lublina, który
wystawi³ trzeci¹ czêæ tryptyku opartego na
adaptacji jednego z opowiadañ Iscaca B.
Siengera. By³a to opowieæ o niezwyk³ej
mi³oci Tajbe³e (go³¹beczka) i demona w
oprawie kultury i religii ¿ydowskiej wiata,
który znik³ kilkadziesi¹t lat temu.
W finale z godzinnym koncertem wyst¹pi³ owacyjnie przyjêty zespó³ Max Klezmer
Band z Krakowa.

(bwl)
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inwestycje w miecie

Jagoda ujarzmiona

Potok Jagoda, przep³ywaj¹cy przez
czêæ Le¿ajska, do niedawna jeszcze by³
utrapieniem mieszkañców, których posesje z nim s¹siaduj¹. Na pewnym odcinku nie by³ konserwowany od wielu
lat. Dno z roku na rok pokrywa³o siê
coraz wiêksz¹ warstw¹ mu³u, a¿ w koñcu potok sta³ siê miejscami tak p³ytki,
¿e nawet kaczkom trudno by³o w nim
p³ywaæ.
I w³aciwie móg³by sobie taki byæ, gdyby nie to, ¿e w naszym klimacie zdarzaj¹
siê deszcze, ulewy i wielkie niegi. To w³anie wtedy Jagoda stawa³a siê zmor¹. Wystêpowa³a ze swych dziesiêcio czy piêtnastocentymetrowych brzegów i zalewa³a
przylegaj¹ce do niej posesje. Ich mieszkañcy wielokrotnie skar¿yli siê do burmistrzów
Le¿ajska na ten stan rzeczy, prosili o interwencjê. W sumie jednak rzecz ca³a na
tym siê koñczy³a. Miasto s³a³o pisma do administratora i zarz¹dcy potoku Jagoda,
którym jest Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie, ów
administrator i zarz¹dca robi³, co móg³ i
gdzie móg³, ale czêæ tego cieku wodnego
na odcinku od ulicy Siedlanka do torów
kolejowych by³a poza zasiêgiem jego mo¿liwoci. W rezultacie mieszkañcy tego rejonu miasta rok w rok prze¿ywali powód,
¿yli w ci¹g³ym stresie. Jagoda stanowi³a
zagro¿enie. W³aciciele podtapianych posesji sami próbowali siê ratowaæ, podsypywali brzegi, robili co potrafili, ale by³a to
prowizorka, wiêc rezultaty ich dzia³añ by³y
chwilowe.
Dlaczego? Ka¿da rzeka czy rzeczka p³ynie tak, jak chce. Jagoda te¿. Ale jej koryto
mo¿na korygowaæ, pog³êbiaæ, zabezpieczaæ
jej dno i brzegi przed zamulaniem i osuwiskami. Instytucj¹ w³adn¹, by to uczyniæ,
by³ Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie. Aby sprostaæ
zadaniu, musia³ mieæ do dyspozycji odpowiednich rozmiarów pas terenu po obu
stronach potoku. Niestety, nigdy nie uzyska³ on tyle terenu, ile trzeba by³o, by móc
w³aciwie prowadziæ gospodarkê czyli wykonaæ konserwacjê i regulacjê ca³ej Jagody. Wiêc ten odcinek nie by³ konserwowany od niepamiêtnych czasów.
W³adze samorz¹dowe Le¿ajska uzna³y,
¿e musz¹ wkroczyæ do akcji. Po pierwsze
ich wys³annikom ³atwiej przecie¿ nawi¹zaæ
kontakt i porozumienie z mieszkañcami,
którzy dla dobra sprawy musieli wpuciæ
do swych sadów i ogrodów koparki i innego rodzaju ciê¿ki sprzêt, niekiedy zdejmo-

waæ bramy i demontowaæ ogrodzenia. Po
drugie w³odarze powinni zrobiæ wszystko,
by tym, którzy powierzyli im piastowanie
najwy¿szego urzêdu w miecie, ¿y³o siê lepiej. Miasto podjê³o siê wiêc najpierw roli
koordynatora, a póniej przejê³o na siebie
obowi¹zek wykonania prac konserwacyjnych potoku Jagoda. Uszczupli³o to kasê
miejsk¹ o 60 tysiêcy z³otych.
W lecie wyciête zosta³y wszystkie krzaki i zarola zarastaj¹ce brzegi Jagody, póniej koparki pog³êbi³y dno do 80 centymetrów, czyli doprowadzi³y je do pierwotnego
stanu, nada³y w³aciwy profil brzegom, które zosta³y odpowiednio umocnione.
 Ten potok przep³ywa pod ulic¹ Siedlanka  wyjania in¿. Leszek Gdula, kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarczego
Miasta.  Swego czasu wykonano tam przepust. Jego dno powinno równaæ siê z lustrem wody w potoku i tak kiedy by³o. Ale
zamulony potok zamuli³ i przepust. Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych wykona³ w tym roku roboty konserwacyjne na odcinku od Sanu do ulicy Siedlanka. Dzisiaj dno przepustu znowu jest
na wysokoci lustra wody. Pog³êbienie Jagody na dalszej czêci potoku bardzo pomog³o w uzyskaniu takiego efektu. Te roboty, które zosta³y wykonane, na wiele,
wiele lat powinny poprawiæ sytuacjê na tym
odcinku potoku.
Na wykonanie prac miasto og³osi³o przetarg. Wygra³ go Rejonowy Zwi¹zek Spó³ek
Wodnych z Le¿ajska. I to on przywróci³ urodê Jagodzie na odcinku od ulicy Siedlanka
do torów kolejowych. Warty podkrelenia
jest fakt, ¿e wiêkszoæ mieszkañców s¹siaduj¹cych z t¹ czêci¹ potoku z wielkim zrozumieniem podesz³a do rozwi¹zania tego
wspólnego drêcz¹cego problemu; jedni powiêcili sprawie swe rabaty, inni krzewy,
jeszcze inni fragmenty ogrodzeñ. Tylko nieliczni mieli wymagania, które utrudnia³y
szybsze zakoñczenie ca³ego przedsiêwziêcia. Mo¿e teraz bij¹ siê w piersi?
Najwa¿niejsze jest to, ¿e mieszkañcy tej
czêci miasta nareszcie przestan¹ siê baæ
nawa³nic i wiosennych roztopów.

Nowe ulice

Koñczona jest budowa dróg na osiedlu
Tomasza Micha³ka czyli ulice Pu³askiego,
Kociuszki oraz fragment chodnika przy
ulicy Lenej, krawê¿nik, kanalizacjê burzow¹ i owietlenie tej ulicy.
Zakoñczona zosta³a równie¿ budowa
owietlenia drogi krajowej nr 77 od wjazdu na parking przy ulicy Lenej w stronê
szpitala. To zadanie realizowa³o miasto, ale
odzyska pieni¹dze od skarbu pañstwa,
rodki na ten cel powinien przekazaæ wojewoda. Bo jest taka zasada, ¿e za budowê
owietlenia i energiê zu¿ywan¹ na owietlenie tych dróg, których gmina nie jest
zarz¹dc¹, czyli powiatowych, wojewódzkich, krajowych  p³aci wojewoda.
Trwaj¹ prace zwi¹zane z remontem
chodnika przy ulicy Mickiewicza. Jest to
wspólne przedsiêwziêcie miasta oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako ¿e g³ówna ulica Le¿ajska ma
kategoriê drogi krajowej.
W padzierniku ulica Mickiewicza w
znacznej czêci otrzyma³a now¹ nawierzchniê; GDDKiA wy³o¿y³a na ten cel po raz
pierwszy od wielu lat oko³o 400 tysiêcy z³otych. Teraz sfinansuje kostkê brukow¹ i
krawê¿niki drogowe, a miasto  pozosta³e
materia³y potrzebne do budowy chodnika
i robociznê. Powstanie ponad 1000 metrów
kw. nowej nawierzchni chodnika.

Kanalizacja

Kanalizacja na Placu Targowym. Zosta³
wykonany odcinek kanalizacji burzowej,
który ma w tej czêci doprowadziæ do rozdzielenia wód burzowych od sanitarnych.
Rzecz w tym, by jedne i drugie nie sp³ywa³y bezporednio do oczyszczalni cieków,
lecz rozdziela³y siê  jedne do kolektora

burzowego, drugie (cieki)  do oczyszczalni. Dobudowany te¿ zosta³ krótki odcinek
kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej.

Wodoci¹gi

Zakoñczona zosta³a te¿ budowa wodoci¹gu na ulicy Siedlanka. To prawie kilometr. W ten sposób stworzono mo¿liwoæ
pod³¹czenia siê oko³o 40 w³acicielom posesji.
Kawa³ek wodoci¹gu powsta³ te¿ przy
ulicy 28 Maja. To fragment wiêkszego zamierzenia. Ta czêæ zosta³a wykonana pod
presj¹ chwili. Otó¿, do tej pory kilka posesji by³o zasilanych ze studni istniej¹cej na
terenie mleczarni. Mleczarnia sprzeda³a
czêæ swojej dzia³ki, w³acicielem sta³a siê
prywatna osoba i stwierdzi³a, ¿e nie jest
zainteresowana dostarczaniem wody. Trzeba by³o co z tym fantem zrobiæ. Dlatego
szybko zosta³ opracowany fragment dokumentacji i powsta³ odcinek wodoci¹gu, który pozwoli zasiliæ te gospodarstwa z sieci
miejskiej.

Modernizacja
ulicy Rzeszowskiej

Realizuje j¹ Podkarpacki Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich.  W po³owie padziernika
gocili w Le¿ajsku przedstawiciele Podkarpackiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich oraz
Urzêdu Marsza³kowskiego dyrektorzy: Tadeusz Tarnawski i Stanis³aw Nowak, którzy przygotowuj¹ modernizacjê  wyjani³
in¿. Leszek Gdula.  Projekt techniczny jest
na ukoñczeniu. Ma dwa cele  po pierwsze
poprawiæ geometriê jezdni w koñcowym odcinku ulicy Rzeszowskiej przed wiaduktem
i odsun¹æ o drogi od budynku, który w zasadzie wchodzi w jezdni, po drugie usytuowaæ przy jezdni chodniki, które pozwol¹
pieszym na bezpieczne przemierzanie drogi
do miasta. Niestety, jedn¹ z konsekwencji
tego bêdzie prawdopodobnie koniecznoæ poszerzenia wiaduktu, a to przedsiêwziêcie
bêdzie kosztowne. Podkarpacki Zarz¹d przewiduje, ¿e bêdzie to fragmentem wiêkszego
zadania  modernizacji drogi Le¿ajsk£añcut (tak naprawdê drogi z Naklika do Szklar).
Licz¹, ¿e uda im siê uzyskaæ na to rodki z
funduszy strukturalnych.

Droga do dzielnicy
przemys³owej

W zesz³ym roku wykonany zosta³ odcinek od ulicy Hutniczej (przed tzw. czerwonym mostem) do drogi powiatowej. Teraz
projektowane jest wybudowanie oko³o 300metrowego odcinka od drogi powiatowej do
przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr
77 (przed torami od strony Nowej Sarzyny).
Wybudowanie tego odcinka, jak zapewnia L. Gdula, spowoduje, ¿e ca³y ruch ciê¿ki
z kierunku Nowej Sarzyny bêdzie móg³ kierowaæ siê nie  jak dzisiaj  na drogê krajow¹ (czyli dzisiaj Warszawsk¹ i Mickiewicza) tylko na tê w³anie now¹ drogê w stronê dzielnicy przemys³owej. Co zyskaj¹
mieszkañcy Le¿ajska? ¯e na ulicy Klasztornej pojawi siê znacznie mniej pojazdów,
które bêd¹ zd¹¿aæ w kierunku na przyk³ad
wytwórni tytoniu.  Jeli w przysz³ym roku
bêd¹ na to pieni¹dze w bud¿ecie, o co zabiegamy, to taki odcinek drogi zostanie wybudowany.

£¹cznik
ze Starym Miastem

Ostatnio wspólnie z Podkarpackim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich miasto wybudowa³o chodnik ³¹cz¹cy Le¿ajsk ze Starym
Miastem. Jest to odcinek 130 metrów
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej NaklikSzklary. W ten sposób ci¹giem pieszym po³¹czone zosta³y jednoczenie dwie miejscowoci
i dwie gminy.

(bwl)
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25 lat pontyfikatu

M³odzi Ojcu wiêtemu

16 padziernika br. w MCK odby³o siê forum pod has³em 25 lat
przy sterze Piotrowej £odzi.
Sala widowiskowa by³a pe³na m³odzie¿y, g³ównie byli to uczniowie LO w Le¿ajsku. Ale nie tylko. By³y delegacje uczniów
z opiekunami z Zespo³u Szkó³ Technicznych, Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku i
gimnazjum w ¯o³yni. Przyszli ci, których
ta forma uczczenia jubileuszu æwieræwiecza pontyfikatu Jana Paw³a II naprawdê interesowa³a.  Nie chcia³ymy robiæ akademii  powiedzia³a nam nauczycielka LO
w Le¿ajsku Lucyna S³oniec, która wraz z
siostr¹ Agat¹ Bodziak przygotowa³a to

spotkanie.  Zale¿a³o nam na tym, by zorganizowaæ uroczystoæ podnios³¹, a jednoczenie maj¹c¹ charakter bardziej naukowy. Ci m³odzi ludzie, którzy wziêli w niej
udzia³, wkrótce rozpoczn¹ studia, wejd¹ w
doros³y wiat, czas najwy¿szy, by wiedzieli, co to jest forum, sympozjum, konferencja
naukowa, by sami tego dowiadczyli.
Uczniowie przygotowali i wyg³osili cztery referaty: Marcin Stanis³awski ¯ycie i
twórczoæ Karola Wojty³y, Jolanta So³ek
Papie¿ kultury i nauki, Agnieszka Blok

Przes³ania papie¿a do m³odych i Ewelina li¿ Podró¿e papie¿a do ojczyzny.
Referatom towarzyszy³a prezentacja multimedialna przygotowana przez siostrê Agatê Bodziak i uczniów: Huberta Bosaka,
Marcina Proszaka i Tomasza Szpilê. Przeplatane by³y piosenkami w wykonaniu
Anny Kyc, Wioletty Chamiec, Krystyny
Baj, Huberta Bosaka i Krystiana Daty
oraz recytacj¹ wierszy papie¿a w interpretacji Aleksandry Klimek, Gabrieli Wirskiej, Aleksandry Cybulak, a anegdoty
czyta³ Tomasz Szpila. Ca³oæ prowadzi³
Daniel Pytel.
Na pocz¹tku wrzenia katecheci z inicjatywy s. mgr A. Bodziak i mgr L. S³oniec
og³osili konkurs List do Ojca wiêtego.
Najpiêkniejsze i najbardziej wzruszaj¹ce
listy m³odzie¿y zosta³y odczytane w czasie
uroczystoci.
Uczestnicy forum w skupieniu wys³uchali referatów i wykazali siê du¿¹ kultur¹
odbioru. W rozmowach po spotkaniu m³odzie¿ bardzo przychylnie wyra¿a³a siê o tej
formie przekazu i przygotowania obchodów
podnios³ych, wa¿nych uroczystoci, jubileuszy i wi¹t.

(bwl)

Zdjêcia: Maciej Cisek

Koncert
w bazylice

W zwi¹zku z 25-leciem pontyfikatu
Jana Paw³a II w le¿ajskiej bazylice OO.
Bernardynów odby³ siê uroczysty koncert powiêcony temu Pielgrzymowi
wiata.
Niew¹tpliwie nasz klasztor w pe³ni odda³ nastrój i klimat tej podnios³ej uroczystoci. W tym specjalnym koncercie brali
udzia³: chór Emaus, który dzia³a przy
bazylice OO Bernardynów, chór dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku, recytatorzy i narratorzy z tej¿e szko³y, orkiestra z Gminnego Orodka Kultury
w Kury³ówce i zespó³ Labirynt z Zespo³u
Szkó³ Licealnych.
Nad ca³oci¹ i opraw¹ artystyczn¹ czuwali: mgr Iwona Stachowicz i mgr Robert ¯o³ynia.
Bêd¹c na tej jak¿e wa¿nej uroczystoci,
czu³o siê obecnoæ naszego niestrudzonego Pasterza wród narodów. Wszyscy wzruszeni piewali tê szczególn¹ pieñ ¯yczymy, ¿yczymy. Na twarzach wielu zgromadzonych widaæ by³o ogromne wzruszenie i
przepe³niaj¹c¹ serca radoæ. I choæ ten
koncert by³ swoistymi ¿yczeniami wys³anymi z Le¿ajska daleko, do przebywaj¹cego w Rzymie papie¿a, wszyscy czuli szczególn¹ wiê, któr¹ rozumie tylko prawdziwy
chrzecijanin. Du¿o zdrowia i si³ w niesieniu S³owa Bo¿ego Janie Pawle II!

Adam Fus

 Biuletyn Miejski

...

spotkania
Jesieñ nie musi
byæ smutna

Na przekór jesiennym ch³odom i
d¿d¿ystej pogodzie harcerze z Hufca
Le¿ajsk postanowili zorganizowaæ biwak
integracyjny. Skrzyknê³o siê kilka le¿ajskich dru¿yn, w tym równie¿ zuchy z
SP 3 Dzielni podró¿nicy i w po³owie
padziernika wraz z dzieæmi ze wietlicy terapeutycznej Gimnazjalnego Stowarzyszenia Razem zawitali do Szko³y Podstawowej w Laszczynach.
Dyrektor tej szko³y, Anna Cisek, jest
otwarta na wszelkie dobre pomys³y i pamiêta harcerskie czasy. Chêtnie pomog³a
wiêc w organizacji tej imprezy.
W pi¹tkowy wieczór pod nadzorem druhów Damiana Wyszyñskiego i Marka ¯aby
przyjêci zostali nowi cz³onkowie dru¿yn. Nie
oby³o siê bez harcerskich pieni w oprawie
blasku wiec. W nocy by³a godzina duchów.
Zmory nêka³y wszystkich, którzy zakotwiczyli siê w laszczyñskiej SP. Nastêpnego
dnia jedna grupa harcerzy wybra³a siê w
teren, druga uczestniczy³a w zajêciach plastyczno-muzyczno-ruchowych pod has³em
Weso³e zabawy na jesienne dni, przygotowanych przez nauczycielki SP 3  El¿bietê Furmañsk¹, Gra¿ynê Olszowy, El¿bietê Sobejko i Bo¿enê Zygmunt. Namalowane jesienne licie i przyklejone na wielkich arkuszach papieru Je¿e na spacerze
ozdobi³y sale gimnastyczn¹. Dzieci z nauczycielami i harcerzami piewa³y, tañczy³y, dobrze siê bawi³y.
Nauczyciele nauczania zintegrowanego
ze szkó³ w Opaleniskach i Laszczynach
mieli okazje uczestniczyæ w zajêciach dotycz¹cych pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym prowadzonych przez E. Furmañsk¹ i E. Sobejko z SP3 w Le¿ajsku, które
przedstawi³y elementy programu opracowanego przez D. Dziamsk¹ z Centrum Origami Zbieram, poszukujê, badam. Nauczycielka z SP w Laszczynach powiedzia³a:  Takie spotkanie to wspania³a sprawa, wymiana dowiadczeñ i wzbogacenie warsztatu.
 Otrzymalimy ju¿ zaproszenie na
podobne spotkanie w zimie. By³o wietnie. Jestemy zadowoleni z tego, ¿e
nawi¹zalimy  oczywicie dziêki naszym nauczycielom  takie kontakty i
wspó³pracê  powiedzieli uczestnicy biwaku Laszczyny 2003.
Jednoczenie wraz z organizatorami
tego integracyjnego spotkania sk³adaj¹ oni
gor¹ce podziêkowania sponsorom: dyrektorce SP w Laszczynach Annie Cisek, Urzêdowi Miejskiemu w Le¿ajsku, pañstwu
Gryglom, którzy byli g³ównymi sponsorami, oraz Krystynie Bazan za pyszny obiad.

Wakacje
w Piwnicznej

(ef)

Kolejna kolonia terapeutyczno-wypoczynkowa, finansowana przez Miejski
Fundusz Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, odby³a siê w dniach od 9 do
23 sierpnia bie¿¹cego roku. Zosta³a zorganizowana przez Urz¹d Miejski, szczególnie dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Pana Wojciecha Wirskiego. Dzieci,
które wziê³y w niej udzia³, zosta³y wytypowane przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej we wspó³pracy z pedagogami szkolnymi.
Wygl¹da na to, ¿e polubilimy Beskid
S¹decki  w roku ubieg³ym dzieci wypoczywa³y w Muszynie, a w tym  pod koniec
sierpnia wraca³y opalone i pe³ne wra¿eñ z
Piwnicznej.
Mieszkalimy w domu wczasowym Beskid. Podoba³o nam siê zw³aszcza jego otoczenie: boiska sportowe do pi³ki no¿nej i

siatkówki, plac zabaw, niewielki basen i
miejsce do organizacji ognisk czy zabaw na
wie¿ym powietrzu. Orodek po³o¿ony by³
oko³o 3 km za miastem, co stanowi³o pewien mankament, gdy¿ chc¹c nie chc¹c
musielimy trenowaæ piesze wêdrówki niemal codziennie. Mam nadziejê, ¿e dzieciom
wysz³o to na zdrowie.
Podczas pobytu w Piwnicznej stara³ymy siê urozmaiciæ naszym podopiecznym
wakacyjny wypoczynek poprzez organizowanie wycieczek, zajêæ socjo-terapeutycznych, ognisk, dyskotek i obrzêdów kolonijnych. Poza wycieczkami pieszymi o
charakterze turystyczno-krajoznawczym
zorganizowa³ymy wycieczki wyjazdowe
m.in. do ¯egiestowa, Muszyny, Krynicy,
Nowego S¹cza. Zobaczylimy zamek w Niedzicy, zaporê w Czorsztynie, przeszlimy
przez w¹wóz Homole. Ciekawych wra¿eñ
dostarczy³ skansen w Nowym S¹czu, gdzie
mielimy okazjê zobaczyæ, w jakich warunkach mieszkali i ¿yli ludzie w ubieg³ych stuleciach. Obejrzelimy przyk³ady zabudowy
wiejskiej pocz¹wszy od chat gospodarzy
lepiej sytuowanych, dom zarz¹dcy oraz
chatê wiejskiej biedoty. Walory budownictwa, jak dzi powiedzielibymy  ekologicznego (drewno, s³oma), moglimy sami oceniæ, poniewa¿ w czasie naszej wizyty w
skansenie by³o bardzo upalnie, a w zwiedzanych obiektach czulimy orzewiaj¹cy
ch³ód.
Popo³udnia i wieczory kolonici spêdzali na dyskotekach, ogniskach lub zajêciach
socjo-terapeutycznych prowadzonych przez
wykwalifikowan¹ kadrê kolonii, na co dzieñ
nauczycielki dyplomowane Orodka Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku: mgr Genowefa Wanat i mgr Dorota Portka. Skromnoæ nie pozwala mi na szczegó³owy opis
naszych dzia³añ poza wychowawczych,
zmierzaj¹cych do wynegocjowania rabatów, upustów i promocji. Powiem tylko tyle:
przynios³y one tak¹ korzyæ, ¿e za mniejsz¹ kwotê uzyska³ymy wiêcej atrakcji dla
dzieci.
Praktycznie przez niemal ca³y pobyt w
Piwnicznej dopisywa³a nam piêkna wakacyjna pogoda, co u³atwia³o organizacjê zajêæ kolonijnych. Trzeba równie¿ powiedzieæ,
¿e wychowankowie nie sprawiali wiêkszych
k³opotów wychowawczych i mamy wra¿enie, ¿e dzieci wróci³y do domów rodzinnych
zadowolone i wypoczête.

Kury³ówki. Atmosfera spotkania by³a tak
mi³a i serdeczna, ¿e wszystkim trudno by³o
siê rozstaæ.

(am)

Zespó³
Pieni i Tañca
Ziemia Le¿ajska
w Tarnopolu

Tradycyjnie ju¿ Zespó³ Pieni i Tañca Ziemia Le¿ajska stale wspó³pracuje z zespo³ami folklorystycznymi za
granic¹. Efektem tych dzia³añ by³ chocia¿by tegoroczny majowy pobyt Zespo³u Tañca S³oneczko z Ukrainy w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku i
jego wystêp w Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku.
Na zaproszenie Zespo³u S³oneczko
mo¿liwy by³ trzydniowy pobyt Ziemi Le¿ajskiej w Tarnopolu w dniach 2628
sierpnia br.
Najszersz¹ publicznoæ (45 tysiêcy
osób) przyci¹gn¹³ Festiwal Zespo³ów Tanecznych w Tarnopolu. Odby³ siê on 28
sierpnia i sk³ada³ siê z dwóch czêci, w których ³¹cznie bra³o udzia³ oko³o 79 zespo³ów z ró¿nych krajów. Wystêp Ziemi Le¿ajskiej zosta³ przyjêty bardzo gor¹co,
wrêcz owacyjnie.

El¿bieta D¹browska-Rutowicz

Teatr z Wilna
w MCK

W ramach wiatowych Spotkañ Teatrów Polonijnych na Podkarpaciu organizowanych przez Rzeszowski Oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska i
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
jeden z zespo³ów zawita³ do Le¿ajska.
By³o nim Polskie Studio Teatralne z
Wilna, które tworz¹ studenci i nauczyciele. 10 padziernika br. zaprezentowa³o spektakl Kartoteka rozrzucona
wed³ug Stanis³awa Ró¿ewicza.
 Aktorzy amatorzy grali jak profesjonalici, sala widowiskowa wype³niona by³a
do ostatniego miejsca, a odbiór znakomity
 powiedzia³a nam dyrektor MCK Maria
Horoszko.  Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie
Mariusz Grudzieñ i dyrektor Bielañskiego
Orodka Kultury w Warszawie Maria cie¿yñska. Rozmowy dotycz¹ce nawi¹zywania kontaktów i wymiany kulturalnej zakoñczylimy optymistycznie. Na nasze Zimowe wieczory teatralne przyjedzie do nas
ze swoim spektaklem teatr z Bielañskiego
Orodka Kultury, a na Dni Le¿ajska  Polskie Studio Teatralne z Wilna.
Wieczór zakoñczy³ siê wspóln¹ biesiad¹ przygotowan¹ przez panie bibliotekarki
i cz³onkinie Ko³a Mi³oników Ksi¹¿ek.
Przygrywali: Zdzis³aw Zawilski i zespó³ z

Doskona³e wyrobienie sceniczne naszego Zespo³u doceni³a równie¿ publicznoæ
zgromadzona na miejskiej akademii z okazji Dni Tarnopola oraz widzowie z tamtejszego sanatorium leczniczego. Wystêpy
Zespo³u, zaprezentowa³ siê znakomicie,
odby³y siê dzieñ wczeniej, 27 sierpnia.
Profesjonalny charakter wystêpów Ziemi Le¿ajskiej i graj¹cej na ¿ywo orkiestry zosta³ doceniony dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zespó³ wróci³ wzbogacony o nowe znajomoci, dowiadczenia i
wra¿enia.

Beata Prociak
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pisz¹ do nas

Szanowny Pan
TADEUSZ TRÊBACZ
Burmistrz Le¿ajska
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego XII Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej Le¿ajsk
2003
Jestem pod wra¿eniem przepiêknej uroczystoci, na której mia³em zaszczyt byæ z
ma³¿onk¹ i serdecznie dziêkujê za nades³anie zaproszenia.
Uroczystoæ dostojna tak z uwagi na
aspekty historyczne, kulturowe i sakralne,
prze¿ycie niezapomniane doznanie prawdziwego piêkna i zachwytu  kunszt pracy
i talentów ludzkich.
Mia³em ju¿ okazjê parokrotnie byæ na
ró¿nych uroczystociach w tej przepiêknej
Bazylice Le¿ajskiej i zawsze cz³owiek pochyla³ siê przed tym Majestatem, stawa³ siê
drobin¹ do tego dostojeñstwa, bogactwa i
potêgi.
Uczestnictwo na tym Festiwalu przesz³o
wszelkie oczekiwania, to by³o cudowne i
owacyjne.
Dziêkuj¹c za zaproszenie  przesy³am
pozdrowienia i wyrazy szacunku

Alfred Ha³asa

List przys³any ze Zwierzyñca nad Wieprzem

Droga Redakcjo!

Ju¿ od miesi¹ca noszê siê z zamiarem
napisania do Was, z nadziej¹, ¿e opublikujecie mój list w Biuletynie Miejskim.
Czytam go od czasu do czasu. Wiem, ¿e
poruszalicie sprawê Podolszyn, budowê
ronda, o którego korzyciach pisa³a moja
kole¿anka Pani Halina Granicka, a tak¿e o
planach budowy obwodnicy.
Zauwa¿y³am te zmiany, bo w tym roku,
jak równie¿ kilka lat temu, odwiedzi³am
kraj (mieszkam we Francji od trzydziestu
lat).
I... przypad³o mi spaæ  oj, nie spaæ, ale
czuwaæ w domu, w którym kiedy mieszka³am. Znajduje siê on przy ulicy Spó³dzielczej 11. Nie by³oby problemu, gdyby nie
fakt, ze w pobli¿u, zaledwie kilkanacie
metrów dalej, znajduje siê hurtownia. W
obiekcie tym praca trwa ca³¹ dobê. Na ca³¹
okolicê wydobywa siê stamt¹d niesamowity huk, trzaski, zgie³k przetaczanych lub
rzucanych beczek z piwem (z informacji
mojego brata wiem, ¿e zainstalowa³ siê tam
¯ywiec). Zaje¿d¿aj¹ tam przeró¿ne samochody ciê¿arowe, przez czas ³adowania towaru pozostawiaj¹ w³¹czone silniki, muzykê na ca³y regulator przeplatan¹ przekleñstwami niezadowolonych (?) pracowników. Po za³adowaniu samochody przeje¿d¿aj¹ z trudem drog¹ zrobion¹ przez
dawn¹ Spó³dzielniê Ogrodnicz¹, okr¹¿aj¹c
nasz dom zaledwie o kilka metrów. Szyby
dr¿¹, tumany kurzu osiadaj¹ na cianach
domu, parapetach okien, na rolinach w
ogrodzie. Czy w takich warunkach mo¿na
w upalna, letni¹ noc spaæ przy otwartym
oknie?
G³owa pêka³a mi z bólu. Obawia³am siê
tego, czu³am, ¿e tak bêdzie. Bo kilka lat
temu prze¿y³am to samo.
Wiem, ¿e sk³adano petycje do miejscowych w³adz. Pozosta³y bez echa. Tymczasem kto gwa³ci prawa cz³owieka! Jest to
rzecz nie do pomylenia na Zachodzie.
Owszem, trwaj¹ noc¹ dostawy do sklepów
 zw³aszcza spo¿ywczych, dostarczane jest
pieczywo, mleko, sery itp., ale tego ani oczy
nie widz¹, ani uszy nie s³ysz¹!
Chcê dodaæ, ¿e istnieje drugi, bezporedni dojazd na plac tej hurtowni od ulicy
Sanowej, ale jest  nie wiem czemu  zamkniêty bram¹.
Nie zosta³am w mym rodzinnym domu
na nastêpn¹ noc. Ale chcia³abym wiedzieæ, kto tak bez zastanowienia da³ kie-
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dy zezwolenie na budowê takiego obiektu w tym w³anie miejscu. Chyba takowe
istnieje?
Proszê, przyjrzyjcie siê tej sprawie. Ja
wracam do Francji, tam ¯ywiec nie rzuca
beczkami pod moimi oknami. Na dobr¹
sprawê mog³oby to mnie nie obchodziæ, bo
jedn¹ noc mo¿na jako przemêczyæ, ale
przecie¿ w pobli¿u tej hurtowni mieszkaj¹
ludzie, którym noc w noc funduje siê takie
nieprzespanie! Ja by³am na urlopie, ale oni
 s¹siedzi  musieli nastêpnego dnia iæ
do pracy. A w pracy, by by³a efektywna,
powinni byæ wypoczêci i zrelaksowani.
Wed³ug mnie raczej nie maj¹ na to szans.
Mogê im tylko wspó³czuæ.
W nadziei, ¿e ta sytuacja ulegnie zmianie
i z pozdrowieniami

Janina Femiak-Garbacz
Harnes  Francja

Spotkanie pokoleñ

Na ³amach gazetki szkolnej GUZIK
wydawanej w Szkole Podstawowej nr 3
zainicjowalimy temat: Trzy Pokolenia. Zadawalimy przedstawicielom
ró¿nych pokoleñ te same pytania. Dziêki
temu uczniowie mogli dowiedzieæ siê
wiêcej o czasach dziadków i rodziców
oraz porównaæ je ze wspó³czesnymi.
Pytalimy wszystkich: jak siê ubierali,
jakiej s³uchali muzyki, w jaki sposób spêdzali wolny czas, co wa¿nego wydarzy³o siê
w czasach ich m³odoci, kto by³ dla nich
autorytetem, jaki by³ ich stosunek do rodziców, co cenili u przyjació³.
Strój. Z wypowiedzi naszych babæ dowiedzielimy siê, ¿e ich pokolenie chodzi³o
ubrane raczej skromnie, dziewczyny nosi³y wy³¹cznie sukienki w groszki lub kwiatki, a ch³opcy spodnie i koszule. Do szko³y
zak³adano mundurki i fartuszki. Nasi rodzice ¿yli w trudnych czasach, w sklepach
by³y puste pó³ki i trudno by³o kupiæ co
modnego. Mamy nosi³y swetry, które same
sobie wydzierga³y na drutach i spodnie szyte przez krawcowe. Marzeniem ich by³o
mieæ prawdziwe d¿insy (mo¿na je by³o kupiæ w Pewexach  sklepach za dolary). Teraz d¿insy nie s¹ niczym specjalnym  nosi
je prawie ka¿dy. Dziewczyny lubi¹ zak³adaæ dzwony i szwedy oraz krótkie bluzeczki. Ch³opcy ubieraj¹ siê na luzie:
w d¿insy, bluzy i T-shirty.
Muzyka. Du¿e ró¿nice zauwa¿ylimy w
tym, czego s³ucha³y trzy pokolenia. Dziadkowie s³uchali muzyki zazwyczaj ludowej,
piewu kapel weselnych, lub sami piewali przy dwiêkach harmonii i organków (nie
by³o wtedy radia!!!). Rodzice s³uchali rock
and rolla lub rocka. Jedna z mam powiedzia³a: Sama nagrywa³am utwory z radia
na du¿y magnetofon szpulowy ZK-140, nie
by³o wtedy p³yt kompaktowych, nikomu nie
ni³o siê nawet o walkmanach czy discmanach. Na imprezach tañczylimy inaczej ni¿
wy dzisiaj, chocia¿ te¿ lubilimy wolne kawa³ki i ¿eby by³o ciemno. Dzisiejsza m³odzie¿ s³ucha g³ównie hip-hopu, metalu,
rapu i rocka, niektórzy lubi¹ muzykê dance, czyli taneczn¹.
Czas wolny. Nasze babcie mia³y du¿o
obowi¹zków: zajmowa³y siê m³odszym rodzeñstwem, pomaga³y gotowaæ obiady, pas³y krowy, sprz¹ta³y w domu lub pracowa³y w polu. Bawi³y siê na podwórku w chowanego, w berka, w dwa ognie, ch³opcy
grali w pi³kê, w palanta (dowiedzielimy siê,
¿e to co w rodzaju baseballa). Jedna z babæ
opowiedzia³a nam o grze w pikera: ustawia³o siê w ziemi kij i trzeba go by³o str¹ciæ
innym kijem. W berka, w chowanego, dwa

ognie i w pi³kê no¿n¹ grali te¿ nasi rodzice,
dziewczyny lubi³y graæ w klasy i w gumê.
Spotykali siê te¿ z przyjació³mi, grali na
gitarze, chodzili do kina, czytali ksi¹¿ki,
podobno znacznie wiêcej ni¿ obecne m³ode pokolenie. Bo najm³odsze pokolenie jako
najczêstszy sposób spêdzania wolnego czasu podaje granie na komputerze, ogl¹danie telewizji, potem spotkania z przyjació³mi, jazdê na rowerze i na rolkach, ale równie¿ uprawianie sportu.
Najwa¿niejsze wydarzenia. Najbardziej nas zaskoczy³y wypowiedzi trzech
pokoleñ na temat wa¿nych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w wiecie. Wszyscy na
pierwszym miejscu wymieniaj¹ wojnê:
dziadkowie - II wojnê wiatow¹, rodzice 
stan wojenny w Polsce, m³odzie¿  wojnê
w Iraku. Babcie wspominaj¹ tak¿e jako
wielkie wydarzenie  mieræ Stalina. Rodzice  wybór papie¿a Polaka oraz powstanie Solidarnoci. Tak o tym opowiedzia³a nam jedna z mam: Solidarnoæ walczy³a o demokracjê. Pamiêtam zamieszki
i strajki. Wielu ludzi by³o internowanych.
12 grudnia przygotowywa³am siê do sprawdzianu z biologii. Nigdy go nie napisa³am,
bo 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Przez kilkanacie dni nie chodzilimy
do szko³y. Obowi¹zywa³a godzina policyjna i wieczorem nie mo¿na by³o wychodziæ
z domu. Ka¿dy musia³ nosiæ przy sobie
dokumenty. Rozmowy telefoniczne by³y
kontrolowane, listy rozrywane i cenzurowane. Pokolenie m³odzie¿y na drugim
miejscu jako wa¿ne wydarzenie podaje
wstêpowanie naszego kraju do Unii Europejskiej i walkê z terroryzmem na wiecie.
Autorytety. Wspóln¹ cechê w wypowiedziach wszystkich pokoleñ znalelimy tak¿e w przypadku poszukiwania autorytetów.
Dla dziadków, rodziców i m³odzie¿y takim
autorytetem byli i s¹ rodzice. Oba starsze
pokolenia na pocz¹tku wymieniaj¹ tak¿e
nauczycieli oraz katechetów. Rodzice wskazuj¹ jako znacz¹c¹ osobê  papie¿a Jana
Paw³a II oraz Lecha Wa³êsê  za³o¿yciela
Solidarnoci. M³odzie¿ bardziej koncentruje siê na swoich idolach  to piosenkarz
Eminem, skoczek Adam Ma³ysz i s³ynni
pi³karze.
Stosunek do rodziców. Babcie powiedzia³y nam: Dzieci bardzo szanowa³y rodziców. Nie mówi³y im przez ty, jak teraz
mówicie. Bylimy pos³uszni i karni, rodzicom nie wolno by³o siê przeciwstawiaæ.
Przedstawiciele pokolenia rodziców stwierdzili: Do rodziców zwracalimy siê z szacunkiem. Bylimy pos³uszni ich decyzjom.
Czêsto pytalimy o radê, bo byli od nas
bardziej dowiadczeni. Byli dla nas wyroczni¹ wszystkiego. A co mówi dzisiejsze pokolenie? Ceni rodziców za pomoc w trudnych chwilach, za wychowanie, za mi³oæ i
dobroæ, ale te¿ za to, ¿e czasem sypn¹
kas¹, czyli, ¿e daj¹ kieszonkowe. Trochê
to siê zmieni³o, prawda?
Na koniec zapytalimy: Co najbardziej cenilicie u przyjació³? Tu okaza³o siê, ¿e przyjañ ma wartoæ niezmienn¹ dla wszystkich pokoleñ. Babcie, rodzice i m³odzie¿ ceni¹ przyjació³ za szczeroæ,
zaufanie, zrozumienie, chêæ niesienia pomocy i poczucie humoru.
Rozmowy w ramach spotkania pokoleñ
okaza³y siê dla nas bardzo ciekawym i zaskakuj¹cym dowiadczeniem. Dostrzeglimy, ¿e du¿o nas dzieli, ale s¹ te¿ sprawy,
które nas ³¹cz¹ i to nas do siebie zbli¿a. Ta
tematyka spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem naszych czytelników.

Micha³ Rejman
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sport

Pogoñ  mistrz jesieni

Mi³¹ niespodziankê sprawi³a swoim kibicom i sympatykom dru¿yna
Pogoni plasuj¹c siê na pó³metku rozgrywek na pierwszym miejscu
w tabeli i zdobywaj¹c tym samym mistrzostwo rundy jesiennej. Mistrzostwo to nasi pi³karze wywalczyli ju¿ przed ostatni¹ kolejk¹ rozgrywek wygrywaj¹c wysoko (5:1) w meczu  derbowym z Uni¹ Nowa
Sarzyna. W ten sposób uzyskali 4-punktow¹ przewagê nad jedenastk¹
Rafinerii / Czarnych Jas³o.
Dorobek punktowy le¿ajskiej dru¿yny jest imponuj¹cy. Na rozegranych 17 spotkañ Pogoñ wygra³a czternacie, dwa mecze zremisowa³a
i dozna³a jednej pora¿ki.
Gratulujemy dru¿ynie, trenerowi i Zarz¹dowi Pogoni zdobycia mistrzostwa rundy jesiennej sezonu 2003/2004, ¿ycz¹c im równoczenie spokojnego wypoczynku w okresie zimowym.
Mamy nadziejê, ¿e wiosna 2004 r. nie bêdzie gorsza i nasi ch³opcy
wywalcz¹ awans do III Ligi.

Oto, co na temat zakoñczonej rundy powiedzieli nam:
MIECZYS£AW SROKA  Prezes Zarz¹du MZKS Pogoñ:
Zakoñczon¹ rundê jesienn¹ oceniam
bardzo pozytywnie. Zakoñczy³a siê ona
naszym sukcesem, tj. zdobyciem pierwszego miejsca w tabeli z przewag¹ 4 punktów
nad dru¿yn¹ z Jas³a. Zapowiada to bardzo
atrakcyjn¹ rundê wiosenn¹. Jako Zarz¹d
bêdziemy staraæ siê zrobiæ wszystko, ¿eby
zdobyte na pó³metku rozgrywek pierwsze
miejsce utrzymaæ i awansowaæ do III ligi.
Dziêkujê bardzo serdecznie wszystkim
sponsorom Pogoni a w szczególnoci Urzêdowi Miejskiemu, burmistrzowi Tadeuszowi Trêbaczowi, Zak³adom Piwowarskim w
Le¿ajsku S.A. a szczególnie Panu Fransowi Sniedersowi dyrektorowi generalnemu
i prezesowi Zarz¹du Maante Marianowi
D¹bkowi.
Dziêkujê kibicom za sportowe zachowanie i doping.
Dziêkujê wszystkim ¿yczliwym, którzy
wspierali nas w tej bardzo zaciêtej lecz
sportowej walce o tak dobre miejsce po
rundzie jesiennej.
Dziêkujê trenerowi i zawodnikom, ¿ycz¹c im dalszej owocnej wspó³pracy dla
dobra sportu ziemi le¿ajskiej.
PIOTR KOZ£OWICZ  wiceprezes do
spraw pi³ki no¿nej MZKS Pogoñ:
Po zakoñczeniu poprzedniego sezonu
rozgrywek z dru¿yny odesz³o kilku czo³owych zawodników: jak Barnak, Kolisz, Radawiec. Jej sk³ad zosta³ uzupe³niony o
nowe mniej znane twarze, co  o dziwo 
zaowocowa³o lepsz¹ gr¹ i atmosfer¹ w dru¿ynie. Widaæ to wyranie po wynikach, jakie Pogoñ uzyskiwa³a w ca³ej rundzie jesiennej oraz zdobyciu mistrzostwa na pó³metku rozgrywek. Dobra wspó³praca w
Zarz¹dzie Klubu i atmosfera w dru¿ynie
mia³a wp³yw na ostateczny wynik rozgrywek. Mylê, ¿e tak bêdzie te¿ w rundzie rewan¿owej i dru¿yna awansuje do III ligi.
JACEK DUBIEL  trener Pogoni:
Runda ta by³a dla nas udana  zdobycie mistrzostwa zapewnilimy sobie przed
zakoñczeniem rozgrywek. Jeden przegrany mecz na wyjedzie i do tego z wiceliderem hañby nie przynosi.
Na wiosnê bêdzie o wiele trudniej  has³o bij lidera bêdzie obowi¹zywaæ pozosta³e dru¿yny.
Zespó³ jest silny i skonsolidowany, nikogo indywidualnie nie wyró¿niam. Ca³a dru¿yna zas³uguje na s³owa uznania i podziêkowania. Mylê, ¿e po przerwie zimowej powalczymy skutecznie o awans do III ligi.
JAN BERESTKA i PAWE£ KOCHMAÑSKI  kierownicy dru¿yny:
Dru¿yna spe³ni³a oczekiwania kibiców,
sympatyków i dzia³aczy. W czasie rozgrywanych meczy na naszym stadionie nie

by³o wiêkszych problemów z utrzymaniem
porz¹dku. Nie by³o te¿ wiêkszych incydentów. Tu nale¿¹ siê podziêkowania dla s³u¿b
porz¹dkowych oraz policji.
ARTUR LEBIODA  kapitan dru¿yny:
Cel by³ jeden, a¿eby zaj¹æ pierwsze miejsce w tej rundzie i tak siê sta³o. Kadra jest
dobra, atmosfera w dru¿ynie wspania³a, co
wp³ywa niew¹tpliwie na jakoæ gry. Oby tak
by³o dalej, to na wiosnê spodziewam siê
awansu do III ligi.
TADEUSZ TRÊBACZ  Burmistrz
Miasta Le¿ajsk:
Wystêpy dru¿yny Pogoni w minionej
rundzie oceniam bardzo pozytywnie. Zdobycie przez ni¹ pierwszego miejsca na pó³metku rozgrywek rokuje du¿¹ nadziejê na
awans do III ligi. Przypomnê, ¿e za poprzedniej mojej kadencji, tj. w latach 1994
1998 Le¿ajsk mia³ III ligê.
¯yczê wiêc dru¿ynie, Zarz¹dowi Klubu
i wszystkim sympatykom pi³ki no¿nej w
Le¿ajsku i okolicy, ponownego powrotu le¿ajskiej dru¿yny w szeregi III ligi. W³adze
miasta wspieraj¹ i wspieraæ bêd¹ dzia³alnoæ Pogoni, bo jest to bardzo skuteczna
promocja Le¿ajska.

Trener Pogoni  Jacek Dubiel.

Koñcowa tabela rundy jesiennej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pogoñ
Rafineria/ Czar.
Stal S.
Strug
Stal M.
JKS 1909
Kronianka
Kañczuga
Górnowia
Unia
Wis³oka
Rzemielnik
B³êkitni
Budo-Instal
Sokó³
Kolbuszow.
Galicja
Syrenka

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

44
40
33
31
30
30
25
24
24
23
22
20
18
16
15
14
11
5

4011
3714
2915
3322
2013
2015
2214
2324
2017
2123
2716
2926
1922
2330
1733
1635
1636
1055

Wyniki rundy jesiennej
1

Budowlani  Instal Turbia  POGOÑ Le¿ajsk

0 :1

2

POGOÑ Le¿ajsk  Wis³oka Dêbica

1:0

3

MKS Kañczuga  POGOÑ Le¿ajsk

1:1

4

POGOÑ Le¿ajsk  B³êkitni Ropczyce

3:1

5

Galicja Cisna  POGOÑ Le¿ajsk

0:2

6

POGOÑ Le¿ajsk  KKS Kolbuszowianka

1:0

7

Rzemielnik Pilzno  POGOÑ Le¿ajsk

1:1

8

POGOÑ Le¿ajsk  Stal Sanok

3:2

9

Sokó³ Nisko  POGOÑ Le¿ajsk

1:4

10

POGOÑ Le¿ajsk  JKS Jaros³aw

2:0

11

POGOÑ Le¿ajsk  Strug Tyczyn

3:2

12

Górnowia Górno  POGOÑ Le¿ajsk

0:4

13

POGOÑ Le¿ajsk  Stal Mielec

1:0

14

Rafineria Czarni Jas³o  POGOÑ Le¿ajsk

2:0

15

POGOÑ Le¿ajsk  Syrenka Rowielnica

5:0

16

Unia Nowa Sarzyna  POGOÑ Le¿ajsk

1:5

17

POGOÑ Le¿ajsk  Kronianka Krosno

3:0

Biuletyn Miejski
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szachy

Gramy w
szachy

(czêæ trzecia)

Szachownica

Jak nazwa wskazuje do gry w szachy
potrzebna jest szachownica. Jest to plansza wykonana najczêciej z drewna, sk³adaj¹ca siê z 64 pól  32 bia³ych i 32 czarnych. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e dobra
szachownica to taka, której rozmiar pozwala na ³atwe przyjrzenie siê pozycji, a kolory
jej pól nie mêcz¹ wzroku.

Szachownica powinna mieæ te¿ oznaczenia od a do h dla kolumn i od 1 do 8 dla
wierszy. Przy ich pomocy mo¿emy nazwaæ
ka¿de pole na szachownicy, a tym samym
odtwarzaæ partie  np. pole w lewym górnym naro¿niku to a8. Rozpoczynaj¹c grê
nale¿y zwróciæ uwagê, aby w lewym dolnym rogu ka¿dy z graczy siedz¹cych przy
szachownicy mia³ czarne (ciemne) pole.
Wa¿ne te¿ jest to, aby zawodnik graj¹cy
bia³ymi mia³ przed sob¹ jako pierwszy
wiersz ten oznaczony numerem 1. Nazwy
pól ustalamy patrz¹c od strony zawodnika
graj¹cego bia³ymi bierkami. Symbolicznie
mo¿na podzieliæ szachownicê na skrzyd³o
królewskie  to kolumny e, f, g, h oraz hetmañskie  kolumny a, b, c, d. W podrêcznikach szachowych czêsto spotykamy siê
te¿ z okreleniem centrum  chodzi o pola
e4, e5, d4, d5  czyli te po³o¿one na rodku planszy, których strategiczne znaczenie trudno przeceniæ. Innym terminem u¿ywanym niekiedy w analizach szachowych
jest banda  to wiersze i kolumny le¿¹ce
bezporednio na brzegu planszy, czyli kolumny a i h oraz wiersze 1 i 8. Dodatkowym wyposa¿eniem s¹ tak¿e zapisy partii
szachowych  po jednym dla zawodnika 
jest to kartka papieru z numerami posuniêæ i miejscem do wpisania ruchów. Zapisy stosuje siê raczej w d³ugich partiach
(co najmniej 30 minut dla zawodnika).

Bierki

Bierki, czyli innymi s³owy figury. Do gry
w szachy potrzebny jest komplet figur bia³ych i czarnych. Ka¿dy z graczy rozpoczynaj¹c grê dysponuje omioma pionkami,
dwoma skoczkami, dwoma goñcami, dwoma wie¿ami, hetmanem oraz królem. S³u¿¹ one do prowadzenia w³aciwej rozgrywki  wykonujemy nimi ruchy na przemian
 raz bia³e, raz czarne. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e wykonuj¹c posuniêcie nie
mo¿na przeskakiwaæ figur swoich i przeciwnika  z wyj¹tkiem skoczka  tylko
on mo¿e przeskakiwaæ nad innymi bierkami. Ruch wykonujemy przestawiaj¹c figurê na ¿¹dane pole, a jeli jest ono zajête
przez bierkê przeciwnika, mo¿emy j¹ zbiæ
poprzez zdjêcie jej z planszy. Odstêpstwem
od tej zasady jest pionek, który porusza siê

" Biuletyn Miejski

w inny sposób, ni¿ bije. Ka¿dy ruch robimy
pojedyncz¹ bierk¹  wyj¹tkiem jest roszada,
o której dowiemy siê póniej. Jakie bêdzie
kolejne posuniêcie, zale¿y tylko i wy³¹cznie
od gracza  przestawienie danej figury musi
byæ jednak zgodne z zasadami: np. goniec
porusza siê po skosie. Jedynym ograniczeniem co do wyboru posuniêcia jest pozycja,
w której figura jest zwi¹zana tzn. jej ruch
narazi³by na bicie w³asnego króla  takiego
ruchu nie wolno wykonaæ.

Przed rozpoczêciem gry bierki nale¿y
ustawiæ w pozycji wyjciowej  tak jak na
powy¿szym rysunku. Musimy zwróciæ uwagê na to, ¿e bia³y król stoi na czarnym polu
(e1), a czarny na bia³ym (e8) i króle stoj¹ w
tej samej kolumnie (e). Do zapisu przebiegu partii stosujemy nastêpuj¹cy sposób:
zapisujemy skrót literowy figury przemieszczanej (S  skoczek, G  goniec, W 
wie¿a, H  hetman, K  król, w przypadku
pionka nie notuje siê niczego), pole pocz¹tkowe i pole docelowe. Np. w pozycji przedstawionej na powy¿szym diagramie bia³e
mog¹ wykonaæ posuniêcie Sg1-f3 lub e2-e4.

Ruchy bierek

Figury szachowe dzieli siê na lekkie 
skoczek i goniec oraz ciê¿kie  wie¿a i hetman. Ka¿da z figur mo¿e poruszaæ siê w
okrelony sposób i wszystkie maj¹ okrelon¹ wartoæ. I tak: pionek ma 1 punkt,
skoczek i goniec po 3, wie¿a 5. Najcenniejsz¹ figur¹ jest hetman  9 punktów. A ile
wart jest król? Otó¿ król jest figur¹ bezcenn¹. Oczywicie, przytoczone wartociowanie ma charakter jedynie orientacyjny,
bo ile¿ wart jest hetman, wobec pionka,
którym mo¿emy daæ mata?

Pion

Goniec

Skoczek

Wie¿a

Hetman

Król

tylko raz w przeci¹gu ca³ej partii. Roszadê
wykonuje siê nastêpuj¹co: przestawiamy
króla o dwa pola w lewo lub prawo, nastêpnie wie¿ê, w kierunku której przesunêlimy króla, przenosimy nad królem i stawiamy obok, po przeciwnej stronie. Nie
wolno nam zrobiæ roszady je¿eli: ruszalimy siê królem lub wie¿¹, która bierze
udzia³ w manewrze. Od tej zasady nie ma
odstêpstwa  nawet wtedy, gdy wie¿a b¹d
król wróci³y na swoj¹ pozycjê wyjciow¹,
nie wolno nam ju¿ zrobiæ roszady. Wykonanie roszady jest niemo¿liwe tak¿e wtedy, gdy król po roszadzie by³by pod szachem lub jest aktualnie szachowany. Co
wiêcej  pole, przez które przechodzi król
nie mo¿e byæ atakowane przez figurê przeciwnika tzn. w trakcie roszady król zosta³by niejako zaszachowany. Oczywicie, jak
wiemy król nie mo¿e przeskakiwaæ nad
bierkami swoimi i przeciwnika, tak wiêc
je¿eli pomiêdzy królem, a wie¿¹ stoi jaka
figura nie mo¿na wykonaæ roszady. Rozró¿niamy roszadê d³ug¹ i krótk¹. D³uga to
ta, gdy król roszuje z wiê¿¹ hetmañsk¹,
krótka  z wie¿¹ królewsk¹. Krótk¹ roszadê zapisuje siê jako 0-0, a d³ug¹ jako 00-0. Przy wykonywaniu roszady nale¿y
zwróciæ uwagê, by najpierw chwyciæ króla,
a dopiero potem wie¿ê. Je¿eli w pierwszej
kolejnoci dotkniemy wie¿y, przeciwnik
mo¿e nam kazaæ wykonaæ ruch wie¿¹ i nie
pozwoli na roszadê.
W pozycji przedstawionej na diagramie
bia³e nie mog¹ wykonaæ krótkiej roszady,
gdy¿ król zaj¹³by pole g1, i w ten sposób
znalaz³by siê pod szachem zadanym przez
czarnego goñca stoj¹cego na c5. Mo¿na za
to zrobiæ d³ug¹ roszadê  po tym posuniêciu król bêdzie sta³ na c1, a wie¿a przejdzie
z a1 na d1. Czarny król, niestety, nie mo¿e
zrobiæ ani krótkiej, ani d³ugiej roszady. Krótkiej  gdy¿ wie¿a stoj¹ca w pozycji wyjciowej na h8 ju¿ siê poruszy³a, a d³ugiej, gdy¿
skoczek stoj¹cy na d8 blokuje drogê królowi, a dodatkowo król czarnych po wykonaniu d³ugiej roszady by³yby szachowany
przez goñca bia³ych stoj¹cego na g4.

Rozwi¹¿ zadanie

Zasady
poruszania siê króla

Król to bez w¹tpienia najwa¿niejsza figura. To o niego ka¿dy z graj¹cych troszczy siê najbardziej, bo gdy król dostanie
mata, zawodnik przegrywa. Jego ruchy s¹
bardzo ograniczone  o jedno pole w ka¿dym kierunku, o ile pole docelowe nie jest
atakowane przez bierkê przeciwnika.
Oprócz tego, król mo¿e wraz z wie¿¹ wykonaæ swoisty ruch, jakim jest roszada.
Roszada to równoczesne posuniêcie
wie¿¹ i królem. Dziêki roszadzie mo¿emy
jednoczenie zabezpieczyæ swojego króla i
wysun¹æ wie¿ê do boju. Mo¿na j¹ wykonaæ

Mat w dwóch posuniêciach.
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sport
Szachy w powiecie Sarmata
15 padziernika br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku odby³ siê Powiatowy
Dru¿ynowy Turniej Szachowy, rozpoczynaj¹cy tegoroczne zmagania m³odych szachistów. Turniej przebiega³ w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y rednie. Wziê³o w nim
udzia³ 50 zawodników.
Imprezê otworzy³ Powiatowy Organizator Sportu Eugeniusz Josse, a przywita³
wszystkich gospodarz turnieju dyrektor SP
1 Ryszard Pysz. Sêdzi¹ zawodów by³ Andrzej Mazurkiewicz.
Z przyjemnoci¹ obserwowalimy skupienie i zaanga¿owanie zawodników podczas
gry w atmosferze pe³nej napiêcia i rywalizacji. Uczniowie naszej szko³y z zapartym
tchem ledzili ka¿de posuniêcie na szachownicy. Przy specjalnych stolikach mogli dla
w³asnej satysfakcji spróbowaæ si³. Okazuje
siê, ¿e chocia¿ m³odzi ludzie bardzo lubi¹
ruch, to gra w szachy, wymagaj¹ca wyciszenia, cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹. Ze wzglêdu na udzia³ ró¿nych grup
wiekowych m³odzi szachici mogli podpatrzeæ starszych, a czasem i starsi mogli nauczyæ siê czego od najm³odszych.

Po zaciêtej grze wyniki zawodów powiatowych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I
miejsce  Szko³a Podstawowa nr 1 (zespó³ I), II miejsce  Szko³a Podstawowa nr
1 (zespó³ II), III miejsce  Szko³a Podstawowa nr 2, I miejsce  Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku (zespó³ I), II miejsce  Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku (zespó³ II), III
miejsce  Gimnazjum w Giedlarowej, I
miejsce  Zespó³ Szkó³ w Nowej Sarzynie,
II miejsce  Zespó³ Szkó³ im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku. Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a w eliminacjach rejonowych czekaj¹ na najlepszych  puchary.
Trzymamy kciuki za wszystkie dru¿yny, które awansowa³y do zawodów rejonowych, a w szczególnoci za naszych zawodników.

Barbara D³ugoñ

Miko³ajkowy
Turniej Szachowy

W zwi¹zku z ciesz¹cymi siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ zawodami szachowymi
serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych  a w szczególnoci dzieci i m³odzie¿
 do udzia³u w Miko³ajkowym Turnieju
Szachowym, który odbêdzie siê 7 grudnia
br. o godzinie 10. Zawody przeprowadzone
zostan¹ w kilku grupach wiekowych w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Miko³aja
Kopernika w Le¿ajsku.
Mamy nadziejê, ¿e turniej ten bêdzie
kolejn¹ dobr¹ przygod¹ z szachami.
Dla wszystkich uczestników przewidziane s¹ dyplomy, za dla najlepszych
puchary i medale. Fundatorami nagród s¹:
Burmistrz Miasta Le¿ajska, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku, UKS przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku. Patronat medialny nad turniejem obj¹³ Biuletyn Miejski.

Andrzej Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Sarmata, które powsta³o w Le¿ajsku w po³owie roku, tylko
nazw¹ nawi¹zuje do dawnych czasów
Rzeczypospolitej. Jego cz³onkowie nie
przywdziewaj¹ kontuszy, nie nosz¹ szabel ni kordelasów. Zajmuj¹ siê popularyzacj¹ sportów konnych i hipoterapii.
Tworz¹ je przedstawiciele ró¿nych profesji: prawnicy, lekarze, nauczyciele, hipoterapeuci i fizjoterapeuci, jedcy bior¹cy
udzia³ w zawodach konnych a tak¿e hodowcy koni  wród nich Marek Osada, który
od piêtnastu lat zajmuje siê hodowl¹ koni
i Marek Wróbel, którego klacz Bassara zosta³a w tym roku championk¹ Polski.
Prezesem Stowarzyszenia jest Marek
Osada.
Mieci siê ono przy ulicy Burmistrzów
Zawilskich 13.
 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez wszechstronne propagowanie
sportów konnych i hipoterapii ze szczególnym uwzglêdnieniem pracy z m³odzie¿¹ szkoln¹ jako przeciwdzia³anie
wszelkim patologiom spo³ecznym jak alkoholizm, narkomania i inne zjawiska
kryminogenne  mówi prezes Marek Osada.  Prowadzimy zajêcia rehabilitacyjne dla dzieci niepe³nosprawnych i upoledzonych, propagujemy wiedzê z zakresu ekologii i turystyki. Wspó³pracujemy z klubem sportowym Equistro w
Wierzawicach. Mamy dobre wzajemne
kontakty z prezesem Guzym.
Sarmata ma konie i bryczki. Wielu
zwolenników i zapaleñców. Wród nich s¹
m³odzi jedcy  Grzegorz i £ukasz Wróblowie, Mateusz Paszek, Kamil Gasior i
Bartosz Osada, którzy na zawodach w sko-

Trójka trzecia w Polsce

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Trójka ze Szko³y Podstawowej nr 3 w IX Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki w Zabrzu (6 wrzenia
br.) zdobyli br¹zowy medal.
Najwiêksza w Polsce impreza minisiatkówki, odbywaj¹ca siê w Zabrzu, po raz
dziewi¹ty zgromadzi³a na starcie najlepsze
zespo³y dziewcz¹t i ch³opców w trzech kategoriach wiekowych z 16 województw.
Dru¿yny te przez ca³y rok toczy³y zaciête
boje w ró¿nego rodzaju eliminacjach, bara¿ach, ligach itp. Wszystko po to, aby uzyskaæ upragnione prawo startu w mitycznym ju¿ prawie Zabrzu. Samo stwierdzenie jedziemy do Zabrza w wielu regionach
Polski jest ju¿ nobilitacj¹, a start  nagrod¹. Niestety, od kilku lat zwyciêzcy tej imprezy na nagrody liczyæ nie mog¹.
Od lat trenerzy, dzia³acze, zwi¹zki lokalne domagaj¹ siê przyznania tej imprezie  bo na to zas³uguje  statusu oficjalnych mistrzostw Polski w minisiatkówce. I
od lat nic siê nie zmienia. Impreza ma charakter rozgrywek centralnych. Poprzedzona jest systemem eliminacji. Dziewiêæ lat
pracy zawodników i trenerów, dziewiêæ lat
wielkiego zainteresowania t¹ imprez¹ w
rodowisku sportowym wiadcz¹ o tym, ¿e
ten rodzaj rywalizacji nie tylko ma sens i
powinien byæ kontynuowany. On jest naprawdê bardzo potrzebny. Jednak¿e na tej
konstatacji sprawa siê koñczy.

kach konnych zdobywaj¹ laury. Ale nie tylko. Cz³onkami za³o¿ycielami Stowarzyszenia s¹ równie¿ doktor Leszek Argasiñski,
Krzysztof Gajewski  lekarz weterynarii i
jego ¿ona, stra¿nik miejski Wojciech Osada, Arkadiusz Rzenik i Piotr Paw³ow 
prawnicy, Janusz Gdula  pracownik ZOZ,
Krystyna Decowska, pracownica PZU i
nauczyciele: Wojciech i Zofia G¹siorowie.
Stowarzyszenie ma bardzo ambitne plany. Zamierza poza prowadzeniem zajêæ hipoterapii (doros³ym te¿ by siê one przyda³y
zw³aszcza tym, którym szwankuje krêgos³up) i nauk¹ jazdy konnej organizowaæ
turystyczne rajdy konne lub przejazdy
bryczkami i was¹¿kami po cie¿kach ekologicznych dla m³odzie¿y szkolnej, by mog³y poznaæ przepiêkne okolice Le¿ajska,
¿eremia bobrów, okazy przyrody.
W przysz³oci Sarmata chce zbudowaæ bazê: uje¿d¿alniê pod go³ym niebem i
kryt¹ (by móc prowadziæ zajêcia przez ca³y
rok), parkur, organizowaæ nie tylko naukê
skoków konnych i uje¿d¿ania koni, ale tak¿e zawody sportowe.
Zdrowie, turystyka, sport i ekologia to
podstawowe has³a, jakie przywiecaj¹ idei
powstania Stowarzyszenia Sarmata.

(jgm)

Zabrze to jedna z najwa¿niejszych siatkarskich imprez w kraju. To oko³o 400
najlepszych i najm³odszych w Polsce adeptów siatkówki i oko³o 100 wspania³ych,
spontanicznych, najczêciej spo³ecznie
pracuj¹cych opiekunów, nauczycieli, trenerów. W sumie jest to pó³ tysi¹ca ludzi
pe³nych entuzjazmu, radoci, uniesieñ, a
tak¿e ma³ych rozpaczy i prawdziwych ³ez.
Zabrze to przegl¹d tego, co w Polsce najlepsze w tej dziedzinie sportu. To obraz
polskiego szkolenia, przysz³e kadry, przyszli reprezentanci kraju.
Na pytanie: co jest najwa¿niejsz¹ zalet¹
tej imprezy?, odpowiadam: to, ¿e ona jest. I
chwa³a za to jej organizatorom i uczestnikom.
Reprezentacja Podkarpacia, w której
sk³adzie oprócz zawodników UKS Trójka Le¿ajsk  Marcina Barana, Jakuba
Zygmunta i Mateusza Kamiñskiego
(cz³onków kadry naszego województwa,
uczniów SP nr 3 w Le¿ajsku)  wyst¹pili
Kamil Midura i Mateusz Lorkiewicz z MZS
Strzy¿ów pokona³a kolejno: UKS SP nr
1Drawsko Pomorskie (25:10), UKS SP nr
5 Wo³omin (25:16), UKS Trójka Miêdzyrzecz (25:19), PSP 19 Opole (25:19) i UKS
Stoczek 45 Bia³ystok (25:21). Uleg³a reprezentacji województwa lubelskiego
(19:25) oraz UKS SP nr 2 z Jastarni (24:26).
Natomiast w meczu o trzecie miejsce pokona³a Wifamê £ód (25:21).
Wierzê, ¿e za rok znów siê tam spotkamy.

Jan Mach

Biuletyn Miejski

#

...

na ryby

Powoli koñczymy tegoroczne imprezy wêdkarskie.
Sezon obfitowa³ w zawody, a jego koniec w szczególnoci.
Poni¿ej podajê wyniki ostatnich imprez. W naszym kalendarzu pozosta³y
tylko zawody w Bia³obrzegach.

3 razy Grand Prix Spinningowe Okrêgu

* 2 sierpnia br. w Brzenicy na Wis³oku (36 osób): 1. Marek Waniewski 
Dêbica Troæ; 2. Sylwester Wony  Dêbica
Troæ: 3. Andrzej Szczypta  Strzy¿ów.

* 21 wrzenia br. w D¹brówkach na
Wis³oku (38 osób): 1. Antoni Ochalik Rzeszów nr 8; 2. Marcin Preneta Rzeszów nr
1; 3. Marcin Homa Rzeszów nr 8.

Soko³owski; 5. Piotr D¹browski; 6. Maciej
Kucharski.
* Zawody Spinningowe Klubu OKOÑ
Le¿ajsk odby³y siê 12 padziernika br. na
rzece San w miejscowoci Rzuchów. Startowa³o 21 uczestników. Kolejnoæ zdobytych miejsc: 1. Andrzej D¹browski, 2. Artur Bojda (Rzeszów), 3. Jacek Kublin, 4.
Piotr Heliniak, 5. Stanis³aw M¹czka, 6.
Zbigniew Bzdoñ.
Z³owiono: 7 szczupaków, 7 okoni i 3
klenie. Sponsorem pucharu by³ Kol. Pawe³
Gdula.

Indywidualnie Memoria³ Wojturskiego
(14 dru¿yn): 1. Kamil Górecki  kadra
okrêgu; 2. Robert Sêdzio³ Pustków 21; 3.
Marek Cichoñ Dêbica. Na 15 miejscu
uplasowa³ siê Eugeniusz Smoleñ Le¿ajsk 18, a na 22  Maciej Kucharski
Le¿ajsk 18.
Dru¿ynowo Memoria³ Brydaka (10 dru¿yn): 1. Pustków 21  4 punkty; 2. Le¿ajsk
18  7 punktów (Kryla Zbigniew, Kryla
Zygmunt); 3. Le¿ajsk 18  13 punktów
(Andrzej D¹browski, Zbigniew Decowski).
Indywidualnie Memoria³ Brydaka (20
zawodników): 1. Stanis³aw £agowski Pustków; 2. Zygmunt Kryla Le¿ajsk 18; 3.
Dariusz Cielik Pustków; 4. Zbigniew Decowski Le¿ajsk 18; 5. Zbigniew Kryla
Le¿ajsk 18; 9. Andrzej D¹browski Le¿ajsk 18.
Indywidualnie  zawody m³odzie¿owe
(13 zawodników): 1. Maksymilian Kurek
Rzeszów nr 8; 2. Katarzyna Mi¹sik Rzeszów
nr 8; 3. Jerzy Telega Rzeszów nr 6; 6. Rafa³ Kwiecieñski Le¿ajsk; 13. Blanka Gdula Le¿ajsk 18
Maj¹c na uwadze poziom startuj¹cych
zawodników uwa¿am, ¿e nasi wypadli
bardzo dobrze, nale¿¹ im siê du¿e brawa.

Zwyciêzcy z Rzuchowa.

Spo³eczna Stra¿ Rybacka Powiatu Le¿ajsk w III kwartale
(Ko³a: Le¿ajsk 18, Le¿ajsk 19, Nowa
Sarzyna, Grodzisko Dolne)
Podczas 48 kontroli przejechano 883
kilometry i skontrolowano 254 osoby ujawniaj¹c 49 przypadków naruszenia przepisów (to niemal co pi¹ta osoba!). Czêæ osób
pouczono, 3 osoby otrzyma³y mandaty z r¹k
Policji, 4 mandaty udzieli³a Pañstwowa
Stra¿ Rybacka, 4 sprawy skierowano do
S¹dów Kole¿eñskich przy Ko³ach PZW, jedn¹ do S¹du Grodzkiego. W kontrolach
uczestniczy³o 17 stra¿ników SSRyb. i ponad 20 wêdkarzy nie bêd¹cych stra¿nikami, przeprowadzilimy te¿ 5 wspólnych
akcji z Policj¹ i 3 z Pañstwow¹ Stra¿¹ Ryback¹.
Proszê o zg³aszanie wszelkich nieprawid³owoci zaobserwowanych nad wod¹
pod podane numery telefonów: tel. 604 696
994  Kol. O¿ga Henryk (ko³o Le¿ajsk 18);
tel. 692 911 894  Kol. Arkadiusz Kierepka (ko³o Nowa Sarzyna); tel. 692 263 996
 Kol. W³adys³aw Wojnarski (ko³o Grodzisko Dolne); tel. 605 106 859 Stanis³aw
M¹czka (Komendant Powiatowy).

Zebranie w Wilczej Woli

27 wrzenia br. w Rybaczówce nad
zbiorniku Wilcza Wola odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Zarz¹du Okrêgu PZW Rzeszów i prezesów Kó³ Okrêgu.
Tematem zebrania by³y op³aty na przysz³y rok, stawki licencji, zmiany organizacyjne w biurze Okrêgu, problematyka gospodarcza (rejestracje po³owów, niezbêdne zakupy sprzêtu do prowadzenia gospodarki rybackiej okrêgu, od³owy kontrolne
na rzekach górskich, porozumienia z s¹siednimi okrêgami).
Po zebraniu odby³y siê krótkie zawody
wêdkarskie, w których zwyciê¿y³ Kol. Leszek Jarzyñski z zaprzyjanionego Ko³a
Le¿ajsk nr 19 SAN.

Zwyciêzcy z D¹brówek  Kol. Ochalik z
prawie 4 kg sandaczem  to najwiêksza ryba z³owiona w tym roku na zawodach Grand Prix.
* 5 padziernika br. w Glinach Ma³ych na Wile (26 osób): 1. Dariusz Ziobro
Strzy¿ów; 2. Waldemar Furtak Nowa Sarzyna; 3. Antoni Ochalik Rzeszów nr 8.
Przypominam, ¿e zawody te organizuje
Ko³o Le¿ajsk nr 18 i cz³onkowie Klubu
Spinningowego OKOÑ Le¿ajsk. Naszym
sponsorem jest Browar Le¿ajsk.

Komunikat

3 razy zawody Ko³a Le¿ajsk
nr 18

* Puchar Sklepu OKOÑ Le¿ajsk, ul.
¯wirki i Wigury  odby³ siê na zbiorniku
O¿anna w dniu 14 wrzenia br. gromadz¹c
60 wêdkarzy  najwiêcej w tym roku. Oto
zwyciêzcy: 1. Eugeniusz Smoleñ; 2. Maciej
Kucharski; 3. Andrzej Karcz; 4. Adam Piêdel; 5. Jaros³aw Wilk; 6. Zygmunt Kryla,
Zbigniew Decowski. Sponsorem pucharów
dla zwyciêzców i posi³ku dla wszystkich
zawodników bior¹cych udzia³ w zawodach
by³ Pan Jerzy Sienkiewicz.
* Zawody Jesienne zgromadzi³y jedynie
15 zawodników, zawody odby³y siê na
zbiorniku w Brzózie Królewskiej 28 wrzenia br. Oto zwyciêzcy: 1. Zbigniew Kryla;
2. Andrzej Karcz; 3. Jaros³aw Wilk; 4. Lech
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Bardzo zadowolony Leszek Jarzyñski 
gratulujemy.
Wczeniej, 7 wrzenia br., na tym zbiorniku odby³ siê Memoria³ Kazimierza Brydaka i Zygmunta Wojturskiego, zorganizowany przez ZO PZW w Rzeszowie.
Oto wyniki tych zawodów:
Dru¿ynowo Memoria³ Wojturskiego (14
dru¿yn): 1. Rzeszów nr 3  11 punktów; 2.
Dêbica nr 11  13 punktów; 3. Pustków nr
21  14 punktów; miejsce 9. Le¿ajsk 18
 37 punktów (Eugeniusz Smoleñ, Maciej Kucharski).

7 padziernika 2003 r. rozpoczêlimy akcjê zarybieniow¹, która obejmuje zbiorniki wodne: Floryda, Brzóza Królewska, O¿anna oraz rzekê San
 protoko³y zarybieñ na tablicy og³oszeñ.
Zgodnie z uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia Cz³onków Ko³a nie bêdzie
zakazu po³owu ryb, bêdzie jednak
wiêcej kontroli Spo³ecznej Stra¿y
Rybackiej.
Prosimy o przestrzeganie zasad
Regulaminu Amatorskiego Po³owu
Ryb i Ustawy o rybactwie ródl¹dowym oraz o uszanowanie zaufania,
jakim obdarzamy Kolegów Wêdkarzy,
nie wprowadzaj¹c zakazów po³owu.

Wodom Czeæ!
Stanis³aw Esox M¹czka

...

tajemnice kolekcjonera

Historia
pieni¹dza polskiego
(ci¹g dalszy)

Monety królewskie okresu z³otowego
(XVIXVIII w.)
August III Sas (17331763)

D³ugie, bo 30-letnie panowanie Augusta III cechuje trwaj¹ca
jeszcze anarchia pieniê¿na i brak czynnych mennic w kraju. Kursuj¹ monety polskie z poprzednich panowañ  jeszcze monety
Jana Kazimierza, Jana III, a tak¿e monety sasko-polskie i nieliczne monety koronne Augusta II. Dopiero w drugiej po³owie panowania pojawiaj¹ siê nowe monety koronne (bite jednak w Saksonii). Oprócz monet koronnych August III bi³ te¿  jak jego poprzednik monety sasko-polskie. Do produkcji menniczej w³¹czy³y siê te¿ pod koniec jego panowania Gdañsk, Elbl¹g i Toruñ.
Przegl¹d emisji monetarnych zaczynam jak zwykle od monet
koronnych. By³y one bite w Drenie, Grinthalu, Gubinie i Lipsku.
Powsta³y tam miedziane szel¹gi i takie¿ grosze. Nastêpnie srebrne
pó³toraki i trojaki. Istnieje tak¿e próba trojaka jako du¿ej monety
miedzianej. Trojak ten (1754), stosunkowo niedawno odkryty i opisany, jest jak dot¹d unikatem i wielk¹ ciekawostk¹.
Nastêpne gatunki monet koronnych, to srebrne szóstaki oraz
orty i tymfy. Znana jest równie¿ próbna z³otówka. Dalej id¹ dwuz³otówki koronne (1753, 1756, 1761, 1762  dwa ostatnie roczniki s¹ bardzo rzadkie, tak samo jak odmiana próbna z 1762 roku).
Do rzadkich monet nale¿¹ równie¿ pó³talary (bite w latach 1753
1755), w odró¿nieniu od talarów (17531756), które s¹ doæ pospolite. Istnieje tak¿e rzadki próbny talar z 1762 roku, bity w czystym srebrze. Z monet z³otych by³y bite dukaty w latach 1752
1756, a tak¿e bardzo rzadki dukat bez daty. Ponadto dwudukaty,
pó³augustodory, augustodory i podwójne augustodory koronne.
Bito równie¿ monety gdañskie, szel¹gi, trojaki, szóstaki
a nastêpnie orty, z³otówki, dwuz³otówki próbne oraz dukaty.
Z monet toruñskich za: szel¹gi, trojaki i szóstaki.
Monety elbl¹skie bite za Augusta III to szel¹gi, trojaki, szóstaki, orty i tymfy oraz dwudukaty. Prawie wszystkie monety elbl¹skie s¹ rzadkie albo bardzo rzadkie.

Stanis³aw August Poniatowski (17641795)

Panowanie tego ostatniego w dziejach Polski króla, w zakresie
spraw zwi¹zanych z pieni¹dzem i mennictwem, od pocz¹tku znamionuje d¹¿enie do wyjcia z chaosu. Za panowania Stanis³awa
Augusta mia³y miejsce trzy ordynacje mennicze. Pierwsza z 1766
da³a krajowi bardzo dobr¹ monetê, ale ustali³a jej stopê i relacje
miêdzy z³otem a srebrem nieco niew³aciwie, w wyniku czego uruchomiona w Warszawie mennica nie przynosi³a pañstwu ¿adnych
zysków. Zmieniono wiêc stopê mennicz¹ w roku 1787, obni¿aj¹c
nieznacznie jej wartoæ. Trzecia ordynacja, po³¹czona z obni¿eniem stopy menniczej i wprowadzeniem nowych gatunków mo-

net mia³a miejsce w 1794 roku i wynika³a ju¿ z potrzeb insurekcji. Przeprowadzona by³a z inicjatywy Tadeusza Kociuszki.
Stanis³aw August nie tylko uporz¹dkowa³ i uzdrowi³ stosunki
mennicze wprowadzaj¹c dobr¹ monetê, ale podniós³ bardzo jej
poziom pod wzglêdem wykonania technicznego (nowe maszyny i
urz¹dzenia), jak równie¿ pod wzglêdem artystycznym (nowi zdolni medalierzy).
By³a to wiêc ju¿ moneta nie tylko dobra, ale piêkna i na owe
czasy nowoczesna.
Krótk¹ prezentacjê monet koronnych zaczynam od szel¹gów
miedzianych, które bito w latach 1767, 1768, 1776, 1792. Nastêpnie id¹ grosze miedziane bite w ró¿nych odmianach w latach
17651795, a wiêc przez okres ca³ego panowania Stanis³awa
Augusta. Trojaki miedziane by³y bite o rok krócej. Jeli chodzi o
nastêpny nomina³  szóstaki, to znamy bardzo rzadk¹ monetê
próbn¹ 1766 i potem dopiero emisje szóstaków z lat 17941795.
Nastêpnym znanym nomina³em jest bardzo rzadka próba orta
koronnego z 1766. Dalsze gatunki to grosze i dwugrosze srebrne.
Bite by³y przez wiele lat i nie nale¿¹ do monet rzadkich. Nastêpnymi monetami s¹ z³otówki koronne. S¹ to monety ³adne ale pospolite. Rzadka jest natomiast próbna z³otówka w czystym srebrze z napisem PROBATUS MELIOR. Zupe³nie podobne w rysunku i równie¿ popularne s¹ dwuz³otówki. I tu jednak istnieje rzadka dwuz³otówka próbna w czystym srebrze. Pó³talary nale¿¹ ju¿
do monet rzadszych, z wyj¹tkiem pospolitego rocznika 1788 oraz
bardzo rzadkiego 1792. Rzadki w zasadzie jest te¿ próbny pó³talar z piecem menniczym. Mówi¹c o talarach, zacz¹æ trzeba od s³ynnego TALERUS POLONICUS znanego w dwóch wersjach portretowych, z dat¹ 1765 lub 1766. Na obu tych talarach widnieje piêknie wykonane popiersie króla w paradnej zbroi. Talary te istniej¹
tylko jako bardzo rzadkie próby. W roku 1766 powsta³ te¿ piêkny
portretowy talar (na rewersie tarcza herbowa jest podtrzymywana przez dwie alegoryczne postacie kobiece). Jednak i ten talar
istnieje tylko jako niezmiernie rzadka próba. Natomiast pierwszym obiegowym talarem jest inny z 1766 roku.
Oprócz omówionych talarów istniej¹ jeszcze dwie ciekawostki
talar z wag¹, próbny bity w czystym srebrze, oraz niezmiernie
ciekawy z historycznego punktu widzenia napisowy talar (1793)
nies³awnej TARGOWICY  KONFEDERACJI TARGOWICKIEJ. Jeli chodzi o z³oto koronne  znamy niezmiernie rzadkie dukaty próbne z 1765 r. z popiersiem króla w zbroi, z 1766 r. dukaty z Gwiazd¹
w. Stanis³awa, dukaty ze zwyk³ym popiersiem bez zbroi i wreszcie
dukaty z ca³¹ stoj¹c¹ postaci¹ króla. Wszystkie one s¹ rzadkie.
W okresie panowania Stanis³awa Augusta, a dok³adniej  w
czasie insurekcji kociuszkowskiej, zosta³ po raz pierwszy emitowany te¿ polski pieni¹dz papierowy. Na banknotach tych stwierdzono, ¿e posiadaj¹ one wartoæ pieni¹dza kruszcowego.
Z monet gdañskich za Stanis³awa Augusta bito szel¹gi (1765,
1766, 1793), trojaki (1765, 1766), szóstaki (1764, 1765) Poza tym
znamy niezmiernie rzadkie, próbne dwuz³otówki i dukaty.
Monety toruñskie emitowano te¿ krótko i w niewielkim asortymencie  jedynie szel¹gi, trojaki i szóstaki (wszystkie w latach
17641765).
Trzeci rozbiór Polski i upadek Rzeczypospolitej oznacza³ koniec d³ugiego okresu królewskiego mennictwa.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
£ Filatelistyka

Oto reprodukcja jednego z najnowszych walorów powiêconych osobie i pontyfikatowi papie¿a Jana Paw³a II, wydanego przez
SUDAN.

m Numizmatyka

10 grudnia 2003 roku NBP wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z serii Polscy malarze XIX/XX w. przedstawiaj¹ce
postaæ Jacka Malczewskiego (18541929) o nomina³ach:
 20 z³ wykonane stemplem w srebrze z czterema kolorami (czerwonym, ¿ó³tym, zielonym i niebieskim). Moneta w kszta³cie prostok¹ta ma wymiary: wys. 40 mm,
szer. 28 mm;

 2 z³ wykonana stemplem zwyk³ym w stopie tzw. NORDIC
GOLD.
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