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konkurs

Najpiêkniejsze posesje

Wczesn¹ wiosn¹ burmistrz Le¿ajska og³osi³ konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê w miecie. Powo³ana przez niego komisja konkursowa mia³a bardzo trudny orzech do zgryzienia. Okaza³o siê bowiem, ¿e posesji, które zas³uguj¹ na uznanie jest znacznie wiêcej
ni¿ nagród.

Dom p. Stopyrów  I nagroda.

Dom p. Wojterów  II nagroda.

Dom p. Siustów  III nagroda.

Dom p. Golików  I nagroda.
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Mo¿na bez cienia w¹tpliwoci pokusiæ
siê o stwierdzenie, mieszkañcy naszego
miasta w absolutnej wiêkszoci (wyj¹tki od
regu³y bêd¹ zawsze) s¹ estetami i pedantami. I kochaj¹ przyrodê. Przed bardzo wieloma domami przez ca³e lato (szkoda, ¿e
ju¿ odesz³o) mo¿na by³o uton¹æ w kwiatach,
w powodzi barw i zapachów. Ma³o tego, w
wielu ogrodach mo¿na siê te¿ by³o zachwycaæ efektem kompozycji rabat, przystrzy¿onych iglaków i ¿ywop³otów. Bywa³o, ¿e
posta³by cz³owiek przy ogrodzeniu jakiej
posesji chwilê d³u¿ej, by zapamiêtaæ to, co
go zachwyci³o, ale nie wypada³o zak³ócaæ
intymnoci jej w³acicieli. Tu wiklinowy
kosz wypchany kwiatami, tam drabiniasty
wóz te¿ pe³en kwiatów, gdzie indziej zadumany brzozowy ludzik w trawie, pergole,
pn¹cza, obwieszone kwiatami balkony,
wykoszone równiutko trawniki... Na pierwszy rzut oka widaæ by³o, ¿e i ma³e ogródki,
i znacznie rozleglejsze s¹ zadbane. Niekiedy kosztem ³adniejszego ogrodzenia czy elewacji. Na dobr¹ sprawê piêknych ogrodów
nie by³o niemal¿e jedynie tam, gdzie trwa³y budowy i remonty.
Ale warunki konkursu obligowa³y
cz³onków komisji nie tylko do oceny wygl¹du ogrodu, lecz tak¿e elewacji domu
i stanu ogrodzenia.
* * *
Ostatecznie 29 sierpnia br. w Urzêdzie
Miejskim w Le¿ajsku na okolicznoæ rozstrzygniêcia Konkursu na naj³adniejsz¹
posesjê na terenie miasta Le¿ajska komisja, powo³ana przez Burmistrza Miasta
Le¿ajska do oceny nieruchomoci, w sk³adzie: Ewa Jagusiak (architekt miejski) 
przewodnicz¹ca komisji, Jan Dec (radny)
 cz³onek komisji, Stanis³awa Skowronek
(pracownik MZK Sp. z o.o.)  cz³onek komisji wyda³a werdykt i spisa³a protokó³.
Oto on:
Komisja dokona³a w lipcu i sierpniu
bie¿¹cego roku przegl¹du posesji mieszkalnych indywidualnych po³o¿onych na terenie miasta Le¿ajska, zwracaj¹c uwagê na
zagospodarowanie poszczególnych nieruchomoci, a w szczególnoci na: * stan
techniczny i wygl¹d budynków, w tym ele-

wacji frontowych, * wygl¹d i stan ogrodzeñ,
* stan zieleni wokó³ budynków: trawniki,
rabaty, ogródki, balkony, *ogólny widok
posesji z ulicy.
Na podstawie przeprowadzonego przegl¹du, komisja postanowi³a zakwalifikowaæ
do fina³u konkursu nieruchomoci wyszczególnione w zestawieniu z dnia
20.08.2003 r., stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego protoko³u. Po ponownym przegl¹dzie ww. nieruchomoci oraz dokonaniu ich oceny, komisja postanowi³a ostatecznie przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i
wyró¿nienia: * I miejsce (równorzêdne) i
nagrody pieniê¿ne w wysokoci 1000 z³
posesjom: p. Stopyrów  ul. Armii Krajowej 17 i p. Golików  ul. Ks. Czes³awa Brody 25, * II miejsce i nagrodê pieniê¿n¹ w
wysokoci 800 z³ posesji p. Wojterów  ul.
Rzeszowska 64, * III miejsce i nagrodê
pieniê¿n¹ w wysokoci  500 z³ posesji p.
Siustów - ul. w. Jadwigi Królowej nr 20,
*wyró¿nienie  nowej zabudowie szeregowej przy ul. Sandomierskiej 87-103
(boczna) za wygl¹d frontu budynków.
Komisja uwa¿a, ¿e na szczególne uznanie zas³uguj¹ w³aciciele posesji, które niegdy zosta³y nagrodzone w konkursie i obecnie tak¿e znalaz³y siê w cis³ej czo³ówce tj.:
p. Knap  ul. Zielona 4; p. DudziñskaKocój  ul. Sandomierska 79 i p. Sarzyñscy  ul. w. Jadwigi Królowej 18. Ponadto
komisja pragnie zaznaczyæ, ¿e w finale, na
równi z ww. posesjami, konkurowa³y nieruchomoci: p. Grabarzów  ul. Sandomierska 29, p. Mazurów  ul. 11 Listopada 2,
p. Wróblów  ul. Zmuliska 1E, p. Klimczaków  ul. Sandomierska 22A. Zdaniem
komisji na odrêbne wyró¿nienie poza konkursem zas³uguje urz¹dzony przez p. Elwirê Konieczn¹ ogród botaniczny, po³o¿ony przy ul. Mickiewicza 30. Szkoda, ¿e
tylko nieliczne osoby maj¹ mo¿liwoæ zobaczyæ ten niezwyk³y ogród.
W podsumowaniu niniejszego konkursu cz³onkowie komisji wspólnie stwierdzaj¹, ¿e z ka¿dym rokiem przybywa na terenie miasta posesji, które konkuruj¹ o miano najpiêkniejszej.

Zabudowa szeregowa  wyró¿nienie.

(bej)
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50 lat po maturze

29 czerwca br. spotkali siê w Le¿ajsku
absolwenci tutejszego Liceum Ogólnokszta³c¹cego, którzy w 1953 roku zdawali
maturê. Zjazd zorganizowali: Stanis³aw
Korasadowicz, El¿bieta Hammer i Marian
Gi¿a.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 31 absolwentów z trzech klas (a,b,c), które liczy³y 88
maturzystów. Wys³ano 59 zaproszeñ, do
osób, których znane by³y adresy. 23 kolegów i kole¿anek odesz³o ju¿ niestety z tego
wiata.
Na spotkanie przyby³o 31 maturzystów
sprzed 50 lat. 15 z nich mieszka w Le¿ajsku, pozosta³ych 16 przyjecha³o z odleg³ych
miast Polski, m. in. z Warszawy, Szczecina, Gdañska, £om¿y, Bia³egostoku, Raciborza, Krakowa, £odzi. Kole¿anki przebywaj¹ce w USA przys³a³y uczestnikom zjazdu ¿yczenia.
By³o to drugie po 40 latach spotkanie
pe³ne radoci, wzruszenia, wspomnieñ i
nostalgii. Wszyscy zebrali siê na placu swego dawnego Liceum. Minut¹ ciszy uczcili
pamiêæ zmar³ych profesorów, kolegów i
kole¿anek. Potem przeszli na plac kani 28
maja 1943, gdzie rozstrzelani zostali w czasie okupacji hitlerowskiej ich koledzy. Po
Mszy w. w Kociele Farnym, z³o¿yli wieñce na grobach zmar³ych profesorów. Odwiedzili zak¹tki miasta, które szczególnie zapad³y im w pamiêæ z m³odzieñczych
lat, zrobili wiele pami¹tkowych zdjêæ, miêdzy innymi pod pomnikiem króla W³adys³awa Jagie³³y w Rynku, którego za ich
czasów jeszcze nie by³o.
Wieczór spêdzili na towarzyskim spotkaniu w restauracji Capri. Odby³o siê
ono w bardzo mi³ej atmosferze, cieszyli siê
ze spotkania kolegów i kole¿anek po tak
wielu latach. Wymieniano adresy, obiecywano sobie utrzymywanie sta³ego kontaktu. I... byæ mo¿e kolejne spotkanie.

Nominacje
kombatantów

(sk)

14 sierpnia br., w przeddzieñ wiêta
Wojska Polskiego, Burmistrz Miasta Le¿ajska Tadeusz Trêbacz podejmowa³ uroczycie w sali posiedzeñ Ratusza kombatantów, ¿o³nierzy, którzy w czasie
drugiej wojny wiatowej na ró¿nych
frontach przelewali krew za Ojczyznê.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP z
dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych
zasadach, warunkach i trybie mianowania
na wy¿sze stopnie wojskowe ¿o³nierzy
uczestnicz¹cych w walkach o wolnoæ i niepodleg³oæ Polski podczas II wojny wiatowej i w okresie powojennym kilkunastu
szeregowcom z tamtych lat nada³ stopnie
oficerskie.

Stopieñ podporucznika otrzymali: W³adys³aw Cis³o s. Romana (1928) z Le¿ajska,
Stanis³aw Kie³bowicz s. Jakuba (1927) z
Woli Zarczyckiej, Bronis³aw Krawiec s.
Franciszka (1928) z Brzózy Królewskiej,
Boles³aw Zieliñski s. Andrzeja (1929) z Le¿ajska i Irena ¯ak c. W³adys³awa (1933) z
Le¿ajska.
Decyzj¹ Ministerstwa Obrony Narodowej stopieñ porucznika otrzyma³ ppor. Bronis³aw Sigda s. Franciszka (1921).
Tego samego dnia w siedzibie Ko³a Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów
Politycznych i Osób Represjonowanych w
Le¿ajsku nominacje na stopnie wojskowe
podporucznika odebra³o omiu kombatantów: Janina Do³êga c. Stanis³awa (1924) z
Le¿ajska, Julian Kusy s. Andrzeja (1922)
z Brzyskiej Woli, Miko³aj Manio s. Micha³a (1905) z Dêbna, Franciszek Pest s. Miko³aja (1914) z Le¿ajska, Józef Skwara s.
Jana (1923) z Le¿ajska, Antoni mia³ek
s. Józefa (1921) z Gwiazdowa, Józef ¯aba
s. Micha³a (1919) z Le¿ajska i Piotr Berestka s. Teodora (1922) z Przychojca.
Gratulujemy!

Fot. Grzegorz Korasadowicz
Nominacje na wy¿sze stopnie oficerskie
wrêcza³ mjr Krzysztof Jasiñski z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nisku.

(mc)

Nowoci w PKS

Pod koniec wrzenia br. na terenie
zajezdni PKS w Le¿ajsku przy ulicy Nad
Stojad³em 1 w nowo wybudowanych obiektach zostanie uruchomiona nowoczesna
automatyczna myjnia samochodowa dla
wszystkich typów pojazdów oraz Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów.
Bêdzie zatem mo¿na wykonaæ tam
badania techniczne wszelkich rodzajów
pojazdów samochodowych, a tak¿e dokonaæ zakupu paliw p³ynnych bardzo dobrej jakoci w nowo uruchomionej stacji
paliw.
Szerzej o nowych inwestycjach i samej
instytucji napiszemy w nastêpnym numerze Biuletynu Miejskiego.

sytuacjê finansow¹ szkó³ i przedszkoli, z
której wynika³o, ¿e ogólne koszty utrzymania owiaty rosn¹, a subwencja z bud¿etu
pañstwa jest mniejsza ni¿ mo¿na by siê by³o
spodziewaæ.
Burmistrz i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zapewnili, ¿e nie bêd¹ szczêdziæ wysi³ków, by pieniêdzy na rozwój zarówno w sferze dydaktycznej jak i inwestycyjnej le¿ajskim placówkom owiatowym nie zabrak³o.
O. Stanis³aw Komornik powiedzia³, ¿e
ma nadziejê, i¿ wspó³pracê miêdzy szko³ami i kocio³em, która wyra¿a siê poprzez
lekcje katechezy, bêdzie mo¿na rozszerzyæ
o program zwiedzania Bazyliki oraz Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, by
dzieci i m³odzie¿ poznaj¹c historyczny i
kulturalny dorobek przesz³ych pokoleñ
wiedzia³y jak najwiêcej o s³awi¹cym Le¿ajsk
zabytku oraz program organizowania koncertów organowych dla m³odzie¿y.
Z kolei dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury Maja Horoszko wyrazi³a przekonanie, ¿e rozwijaj¹ca siê wspó³praca szkó³
z domem kultury bêdzie jeszcze owocniejsza ni¿ dotychczas.
Starszy wizytator Henryk Rogus zasygnalizowa³ pewne nowinki, jakie pojawi¹ siê
w szko³ach w tym roku, miêdzy innymi
bêdzie to wprowadzenie w klasach czwartych szkó³ podstawowych czterech godzin
wychowania fizycznego tygodniowo. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
szczególna uwagê zwracaæ bêdzie na wychowawcza i profilaktyczn¹ stronê procesu dydaktycznego. Poinformowa³ te¿ zebranych, ¿e wszelkie materia³y i opracowania
zostan¹ przekazane dyrektorom szkó³ na
specjalnej wojewódzkiej naradzie w po³owie wrzenia. Z³o¿y³ gratulacje pedagogom
i ich wychowankom za sukcesy, jakie odnieli w minionym roku szkolnym. ¯yczy³
im, by w nowym roku by³y co najmniej takie same.

(bwl)

Proba o pomoc

W imieniu naszej ciê¿ko chorej córki Marty Zieliñskiej z domu Rech, choruj¹cej na stwardnienie rozsiane, zwracamy siê ponownie z gor¹c¹ prob¹ do
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  ale pozwoli
naszej córce na w miarê samodzieln¹
egzystencjê i wychowywanie 2-letniego
synka.
Wszystkim, którzy do tej pory okazali nam pomoc, serdecznie dziêkujemy.

(mz)

Spotkanie pedagogów

W rodê, 27 sierpnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Le¿ajsku odby³o siê spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjum w naszym miecie, w którym uczestniczy³ starszy wizytator Henryk Rogus. Obecni byli
przedstawiciele miejskich w³adz samorz¹dowych: burmistrz Tadeusz Trêbacz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Mieczys³aw
Sroka, wiceprzewodnicz¹cy RM Tadeusz
Karaku³a oraz kustosz Sanktuarium o.
Stanis³aw Komornik. Pe³nomocnik burmistrza ds. owiaty, kultury i sportu Henryk wita omówi³ sytuacjê owiaty w naszym miecie od momentu przejêcia jej
przez samorz¹d terytorialny ze szczególnym
uwzglêdnieniem dokonañ w minionym
roku szkolnym. Z kolei dyrektor Zespo³u
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ i
Przedszkoli Janusz Or³owski przedstawi³

Wp³aty prosimy kierowaæ na:
Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem O/W Rzeszów
Konto: PKO BP I/O Rzeszów
nr 84 10204391114970056
Tytu³ wp³aty: Darowizna na
leczenie dla Marty Zieliñskiej.
Rodzice: £ucja i Wojciech Rech
ul. Mickiewicza 63/16, 37-300 Le¿ajsk
tel. 242-08-41

Biuletyn Miejski

3

...

dzieñ za dniem

Ostatnia edycja

TOBIASZ KADUK,
uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 w Le¿ajsku zosta³
laureatem Konkursu Recytatorskiego Pisarze i
Poeci Dzieciom. Jury
przyzna³o mu trzeci¹ nagrodê. Satysfakcja jest
tym wiêksza, w im bardziej presti¿owej rywalizacji zdobywa siê punkty.
Tobiasz ju¿ jako pierwszoklasista zaj¹³
I miejsce na szczeblu wojewódzkim. I ka¿dego roku by³ dobry. Reprezentowa³ nie
tylko nasz powiat, ale województwo w ogólnopolskich fina³ach  w tym roku w Ogólnopolskim Konkursie w Starachowicach.
Ten konkurs liczy³ siê w rodowisku, do
którego by³ adresowany i znaczy³ dla dzieci
bardzo wiele. Organizowa³ go WDK w Rzeszowie. By³a to niestety ostatnia jego edycja
 tak¹ w³anie decyzje podj¹³ rzeszowski
WDK. Szkoda. Bo spotkania z ludmi sceny
i pióra, towarzysz¹ce konkursowi, by³y duchow¹ uczt¹ dla uczniów i nauczycieli.

(bwl)

Ukradli drzewka

Po wakacjach uczniowie SP nr 3 z niedowierzaniem patrzyli na dziury w ziemi,
w miejscach, w których w³asnorêcznie posadzili wiosn¹ wokó³ szko³y drzewa i krzewy ozdobne. Ktokolwiek to zrobi³, z g³upoty czy chciwoci, zas³uguje na potêpienie.
Wiosn¹ z klombów w centrum miasta znika³y bratki i wiele innych rolin, które mia³y
jeszcze szanse przyj¹æ siê gdzie indziej.
Najlepszym momentem dla z³odziei by³y
noce z poniedzia³ku na wtorek. Czy¿by dlatego, ¿e wtorki s¹ w Le¿ajsku dniami targowymi?

R E K L A M A

Apelujemy! Z³odzieju! Jeli ciê rêce wierzbi¹, we siê do roboty, nie id na ³atwiznê i
nie zabieraj innym tego, co sobie uczciwie wypracowali. To ci siê kiedy op³aci.

Lato z MCK

(bwl)

Wakacje to czas wyjazdów na biwaki,
kolonie, obozy. Niestety, nie wszystkie dzieci mog³y gdzie wyjechaæ. Nie wszystkie
rodziny staæ by³o na to, by pokryæ koszty
takich eskapad.
Dlatego Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku postanowi³o zorganizowaæ Lato z
MCK. Pod tym has³em kry³y siê ró¿nego rodzaju zabawy, gry, konkursy, dyskoteki, wycieczki i ogniska dla uczniów szkó³ podstawowych, które spêdza³y wakacje w miecie.
Akcja Lato z MCK cieszy³a siê wielkim powodzeniem. Dzieci, które chêtnie
przez ca³e wakacje przychodzi³y do Miejskiego Centrum Kultury i uczestniczy³y w
przygotowanych specjalnie dla nich ró¿nego rodzaju atrakcjach.
Oczywicie przy tak du¿ym przedsiêwziêciu potrzebni byli sponsorzy. Bez nich, bez
ich ¿yczliwoci i finansowego wsparcia Lato
z MCK nie mia³oby szans. Na szczêcie nie
zawiedli nas. Dlatego gor¹co dziêkujemy
wszystkim, którzy uznali, ¿e wartoci¹ wiêksz¹ ni¿ kasa jest radoæ dziecka. Dziêkujemy wiêc: Ksiêgarni Roberta ¯o³yni Eurydyka, sieci sklepów Spo³em, Pilawa
Kuczek, Skarba, Szyde³ko Spó³ka jawna
oraz firmie Apex Plus Beaty Pêcak.
Zakoñczenie wakacji nast¹pi³o 28 sierpnia br. dyskotek¹ dla wszystkich dzieci na
estradzie przed MCK w Le¿ajsku.
By³o tak¿e wspólne rysowanie wielkiego, wakacyjnego plakatu. Ka¿de dziecko
otrzyma³o pami¹tkowy dyplom oraz obietnicê, ¿e nastêpna taka akcja odbêdzie siê
w przysz³ym roku.

(af)

Na ludowo

20 lipca br. na estradzie przed MCK
w Le¿ajsku odby³ siê I Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów piewaczych.
W konkursie wziê³y udzia³ zespo³y z Biedaczowa, Przychojca, Wierzawic, Woli Zarczyckiej, Brzózy Królewskiej, Sarzyny,
Wólki Grodziskiej i Le¿ajska. Publicznoæ
bawi³a siê przy weso³ych i skocznych pieniach ludowych.
Jury w sk³adzie: Barbara Kuczek, Jolanta Niemiec i Franciszek Kostek przes³uchawszy wszystkie zespo³y, postanowi³o
przyznaæ I miejsce zespo³owi piewaczemu
Kalina z Przychojca, II miejsce zespo³owi
Sarzyniacy z Sarzyny, a III miejsce zespo³owi piewaczemu z MCK w Le¿ajsku.
Nad organizacyjnym powodzeniem imprezy czuwa³ Wies³aw Helit. Przegl¹d piewaczy zgromadzi³ przed MCK bardzo wielu
mieszkañców Le¿ajska, a artyci, kultywuj¹cy polskie, regionalne tradycje (i pieni, i
strój) spotkali siê z bardzo ¿yczliwym przyjêciem publicznoci.
Mamy nadziejê, ¿e ta impreza artystyczna wejdzie na sta³e do kalendarza artystycznych spotkañ le¿ajskiego MCK.

(af)

PROMAR  WYBÓR NA PI¥TKÊ

Nazwa PROMAR  International jest
dobrze znana wiêkszoci mieszkañców
Podkarpacia. PROMAR to powa¿na instytucja, która jest ju¿ na rynku 14 lat i
by³a pierwsz¹ licz¹c¹ siê szko³¹ jêzykow¹
w Rzeszowie. W 2001 roku powsta³o ponad 20 orodków PROMAR-u w ca³ym
województwie podkarpackim. Od trzech
lat filia tej szko³y funkcjonuje równie¿ w
Le¿ajsku. Dzia³alnoæ naszej filii obejmuje g³ównie prowadzenie kursów jêzyków
obcych. Wiêkszoæ kursów, w jakich siê
specjalizujemy, to kursy certyfikuj¹ce,
szczególnie jêzyk angielski: egzaminy
FCE, CAE, CPE, oraz jêzyk niemiecki: ZD,
ZMP, ZOP. Poza tym oferujemy równie¿
kursy: JUNIOR, SUPER  aktywne, ukierunkowane; ENGLISH for BUSINESS
oraz MATURA. W tym roku nowoci¹ s¹
kursy jêzyka rosyjskiego, arabskiego oraz
matematyki (ten ostatni oferowany dla
gimnazjalistów oraz licealistów).
Korzyci z nauki jêzyków:
wiat zmienia siê w szybkim tempie,
znajomoæ jêzyka obcego mo¿e zaprocentowaæ w ka¿dej chwili, równie¿ w tej najmniej oczekiwanej. Nale¿y uwiadomiæ
sobie, ¿e znajomoæ podstawowych s³ów
i zwrotów w danym jêzyku mo¿e okazaæ
siê zbawienna podczas podró¿owania po
ró¿nych zak¹tkach wiata. Poza tym w
obecnej chwili, gdy jestemy ju¿ prawie
w Unii Europejskiej, nieznajomoæ ¿adnego jêzyka mo¿e okazaæ siê kompromituj¹ca a czasem wrêcz zamkn¹æ nam drogê do wymarzonej kariery.
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Czym ró¿ni¹ siê kursy prowadzone
przez Promar od kursów w innych
szko³ach:
Kursy prowadzone przez lektorów naszej Szko³y zapewniaj¹ kursantom maksymalne korzyci. Zajêcia prowadzone s¹
najbardziej efektywn¹ metod¹ zintegrowan¹ Vplus, , umo¿liwiaj¹c¹ równoczesne opanowanie piêciu sprawnoci jêzykowych
(czytanie, pisanie, mówienie, s³uchanie i
zastosowanie struktur gramatycznych)
plus t³umaczenia utrwalaj¹ce nabyte umiejêtnoci. Precyzyjnie zestandaryzowane
poziomy pozostawiaj¹ mo¿liwoæ swobodnego wyboru tempa, miejsca i czasu nauki. W przypadku nieobecnoci na zajêciach lub trudnoci z opanowaniem materia³u kursanci mog¹ skorzystaæ z bezp³atnych konsultacji. Poza tym nasi lektorzy
to profesjonalici, absolwenci filologii obcych a tak¿e obcokrajowcy, którzy od dawna z nami wspó³pracuj¹. Wymiana dowiadczeñ oraz ró¿ne formy podnoszenia
kwalifikacji sprawiaj¹, ¿e jest to bardzo
dobry zespó³ fachowców.
O naszej filii:
W filii PROMAR  International
w Le¿ajsku pracuje 11 anglistów, germanistka, lektorka jêzyka francuskiego, Hiszpan oraz Kanadyjka. Na kursach rocznych
uczy siê u nas ponad 200 osób w ró¿nym
wieku, a tak¿e pracownicy firm: MORRIS,
Zak³adów Chemicznych, WSK oraz licznych instytucji.
W chwili obecnej prowadzone s¹ zapisy na kursy roczne 2003/2004, które
trwaj¹ od wrzenia do 10 czerwca. Nauka

odbywa siê 2x2 godziny w tygodniu lub
4 godz. w sobotê.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Sekretariacie PROMAR-u, który mieci siê w Zespole Szkó³ Technicznych przy ul. Mickiewicza 67 w Le¿ajsku. Sekretariat pracuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.0017.00
oraz w soboty od godz. 8.30 do 13.00.

...

krok do przodu

Inwestycje w miecie

Do koñca roku budowlanego pozosta³o niewiele czasu. Za dwa
miesi¹ce mróz sparali¿uje wiele poczynañ. Jakie inwestycje
zosta³y ju¿ od pocz¹tku roku wykonane i co jeszcze jest w planie
do realizacji przed zim¹? Z tym pytaniem BM zwróci³ siê do
Leszka Gduli, kierownika Referatu Gospodarki Miasta.

 Zakoñczylimy g³ówne roboty zwi¹zane z budow¹ dróg na osiedlu Tomasza
Micha³ka. S¹ to ulice Kociuszki i Pu³askiego. Roboty realizowa³ Miejski Zak³ad Remontowo-Budowlany. Drogi uzyska³y now¹
nawierzchniê z kostki, wykonano te¿ odcinek kanalizacji burzowej. Czêæ kanalizacji burzowej by³a zlokalizowana w ulicy
Lenej, która mia³a nawierzchniê asfaltow¹ - jeszcze w tym roku odbudujemy j¹.
Pojawi³o siê nowe skrzy¿owanie  ulic
Kociuszki z Len¹. Trzeba je bêdzie wyprofilowaæ i to jak najszybciej.
Sfinalizowane zosta³y prace przy ³¹czniku ulic Sandomierskiej i Sk³odowskiej.
Wykonano ca³y odcinek drogi oraz jej
owietlenie. W koñcowej fazie jest przebudowa chodników, która by³a niezbêdna z
uwagi na zmiany geometrii jezdni.
Powsta³ tam te¿ w pobli¿u bloków Sk³odowskiej 5 i 9 parking dla 32 samochodów.
By³a to inwestycja wykonywana w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹.
Ostatecznie SM sfinansowa³a zatoki postojowe i chodnik wokó³ nich (ma on dojæ do
ulicy Braci niadeckich). Drogê, owietlenie i chodniki od ulicy Sandomierskiej finansowa³o miasto.
Wkrótce rozpoczniemy prace na zadaniach: budowa sieci wodoci¹gowej przy ulicach Siedlanka i S³oneczna, oraz budowa

kanalizacji sanitarnej na ulicy Górnej, budowa kanalizacji deszczowej na Placu Targowym. Przyst¹pimy równie¿ do remontu
ratusza. W najbli¿szym czasie wykonamy
te¿ prace przy chodniku ulicy Siedlanka na
odcinku, który ³¹czy miasto z gmin¹.
Lada dzieñ spodziewamy siê z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
decyzji, zlecaj¹cej nam wykonanie remontu chodników przy ulicy Mickiewicza. Plan
wykonania tego zadania obejmuje dwa miesi¹ce: wrzesieñ i padziernik.
Trwaj¹ prace przygotowawcze do tego,
aby na ulicy Mickiewicza i Jaros³awskiej
pojawi³a siê nowa nawierzchnia asfaltowa.
Bêdzie to inwestycja GDDKiA, bo ona jest
zarz¹dc¹ tej drogi. Ma byæ po³o¿ony nowa
nawierzchnia asfaltowa od granic miasta
(ul. Jaros³awska) do ronda, a potem od
skrzy¿owania z ulic¹ S³owackiego do dworca kolejowego. Na razie wykonywane s¹
prace, zwi¹zane z podnoszeniem kratek
kanalizacji deszczowej. Wczeniej miasto
wspólnie z GDDKiA dobudowa³o trzy kratki ciekowe na skrzy¿owaniu ulic: Mickiewicza i Sk³odowskiej, gdzie  po gwa³townych ulewach  by³y k³opoty z odprowadzeniem wód. Teraz, gdy to skrzy¿owanie
uzyska nowa nawierzchniê, nie powinno
byæ problemów z odwodnieniem terenu.

Miasto od chwili podjêcia decyzji o
budowie p³ywalni czyni³o starania o
umieszczenie tego zadania w programie
rozwoju bazy sportowej województwa
podkarpackiego, co umo¿liwia³o jego
dofinansowanie ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (ministerstwo to przejê³o zadania realizowane wczeniej przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu, które dysponowa³o
rodkami z dop³at do gier losowych
 totalizatora sportowego).

P³ywalnia z dop³at¹

Na pocz¹tku kwietnia do urzêdu wp³ynê³o pismo z MENiS informuj¹ce o mo¿liwoci dofinansowania budowy krytej
p³ywalni w Le¿ajsku w wysokoci 1340
tys. z³. Dofinansowanie bêdzie roz³o¿one
w latach: 2003  150 tys., 2004  600
tys. i w 2005  590 tys. Stosowny wniosek zosta³ z³o¿ony w Biurze ds. Inwestycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu.
Zak³adany przez MENiS harmonogram
dofinansowania tego zadania, w szczególnoci przesuniêcie znacznej kwoty na 2005
rok, stwarza pewne k³opoty dotycz¹ce
utrzymania ustalonego wczeniej terminu
zakoñczenia robót. Termin ten w umowie

(am)

dzia³ania organizacyjne, ¿eby mo¿na by³o
j¹ wykorzystaæ dla po¿ytku wszystkich.

Leszek Gdula
*

z wykonawc¹ ustalony by³ na koniec listopada 2003 r.
Ostatecznie jednak uzgodniono nowy
harmonogram realizacji inwestycji i na inauguracjê roku szkolnego 2004/2005 p³ywalnia bêdzie do dyspozycji uczniów naszych szkó³.
Wyd³u¿enie terminu zakoñczenia robót,
to tak¿e wiêksze koszty realizacji inwestycji. Z przed³o¿onego przez MENiS harmonogramu mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
aktualnie realizowanych jest du¿o obiektów, które s¹ dofinansowywane. Chc¹c
obj¹æ dofinansowaniem wiêksz¹ liczbê inwestycji rozci¹gany jest okres przeznaczania rodków na kilka lat. W takim przypadku na boku zostaje powiedzenie, ¿e kto
szybko buduje  tanio buduje.
Kwota, któr¹ MENiS przeznacza na dofinansowanie budowy p³ywalni w Le¿ajsku
jest bardzo znacz¹ca dla bud¿etu miasta.
Dlatego te¿ musz¹ byæ wykonane wszelkie

* *

Kryta p³ywalnia w naszym miecie ronie w oczach. I na dodatek wietnie siê
prezentuje z zewn¹trz. Wykonane zosta³y
elewacje, zagospodarowywany jest teren
wokó³ niej  kostka wyk³adany dojazd i
parking. Zamontowano ju¿ te¿ zje¿d¿alniê
na zewn¹trz budynku.
Co siê dzieje w rodku? Chwilowo nic,
bo wszelkie prace  dopóki aura sprzyja 
skoncentrowane s¹ na zewn¹trz. We wnêtrzu p³ywalni roboty bêd¹ prowadzone w
sezonie jesienno-zimowym. Obiekt jest
przygotowany do tego, by by³o w nim ciep³o (zapewni to wêze³ grzewczy z gimnazjum). Wówczas pracownicy Exbudu skupi¹ sw¹ uwagê na najwa¿niejszej czêci
p³ywalni czyli niecce basenu i wykoñczeniu wnêtrz.
W przysz³ym roku o tej porze bêdziemy
ju¿ przemierzaæ basen kryt¹ ¿abk¹ wszerz
i wzd³u¿. I to jest wspania³a wieæ. Jest jednak pewien problem  budynek Gimnazjum Miejskiego z³¹czony na sta³e z p³ywalni¹ nie mo¿e wygl¹daæ jak kopciuszek.

(bwl)

Fot. bwl
Na ok³adce:
Elwira Konieczna, w³acicielka
tajemniczego ogrodu w Le¿ajsku.
Fot. Barbara Wo-Lisiecka
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fakty i opinie

Radnym jestem trzeci¹ kadencjê. Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej pe³niê drugi raz. £atwiej byæ radnym, czy przewodnicz¹cym? Na pewno radnym. Kontakt
bezporedni radnego z problemami miejskimi jest rzadszy  pojawia siê w trakcie
pracy w komisjach b¹d w czasie sesji.
Natomiast jako przewodnicz¹cy Rady biorê udzia³ w kierownictwach urzêdu czyli
naradach cotygodniowych, dotycz¹cych
rozpatrywania bie¿¹cych spraw, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹ miasta, ponadto  w posiedzeniach konwentu, w posiedzeniach komisji, mimo i¿ formalnie nie jestem cz³onkiem ¿adnej z nich. Prowadzê obrady
wspólne i jestem odpowiedzialny za dobór
tematyki oraz prawid³owoæ prowadzenia i
przebiegu sesji, co nie jest spraw¹ ³atw¹.
Czasami bywaj¹ problemy sporne, kiedy
wystêpuje doæ znaczna rozbie¿noæ miêdzy interesami ludzi, podmiotów prywatnych a interesami miasta w sensie ogólnym. My nie mo¿emy siê bawiæ w partykularyzm poszczególnych dzielnic. Mimo ¿e
jako radni reprezentujemy pewne okrelone rejony wyborcze, to jednak przywieca
nam generalny cel  rozwój miasta w ca³oci. Oczywicie szczególn¹ uwagê chcemy
zwróciæ na te rejony, które by³y niejako
troszkê zaniedbywane z ró¿nych przyczyn,
bardzo czêsto obiektywnych czyli po prostu z powodu braku pieniêdzy.

Wspólna wizja

Wizja rozwoju miasta, nie tylko moja,
jest kompatybilna z wizj¹ burmistrza i tak
to musi byæ. Burmistrz, startuj¹c w wyborach bezporednich i wygrywaj¹c je, przedstawia³ pewien, okrelony program. Teraz
my, jako radni, szczególnie doæ znaczna
grupa radnych, chcemy wspieraæ burmistrza w jego dzia³aniach. Burmistrz ma
oparcie w Radzie, sam przecie¿ nie jest jej
cz³onkiem. W pewnym sensie z t¹ wizj¹ siê
uto¿samiamy.
Z panem burmistrzem wspó³pracujemy
w ci¹gu tych trzech kadencji, bo w pierwszej mojej kadencji by³em przewodnicz¹cym Rady a burmistrz by³ jej cz³onkiem, w
drugiej kadencji bylimy w mniejszoci, ale
nigdy nie zgodzê siê na to, ¿eby to nazwaæ
opozycj¹, po prostu wyborcy zadecydowali, ¿e akuratnie ten nasz blok uzyska³ tylko 7 mandatów w Radzie, w zwi¹zku z tym
stanowilimy mniejszoæ. Ale chcê powiedzieæ, ¿e bardzo mocno wspó³pracowalimy
równie¿ z panem burmistrzem Wylaziem.
Bardzo czêsto nawet nasz g³os by³ czynnikiem, który decydowa³ o realizacji pewnych
koncepcji burmistrza Wylazia i w tej kadencji równie¿ zmierzamy do tego, aby nasze kontakty miêdzy Rad¹ a burmistrzem
i wiceburmistrzem opieraæ na wspó³pracy
 zgoda buduje, niezgoda za niszczy.
Z jednej strony burmistrz posiada bardzo wiele funkcji stanowi¹cych, za my 
jako radni  jestemy decydentami w sprawie uchwalenia bud¿etu i tak mo¿na by
powiedzieæ, ¿e z³apa³ Turek Tatarzyna.
Gdybymy siê chcieli licytowaæ, kto jest
wa¿niejszy, straci³oby na tym miasto. Z
programu pana burmistrza przyjêlimy
bardzo wiele punktów i staramy siê je
wspieraæ i praktycznie realizowaæ.

Granice

Od razu chcê sprostowaæ, wbrew totalnie pozbawionym s³usznoci doniesieniom
dziennikarzy prasy lokalnej, ¿e nie by³em
autorem pomys³u rozszerzenia granic miasta jak podaje Kurier Powiatowy i w zwi¹zku z tym nigdy w ¿yciu nie bêdê sobie przypisywa³ sukcesu w tej materii, je¿eli ten
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zamys³ zostanie zrealizowany. Natomiast
oczywicie jestem gor¹cym zwolennikiem
tego pomys³u jako mieszkaniec miasta,
ma³o tego  jako jeden z 97 procent ludzi,
którzy ten pomys³ pana burmistrza w referendum poparli. W zwi¹zku z tym dok³adam wszelkich starañ na ró¿nego typu spotkaniach, zabieraj¹c g³os, popieraj¹cy koncepcjê burmistrza, zmierzaj¹c¹ do zmiany
granic miasta. I uwa¿am, ¿e nie bêdzie to
sukces, mój, przewodnicz¹cego, czy Rady,
ale bêdzie to sukces nas wszystkich, ca³ej
spo³ecznoci miasta Le¿ajska, bo Le¿ajsk
siê dusi. Uwa¿am równie¿, ¿e wbrew temu,
co dziennikarze pisz¹, nie bêdzie to koniec
powiatu le¿ajskiego a wrêcz przeciwnie 
silne miasto jest motorem napêdowym ca³ej gminy, powiatu  zw³aszcza miasto z silnym przemys³em.

bezporedni s¹siad domu kultury, z racji prowadzenia szko³y, nie ukrywam, ¿e
wspó³pracowa³o siê nam nie najlepiej. Do
dzia³alnoci domu kultury by³y doæ powa¿ne zastrze¿enia ze strony burmistrza
miasta. Przedstawiony bilans finansowy
wykaza³ niedobory w bilansie, st¹d te¿ bylimy rzecznikami pewnych zmian personalnych. Uwa¿amy, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ przeprowadzony konkurs na dyrektora MCK, spowodowa³ awans pani Marii
Horoszko, doskona³ego fachowca w dziedzinie kultury, która na pewno spowoduje znaczne uaktywnienie dzia³alnoci
MCK.
Kolejnym tematem, którym siê zajmowalimy, by³o przejêcie przez miasto Biblioteki Pedagogicznej. By³a to wspólna inicjatywa zarówno Rady Miejskiej, komisji kul-

Remanent
okresowy
Specjalna strefa

W momencie rozszerzenia granic powstan¹ bardzo realne szanse na sfinalizowanie strefy ekonomicznej w Le¿ajsku. Dzi
mamy ju¿ siedmiu inwestorów. Pozwoli to
rozwi¹zaæ problem bezrobocia, nêkaj¹cy
rodowisko. W ka¿dym razie najbli¿szym
naszym celem jest prowadzenie akcji,
wzmacniaj¹cej burmistrza w realizacji
dwóch strategicznie najwiêkszych celów.
Wprawdzie sytuacja Le¿ajska nie jest najgorsza, bo jeszcze sporo zak³adów funkcjonuje, tworz¹ siê nowe podmioty gospodarcze, niemniej bezrobocie jest doæ znaczne. Szczególnie, je¿eli wemiemy pod uwagê liczbê absolwentów, opuszczaj¹cych
szko³y rednie naszego regionu  roczne
zapotrzebowanie na rynku pracy to minimum 750  800 osób. Stworzenie jak najwiêkszej liczby nowych miejsc pracy to
wspólny interes nas wszystkich.

Przemiany

Poza poczynaniami, zmierzaj¹cymi do
utworzenia w Le¿ajsku strefy ekonomicznej, naszym celem by³o uporz¹dkowanie
pewnych problemów, jakie na terenie miasta zaistnia³y. Po pierwsze chodzi o to, ¿e
istniej¹ce podmioty gospodarcze, jak ADM
i MZRB, niestety, w dzisiejszej rzeczywistoci gospodarczej maj¹ niewielk¹ szansê
przebicia, bo s¹ ma³e, z drugiej  dotychczasowe dowiadczenia wykaza³y, ¿e na
skutek chocia¿by potê¿nego zad³u¿enia
MZRB równie¿ i miasto znalaz³o siê w trudnej sytuacji. Dlatego bylimy gor¹cymi
rzecznikami scalenia tych firm w jeden
du¿y podmiot gospodarczy i podporz¹dkowania go Miejskiemu Zak³adowi Komunalnemu. Spowoduje to przede wszystkim
koncentracjê kapita³u, zwiêkszy równie¿
pole oddzia³ywania MZK, czyli uczyni go
podmiotem bardziej trwa³ym, zasobnym,
prê¿nym w zakresie zarz¹dzania, mo¿liwoci oddzia³ywania gospodarczego w rodowisku.
Temat drugi dotyczy³ miêdzy innymi
zagadnienia zwi¹zanego z domem kultury.
Otó¿, nie jest to mo¿e mój g³os, choæ jako

tury i burmistrza miasta, który zgodzi³ siê
na przydzielenie obiektu, oraz w³adz sejmiku wojewódzkiego  mylê o panu wicemarsza³ku, profesorze Burku, który zadeklarowa³ znaczn¹ pomoc w stworzeniu
nowoczesnego, skomputeryzowanego dzia³u Biblioteki Pedagogicznej po³¹czonego w
ca³oæ z Bibliotek¹ Miejsk¹. Odbylimy w
czasie wakacji wiele rozmów na ten temat a
tak¿e wizjê lokaln¹  z udzia³em profesora
Burka, pana wiceburmistrza Zaj¹ca, pana
starosty Rynasiewicza, dyrektora Tokarza i
moim  na terenie Biblioteki Pedagogicznej
i Gimnazjum Miejskiego. Teraz za³atwiane
s¹ sprawy formalne. Wed³ug opinii profesora Burka jest to doskonale nadaj¹cy siê lokal na nowoczesn¹ bibliotekê z du¿ym zapleczem socjalnym, administracyjnym i z
mo¿liwoci¹ utworzenia du¿ej czytelni. Biblioteka ta mia³aby byæ po³¹czona w sieæ
komputerow¹ z Bibliotek¹ Wojewódzk¹, w
zwi¹zku z tym mo¿liwoci dostêpu do ksi¹¿ek by³yby zdecydowanie wiêksze.
Odbylimy równie¿ bardzo wiele ró¿nego rodzaju spotkañ o charakterze gospodarczym i spo³ecznym miêdzy innymi z
Marsza³kiem Województwa Podkarpackiego, Starost¹ Powiatu, z burmistrzem i wójtami gmin, wchodz¹cych w sk³ad powiatu
le¿ajskiego. Niektóre z tych spotkañ mia³y
charakter narad czysto gospodarczych,
niektóre by³y spotkaniami, zapoznaj¹cymi
w³adze wojewódzkie z sytuacj¹ miasta i
powiatu le¿ajskiego. Bylimy inicjatorami
miêdzy innymi spotkania z panem Marsza³kiem Województwa Podkarpackiego, jestemy w trakcji przygotowania spotkania z
panem Wojewod¹ Podkarpackim. Odbylimy równie¿ spotkanie z goszcz¹cymi w
Le¿ajsku ministrami, wród nich z ministrem kultury Waldemarem D¹browskim.
Spotkanie to zaowocowa³o miêdzy innymi
otrzymaniem rodków na zakup sceny
sk³adanej.

Problemy mieszkañców

Chcê podkreliæ, ¿e tych problemów w
miecie jest sporo. W czasie moich dy¿urów, dwukrotnie odbywanych w ci¹gu mie-

si¹ca, spotykam siê ze spo³eczeñstwem i
jestem zmuszony zbli¿yæ siê do problemów
mieszkañców. Te problemy s¹ bardzo trudne, g³ównie w kwestiach, które dla miasta
w tym momencie s¹ praktycznie nierozwi¹zywalne. Podstawowe dwa problemy, które nêkaj¹ ludzi, to brak mieszkañ i pracy.
Problem mieszkaniowy jest z³o¿ony. Miasto posiada bardzo ograniczon¹ substancjê mieszkaniow¹. Miêdzy innymi w zwi¹zku z budow¹ basenu znaczna czêæ rodków jest anga¿owana na ten cel. Zale¿y
nam na tym, aby inwestycja powy¿sza jak
najszybciej zosta³a zakoñczona i jak najszybciej sp³acone kredyty wziête na jej budowê. Wtedy dopiero bêdzie mo¿na myleæ
o inwestowaniu w tê sferê. W naszej poprzedniej kadencji uda³o siê postawiæ jeden blok. Byæ mo¿e powtórzymy tê akcjê.

Dobiega koñca pierwszy rok
kadencji samorz¹dowych w³adz
miasta Le¿ajska. W zwi¹zku
z tym Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej MIECZYS£AW SROKA
podj¹³ siê podsumowania na ³amach Biuletynu Miejskiego
dotychczasowych dokonañ wybranego przez mieszkañców
miasta samorz¹du lokalnego.
Natomiast rzeczywicie tym najwa¿niejszym problemem, z którym siê najczêciej
spotykamy, jest bezrobocie. Ja jestem z
natury optymist¹, wierzê w powstanie strefy ekonomicznej i widzê to jako wielk¹ szansê naszego miasta. Tym bardziej, ¿e nie jest
ten mój optymizm budowany na bañkach
mydlanych, chocia¿by dlatego, ¿e w Mielcu, korzystaj¹c ze strefy ekonomicznej,
zosta³o utworzonych 8,5 tysi¹ca miejsc
pracy. Je¿eli w Le¿ajsku, który jest znacznie mniejszy, bo liczymy przecie¿ nieca³e
15 tysiêcy ludzi, uda³oby siê stworzyæ 500,
1000 miejsc pracy, uwa¿am, ¿e temat bezrobocia przesta³by straszyæ spo³eczeñstwo,
przesta³by byæ t¹ zmor¹ wielu rodzin.

Mija dopiero rok

Przed Rad¹ jeszcze trzy lata. Pierwszy
rok jest najtrudniejszy. Trochê czasu zajmuje dopracowanie pewnych form wspó³pracy miêdzy radnymi przy zachowaniu
wszystkich norm etycznych, równie¿ pewnej to¿samoci indywidualnej ka¿dego radnego. Nie chcemy, aby w Radzie istnia³y
obozy polityczne i od razu mówiê, ¿e nigdy
takich obozów nie tworzylimy. Naszym
celem nie jest polityka w sensie rozumianym jako przynale¿noæ do okrelonych
partii. Naszym celem jest przede wszystkim polityka gospodarcza i dzia³alnoæ w
kierunku rozwoju tego miasta. W tej materii z jednej strony mo¿na snuæ plany olbrzymie. Ale wiele z nich jest uzale¿nionych
od dzia³añ bie¿¹cych. A ten rok to przede
wszystkim wejcie strefy ekonomicznej i
poszukiwanie inwestorów strategicznych
dla lokalizacji swoich zak³adów na naszym
terenie. Rok ten to równie¿ poszerzenie
granic miasta, które stworzy mo¿liwoci
jego dalszego gospodarczego rozwoju.
I tutaj chcê podziêkowaæ burmistrzowi
Trêbaczowi za jego inicjatywê w tej materii. Znalezienie w tak krótkim czasie siedmiu podmiotów, które chc¹ tutaj lokowaæ
swoje zak³ady, czekaj¹ tylko na formalne
decyzje (w tej chwili ju¿ od Rady Ministrów),
jest jego olbrzymim sukcesem. Mamy pozytywn¹ opiniê strefy mieleckiej, bo jako

Le¿ajsk bêdziemy mieli szyld: EuroPark
Mielec podstrefa Le¿ajsk. Mamy pozytywn¹ opiniê wojewody i marsza³ka, jest du¿e
zainteresowanie, które stanowi motor napêdowy w tych staraniach. Fakt powstania strefy w sposób naturalny bêdzie wymusza³ kierunki dalszych dzia³añ Rady
Miejskiej. Mylê, ¿e w najbli¿szej przysz³oci Rada Miejska musi siê zdecydowanie
skupiæ na kwestiach spo³ecznych, które to
miasto najbardziej przeladuj¹  bezrobocie i budownictwo socjalne.

Uczelnie

Nie mamy szczêcia do wy¿szych uczelni na terenie Le¿ajska. W czasie naszej
pierwszej kadencji podjêlimy wspó³pracê
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, ale ze wzglêdów typowo
formalnych ta wspó³praca zosta³a przerwana nie z winy Le¿ajska. Wspó³praca, która
zosta³a podjêta z Politechnik¹ Rzeszowsk¹,
te¿ nie uk³ada siê po naszej myli. Wydzia³
marketingu i zarz¹dzania, który mia³ najwiêksze powodzenie w Le¿ajsku i najwiêksze szanse utrzymania siê w miecie, zosta³ niemal¿e zlikwidowany w Rzeszowie,
wiêc jako oddzia³ zamiejscowy nie mielimy
racji bytu. Natomiast ma szansê wydzia³
informatyki. Prowadzimy dzia³ania i rozmowy przy przyjacielskim wsparciu profesora Burka i bardzo ¿yczliwej postawie pana
rektora profesora Markowskiego. S¹dzê, ¿e
przy posiadanym sprzêcie informatycznym,
jaki mamy w Zespole Szkó³ Technicznych,
szanse utrzymania w Le¿ajsku tego kierunku s¹ realne. Poszukujemy innych uczelni. Aktualnie finalizujemy rozmowy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹  listy intencyjne ze strony miasta, powiatu, jak równie¿
szko³y zosta³y z³o¿one i s¹dzê, ¿e od przysz³ego roku WSE na terenie Le¿ajska zaistnieje. W zwi¹zku z zamys³em rozwoju
edukacji zosta³y podjête w miecie decyzje
o przekazaniu dworku starociñskiego Zarz¹dowi Powiatu, który jako instytucja koordynuj¹ca oczekiwania spo³eczeñstwa z
ca³ego regionu, stoi na stanowisku, ¿e
czêæ tych obiektów mo¿e byæ przekazana
w przysz³oci na funkcjonowanie wy¿szej
uczelni w Le¿ajsku. Propozycji jest sporo.
Bralimy równie¿ udzia³ w spotkaniu, zwo³anym przez pana starostê Zbigniewa Rynasiewicza z rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego panem profesorem Bonusiakiem, który chcia³by tu umieciæ pewne
wydzia³y jêzykowe.

Drogi

Mylê, ¿e jest sporo problemów, stoj¹cych przed radnymi. Jednym z podstawowych wyzwañ jest na pewno budowa obwodnicy. Ka¿dy mieszkaniec Le¿ajska (a ja
mieszkam przy ulicy Mickiewicza, widzê,
co siê dzieje, odczuwam te wstrz¹sy) wie,
¿e miasto jest totalnie zakorkowane. Na
temat budowy obwodnicy bra³em udzia³ w
wielu spotkaniach i mocno wspieramy
pana burmistrza, który czyni starania, by
jak najszybciej mo¿na by³o rozpocz¹æ tê inwestycjê i skorzystaæ z przeznaczonych na
budowê dróg rodków unijnych. Cieszê siê,
¿e decyzje ju¿ siê krystalizuj¹. W przysz³ym
roku rozpoczniemy procedury, prowadz¹ce do wykupu ziemi na odcinek obwodnicy
od ulicy Rzeszowskiej do ulicy Tomasza
Micha³ka. By³by to pierwszy etap. S¹ to olbrzymie koszty; miasto nigdy z w³asnego
bud¿etu na to by sobie nie pozwoli³o, ale
poniewa¿ wiemy, ¿e dla Polski s¹ przewidziane rodki unijne na budowy dróg, chcemy wykorzystaæ wszystkie mo¿liwoci.
Zwracamy siê wiêc do wszystkich naszych
pos³ów, aby nas wspierali w tej materii.

Jest nam bardzo mi³o, ¿e poprzednia
Rada podjê³a pewien w¹tek, który by³ zdecydowanie naszym pomys³em  chodzi³o o
stworzenie drogi alternatywnej do ulicy
Mickiewicza. Zosta³ ju¿ wykonany odcinek
miêdzy drog¹ przychojeck¹ a Hutnicz¹
wzd³u¿ torów kolejowych w dzielnicy przemys³owej. Zamiarem naszym jest przed³u¿enie tej drogi do drogi sarzyñskiej. Teren
ju¿ jest wykupiony. S¹dzê, ¿e nastêpnym
etapem bêdzie szukanie rodków na realizacje tego celu. Nasz¹ ide¹ by³o doprowadzenie tej drogi a¿ do przejazdu na Lipach.
Pozwoli³oby to rozwi¹zaæ problem komunikacji do dzielnicy przemys³owej (a jest to
przecie¿ potê¿ny transport zarówno z Browaru czy Hortina) z ominiêciem centrum
miasta. Poniewa¿ wiêkszoæ gruntów to
tereny miejskie, nie ma tam problemu z ich
wykupem. Jedyn¹ trudnoci¹ jest zgromadzenie rodków na realizacjê tej inwestycji. A nie jest ona ³atwa, bo trzeba bêdzie
zbudowaæ most na rzece Jagódka i poradziæ sobie z doæ znacznymi obni¿eniami
terenu. Ju¿ jako bie¿¹ca Rada podjêlimy
decyzjê o przejêciu pewnych terenów, miêdzy innymi stanowi¹cych dzisiaj w³asnoæ
Spó³dzielni Transportu Wiejskiego. Mylê,
¿e jest to jeden z najwa¿niejszych problemów drogowych, czyli stworzenie uk³adu
komunikacji typowo zewnêtrznej, który nie
stwarza³by uci¹¿liwoci dla spo³eczeñstwa.
A to jest najwa¿niejsze.

Uk³on wstecz

W naszej ocenie, mówiê z pe³nym przekonaniem, za kadencji pana burmistrza
Wylazia powsta³o i zosta³o zrealizowanych
bardzo wiele inwestycji drogowych i chwa³a mu za to. W tej chwili jestemy na etapie planowania bud¿etu. Przymierzamy siê
do rozwi¹zania niezwykle pal¹cego dla
mieszkañców problemu budowy wielu dróg
lokalnych, miêdzy innymi w starych dzielnicach, jak choæby ulica Kraszewskiego.
Uda³o nam siê pozyskaæ pewne rodki z
zewn¹trz  od wojewody na inwestycjê, co
do której otrzymywalimy bardzo wiele listów  chodzi o regulacjê rzeczki Jagódka
miêdzy ulic¹ Sanow¹ a torami kolejowymi.
Owe dodatkowe rodki pozwol¹ zakoñczyæ
tê inwestycjê jeszcze w tym roku, a planowana by³a na ten rok i na nastêpny. Czyli
otwiera nam siê ju¿ pole wolnoci finansowej na rok nastêpny.
Tematów jest bardzo du¿o, wymagaj¹
one znajomoci rodowiska, na szczêcie
radni znaj¹ Le¿ajsk. I to u³atwia pracê
Rady w rozwi¹zywaniu problemów spo³eczeñstwa.

Kandydat na pos³a

Zarówno w planach Rady Miejskiej, jak
i burmistrza, celem zasadniczym jest rozwój miasta i ziemi le¿ajskiej. Sprawy tej nie
da siê zrealizowaæ tylko w miecie. Dlatego te¿ podjêlimy pewnego rodzaju deklaratywn¹ i formaln¹ wspó³pracê z panem
starost¹ Rynasiewiczem. Celem naszym
podstawowym jest to, aby po pierwsze
utrzymaæ powiat le¿ajski, a po drugie  nie
ukrywam  ¿e lansujemy osobê pana starosty na pos³a powiatu le¿ajskiego. Bo Le¿ajsk zas³uguje na takiego pos³a. I widzimy  przynajmniej ja osobicie  pana Rynasiewicza w tej roli. I deklarujê absolutne poparcie. Jest to wiêc te¿ pewnego rodzaju polityka dalekosiê¿na, bo do wyborów parlamentarnych mamy dwa lata, nie
mniej uwa¿am, ¿e trzeba ju¿ dzi o tym
mówiæ i tworzyæ prawid³owy obraz, aby
spo³eczeñstwo by³o jednomylne w tym
poparciu.
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krok do przodu

Rozmowa
z Wac³awem S³ychanem,
pracownikiem
Radiowo-Telewizyjnego
Centrum Nadawczego
Le¿ajsk-Giedlarowa,
przedstawicielem
firmy Info TVFM

 Od bez ma³a dwóch lat, odk¹d w
Giedlarowej stan¹³ potê¿ny maszt radiowo-telewizyjny, mieszkañcy Le¿ajska
zadawali niecierpliwe pytanie: kiedy
wreszcie bêdzie ta trójka?
 No i jest! Na kanale 58. To nasz, regionalny program, przygotowywany przez
Telewizjê Rzeszów, który odbierany jest nie
tylko przez mieszkañców Le¿ajska, ale te¿
miejscowoci ociennych. Sygna³ jest dobrej jakoci, swym zasiêgiem obejmuje
okolice w promieniu oko³o szeædziesiêciu
kilometrów w zale¿noci od skutecznoci
antenowego systemu odbiorczego. Przesy³amy obecnie trzy programy Telewizji Polskiej, natomiast odbiór Telewizji Polsat i
TVN to kwestia innego kierunku i tu k³ania siê po prostu fachowe, prawid³owe wykonanie instalacji antenowej. Nie emitujemy tych stacji, nie mamy wiêc wp³ywu na
jakoæ ich odbioru.
 Dlaczego tak d³ugo musielimy
czekaæ na ten 58 kana³ regionalnej
trójki.
 Proces legislacyjny emitowania programów telewizyjnych nie jest spraw¹, któr¹ mo¿na za³atwiæ od rêki. Jest to zwi¹zane z przydzia³em i rozdysponowaniem czêstotliwoci. Czêstotliwoæ, która s³u¿y³a do
nadawania programu pierwszego Telewizji
Polskiej z masztu, stoj¹cego w centrum
miasta, trzeba by³o zwróciæ Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, by móc j¹ ponownie otrzymaæ do emisji Programu trzeciego, czyli  jak pani mówi  popularnej
regionalnej trójki.
 Zanim to nast¹pi³o, mieszkañcy zadrêczali burmistrza, s³ali listy do gazet
i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 Nie dziwiê siê. Ludzie bardzo chcieli
móc ogl¹daæ ten program, po prostu potrzebuj¹ informacji o swoim miecie, powiecie, województwie. Domagali siê tego te¿
odbiorcy kablówek i tu, w Le¿ajsku, i w
Sarzynie i w Stalowej Woli. Dwudziestopiêciominutowy regionalny blok, nadawany w
drugim programie Telewizji Polskiej, by³
zbyt krótki, dostarcza³ wyrywkowej wiedzy.
Ekipy Telewizji Regionalnej z Rzeszowa czêsto odwiedza³y Le¿ajsk, ale wiêkszoci ich
relacji  emitowanych w trójce  nie
mo¿na by³o obejrzeæ w Le¿ajsku. A poza
tym du¿o programów sportowych jest emitowanych w programie trzecim i ludzie s¹
tym zainteresowani. Wiêc powtarzam, nie
dziwiê siê im.
 Na szczêcie nie by³o to czekanie
na Godota.
 Dodam, ¿e to, i¿ mamy ju¿ czynny
nadajnik Regionalnej Trójki jest inicjatyw¹ tutejszych w³adz miejskich i wielk¹
zas³ug¹ burmistrzów naszego miasta. Burmistrz Wyla zacz¹³ ten temat dr¹¿yæ, burmistrz Trêbacz doprowadzi³ sprawê do pomylnego fina³u. Wiem, ¿e z Urzêdu Miasta wysy³ane by³y wszelakiego rodzaju
proby o mo¿liwoæ uruchomienia tego programu, równie¿ Polsatu i TVN.
 Bêdzie te¿ Polsat i TVN?
 No widzi pani, jak to jest. Jak ju¿
siê ma jedno, to cz³owiek wyci¹ga rêkê
po drugie.
 Apetyt ronie w miarê jedzenia. Ale
dobrze, wracam na ziemiê, do nadajni-
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Witaj Trójko TVP!

ka w Radiowo-Telewizyjnym Centrum
Nadawczym Le¿ajsk-Giedlarowa uruchomionego przez drugiego co wielkoci w
Polsce operatora radia i telewizji cyfrowej oraz analogowej czyli firmê Info
TVFM.
 Próby techniczne zaczê³y siê w lipcu.
W sierpniu ca³y miesi¹c telewidzowie mogli ju¿ ogl¹daæ trójkê. Ale oficjalne i uroczyste rozpoczêcie emisji programu trzeciego nast¹pi³o w niedzielê, 7 wrzenia. Wie
pani, wszystko powinno mieæ odpowiedni¹
oprawê. I swój pocz¹tek. To historyczny
moment.
 Czy kolejny bêdzie w dniu uruchomienia Polsatu i TVN?
 Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e telewidzowie chcieliby mieæ mo¿liwoæ ogl¹dania i tych stacji. I w zwi¹zku z tym bêdziemy uruchamiaæ prawdopodobnie w
najbli¿szych miesi¹cach przekaz cyfrowy.
Na kanale 37 zamierzamy emitowaæ w systemie cyfrowym programy telewizji publicznej i byæ mo¿e równie¿ programy TVN
i Polsatu. To zupe³nie nowa jakoæ, nowy
rodzaj transmisji. Mylê, ¿e to powinno
byæ przysz³oci¹. S¹dzê, ¿e nast¹pi to od
przysz³ego roku, je¿eli pozwol¹ na to procedury legislacyjne. Nadajnik, który teraz
emituje program trzeci TVP, jest nowoczesny, przygotowany do transmisji cyfrowej.
Dziêki niemu mo¿emy bardzo szybko uruchomiæ emisjê w systemie cyfrowym. Taka
emisja programów telewizyjnych  na razie w fazie próbnej  uruchomiona jest w
kilku najwiêkszych miastach w Polsce,
miêdzy innymi w Warszawie, Wroc³awiu,
£odzi. My, w Le¿ajsku, bylibymy czwartym miejscem w kraju, gdzie ten sposób
przekazu by³by ju¿ dostêpny. A jego jakoæ
jest wspania³a.
 Wierzê, ale czy bêdziemy musieli
kupowaæ nowe telewizory?
 Nie. Wystarczy specjalna przystawka, która zapis cyfrowy przetworzy naszym
telewizorom, przyzwyczajonym do przekazu analogowego. Bêdziemy dysponowaæ
takimi odbiornikami. Dziêki nim klient
bêdzie móg³ ogl¹daæ przesy³an¹ w zapisie
cyfrowym telewizjê naziemn¹, a jednoczenie i telewizjê satelitarn¹. Zyska w ten
sposób oko³o piêtnastu bezp³atnych kana³ów nadawanych w jêzyku polskim.
 Jakim sposobem?
 Przy technice analogowej w konkretnym pamie emitowany jest tylko jeden
program. W Le¿ajsku mamy trzy czêsto-

tliwoci analogowe. W ka¿dej z nich, przy
zastosowaniu techniki cyfrowej, mo¿na
wyemitowaæ do piêciu kana³ów. £atwo to
przeliczyæ. A jak jeszcze uruchomimy
czwarte pasmo  do emisji cyfrowej, wówczas w opcji cyfrowej kana³ów bêdzie dwadziecia. Bêd¹ to mog³y byæ kana³y Telewizji Polskiej i nadawców prywatnych,
ró¿ne.
 By³ pan ostatnio Berlinie. Jakie nowinki przywióz³ pan stamt¹d?
 O, tam we wszystkich wiêkszych miastach jest ju¿ wy³¹cznie telewizja cyfrowa i
odbiorniki z p³askimi ekranami. Jeszcze
niedawno, kilkanacie lat temu kasety wideo by³y dla nas nowoci¹. A dzi? Na zachodzie odchodz¹ do lamusa. Wypar³o je
DVD. Jeszcze rok, dwa i u nas te¿ tak bêdzie. Postêp w tej dziedzinie ma tak niesamowicie szybkie tempo, ¿e a¿ trudno to
sobie wyobraziæ.
 Wiêc nas te¿ to czeka.
 I to tak szybko, ¿e a¿ siê zdziwimy.
 Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a:
Barbara Wo-Lisiecka
Zdjêcia: Wac³aw S³ychan
i Barbara Wo-Lisiecka

Nadajniki do emisji telewizji  z prawej
nowy nabytek do przekazu trójki.

Niedziela, 7 wrzenia 2003 roku pozostanie na trwa³e zapisana w historii Radiowo-Telewizyjnego
Orodka Nadawczego Le¿ajsk-Giedlarowa oraz prywatnego operatora sieci radiowej i telewizyjnej
z Zamocia, spó³ki Info TV-FM, która zdoby³a ostatnio zamówienia na instalacjê nadajników w polskiej strefie bezpieczeñstwa w Iraku.
Tego bowiem dnia prezes Zarz¹du Telewizji Polskiej Robert Kwiatkowski w otoczeniu szacownego grona parlamentarzystów, w³adz samorz¹dowych województwa podkarpackiego i powiatu le¿ajskiego a tak¿e przedstawicieli dyrekcji TVP w Warszawie i Rzeszowie oraz operatora sieci dokona³
uroczystego przeciêcia wstêgi i rozpoczêcia emisji trzeciego programu Telewizji Polskiej z nowego
nadajnika, obejmuj¹cego swym zasiêgiem Le¿ajsk i okolice w promieniu 60 kilometrów. W tym samym momencie, gdy dwa koñce wstêgi opad³y na ziemiê, na ekranie telewizora pojawi³ siê program
popularnej regionalnej trójki.
Do niedawna jeszcze sygna³ trójki dociera³ do mieszkañców województwa podkarpackiego za porednictwem nadajników w Rzeszowie i Przemylu. Teraz do tego grona do³¹czy³ jeszcze jeden  umieszczony w RTON Giedlarowa-Le¿ajsk,
jednym z nielicznych urz¹dzeñ tego typu w kraju przystosowanych do nadawania sygna³u w systemie cyfrowym.
 To oznacza, ¿e mamy æwieræ miliona widzów i tutaj, i w ca³ej Polsce wiêcej  powiedzia³ nam Robert Kwiatkowski.
 To bardzo wa¿ne. Wiemy, komu to zawdziêczamy, w³adzom Le¿ajska i województwa i firmie, która zajê³a siê wybudowaniem tego obiektu. Jestem dumny z tego, ¿e wreszcie uda³o siê tê wstydliw¹ plamê na mapie telewizyjnej Polski
zlikwidowaæ, ¿e wreszcie kolejna grupa mieszkañców z Podkarpacia bêdzie mog³a bez przeszkód w najwy¿szej jakoci
ogl¹daæ program regionalnej trójki. Jestemy wiadomi tego, choæ to nie nasza, nie Telewizji Polskiej wina, ¿e tak dziurawych plam tutaj na Podkarpaciu jest jeszcze sporo. Nie ustajemy w wysi³kach, by te bia³e plamy zlikwidowaæ, by wreszcie doprowadziæ do takiej sytuacji, jaka jest w innych województwach, ¿e wszyscy bez ograniczeñ maj¹ dostêp nie tylko
do I, II ale tak¿e i III programu telewizji publicznej. Na tym bardzo nam zale¿y i mam nadziejê, ¿e obecni tutaj parlamentarzyci bêd¹ wiadczyæ na forum polskiego sejmu, tak¿e i w senacie, ¿e nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji
i wszelkie dzia³ania, zmierzaj¹ce do poprawy zasiêgu telewizji publicznej s¹ niezbêdne. Cieszy nas, ¿e w³acicielem tego
obiektu jest firma prywatna i ¿e jest to miejsce, w którym ju¿ wkrótce umieszczony bêdzie nadajnik cyfrowy. Le¿ajsk jest
czwartym miastem, które bêdzie dystrybuowa³o sygna³ cyfrowy naziemnej telewizji. Potrzebna jest zupe³nie inna jakoæ
odbioru, trzeba wiêc zmieniæ system nadawania z analogowego na cyfrowy. To jest przed nami.
* * *
Uczestników tej uroczystoci przyj¹³ w Urzêdzie Miejskim w Le¿ajsku burmistrz Tadeusz Trêbacz, wyra¿aj¹c
nadziejê, ¿e teraz nasze miasto bêdzie czêstym gociem regionalnej trójki. Przyby³ych powita³ kwintet akordeonowy ze
Szko³y Muzycznej w Stalowej Woli wi¹zank¹ melodii z dzieciêcych programów telewizyjnych i bajek.
Orodek TVP Rzeszów zaprezentowa³ dwa krótkie filmy o pocz¹tkach i teraniejszoci telewizji w naszym regionie.
Wojewoda Podkarpacki Jan Kurp powiedzia³ miêdzy innymi:  W czasie, kiedy jestemy zasypywani informacjami
o likwidacjach, upad³ociach, czego telewizja nie próbuje nie zauwa¿aæ, my uczestniczymy w uroczystoci, w której
powsta³o co nowego. I to mnie osobicie bardzo cieszy. Korzystaj¹c z okazji, zwrócê siê z prob¹ do orodka regionalnego, aby w tym nat³oku wydarzeñ o ró¿nym charakterze, znalaz³o siê równie¿ miejsce i na takie bardzo postêpowe,
przysz³ociowe, powiedzia³bym programowe patrzenie na sprawy województwa jak w Le¿ajsku. Bardzo istotnym problemem jest tutaj kwestia poszerzenia granic miasta Le¿ajska, przeniesienia obszaru specjalnej strefy ekonomicznej, ci¹gniêcia inwestorów, a wiemy, ¿e pogl¹dy na ten temat s¹ bardzo zró¿nicowane. Abymy tej szansy nie zaprzepacili, ma
serdeczna proba, by wszystkie formy medialne równie¿ w tym zakresie nam pomaga³y.
W tej niezwyk³ej telewizyjnej uroczystoci udzia³ wziêli tak¿e: wiceminister finansów Wies³aw Ciesielski, wicemarsza³ek województwa Norbert Mastalerz, starosta le¿ajski Zbigniew Rynasiewicz, pose³ Jan Bury, pos³anka Krystyna
Skowroñska, dyrektor Regionalnej Trójki TVP Ryszard Pac³awski, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej TVP S.A. Antoni
Dragan, dyrektor Biura Kadr TVP Bogus³aw Lasota, dyrektor Orodka TVP 3 Rzeszów Adam Czartoryski i prezes firmy
INFO TV-FM Zbigniew Gumuliñski.
Maskotka TVP  piêciog³owy smok, symbolizuj¹cy moc tej instytucji, zdobi¹cy tego dnia hol Urzêdu Miejskiego,
niestety, nie pozosta³ w Le¿ajsku na sta³e. Szkoda, bo by³ ³adny i sympatyczny. Ale skoro TVP nie mo¿e siê bez niego
obejæ, nie protestowalimy, gdy go z ratusza zabierano. Mo¿e w zamian przyfrunie do nas jego miniaturka jako symbol
mocy TVP w zapisie cyfrowym?
scenariusz i re¿yseria tekstu oraz zdjêcia: Barbara Wo-Lisiecka
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zdarzenia

Sp³onê³o przedszkole

W nocy z pierwszego na drugiego wrzenia br. sta³o siê nieszczêcie  wybuch³ po¿ar w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Le¿ajsku. Jak wynika z relacji naocznych wiadków zdarzenia, mieszkañców okolicznych domów osiedla spó³dzielni mieszkaniowej,
ogieñ wydobywaj¹cy siê spod dachu, szybko rozprzestrzenia³ siê
obejmuj¹c doln¹ kondygnacjê.

Tajemniczy ogród

W konkursie na naj³adniejsz¹ posesjê
w miecie, a w³aciwie poza konkursem,
szczególne wyró¿nienie otrzyma³a Elwira
Konieczna za ogród botaniczny, który zapiera dech, a którego od ulicy Mickiewicza
nie widaæ.
To kaskady zieleni na rozleg³ej skarpie.
Efekt siedmiu lat pracy.
 To lata oczekiwañ  mówi Elwira Konieczna.  Potrzebna jest wyobrania.
I wiedza. Rolinki, kiedy siê je kupuje, s¹
malutkie. Czasem przerasta to nasz¹ wyobraniê, ¿e one siê rozrosn¹ i zacznie im
byæ ciasno. Poza tym trzeba wiedzieæ, w jakim miejscu je posadziæ, znaæ ich wymagania. Jedne lubi¹ s³oñce, inne cieñ, jedne mokrad³a, inne ziemiê doæ szybko przepuszczaj¹c¹ wodê. Cz³owiek siê uczy i  jak nie
wie  traci. Ja te¿ straci³am wiele rolin.
Pasjê hodowania rolin przekaza³a pani
Elwirze mama, która w ogrodzie, w starych
pniach ma swoje skalniaki. I te, rosn¹ce
w domu, i te ze skalniaków wci¹¿ rozmna¿a i rozdaje znajomym.
Najpierw przez trzy lata pani Elwira
codziennie czyta³a literaturê fachow¹. Czyli
czasopisma i ksi¹¿ki, z których wci¹¿ czego nowego dowiadywa³a siê o potrzebach
rolin i o nowych gatunkach. By³y tego w
domu tony, bo mama je prenumerowa³a. Teraz prenumeruj¹ obie.
 Czêsto jest tak, ¿e ju¿ wydawa³o mi
siê, ¿e wiem wszystko o rolinie, a po przeczytaniu kolejnej ksi¹¿ki czy artyku³u w
fachowym pimie, doznawa³am olnienia
 to nie tak powinno byæ pielêgnowane, to
nie tu powinno byæ posadzone  mówi pani
Elwira.
Czym jest dla niej ten naprawdê niezwyk³y, przepiêknie zaprojektowany, pe³en
niezwyk³ych rolin ogród?
 Ten ogród ma daæ mi satysfakcjê, ma
mi siê podobaæ, mam siê w nim czuæ dobrze,
odpoczywaæ  mówi.  I odpoczywam, gdy
w nim pracujê, ale wci¹¿ mylê o tym, co
jeszcze trzeba w nim zmieniæ. Trzy razy robi³am oczko wodne, bez powodzenia. Ale
teraz ju¿ wiem, jak to zrobiæ i zrobiê.
W ogrodzie Elwiry Koniecznej na stromej skarpie s¹ tarasy. Na ka¿dym z nich
rosn¹ inne gatunki rolin, niektóre z nich
to egzemplarze unikatowe. Tu iglaki najró¿norodniejszych odmian, tam wrzosowisko, gdzie indziej cebulowe, roliny, które
mog¹ przezimowaæ i takie, które trzeba jesieni¹ wykopaæ i zabraæ je pod dach.
Chirurg i stomatolog w jednej osobie
mówi, ¿e ten ogród stworzy³a dla siebie, ¿eby
mieæ, gdzie odpocz¹æ po pracy. Ale jeli kto
zechce zajrzeæ do jej tajemniczego ogrodu,
opowie o rosn¹cych w nim rolinach, doradzi, gdzie kupiæ najlepsze egzemplarze, co
robiæ, by rozkwita³y. I jak je kochaæ.

Barbara Wo-Lisiecka
Fot. bwl
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Dyrektorkê placówki, Ewê Stañko, zerwa³ na równe nogi dzwonek telefonu.
Dzwoni³ mieszkaniec bloku s¹siaduj¹cego
z przedszkolem. Powiedzia³, ¿e przedszkole p³onie. Dok³adnie minutê przed godzin¹
22.00 alarm dotar³ te¿ do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Po¿ar gasi³o kilkanacie jednostek stra¿y po¿arnej z Le¿ajska i okolic. Interwencjê utrudnia³o usytuowanie budynku, w
dole za skarp¹, oraz zastawiona samochodami droga dojazdowa, tak¿e toksyczny
dym, wydobywaj¹cy siê z pal¹cego siê na
po³owie budynku dachu. Stra¿acy podzielili siê rolami. Jedni t³umili ogieñ, drudzy
wynosiæ z budynku to, czego p³omienie
jeszcze nie dosiêg³y. W pobli¿u przedszkola rozstawili dwa namioty i do nich znosili
uratowane z po¿ogi sprzêty i zabawki. To,
co siê w nich nie zmieci³o, uk³adali na trawie obok, pod go³ym niebem.
Ogieñ opanowany zosta³ kwadrans po
pó³nocy. Wtedy te¿ spad³ deszcz. Nie przys³u¿y³ siê stra¿akom. Teraz czêæ przedszkolnego ekwipunku, która nie zmieci³a
siê w namiotach, musieli wnieæ z powrotem pod zniszczony dach  do sal budynku, które ocala³y z po¿ogi.
Co by³o przyczyn¹ tego kataklizmu?
Stra¿ Po¿arna twierdzi, ¿e podpalenie. Policja jest innego zdania  uwa¿a, ¿e do nieszczêcia doprowadzi³o zwarcie instalacji.
Dochodzenie w tej sprawie trwa. Smutne
jest jednak to, ¿e bez wzglêdu na ustalenia
tego przedszkola ju¿ nie bêdzie. Budynek
nie nadaje siê do remontu. Z dymem posz³o oko³o 400 tysiêcy z³otych.
W³adze miasta zareagowa³y natychmiast. Zdecydowa³y, ¿e siedzib¹ zastêpcz¹
bêd¹ pomieszczenia dawnego przedszkola,
znajduj¹ce siê przy Gimnazjum Miejskim,
dok¹d nastêpnego dnia przewieziony zosta³
uratowany dobytek czwórki.  Wszyscy
nam pomagali  powiedzia³a ze wzruszeniem Ewa Stañko.  Rodzice, kole¿anki
z innych przedszkoli, m³odzie¿, uczniowie gimnazjum.
Na trawniku przed now¹ czwórk¹ na
ocala³ych kocach i dywanach suszy³y siê
w promieniach s³oñca dzieciêce zabawki 
lalki, pluszowe misie, wycinanki, ksi¹¿eczki. Przykry by³ to widok.
 Zabawki s¹ przesycone dymem, nale¿y je zniszczyæ. Ma³e dzieci nie mog¹

siê nimi bawiæ  powiedzia³ burmistrz Tadeusz Trêbacz.  Budynek trzeba rozebraæ. Ale zrobimy wszystko, by  na razie w siedzibie zastêpczej  ci malcy, którzy stracili swoje przedszkole, nie odczuli
tego. Podjêlimy ju¿ stosowne dzia³ania.
Jest szansa, ¿e z pomoc¹ przyjdzie nam
Ministerstwo Finansów. Mamy poparcie
Podkarpackiego Kuratora Owiaty oraz
dyrektora ds. zdarzeñ losowych Urzêdu
Wojewódzkiego. Finansowe wsparcie zadeklarowa³a te¿ dyrekcja Philip Morris
z Krakowa. Wierzê, ¿e i mieszkañcy Le¿ajska nie pozostan¹ obojêtni wobec tego
nieszczêcia i w³¹cz¹ siê do akcji, która
pozwoli na zebranie zabawek dla dzieci
jak równie¿ rodków finansowych dla
tego przedszkola.
Nowy rok szkolny zaczyna³o ponad stu
trzydziestu przedszkolaków. Po tygodniowej przerwie prawie wszyscy znaleli miejsce w nowym lokum.  Brakuje nam jednak le¿aków, zabawek i wielu innych
bezpowrotnie straconych rzeczy  mówi
Ewa Stañko.  Liczymy na pomoc ludzi
dobrego serca.

(bwl)

Fot. (ajl)

Dziêkujemy i prosimy
o wsparcie

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 4 w Le¿ajsku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy pomagali w ratowaniu mienia naszej placówki w czasie po¿aru i po jego ugaszeniu.
Jednoczenie zwracamy siê z
uprzejm¹ prob¹ o pomoc, by nasze
dzieci nie musia³y odczuæ skutków
tragedii, jaka nas dotknê³a.
Dowolne datki pieniê¿ne mo¿na
wp³acaæ na konto:
Komitet Rodzicielski
przy Przedszkolu Miejskim nr 4
w Le¿ajsku,
Bank Spó³dzielczy w Le¿ajsku,
konto nr 91870001-2785-27016-11

...

informator urzêdowy

Sprawozdanie

z sesji Rady Miejskiej
w Le¿ajsku
W czwartek, 4 wrzenia br. radni
Rady Miejskiej w Le¿ajsku obradowali
na VIII sesji.
Na pocz¹tku Rada przyjê³a wniosek
burmistrza o rozszerzenie porz¹dku obrad,
nastêpnie wys³ucha³a sprawozdania z prac
w okresie miêdzysesyjnym.
W kolejnym punkcie Rada pozytywnie
zaopiniowa³a, przed³o¿ony przez Zarz¹d Powiatu w Le¿ajsku, projekt uchwa³y Rady Powiatu, dotycz¹cy przekszta³cenia Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku poprzez likwidacjê Oddzia³u Otolaryngologicznego Szpitala Powiatowego w
Le¿ajsku. Radni podjêli decyzjê po wys³uchaniu informacji dyrektora ZOZ Mariana Furmanka na temat zmian organizacyjnych w
szpitalu. Wydali opiniê pozytywn¹.
W zwi¹zku z pozyskaniem dodatkowych
rodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Rada
dokona³a zmiany uchwa³y Nr V/38/03 Rady
Miejskiej w Le¿ajsku z dnia 5 marca 2003 r.
w zakresie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. Uzyskana kwota  73 112 z³, zgodnie z jej przeznaczeniem,
powiêkszy³a rodki na odzysk i recykling
odpadów oraz edukacjê dotycz¹c¹ selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.
Nastêpnie Rada Miejska uchwali³a dwa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
* nr 53/2002 dla terenu po³o¿onego
przy ulicach: Mickiewicza, Paderewskiego
i Opaliñskiego  adaptacja funkcji mieszkaniowej i us³ugowej,
* nr 51/2002 dla dwóch nieruchomoci przy ulicy Studziennej - pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug towarzysz¹cych.
Realizuj¹c obowi¹zek, wynikaj¹cy z
ustawy o finansach publicznych, burmistrz
przedstawi³ Radzie informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu miasta za I pó³rocze
2003 roku.
Zaplanowane na ten rok dochody bud¿etowe wykonano w 49,5 proc.  na plan
19 593 807 z³, wykonano 9 701 021 z³.
Wydatki bud¿etowe zrealizowane s¹ w 45,8
proc.  na plan 20 391 420 z³ wykonano
9 337 472 z³. Wydatki bie¿¹ce wykonano
w 49,8 proc., natomiast wydatki maj¹tkowe  w wysokoci 27,1 proc., gdy¿ finansowanie inwestycji w pe³nym rozmiarze nastêpuje w zasadzie dopiero w II pó³roczu.
Nadwy¿ka za I pó³rocze br. wynosi
363 549 z³, sp³ata po¿yczek 210 519 z³.

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

W niektórych ród³ach dochodu s¹ niepokoj¹co niskie wp³ywy w stosunku do
planu. Ni¿sze od zak³adanych w planie s¹
wp³ywy z podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportu, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych, wp³ywy z
op³aty targowej i podatku dochodowego od
osób fizycznych (tutaj rokrocznie notuje
siê najni¿sze wykonanie planu, jednak
burmistrz nie ma na to wiêkszego wp³ywu, bowiem plan nakrela Ministerstwo
Finansów).
Komisje sta³e Rady wyrazi³y zaniepokojenie stanem finansów miasta, szczególnie
w zakresie dochodów z tytu³u podatków i
op³at lokalnych. Wnioskowa³y do burmistrza m.in. o podjêcie zdecydowanych dzia³añ w zakresie egzekwowania podatków,
pozyskiwania rodków finansowych, ograniczenia wydatków z bud¿etu do niezbêdnego minimum i doprowadzenia do równowagi bud¿etu. Po dyskusji Rada przyjê³a przedstawione sprawozdanie.
Nastêpnie Rada wprowadzi³a zmiany w
bud¿ecie miasta na 2003 rok.
Skorygowano plan dotacji przyznanej
przez Wojewodê na zadanie inwestycyjne
pn. Budowa parkingu przy ul. Lenej poprzez zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotê 109 200 z³ (kwota ta by³a
dwukrotnie ujêta w bud¿ecie, raz na podstawie umowy z Wojewod¹, drugi raz na
podstawie decyzji przyznaj¹cej dotacjê).
Druga zmiana polega³a na przesuniêciu
kwoty 18 500 z³ z wydatków nie wygasaj¹cych na dochody bud¿etowe i przeznaczenie jej na zadanie inwestycyjne pn. Obejcie drogowe m. Le¿ajsk.
Z kolei, zgodnie z zapisami uchwa³y
bud¿etowej na 2003 r., Rada Miejska postanowi³a zaci¹gn¹æ kredyt d³ugoterminowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazw¹ Budowa krytej p³ywalni
w Le¿ajsku w kwocie 1 500 000 z³. Bankow¹ obs³ugê kredytu pe³ni³ bêdzie bank
wy³oniony w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. Sp³ata kredytu nastêpowaæ bêdzie w latach 2004  300 000 z³,
2005  600 000 z³, 2006  600 000 z³ z
dochodów bud¿etu miasta.
Ostatnia uchwa³a tej sesji dotyczy³a
wyst¹pienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na w³asnoæ
Gminy Miasto Le¿ajsk nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa (dzia³ki nr 2361/3 o powierzchni 7 arów 57 metrów kw. przy ulicy Podolszyny).
W wolnych wnioskach dyskutowano na
tematy dotycz¹ce inwestycji, porz¹dku,
bezpieczeñstwa i czystoci na terenie miasta oraz dzia³añ, zwi¹zanych z dalszym
funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego
Nr 4, którego budynek uleg³ czêciowemu
spaleniu w pierwszym dniu wrzenia.

Celina Turosz

Przewodnicz¹cy 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

Komunikat

Burmistrza
Miasta Le¿ajska

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi prowadzonej inwestycji na placu przed Restauracj¹
71 w naszym miecie Burmistrz
Miasta Le¿ajska wyjania, ¿e nie
wydawa³ ¿adnych zezwoleñ na prowadzenie tej inwestycji.
Wszelkie zezwolenia na budowê
stacji paliw na placu przed Restauracj¹ 71 wydane zosta³y w poprzedniej kadencji. Zezwolenie na budowê
wyda³o Starostwo Powiatowe.

Burmistrz
Miasta Le¿ajska
Tadeusz Trêbacz

Komunikat

Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Mieczys³aw Sroka
oraz Burmistrz Miasta Tadeusz Trêbacz pragn¹ poinformowaæ mieszkañców Le¿ajska w nastêpuj¹cej sprawie.

Od pewnego czasu w naszym miecie ukazuje siê, do niedawna nielegalnie, czasopismo Szerszeñ wydawane
przez Pana W³adys³awa Pluszkiewicza.
Wydawca stosuje w swych artyku³ach
niewybredne oskar¿enia i pomówienia.
Krytykuje Radê Miejsk¹, Przewodnicz¹cego RM, Burmistrza, radnych, zarzucaj¹c im korupcjê i niekompetencjê.
W wyniku tych, nie maj¹cych nic
wspólnego z prawd¹, insynuacji w³adze
miasta zmuszone zosta³y do podjêcia
kroków prawnych. W chwili obecnej
prowadzone jest postêpowanie przygotowawcze w sprawie naruszenia artyku³u 45 prawa prasowego a tak¿e znies³awienia osób. Postêpowanie prowadzi
Prokuratura Rejonowa w £añcucie (sygnatura akt DS766/03).
W najbli¿szym czasie S¹d rozpatrzy
sprawê i wyda stosowny wyrok.

Mieczys³aw Sroka
Tadeusz Trêbacz

Zarz¹d Podkarpackiej Izby Rolniczej
uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o izbach rolniczych,
delegaci z gmin danego powiatu stanowi¹ ustawowy szczebel poredni, jakim jest Powiatowa Rada Izby Rolniczej. Ka¿da Powiatowa Rada posiada
swoje biuro w powiecie i obs³ugê.
Harmonogram pracy Powiatowej
Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej w
powiecie le¿ajskim: siedzib¹ biura
PRIR jest Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Le¿ajsku, mieszcz¹cy siê pod adresem: Plac Jaszowskiego 6.
Dy¿ury: przewodnicz¹cy PRIR lub
osoba przez niego wskazana  wtorek
w godzinach od 9 do 13, pracownik
Podkarpackiej Izby Rolniczej  roda
w godzinach od 9 do 13.

Dyrektor Biura
Podkarpackiej Izby Rolniczej
in¿. Zygmunt Tymcio
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Wspó³praca zagraniczna
miasta Le¿ajska

Bardzo owocnie rozwija siê wspó³praca Le¿ajska z miastem Vasarosnameny
na Wêgrzech. Jak ju¿ pisalimy w poprzednim wydaniu Biuletynu Miejskiego, podczas pobytu w Le¿ajsku delegacji tego miasta w maju br., nast¹pi³o zawarcie porozumienia o wielostronnej
partnerskiej wspó³pracy.
W dniach 12 sierpnia br. przebywa³a na Wêgrzech z robocz¹ wizyt¹ delegacja Le¿ajska, na której czele sta³ Burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz.
W trakcie tego pobytu skonkretyzowano formy wspó³pracy w dziedzinie kultury i owiaty. Ustalono, ¿e ze wzglêdu
na dobrze rozwiniêt¹ infrastrukturê turystyczn¹ oraz sieæ placówek owiatowych w najbli¿szym czasie mo¿liwa bêdzie wymiana m³odzie¿y szkolnej oraz
prezentacja dorobku amatorskiego ruchu
artystycznego.
Burmistrz Vasarosnameny Csaba
Juttner zaprosi³ do swojego miasta 40osobow¹ grupê dzieci i m³odzie¿y z le¿ajskich szkó³. Zaproszenie to zosta³o przyjête z zadowoleniem. W dniach 1521
sierpnia br. przebywa³a w miecie Vasarosnameny 40-osobowa grupa dzieci z
le¿ajskich szkó³ oraz dzieci, wystêpuj¹-

Na Wêgrzech

Czterdziestoosobowa grupa m³odzie¿y z
Le¿ajska spêdzi³a wspania³y tydzieñ w Vasarosnameny.
Kontakty z tym uroczym miastem wêgierskim nawi¹zane zosta³y przez w³adze
samorz¹dowe Le¿ajska przed ponad rokiem, gdy delegacja naszego miasta w
sierpniu ub. r. goci³a na Wêgrzech. W tym
roku podczas Dni Le¿ajska z³o¿y³a nam
wizytê delegacja z Wêgier. Wówczas powsta³a koncepcja wyjazdu do Vasarosnameny
grupy m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i
gimnazjum naszego miasta.
Na pocz¹tku sierpnia br. z rewizyt¹ do
Vasarosnameny wyjechali przedstawiciele
le¿ajskiego samorz¹du. Burmistrz Vasarosnameny Juttner Csaba z³o¿y³ propozycjê
burmistrzowi Le¿ajska Tadeuszowi Trêbaczowi, by tydzieñ, w którym przypada rocznica konstytucji wêgierskiej, grupa m³odzie¿y z Le¿ajska spêdzi³a na Wêgrzech.
Tak siê te¿ sta³o. 15 sierpnia br. przyjecha³y do Vasarosnameny dwa zespo³y z
Domu Kultury  Zespó³ Pieni i Tañca Leliwa i Zespó³ Fajne Gienki oraz kilkuosobowe grupki uczniów z le¿ajskich szkó³
podstawowych i gimnazjum. Przedstawicie-
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cych w zespo³ach dzia³aj¹cych przy Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku.
Szczegó³owy przebieg pobytu dzieci w
Vasarosnameny przedstawiamy wewn¹trz numeru.
* * *
Natomiast w dniach 2324 sierpnia
br. na zaproszenie w³adz Nowojaworowska na Ukrainie przebywa³a w tym miecie oficjalna delegacja miasta Le¿ajska,
która uczestniczy³a w uroczystych obchodach XII rocznicy Dnia Odzyskania Niezale¿noci przez Ukrainê.
Podczas imprez zorganizowanych z
okazji tego wiêta narodowego Ukrainy
zaprezentowa³y siê zespo³y dzia³aj¹ce przy
Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku
oraz folklorystyczny Ma³a Ziemia Le¿ajska, dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Le¿ajsku.
Mimo tak podnios³ych uroczystoci
delegacje obu miast omówi³y szczegó³y
zwi¹zane ze wspó³prac¹ kulturaln¹ oraz
wymian¹ grup m³odzie¿y.
W trakcie wizyty zaproszono gospodarzy do udzia³u w V Miêdzynarodowym Festiwalu £owieckim.

(w.w.)

lem w³adz miasta by³a Maja Horoszko, szefem eskapady  El¿bieta Dmitrowska-Kaduk, opiekunkami dzieci  Teresa Dydacka-Jarek i Barbara D³ugoñ.
Oto relacja tych, którzy tam byli, miód
i wino pili:
By³o wspaniale. Pojechalimy piêknym
ró¿owym autokarem na napisem PKS Le¿ajsk (dot¹d nie wiedzielimy, ¿e jest taki
w naszym miecie, potem okaza³o siê, ¿e
zosta³ sprowadzony z Poznania, bo na co
dzieñ tam zarabia on na nasz PKS). Autobus by³ rewelacyjny  znakomite warunki
jazdy, klimatyzacja, toaleta, kawiarenka,
telewizor, pe³ny komfort, i do tego wietni
kierowcy.
Po siedmiu godzinach jazdy, kiedy dotarlimy na miejsce, nie czulimy zmêczenia. Zakwaterowani zostalimy w domkach
campingowych w miasteczku turystycznym
na obrze¿ach miasta Vasarosnameny nad
rzek¹ Cis¹. Ledwie roz³o¿ylimy baga¿e,
niemal w rodku nocy, pojawi³ siê pan
wietnie mówi¹cy po polsku. Powiedzia³, ¿e
czyta³ w prasie o planowanym przyjedzie
m³odzie¿y z Le¿ajska i gdy zobaczy³ autobus z napisem PKS Le¿ajsk, nawróci³ rowerem i przyjecha³ do nas. Pracuje w Miskolcu, studiowa³ ekonomiê w Polsce i zaoferowa³ nam swoje towarzystwo przez trzy
dni. By³ naszym cicerone, tak¿e po Aqua
Parku Atlantica, w którym spêdzilimy
dwa dni  sponsorem pierwszego dnia by³o
miasto Vasarosnameny, a drugiego  w³aciciel W³och, z którym wczeniej rozmawia³ nasz nieznajomy-znajomy. Wszyscy
bawili siê wietnie. Atlantica jest jak
marzenie  siedem czy osiem basenów,
zje¿d¿alnie, sztuczne fale, si³ownie, pokazy tresury fok, mnóstwo atrakcji!
W inne dni w³adze miasta zaproponowa³y nam zwiedzanie okolic, którymi chcia³y siê pochwaliæ czyli swoim dziedzictwem
kulturowym. By³y to kocio³y ró¿nych wyznañ, reformacki, grekokatolicki i koció³

w Nirbator, w miejscowoci, w której urodzi³ siê Stefan Batory. Na cianie kocio³a
jest tablica upamiêtniaj¹ca ten fakt, z tekstem w jêzyku polskim! Bylimy te¿ na niezwyk³ym cmentarzu, gdzie nagrobki maj¹
formê do po³owy wbitych w ziemiê czó³en,
które z daleka sprawiaj¹ wra¿enie widoku
ludzkich twarzy.
W dniu rocznicy konstytucji w miasteczku turystycznym dalimy koncert.
Bardzo ciep³o zostalimy przyjêci, d³ugo
oklaskiwani, po koncercie przychodzili do
nas ludzie i gratulowali, rodzina - mieszane ma³¿eñstwo, mówi¹ce po polsku, wpisa³o siê do naszej kroniki. Na uroczystoci
nie by³o patriotycznych wyst¹pieñ, ale
wszyscy czuli, ¿e jest to wi¹teczny dzieñ.
Obecni byli burmistrz, wiceburmistrz i
dyrektor domu kultury w Vasarosnameny.
Na zakoñczenie, w dniu wyjazdu spotkalimy siê w miejscowym domu kultury
z dyrektorem, który zaprosi³ nas do bardzo ciekawego muzeum regionalnego rzeby w drewnie, oraz do sali komputerowej,
w której mo¿na by³o do woli bujaæ po internecie.
Organizatorem tego wyjazdu na zaproszenie w³adz Vasarosnamey by³ Urz¹d Miejski w Le¿ajsku. Ten pierwszy kontakt zaowocowaæ ma rewizyt¹ m³odzie¿y wêgierskiej w czasie ferii lub wakacji.

(mh, tdj)

...

Na Ukrainie

24 sierpnia br. w 12. rocznicê odzyskania niepodleg³oci przez Ukrainê,
przedstawiciele naszego samorz¹du lokalnego uczestniczyli w obchodach narodowego wiêta naszych wschodnich
s¹siadów w Nowojaworowsku. Oficjaln¹
delegacjê stanowili: burmistrz Le¿ajska
Tadeusz Trêbacz, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Piotr Urban, pe³nomocnik burmistrza ds. promocji miasta
Wojciech Wirski oraz dyrektor MCK Maja
Horoszko.

Na zaproszenie w³adz Pa³acu Kultury w
Nowojaworowsku wyjecha³y te¿ na Ukrainê: Zespó³ Ma³a Ziemia Le¿ajska, kapela i mar¿onetki ze Szko³y Podstawowej nr
3 oraz Zespó³ tañca towarzyskiego Plus
z le¿ajskiego Domu Kultury i wokalistki.
W muszli koncertowej obok Pa³acu Kultury le¿ajscy artyci dali koncert, który bardzo podoba³ siê miejscowej spo³ecznoci.
Z wielkim wzruszeniem przyjêty zosta³ wystêp Adama Fusa z MCK, który przeczyta³
wiersz ukraiñskiego poety w jego jêzyku
narodowym. W finale koncertu m³odzie¿ z
Le¿ajska wrêczy³a burmistrzowi Nowojaworowska kosz kwiatów w barwach narodowych Ukrainy.
Z okazji wiêta burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz z³o¿y³ mieszkañcom Nowojaworowska ¿yczenia i zapewni³, ¿e w³adze
naszego miasta przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê
do rozwoju wspó³pracy nie tylko na p³aszczynie kulturalnej ale i gospodarczej.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e z roku na rok bêdzie
coraz bardziej owocna dla mieszkañców
obu s¹siaduj¹cych z sob¹ pañstw.

(mh)

inwestycje

Szkolny lifting
Wakacje, które dla uczniów s¹ okresem wypoczynku, dla wielu placówek
owiatowych oznaczaj¹ czas wytê¿onej
pracy, by przed rozpoczêciem nowego
roku szkolnego zd¹¿yæ z zakoñczeniem
du¿ych i ma³ych remontów. Z pytaniem,
co pod wzglêdem inwestycyjnym zmieni³o siê w le¿ajskich szko³ach i przedszkolach, pozostaj¹cych pod zarz¹dem
miasta, zwrócilimy siê do Janusz Or³owskiego, dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkó³ i
Przedszkoli w Le¿ajsku.
Co roku w zale¿noci od mo¿liwoci
bud¿etowych miasta i decyzji radnych jest
przyznawana kwota na remonty placówek
owiatowych. Przewa¿nie kszta³tuje siê ona
na poziomie oko³o 200 tysiêcy z³ rocznie.
W roku 2003 g³ównym zadaniem, zapisanym w bud¿ecie miasta, by³ remont i
wymiana okien w salach gimnastycznych
Gimnazjum Miejskiego oraz remont nawierzchni parkingu przed budynkiem szko³y. Wymiana stolarki  koszt 85 tysiêcy z³otych, nawierzchni  45 tysiêcy z³otych.
Pozostaje jeszcze wymiana pod³óg w sali
gimnastycznej.

Dodatkowo planujemy, jeszcze wygospodarzyæ pieni¹dze z bie¿¹cych rodków przeznaczonych na utrzymanie Gimnazjum Miejskiego i wykonaæ elewacjê zewnêtrzn¹ sali
gimnastycznej, by wygl¹dem dostosowaæ j¹
do istniej¹cego obiektu krytej p³ywalni. O
tym, jak dalece jest to realne zamierzenie,
przekonamy siê po przeanalizowaniu niezbêdnych wydatków, jakie Gimnazjum Miejskie musi ponieæ do koñca roku.
W przysz³oci trzeba bêdzie sukcesywnie wymieniæ stolarkê okienn¹ w ca³ym
budynku. Jest to inwestycja pozwalaj¹ca
oszczêdzaæ zu¿ycie energii cieplnej, jednak-

¿e na tyle kosztowna, ¿e bêdzie musia³a byæ
roz³o¿ona na kilka lat. Budynek Gimnazjum Miejskiego na pewno bêdzie wymaga³ te¿ remontu dachu i elewacji, bo teraz,
w s¹siedztwie krytej p³ywalni nie prezentuje siê najlepiej.
W Szkole Podstawowej nr 1 nie planowano remontów. Ale w trakcie roku szkolnego dyrektorowi tej placówki uda³o siê odzyskaæ pieni¹dze, jakie w latach ubieg³ych
szko³a ponios³a na utrzymanie pracownika
etatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. By³a to kwota 25 tysiêcy z³otych. Dziêki
temu wykonano niezbêdny remont sanitariatów i instalacji elektrycznej.
W Szkole Podstawowej nr 2 w poprzednim roku za kwotê 150 tysiêcy z³otych wymieniono pokrycie dachu. W tym nie planowano remontów. Uda³o siê jednak
wygospodarzyæ niewielk¹ sumê pieniêdzy
 oko³o 8 tysiêcy z³otych i wymienione zosta³y pod³ogi w dwóch salach lekcyjnych
oraz odmalowane ciany.
Szko³a Podstawowa nr 3 to obiekt
nowy. Nie wymaga ¿adnych nowych inwestycji. Dokonana zosta³a jedynie  w ramach gwarancji  przeróbka instalacji zimnej i ciep³ej wody u¿ytkowej, która zgodnie
z projektem znajdowa³a siê na posadzce
strychu i mimo ocieplenia zamarza³a w
okresie zimowym.
W Przedszkolu Miejskim nr 2 w tym
roku bylimy zmuszeni ze wzglêdu na nakaz Pañstwowej Inspekcji Pracy zrobiæ odrêbne wejcie do kot³owni, poniewa¿ dotychczasowe nie spe³nia³o obowi¹zuj¹cych
przepisami norm. Kosztowa³ to oko³o 20
tysiêcy z³otych. Wykonane zosta³y te¿ barierki przy schodach wejciowych.
W Przedszkolu nr 3 za oko³o 7 tysiêcy
z³otych przeprowadzone zosta³y prace remontowe w kuchni - wymiana p³ytek ciennych i pod³ogowych oraz zlewozmywaków.
Natomiast w Przedszkolu nr 4 ¿adnych
powa¿niejszych innowacji nie wprowadzono.
Reasumowuj¹c: Od lat utrzymujemy
redni poziom wydatków na remonty w placówkach owiatowych miasta na wysokoci oko³o 200 tysiêcy z³otych rocznie. Tylko trójka jest now¹ szko³¹. Gimnazjum
ma 16 lat, pozosta³e placówki s¹ du¿o starsze. Wymagaj¹ remontów instalacji elektrycznych, wodnych i cieplnych, wymiany
stolarki okiennej, pokryæ dachowych i nowych elewacji. ¯eby doprowadziæ te placówki do dobrego (unijnego) stanu technicznego nale¿a³oby przeznaczyæ na ich remont
oko³o 2 milionów z³otych.

(am)
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w Bazylice

Echa Festiwalu

W tym roku pierwszy raz od niepamiêtnych czasów ze szczytu
prospektu organowego w le¿ajskiej bazylice z³o¿y³ uk³on orze³
w koronie. By³o to 31 maja podczas inauguracji XII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003.
A potem  w ka¿dy poniedzia³kowy wieczór lata, gdy rozpoczyna³y siê festiwalowe koncerty.

¯ywi¹ i broni¹

Ksi¹dz biskup Edward Bia³og³owski
odprawi³ Mszê w., asystowali mu pielgrzymuj¹cy do Sanktuarium w Le¿ajsku
¿o³nierze. Pielgrzymowali wraz z rolnikami.
W corocznej pielgrzymce do Sanktuarium
Matki Boskiej Pocieszenia w Le¿ajsku wziê³a udzia³ reprezentacja 21 Brygady Strzelców Podhalañskich na czele z dowódc¹ garnizonu rzeszowskiego, gen. Fryderykiem
Czekajem. W wi¹tyni OO. Bernardynów 8
wrzenia  w wiêto Matki Boskiej Siewnej
 spotkali siê ci, co ¿ywi¹ i broni¹.
Pielgrzymka  co podkreli³ ks. bp
Edward Bia³og³owski  odbywa siê niemal
w rocznicê odsieczy wiedeñskiej, czyli wielkiego zwyciêstwa polskiego orê¿a. Powiedzia³ te¿, ¿e jeszcze dwadziecia lat temu
obecnoæ wojska przy o³tarzu by³aby czy
niewyobra¿alnym. Teraz udzia³ w liturgii jest
wyrazem ¿o³nierskiej dumy. Wojsko jest
gwarantem suwerennoci. Polskim si³om
zbrojnym nale¿y siê szacunek tak¿e z tego
powodu, ¿e uczestnicz¹ w wielu misjach
pokojowych. Najtrudniejsz¹ z nich jest
udzia³ w stabilizowaniu sytuacji w Iraku.
Plony rolników symbolizowa³y przyniesione do Sanktuarium do¿ynkowe wieñce z
parafii powiatu le¿ajskiego i okolicznych
dekanatów. Biskup powiêci³ wieñce i ziarno siewne, jakie z sob¹ przynieli w nadziei,
¿e w przysz³ym roku zbior¹ lepszy plon. 
Siejcie dobro  powiedzia³ biskup.  Siejcie
dobro wszêdzie, w ziemi i poród siebie.
Uroczystoci patronowali starosta le¿ajski Zbigniew Rynasiewicz i kustosz Sanktuarium o. Stanis³aw Komornik.

By³ to Festiwal z wielu powodów niezwyk³y. Wielkie, niezapomniane wrêcz wra¿enie pozostawi³ koncert inauguracyjny. Po
trzy lata trwaj¹cej renowacji wielkich organów w nawie g³ównej wi¹tyni moglimy
znów us³yszeæ ich brzmienie. Na ten moment wszyscy czekali w wielkim napiêciu.
Niektórzy pytali z obaw¹: czy bêd¹ mieæ tê
sam¹ barwê, co kiedy? Wnet okaza³o siê,
¿e martwili siê niepotrzebnie.
Pierwszy na g³ównym instrumencie zagra³ dyrektor artystyczny Festiwalu Józef
Serafin. Wykona³ improwizacjê Te Deum
Charlesa Tournemirea, Preludium i
Fugê Es-Dur Jana Sebastiana Bacha.
Potem us³yszelimy, jak brzmi¹ wszystkie
trzy instrumenty, ale ka¿dy z osobna. Bogna Pêkala, Agnieszka Radwan i Marta
Dramowicz, studentki Akademii Muzycznej w Krakowie wykona³y Koncert B-Dur
G. B. Lucchinettiego. I wreszcie jak grom
uderzy³y z potrójn¹ moc¹ trzy instrumenty jednoczenie w finale Sonaty na troje
organów Tadeusza Machla, utworu skomponowanego z myl¹ o organach le¿ajskiej
bazyliki. By³o to jego wiatowe prawykonanie. W drugiej czêci koncertu inauguracyjnego Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej pod dyrekcj¹ Tadeusza Wojciechowskiego, Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Chór Reprezentacyjny ZSM nr 1 w Rzeszowie Cantores
Resovienses i solici: Iwona Sawulska,
Katarzyna Suska, Pawe³ Ska³uba, Marcin
Na³êcz-Niesio³owski wykonali imponuj¹c¹
Mszê Terezjañsk¹ Józefa Haydna.
Koncert poprzedzi³a Msza w. dziêkczynna w intencji zakoñczonego remontu
organów oraz powiêcenie ich przez abp.
Ignacego Tokarczuka.
Na to niezwyk³ej rangi wydarzenie artystyczne, podobnie jak i na koncert fina³owy, przyby³o wiele osobistoci  duchowni, parlamentarzyci, przedstawiciele w³adz
rz¹dowych i samorz¹dowych województwa
podkarpackiego, miasta i powiatu le¿ajskiego. Wszystkim koncertom towarzyszy³a wiernie ekipa Radia Rzeszów.
Koncert fina³owy XII Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003, który odby³ siê 25 sierpnia br. zgromadzi³ w bazylice tak wielu

melomanów, ¿e w tym wielkim Sanktuarium ju¿ przed koncertem nie by³o gdzie
usi¹æ. Niewiele brakowa³o, by dla przyby³ych na fina³ Festiwalu goci honorowych
zabrak³o miejsc.
Tego wieczoru melomani te¿ czuli siê
usatysfakcjonowani, mimo i¿ niektórym
utwory Bacha wydawa³y siê zbyt przyt³aczaj¹ce, a Cztery pory roku Vivaldiego
zbyt inne w interpretacji, do której przywykli. Na organach gra³ Andrzej Chorosiñski. Prawdziw¹ furorê zrobi³ jest Affabre
Concinui  The Polish Chamber Singers,
który wyst¹pi³ z programem z³o¿onym zarówno z pieni popularnych, jak i nale¿¹cych do wiatowej klasyki.
W Festiwalu wziê³o udzia³ wiele gwiazd,
znanych na obu pó³kulach. Wszystkie koncerty cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, nawet te, na których program
sk³ada³y siê utwory w wykonaniu jednego
tylko organisty  Bernharda Haasa z Niemiec, Jana Vladimira Michalko ze S³owacji czy Balysa Vaitkusa z Litwy.
Szczególnie wzruszaj¹cy i pe³en g³êbokiej refleksji by³ jeden z czerwcowych koncertów, podczas którego wyst¹pili: Joachim
Grubich (organy) i Kazimierz Moszyñski
(flet) oraz Anna Dymna, recytuj¹ca wiersze ksiêdza Jana Twardowskiego.
Bardzo podoba³y siê te¿ inne koncerty,
zw³aszcza ten, w którym wziêli udzia³ m³odzi artyci  Andrzej Bia³ko (organy), Joanna Pytlowany (flet), Andrzej £ukaszek
(obój) i Ewa Mrowca (klawesyn) oraz ten,
podczas którego wyst¹pi³ Kwartet w. Stanis³awa.
Melomani z du¿ym uznaniem wypowiadali siê o doborze repertuaru i poziomie
wykonawców. Zarówno organici jak i zespo³y kameralne poruszy³y serca i wzbudzi³y zachwyt. Dwiêki skrzypiec, wiolonczeli, altówki, fletów, klawesynu, oboju,
g³osy piewaków i piewaczek rozp³ywa³y
siê we wnêtrzu bazyliki, podobnie jak muzyka organowa, pozostawiaj¹c niezapomniane prze¿ycia.
Z nutk¹ ¿alu po¿egnalimy tegoroczny
XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003.

(bwl)

(bwl)

Fot. Barbara Wo-Lisiecka

Przed koncertem inauguracyjnym (od lewej): Agnieszka Radwan, Józef Serafin,
Bogna Pêkala i Marta Dramowicz.
Fot. bwl
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prezentacje

Rozmowa
z Iren¹ Fus,
prezesem Zarz¹du Zak³adu
Silikatowego Sp. z o.o.
w Le¿ajsku

 W pierwszych miesi¹cach roku
2000 le¿ajskie silikaty zosta³y sprywatyzowane...
 ... dok³adnie 17 lutego 2000 roku
utworzona zosta³a spó³ka w udzia³em pracowników i inwestora zewnêtrznego. Sprywatyzowany Zak³ad Silikatowy SILIKATY
LE¯AJSK Sp. z o.o. funkcjonuje ju¿ trzy
lata jako nastêpca prawny pañstwowego
zak³adu silikatowego.
 Jak siê Wam wiedzie?
 Nie narzekam. Choæ zawsze mo¿na
powiedzieæ, ¿e mog³oby byæ lepiej.
 Na targach InterRes w 1999
roku produkty Zak³adu Silikatowego w
Le¿ajsku, którym Pani zarz¹dza, zosta³y dwukrotnie nagrodzone; w wiosennej
edycji otrzyma³y tytu³ Najlepszy produkt Podkarpacia, w jesiennej  Lider rynku. Nie by³ to wszak¿e jedyny
sukces tej firmy.
 Istotnie. Nasze wyroby zosta³y zauwa¿one na rynku i w ostatnich latach dostalimy .Wyró¿nienie na Tarnowskich Targach Budowlanych i Z³oty Medal w 2002
roku na Targach InterRes. Teraz nasz
Zak³ad jest w trakcie wdra¿ania Systemu
Zarz¹dzania Jakoci¹ ISO 9001:2000. Bo
Le¿ajsk jest jednym z najlepszych w Polsce producentów ceg³y elewacyjnej pe³nej
i ³upanej.
 Czym ceg³a silikatowa ró¿ni siê od
tradycyjnej ceg³y czerwonej?
 Jest lepsza z wielu wzglêdów. Powstaje z wapna, piasku i wody. Po uformowaniu poddawana jest procesowi autoklawizacji czyli hartowania w atmosferze nasyconej pary wodnej. To czysty ekologicznie
materia³ o du¿ej wytrzyma³oci na ciskanie i o najwiêkszej dwiêkoch³onnoci, du¿ej ognioodpornoci i akumulacji ciep³a.
Silikat ma zastosowanie w budownictwie
wielorodzinnym (z tego materia³u wznoszone s¹ dziesiêciokondygnacyjne bloki), indywidualnym, sakralnym. Nadaje siê te¿
wietnie do wznoszenia wszelkiego rodzaju murów. I  wbrew wczeniejszym opiniom  tak¿e do wznoszenia cian piwnic.
Jest materia³em o du¿ej sta³oci wymiarów,
dlatego najbardziej nadaje siê do murowania z zastosowaniem cienkich zapraw klejowych, ciany wewnêtrzne nie musz¹ byæ
tynkowane, wystarczy zastosowaæ g³ad
gipsow¹. Nasz Zak³ad produkuje ekologiczne materia³y budowlane od 42 lat i to bez
¿adnych szkodliwych odpadów dla rodowiska.
 Asortyment wyrobów jest bogaty?
 Produkujemy ceg³y pe³ne i bloki dr¹¿one. W 1993 roku wprowadzilimy meto-

Ceg³y na medal
dê powierzchniowego barwienia cegie³, nastêpnie barwienie w ca³ej objêtoci, dziêki
czemu na rynek zaczê³y trafiaæ ceg³y kolorowe  ¿ó³te, br¹zowe, ró¿owe, zielone,
czar ne. W kolejnych latach Silikaty
zwiêkszy³y jeszcze bardziej asortyment,
wprowadzaj¹c do produkcji p³ytki i ceg³y
³upane, te¿ w ró¿nych kolorach. Mo¿na
nimi wyk³adaæ fasady, gzymsy, coko³y, tarasy, murki, tworzyæ kompozycje ogrodowe. Jednym s³owem produkujemy elementy, z których mo¿na zbudowaæ zarówno solidny budynek, jak i a¿urowe ogrodzenie.
Asortyment produkcji od lat dziewiêædziesi¹tych jest ci¹gle modyfikowany i poszerzany. Obecnie w sprzeda¿y jest pe³ny wa-

chlarz materia³ów konstrukcyjnych o ró¿nych d³ugociach i szerokociach oraz elewacyjnych cegie³ pe³nych i przetworzonych,
bia³ych i kolorowych.
 W folderze reklamowym Zak³adu
s¹ zdjêcia budynków mieszkalnych i kocio³ów wzniesionych z materia³ów
przez Was produkowanych. W Le¿ajsku
trudno by³oby jednak taki znaleæ. Wasz
wyrób jak widaæ nie cieszy siê w najbli¿szej okolicy zainteresowaniem.
Czy¿by sprawdza³o siê stare porzekad³o,
¿e najciemniej pod latarni¹?
 Mo¿e... Ubolewamy, ¿e najbli¿sze rodowisko zak³adu, to znaczy Le¿ajsk i okolice, ci¹gle jest wierne tradycji i nie chce
mieæ ³adnych, a jednoczenie ekologicznych domów i budowli (oprócz pojedynczych inwestorów prywatnych). Wiêkszoæ
wci¹¿ wykorzystywaæ na inwestycje wypalan¹ z gliny czerwon¹ ceg³ê albo pustaki.
 Pokutuj¹ pewnie dawne nawyki.
 W latach poprzednich przy bardzo
utrudnionym dostêpie do materia³ów termoizolacyjnych, z cegie³ silikatowych budowano jedynie wiaty, gara¿e, budynki inwentarskie. Ale to siê zmieni³o. Obecnie w
kraju coraz wiêksze wziêcie maj¹ ceg³y silikatowe, bo s¹ ekologiczne i znacznie tañsze od innych materia³ów budowlanych.
Nasz Zak³ad sprzedaje wyroby w promieniu 300 kilometrów. Cieszy nas przynajmniej fakt wznoszenia bloków z naszych
wyrobów w Warszawie, Tarnobrzegu, Krakowie, Stalowej Woli, Rybniku i okolicach
Gliwic oraz kocio³ów w Bieszczadach,
szkó³ w Ciechanowie i Rzeszowie. Ostatnio
dziêki cis³ej wspó³pracy z biurami projektowymi w Rybniku i Bochni jest szansa
zaistnieæ na dalekich rynkach.
 Od kilku miesiêcy mówi siê g³ono o mo¿liwoci nawi¹zania wspó³pracy le¿ajskich Silikatów z firm¹ Kruszgeo.
 S³ysza³am o tym. Na razie to wszystko, co mogê na ten temat powiedzieæ.
 Dziêkuje za rozmowê.

Rozmawia³a
Barbara Wo-Lisiecka

Zdjêcia: Zak³ady Silikatowe w Le¿ajsku
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...

dzieñ za dniem
W drodze powrotnej nasi podopieczni
Bylimy tam
dzielili siê spostrze¿eniami, wra¿eniami i

W roku szkolnym 2001/2002 Gimnazjum Miejskie im. W. Jagie³³y w Le¿ajsku nawi¹za³o wspó³pracê z dzia³aj¹cym w miecie Towarzystwem Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich (TMLiKPW).
Nauczyciele historii Wies³awa Stangenberg i Irena Skoczylas z grup¹ m³odzie¿y
uczestniczy³y w comiesiêcznych spotkaniach cz³onków Towarzystwa. Bior¹ca w
nich udzia³ m³odzie¿ mia³a okazjê poznaæ
losy rodzin kresowiaków, historiê ziem
wschodnich i Lwowa, jak równie¿ uczestniczy³a w spotkaniach z zaproszonymi goæmi. Gimnazjalistom szczególnie podoba³a
siê prelekcja p. Zdzis³awy Ziemlañskiej,
która w bardzo ciekawy sposób przedstawi³a okolicznoci mierci Stanis³awa Witkiewicza.
Owocem tej wspó³pracy by³a dwudniowa wycieczka uczniów naszej szko³y do
Lwowa w padzierniku 2002 roku. Dla jej
uczestników by³a to wspania³a, ¿ywa lekcja historii Polski. Nawi¹zano wówczas
wspó³pracê z ukraiñsk¹ szko³¹ redni¹,
która u¿yczy³a nam gociny. W dowód
wdziêcznoci za ¿yczliwe przyjêcie zebralimy i wys³alimy im przybory szkolne i s³odycze.
Z inicjatywy zarz¹du TMLiKPW, a szczególnie p. Stanis³awa S³ychana, przeprowadzono 9 kwietnia 2003 roku w naszym gimnazjum konkurs pod has³em: Zadwórze 
polskie Termopile. Celem tego konkursu
by³o poszerzenie wiedzy na temat: wojny
polsko-bolszewickiej z 1920 roku i znaczenia bitwy pod Zadwórzem dla obrony Lwowa. Zainteresowanie konkursem przesz³o
oczekiwania organizatorów. Wziê³o w nim
udzia³ 41 uczniów, szczególnie z klas trzecich. Nagrod¹ dla 10 laureatów by³ wyjazd
na rocznicowe uroczystoci do Zadwórza
17 sierpnia 2003 r.
W s³oneczny, niedzielny dzieñ wyjechalimy w kierunku granicy ukraiñskiej. Po
przyjedzie do Lwowa udalimy siê na
Cmentarz £yczakowski oraz Orl¹t Lwowskich, gdzie m³odzie¿ w wielkim skupieniu
z³o¿y³a kwiaty i zapali³a symboliczne znicze na grobach obroñców Lwowa. Przy
kwaterze zadwórzañskiej odmówilimy
modlitwê, by nastêpnie udaæ siê w kierunku Zadwórza, oddalonego od Lwowa oko³o
60 kilometrów.
Dzi Zadwórze to niewielka osada przy
stacji kolejowej, pamiêtaj¹cej czasy krwawej bitwy. Uroczystoci odby³y siê u stóp
kurhanu usypanego na mogile 318 bestialsko zabitych obroñców Lwowa. Zgromadzili
siê tam mieszkañcy dzisiejszego Zadwórza,
rodziny poleg³ych, Polacy ze Lwowa i wielu
innych zaproszonych goci. Obchody rocznicy rozpoczê³a Msza w. celebrowana
przez miejscowego i zaproszonego kap³ana. Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a orkiestra przyby³a z Kury³ówki. Wielkie wra¿enie wywar³a na m³odzie¿y i wszystkich zebranych homilia, w której ksi¹dz piêknie
mówi³ o patriotyzmie, pamiêci ludzkiej, a
w szczególnoci o potrzebie przekazywania
wiedzy historycznej m³odemu pokoleniu.
S³owa wdziêcznoci skierowa³ równie¿ do
nas za obecnoæ naszej m³odzie¿y na tej
uroczystoci.
Po Mszy w. odby³a siê czêæ artystyczna przygotowana przez Miejskie Centrum
Kultury w Le¿ajsku i orkiestrê dêt¹ z Kury³ówki. Nastêpnie pod krzy¿em na szczycie kurhanu z³o¿ono wieñce. Nasza m³odzie¿ mia³a okazjê porozmawiaæ z mieszkañcami Zadwórza, którzy znali wspominane wydarzenia historyczne z relacji naocznych wiadków. Ca³a uroczystoæ zrobi³a na wszystkich ogromne wra¿enie i pozostawi³a trwa³y lad w ich pamiêci.
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prze¿yciami. Czuli siê wyró¿nieni, i¿ mogli
uczestniczyæ w tak podnios³ej, patriotycznej uroczystoci. Dopiero tam zrozumieli,
dlaczego to miejsce nazywa siê polskimi
Termopilami.

(wis)

Galeria szkolna

Jednym z zadañ szko³y jest kszta³cenie
wra¿liwoci estetycznej u dzieci, wzbogacanie prze¿yæ emocjonalnych, poznawanie
otaczaj¹cego nas piêkna. Zorganizowane w
SP nr 1 w Le¿ajsku dodatkowe zajêcia plastyczne, prowadzone przez mgr Mariê
So³ek s¹ okazj¹ nie tylko do bogacenia
prze¿yæ estetycznych, ale i do rozwoju zdolnoci i umiejêtnoci zainteresowanych
uczniów.
Wspania³y efekt ca³orocznej pracy m³odych artystów mo¿na by³o ogl¹daæ na wystawie malarskiej w Szkole Podstawowej nr
1 w Le¿ajsku 2 czerwca br. Prace wykonane by³y ró¿nymi technikami i przedstawia³y rozmait¹ tematykê. Warto dodaæ, ¿e dzieci pracowa³y w dwóch grupach wiekowych:
uczniowie klas IIII, uczniowie klas IVVI.
Organizatorami przepiêknej wystawy
byli: dyrektor SP nr 1 mgr Ryszard Pysz
i Rada Rodziców, natomiast sponsorami  Urz¹d Miejski w Le¿ajsku i Rada
Rodziców przy SP nr 1.
O atrakcyjnoci prezentowanych prac i
ich wysokim poziomie wiadczy³a liczba
przyby³ych goci, którym wystawa dostarczy³a wielu wra¿eñ. Wernisa¿ uwietni³a
piêkna oprawa literacka, na któr¹ z³o¿y³a
siê poezja A. Janickiej, J. Harasymowicza,
M. Pieni¹¿ka. Prowadz¹ca zajêcia plastyczne Maria So³ek opowiada³a o pracy swoich
podopiecznych z ujmuj¹cym ciep³em i trosk¹. Ekspozycja prac stanowi aktualnie
dekoracjê dolnego korytarza w szkole. Organizatorzy i sponsorzy ¿ycz¹ m³odym artystom dalszych osi¹gniêæ plastycznych i
zawsze mokrej palety.

Konrad Oniszczuk

Przeoczony
sponsor

W poprzednim Biuletynie Miejskim
pisalimy o konkursie ortograficznym
Corrida 2003, który zorganizowany
zosta³ przez Urz¹d Miejski w Le¿ajsku i
Szko³ê Podstawow¹ nr 3. Wziêli w nim
udzia³ zwyciêzcy eliminacji szkolnych
wszystkich podstawówek w miecie. W
sumie 64 uczniów. Laureaci fina³u otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, ksi¹¿ki,
które ufundowali sponsorzy. Jestemy
wzruszeni tym, ¿e w naszym miecie s¹
ludzie, którzy chêtnie wspó³pracuj¹ ze
szko³ami i wspomagaj¹ je finansowe przy
organizacji ró¿nego rodzaju poczynañ,
maj¹cych na celu rozwój fizyczny i intelektualny naszej m³odzie¿y. Zawsze staramy
siê wymieæ wszystkich sponsorów. Niestety, tym razem pominêlimy jednego z nich
 wród wielu innych by³ równie¿ Zak³ad
Fotograficzny Jamfot Jerzego Murdzi, który ufundowa³ aparat fotograficzny.
Bijemy siê w piersi i za to niedopatrzenie
serdecznie przepraszamy.

TRÓJKA
na pikniku

BM

Impreza plenerowa  Piknik rodzinny zakoñczy³a rok szkolny w SP 3. By³a
ona jednoczenie podsumowaniem akcji
Szko³a z klas¹. Organizatorzy akcji, to
znaczy Gazeta Wyborcza i Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej og³osili jej zakoñczenie na dzieñ 31 maja, który mia³ byæ wiêtem Polskiej Szko³y.
Z tej okazji Trójka powtórzy³a pomys³
sprzed roku, który wówczas spodoba³ siê
wszystkim uczestnikom, czyli Piknik Rodzinny. W imprezie wziê³a udzia³ ca³a spo³ecznoæ szkolna: uczniowie, nauczyciele,
rodzice, rodzeñstwo. Najpierw w sali gimnastycznej odby³a siê prezentacja dorobku
uczniów naszej szko³y. Dyrektor szko³y El¿bieta Dmitrowska-Kaduk zapozna³a wszystkich z osi¹gniêciami szko³y w bie¿¹cym
roku. Tê czêæ wype³ni³y wiersze naszych
recytatorów, piosenki cz³onków chóru szkolnego i tañce w wykonaniu Ma³ej Ziemi Le¿ajskiej. Po krótkiej prezentacji rozpoczê³a inauguracja Ogólnopolskiego Turnieju
Mini Siatkówki Ch³opców, który dalej rozgrywa³ siê równolegle z piknikiem.

Wszyscy uczestnicy pikniku przenieli
siê na boisko szkolne, gdzie odbywa³y siê
gry i zabawy po³¹czone z wielkim grillowaniem. Podczas Olimpiady sportów
dziwnych trzy dru¿yny: nauczycielska,
uczniowska i rodziców rywalizowa³y ze sob¹
w naprawdê dziwnych konkurencjach.
Mia³y za zadanie np. przenieæ wiadro wody
w garciach (oczywicie na czas), pary zawodników w ustach przenosi³y nitki spaghetti tak, aby siê nie po³ama³y, by³o te¿
przeci¹ganie liny, specjalne wycigi, rozbijanie balonów dru¿ynom przeciwnym,
wykrzykiwanie i odgadywanie hase³ 
wszystko po to, aby zdobyæ puchar przechodni Pikniku, czyli Zielon¹ ¯abê.
W tym roku najlepsi okazali siê rodzice
i to oni otrzymali puchar. Odby³ siê równie¿ rewan¿owy mecz koszykówki: uczniowie contra reszta wiata (rodzice i nauczyciele). Tym razem wygrali uczniowie.
Chocia¿ zawodom towarzyszy³y spore emocje, to i tak przede wszystkim liczy³a siê
dobra zabawa, której tego dnia nie brakowa³o w naszej szkole. Kie³baski z grilla by³y
pyszne, pogoda równie¿ nam sprzyja³a,
wiêc wszystko uda³o siê doskonale.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
znów spotkamy siê na Pikniku Rodzinnym.

Ewa Rejman

Lato u artystów

W dniach od 424 sierpnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku czynna
by³a wystawa Klubu Plastyków S³oneczni pn. Letnie kompozycje w malarstwie i
poezji. Uroczyste otwarcie wystawy po³¹czone z wieczorkiem poetyckim cz³onków
Klubu Le¿ajskich Poetów nast¹pi³o 4 sierpnia br. w sali kameralnej MCK.
Ka¿da pora roku ma swój urok, szczególne za walory  lato. Uchwyciæ jego
piêkno s³owem, utrwaliæ na p³ótnie to rola
poetów i malarzy. Nasze wiersze i obrazy
to cz¹stka nas samych, naszych odczuæ,
doznañ w zderzeniu z piêknem, które nas
otacza.
W letniej wystawie S³onecznych
uczestniczy³o 20 artystów i 7 poetów. Pokazano ponad 100 prac oraz 40 rzeb. Tym

razem wystawia³o swoje prace dwoje nowych cz³onków Klubu: Ma³gorzata Sieczkowska i Mariusz Kijowski.
Mimo ¿e wystawa by³a czynna w okresie urlopowym, zwiedzi³o j¹ ponad tysi¹c
osób. Gocilimy turystów z Ukrainy, Francji, Belgii. Mamy wiele wpisów do Kroniki
z podziêkowaniem za to, co robimy. 17 prac
zosta³o sprzedanych. A rekordzistk¹ w jednorazowym zakupie prac jest mieszkanka
Le¿ajska, która systematycznie odwiedza
ka¿d¹ nasz¹ wystawê, za co jestemy jej
wdziêczni.
Dziêkuj¹c wszystkim, którzy zechcieli
przyjæ na nasz¹ wystawê, zapraszamy na
nastêpn¹ o tematyce jesiennej w listopadzie.

Plastyk z Klubu S³oneczni
Alina Hasiak

Gie³da Piosenki

Le¿ajska Gie³da Piosenki po raz kolejny odby³a siê 21 sierpnia br. na estradzie przed MCK w Le¿ajsku.
Publicznoæ nie zawiod³a, o czym wiadczy³y t³umy zgromadzone przed wystêpuj¹cymi artystami. A by³y to: Marzena Dudek, Micha³ Mazur i Beata Lewicka. Nominacjê do kolejnego etapu otrzyma³a  g³osami publicznoci  Marzena Dudek wykonanie piosenki Dla ciebie.
Gwiazd¹ przegl¹du by³ zespó³ Outsider Blues z Przeworska, który swymi
utworami poderwa³ do tañca le¿ajsk¹ publicznoæ.
Kolejna Gie³da Piosenki odbêdzie siê 25
wrzenia br. Zg³oszenia przyjmowane s¹ w
MCK w Le¿ajsku przez Bart³omieja Urbañskiego. Preferowane s¹ utwory autorskie,
wykonywane na ¿ywo. Jest to szansa dla
ka¿dego, który lubi piewaæ i przede
wszystkim bawiæ innych. Byæ mo¿e le¿ajska Gie³da Piosenki wy³oni talenty, które
w przysz³oci zab³ysn¹ tak¿e na polskiej
scenie muzycznej.

(af)

Wakacje w trójce

U harcerzy

To bardzo niegrzecznie pozwoliæ sobie
d³ugo na siebie czekaæ. Wiêc, ¿eby nie sprawiæ zawodu wakacjom, ju¿ w pierwszy ich
dzieñ czyli 21 czerwca czterdziestu zuchów,
harcerzy i aktywnie dzia³aj¹cych cz³onków
samorz¹du szkolnego trójki wyruszy³a na
biwak.
Jak zwykle pani dyrektor M. Burda
Szko³y Podstawowej w Zmys³ówce przyjê³a nas z otwartymi ramionami i odda³a
we w³adanie m³odzie¿y ca³¹ sw¹ placówkê.
Krótka chwila na rozpakowanie siê i...
zaczê³a siê letnia zabawa. Dh Damian Dec
podzieli³ wszystkich na plemiona indiañskie. Póniej ju¿ tylko od pomys³owoci i
harcerzy: Bartka Zania, Adama Kuprasa, Adama Skrutka i Marcina Marciñca,
którzy przygotowali program, zale¿a³ wybór nazwy plemiona, totemu i strojów charakterystycznych tylko dla okrelonej grupy. Na wieczornym ognisku odby³a siê prezentacja nowego jêzyka indiañskiego, makija¿u, wspania³ych opowieci.
Drugiego dnia od rana  sztuka maskowania siê, tropienia ladów, nauka znaków
patrolowych, a wszystko po to, by odnaleæ grupê kadry ukryt¹ w lesie. Nie by³o
to ³atwe. Wskazówki w lesie te¿ by³y zamaskowane.
Pónym wieczorem najwa¿niejszy moment dla zuchów. Przy ognisku nastrojowe piosenki harcerskie, gawêda o ogniu,
opowieæ o zuchu i... obietnica zuchowa
z³o¿ona organizatorkom biwaku  El¿biecie Furmañskiej, Gra¿ynie Olszowy i El¿-

biecie Sobejko. Wystrzeli³y w górê p³omienie ogniska, znaczek zuchowy ogrzany w
ogniu nabra³ szczególnej mocy.
W nocy harcerze starsi z 14 Turystyczno-wêdrowniczej dru¿yny harcerskiej Jastrz¹b przygotowali bieg nocny dla cz³onków samorz¹du szkolnego. Trzeba by³o
wykazaæ siê du¿¹ odwag¹, aby w ciemnociach przejæ zawi³¹ drogê poród strachów i potêpieñców poszturchuj¹cych
biednych biwakowiczów. Godzinne tortury wszyscy dzielnie znieli, w nagrodê mogli pojedziæ na linie zawieszonej miêdzy
drzewami. Chyba wszyscy po raz pierwszy
jechali przyczepieni specjaln¹ uprzê¿¹ wysoko nad ziemi¹.
D³ugo mo¿na by³oby jeszcze opowiadaæ
o wszystkich atrakcjach. Kto by³ na biwaku, ten wie, a kto nie by³, niech siê z nami
wybierze  zapraszamy.
Dziêkujemy pañstwu Gryglom za podarowanie nam kie³basy na ognisko.
Tylko cztery dni zosta³y po biwaku na
pakowanie plecaków i tym razem grupa 35
osób z Le¿ajska wyruszy³a na odpoczynek
daleko, bo a¿ do winoujcia. Dzieci ze
szkó³ podstawowych i z gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku wyjecha³y nad morze pod
opiek¹ E. Furmañskiej i R. Ranikiewicz.
Wspólnie opracowany program zosta³ z radoci¹ przyjêty przez kolonistów.

El¿bieta Furmañska
* * *

U sportowców

Od 1526 lipca br. M. Baran, J. Zygmunt, R. Dziki i P. Wojtyna, m³odzi siatkarze UKS Trójka ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Le¿ajsku uczestniczyli w obozie siatkarskim we Frysztaku na obiektach specjalnego orodka szkolno-wychowawczego.
Oprócz zajêæ typowo treningowych, które
prowadzi³ szef wyszkolenia PROZP trener
siatkówki A. £oza, sportowcy korzystali z
basenu k¹pielowego, obok którego rozgrywali mecze w siatkówkê pla¿ow¹. Oprócz
naszych sportowców w obozie uczestniczyli
najlepsi siatkarze z Rzeszowa, Strzy¿owa,
Niska i St. Woli.
Od 18 sierpnia br. do koñca wakacji ju¿
wznowili treningi siatkarze w SP 3 pod
okiem Jana Macha. Zajêcia odbywa³y siê
codziennie, frekwencja dopisywa³a. Pewnie
mo¿na siê spodziewaæ wietnych wyników
w tym roku, na pewno nie gorszych ni¿ w
ubieg³ym roku szkolnym.

Jan Mach

Basket 2003

W okresie od 31 lipca do 28 sierpnia br.
Fundusz Lokalny Powiatu Le¿ajskiego
przy Le¿ajskim Stowarzyszeniu Rozwoju
organizowa³ I Turniej w Mini Kosza Le¿ajsk Basket 2003. G³ównym celem tego
przedsiêwziêcia, realizowanego w efekcie
projektu B¹d partnerem  daj szansê
wspó³fiansowanego przez Uniê Europejsk¹
z programu Phare ACCESS 2000, by³o zagospodarowanie wolnego czasu m³odzie¿y
pozostaj¹cej w miecie na okres wakacji.
Udzia³ w turnieju zg³osi³o 6 dru¿yn sk³adaj¹cych siê z ch³opców i dziewcz¹t w wieku od 12 do 17 lat (w sumie oko³o 50 osób).
Mecze, dziêki uprzejmoci dyrektorów Ryszarda Pysza i Józefa Rzeszutko odbywa³y siê w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku, a w pocz¹tkowej
fazie rozgrywek na otwartym boisku Szko³y Podstawowej nr 2. W ka¿dy czwartek
dru¿yny pojawia³y siê na parkiecie, aby
rywalizowaæ ze sob¹ w duchu walki fair
play. Podczas zawodów nie brakowa³o sztuczek znanych z boisk NBA, komicznych
sytuacji, które poprawia³y i tak ju¿ wspania³¹ atmosferê.

Chêæ walki i d¹¿enie do zwyciêstwa okupione by³y niekiedy kontuzjami. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e pomimo tego wszystkie
dru¿yny pojawia³y siê w pe³nych sk³adach
na kolejnych meczach. Walka do koñca
by³a niezwykle zaciêta. Zwyciêska dru¿yna wy³oniona zosta³a dopiero podczas
ostatniej, pi¹tej kolejki rozgrywek.
Turniej zakoñczony zosta³ meczem pomiêdzy zwyciêsk¹ dru¿yn¹ Mapetów, a
doros³ymi amatorami koszykówki z Le¿ajska. Uroczyste zakoñczenie i podsumowanie zawodów z wrêczeniem pami¹tkowych
dyplomów i nagród uczestnikom turnieju
odby³o siê 29 sierpnia br. w siedzibie Le¿ajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy zaanga¿owali siê osobicie, finansowo lub
rzeczowo w przygotowanie i realizacjê
turnieju, w szczególnoci za: Tomaszowi Kisielewiczowi, Barbarze Urbanik,
Joannie To³pa, Urzêdowi Miejskiemu w
Le¿ajsku, Elektrociep³owni Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie, Zak³adom Chemicznym Organika Sarzyna S.A., Niepublicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej
Lekarz Rodzinny w Le¿ajsku, Pubowi LEGENDA, Drogerii NATURA, Katolickiemu Radiu VIA, Tygodnikowi
WPROST oraz Parafii Farnej i O. Bernardynom z Le¿ajska za pomoc w promocji wydarzenia.

Robert Skwara
Le¿ajskie Stowarzyszenie
Rozwoju

Jedz
warzywa i owoce!

Chcesz zachowaæ m³odoæ, zdrowie
i zgrabn¹ sylwetkê, jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce!
Fundacja Promocja Zdrowia wznawia
jesienn¹ edycjê konkursu dla tych, którzy
chc¹ byæ zdrowi. Zacznij ju¿ od jutra jeæ
5 razy dziennie warzywa i owoce. Powiadom nas o tym fakcie, wysy³aj¹c kartê konkursow¹, która wemie udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród. Wyniki konkursu podamy do wiadomoci publicznej, a
laureatów zawiadomimy listownie.
Karty konkursowe mo¿na otrzymaæ w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Le¿ajsku, Miejskim Centrum
Kultury w Le¿ajsku i Nowej Sarzynie oraz
w lokalnych mediach.
Prosimy wysy³aæ je do 30 wrzenia
2003 r. Nades³ane po tym terminie wezm¹
udzia³ w nastêpnej edycji konkursu.

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
lek. med. Leszek Solarz

MZK dziêkuje

Miejski Zak³ad Komunalny sk³ada
mieszkañcom naszego miasta gor¹ce podziêkowania za ogromny wk³ad, jaki wnosz¹ przy selektywnej zbiórce odpadów, nadaj¹cych siê powtórnie do przeróbki.
Zauwa¿amy jednak, ¿e nasze pojemniki mo¿na wykorzystaæ bardziej racjonalnie.
Sk³adanie w nich pustych kartonów
powoduje ograniczenie w nich miejsca dla
innych surowców. Podobnie jest z opakowaniami po napojach tzw. petach  wystarczy je przycisn¹æ nog¹, zgnieæ i zakrêciæ.
Apelujemy do mieszkañców, nie womy
powietrza, oszczêdzaj¹ bogaci i nam siê
op³aci.

MZK
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na ³owy

Festiwal £owiecki

V Miêdzynarodowy Festiwal £owiecki Le¿ajsk 2003 odbêdzie
siê w tym roku w dniach 35 padziernika.
Oto program Festiwalu:

3 padziernika (pi¹tek)
godz. 10.00 (sala widowiskowa MCK)
 Fina³ og³oszonego wczeniej konkursu wiedzy przyrodniczej, w którym wezm¹ udzia³
5-osobowe reprezentacje gimnazjów i szkó³
rednich powiatu le¿ajskiego (w przerwie
spektakl teatralny o tematyce myliwskiej i
wycieczka turystyczno-krajoznawcza).
godz. 11.30 (sala widowiskowa MCK)
 Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myliwskich
godz. 13.30 (teren obok MCK)  Pokaz psów myliwskich
godz. 14.00 (sala kameralna MCK) 
Otwarcie wystaw: Trofeów z polowañ Safari, Pokonkursowej plakatów wykonanych
przez m³odzie¿ szkoln¹ i rocznicowej z okazji 80-lecia Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.
godz. 14.3018.00 (sala widowiskowa
MCK)  Oficjalne otwarcie Festiwalu przez
Burmistrza Le¿ajska Tadeusza Trêbacza,
wyst¹pienie okolicznociowe Prezesa Naczelnej Rady £owieckiej dr. Ireneusza Michasia,
wyst¹pienia zaproszonych goci, odegranie
hejna³u festiwalowego oraz prezentacja zespo³ów uczestnicz¹cych w Festiwalu.
godz. 19.0019.40  koncert organowy w Bazylice OO. Bernardynów (R.
Grudzieñ organy, G. Agratina Fletnia Pana
i cymba³y koncertowe).
4 padziernika (sobota)
godz. 9.30  Uroczysta Msza w. Hubertowska w Bazylice OO. Bernardynów w
Le¿ajsku w oprawie muzycznej Reprezentacyjnego Zespo³u Muzyki Myliwskiej PZ£.
godz. 11.00 (po Mszy w.)  Parada
uczestników na trasie Pl. Mariacki  plac
przed Restauracj¹ 71. W paradzie wezm¹
udzia³: Orkiestra Garnizonowa WP w Rzeszowie, Poczty Sztandarowe Kó³ i Organizacji £owieckich, zaproszone zespo³y krajowe i zagraniczne, m³odzie¿ w strojach
historycznych (£owcy wiata). Paradê
zakoñczy przejazd bryczek z zaproszonymi goæmi.
godz. 12.30 (plac przed Restauracj¹
71)  Otwarcie kiermaszu agroturystycznego (przygotowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne Gospodarstwa
gocinne i Stowarzyszenie Kobiet Razem,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dêbnie pod egid¹ powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Le¿ajsku oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Handzlówki), gie³dy kolekcjonerskiej,
kiermaszów myliwskich oraz stoisk z wyrobami twórców rêkodzie³a ludowego i artystycznego. Pokazy pracy tych twórców.
godz. 13.0013.45 (plac przed Restauracj¹ 71)  Koncert Reprezentacyjnego Zespo³u Muzyki Myliwskiej PZ£.
godz. 14.0016.30 (plac przed Restauracj¹ 71)  Piknik myliwski, (wystêpy zespo³ów myliwskich, kapel, oraz gry i
zabawy dla dzieci).
godz. 15.00  (plac przed Restauracj¹ 71)  Wystêp rycerzy Chor¹gwi Sandomierskiej w widowisku pt.: Legenda
Rycerstwa i Jazdy Polskiej (musztra paradna i bojowa lekkich znaków, lisowczyków, rot tatarskich  gonitwy husarskie).
godz. 16.3019.30 (estrada na Placu przed Restauracj¹ 71)  Koncert galowy z udzia³em laureata GRAND PRIX z
2002 roku, a po og³oszeniu wyników, wystêpy zespo³ów wyró¿nionych w przegl¹dzie
oraz zaproszonych goci i Zespo³u Kameralnego z Rzeszowa (Da Camera).
godz. 20.0024.00 (plac przed Restauracj¹ 71)  Koncert zespo³u rozrywkowego i dyskoteka na wolnym powietrzu.
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Fot. Janusz Berestka
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ekologia
Kompost
z certyfikatem

Po d³ugotrwa³ym okresie starañ Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji S.A.
w Warszawie przyzna³o Miejskiemu Zak³adowi Komunalnemu w Le¿ajsku
uprawnienia do oznaczenia produktu,
jakim jest Polepszacz Gleby Uniwersalny  potocznie zwany kompostem
 certyfikatem bezpieczeñstwa.
Produkt zosta³ wprowadzony w zesz³ym
roku i od tego czasu trwa³y próby i badania
nad nim. Kompost to kolejny wk³ad MZK
Le¿ajsk w dzia³aniach na rzecz ochrony rodowiska naturalnego naszego terenu.
Polepszacz gleby oparty jest na systemie
GWDA. Zastosowanie takiej technologii przekszta³cania osadów i bioodpadów w produkty rynkowe pozwala na to, by ich koszt
wytworzenia by³ ni¿szy ni¿ ogólnie znane i
funkcjonuj¹ce na rynku podobne, konkurencyjne produkty, np. obornik, torf, wêgiel brunatny itp. Funkcj¹ tego systemu jest minimalizacja kosztów, jakie winni ponieæ bezporedni producenci odpadów czyli mieszkañcy miasta i jednostki przemys³owe.
Kompost jest przeznaczony do poprawy ¿yznoci gleb. Wytwarzany jest z masy
organicznej w drodze kompostowania. Nie
zawiera substancji szkodliwych. Dzia³anie
polepszacza gleby podobne jest do dzia³ania obornika. Jego w³aciwoci agrotechniczne sprawiaj¹, ¿e mo¿e byæ on u¿yty na
wszystkich rodzajach gleb i pod ró¿ne roliny. Dojrza³y kompost ma wygl¹d jednolitej, gruze³kowatej, ciemnej, pachn¹cej ziemi¹ len¹ masy.

Imprezy towarzysz¹ce V Miêdzynarodowemu Festiwalowi
£owieckiemu Le¿ajsk 2003
5 padziernika (niedziela)
godz. 8.30  Uroczysta odprawa przed
polowaniem (plac przed Nadlenictwem
w Le¿ajsku).
godz. 9.0013.00  Polowania w Julinie i okolicznych miejscowociach z
udzia³em zaproszonych goci.
godz. 13.30  Pokot zwierzyny i wrêczenie królowi polowania pucharu przez
Wojewodê Podkarpackiego  w Julinie. Po
pokocie uroczyste lubowanie nowo przyjêtych myliwych do kó³ ³owieckich Dzik,
Polana i Wydra.
godz. 14.0020.00  Biesiada myliwska w Julinie.
godz. 10.0012.00  zwiedzanie Le¿ajska i okolic przez goci, nie bior¹cych udzia³u w polowaniu, oraz zwiedzanie Muzeum
Prowincji Ojców Bernardynów w Le¿ajsku.

Fot. A. Kulis

Fot. £ukasz Kornafel
W ostatnich latach zmienia siê rola oraz
miejsce kompostowania w systemie gospodarki odpadami. Generalnie odstêpuje siê
od tradycyjnych technologii kompostowania ca³ej masy odpadów komunalnych, które daj¹ kompost nieodpowiedniej jakoci i
prowadz¹ do wytwarzania nowych odpadów
wymagaj¹cych dalszego unieszkodliwiania.
Selektywne gromadzenie odpadów organicznych pochodzenia biologicznego pozwala produkowaæ kompost wysokiej jakoci. Dziêki selektywnej zbiórce bioodpadów
wyd³u¿a siê czas eksploatacji wysypiska o
oko³o 20 procent. Du¿¹ zalet¹ kompostowania jest przywrócenie rodowisku sk³adników glebo-twórczych. Prognozy z pocz¹tków lat osiemdziesi¹tych przewidywa³y, ¿e
kompostowanie stanie siê podstawow¹
metod¹ utylizacji odpadów komunalnych
w Polsce. Najwiêcej odpadów jest kompostowanych w Portugalii i Hiszpanii  oko³o
17 proc. unieszkodliwianych odpadów,
nastêpnie w Danii  oko³o 9 proc. i Francji
 oko³o 8 proc. W wymienionych krajach
produkowane komposty znajduj¹ szeroki
zbyt w produkcji winoroli, ogrodnictwie,
warzywnictwie, produkcji rolnej i szkó³karstwie. Równie¿ du¿e iloci kompostów produkuje Austria, ale przeznacza je g³ównie
na cele rekultywacyjne.
Podsumowuj¹c kompostowanie jest
doskona³¹ metod¹ przetwarzania osadu
ciekowego, bêd¹cego k³opotliwym odpadem, w cenny surowiec nawozowy.
Wiêcej na temat kompostowania oraz
systemu GWDA mo¿na znaleæ na stronie www.gwda.pl.

Marek Smycz

Wycieczka do MZK

Kszta³towanie wiadomoci ekologicznej uczniów oraz propagowanie
postaw proekologicznych jest jednym z za³o¿eñ szkolnego programu wychowawczego. Szko³a Podstawowa nr 1 oprócz konkursów ekologicznych
organizuje wycieczki, których celem jest prezentacja ró¿nego rodzaju
inicjatyw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska.

Wicekurator Miros³aw Karapyta z laureatami z SP nr 3 w Le¿ajsku.

Stra¿nicy przyrody
(II nagroda w województwie)

Mali Przyjaciele przyrody z trójki
zostali laureatami wojewódzkiego konkursu Ekologia w prozie i poezji, organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora
Owiaty i Okrêgow¹ Radê £owieck¹ PZ£ w
Rzeszowie.
Od wielu lat na ca³ym wiecie podejmowane
s¹ dzia³ania, których celem jest podniesienie
kultury ekologicznej spo³eczeñstw. Ten problem
nas tak¿e interesuje. Postanowi³ymy uczyæ swoich podopiecznych mylenia o ekologii i kszta³towaæ w³aciwe postawy wobec rodowiska naturalnego. Dlatego dzieci z klas IIII SP 3 dzia³aj¹ w kó³ku ekologicznym Przyjaciele zielonego
lasu, natomiast uczniowie klas starszych  w
kó³ku ekologicznym Orlik.
Staramy siê wykszta³caæ w wychowankach
poczucie odpowiedzialnoci za stan rodowiska
oraz troskê o zachowanie go dla przysz³ych pokoleñ. Przywieca nam has³o: Przyroda mo¿e
istnieæ bez cz³owieka, ale cz³owiek nie mo¿e istnieæ bez przyrody.
Nasza szko³a usytuowana jest w niedalekiej
odleg³oci od rezerwatu Las klasztorny i ostoi
bobrowej oraz siedziby Nadlenictwa Le¿ajsk.
Staramy siê wykorzystaæ tê okolicznoæ i dlatego czêsto wybieramy siê na wycieczki, by poznaæ faunê i florê pobliskich lasów, w czym bardzo pomaga nam prezes Ko³a £owieckiego Polana Lech Steliga. Opowiada on o ciekawostkach z ¿ycia lenych zwierz¹t, uczy obserwowaæ ptaki, rozró¿niaæ gatunki drzew, prowadzi
do ¿eremi bobrów. Dzieci opiekuj¹ siê odnalezionymi podczas takich wêdrówek mrowiskami, zim¹ dokarmiaj¹ ptactwo i zwierzynê len¹.
Ka¿d¹ wycieczkê starannie przygotowujemy,
k³adziemy nacisk na wyostrzenie zmys³u obserwacji u dzieci, staramy siê, by nauczy³y siê samodzielnego wysnuwania wniosków na podstawie w³asnych spostrze¿eñ.
Rozbudzone u dzieci zainteresowania przyrodnicze mobilizuj¹ nas do organizowania tak¿e wycieczek autokarowych. Odwiedzilimy Arboretum w Bolestraszycach, gdzie uczniowie
poznali nie tylko azalie, ale te¿ wiele gatunków
drzew z ró¿nych czêci wiata. Dzieci zwiedzi³y
te¿ Muzeum £owiectwa w Rzeszowie, pozna³y
cie¿kê dydaktyczn¹ w Borze ko³o G³ogowa M³p.
Zdobyta wiedza i dowiadczenia by³y motywacj¹ do wziêcia udzia³u w wojewódzkim konkursie Ekologia w prozie i poezji. Jego celem
by³o zainteresowanie uczniów literatur¹ opiewaj¹c¹ piêkno naszej przyrody, uwra¿liwienie
na przestrzenny ³ad natury i ochronê rodowiska. Zadaniem konkursu by³o odwiedzenie jednego z zaproponowanych miejsc, nawi¹zanie
wspó³pracy z najbli¿szym Ko³em £owieckim,
przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej oraz prezentacja najciekawszego zak¹tka swojej Ma³ej Ojczyzny.
Dziêki zaanga¿owaniu Ma³ych przyrodników w opracowanie dokumentacji, powsta³a piêkna kronika, która wraz z inscenizacj¹ zosta³y nagrodzone przez jury II
miejscem w województwie. Uwa¿amy to za
du¿y sukces, bo w konkursie wziê³o udzia³ 37
szkó³ podstawowych. Nasi uczniowie w nagrodê otrzymali puchar, ksi¹¿ki o tematyce przyrodniczej i pi³ki. Jestemy dumni z kolejnego
sukcesu uczniów naszej szko³y. Prowadzi³y ich
do niego nauczycielki SP 3: Alicja Chmura, El¿bieta Furmañska i ja.

Beata Grygiel

Uczniowie klas pi¹tych Szko³y Podstawowej
nr 1 w Le¿ajsku tu¿ przed wakacjami pod opiek¹ swoich wychowawców: Krystyny Godziewskiej i Andrzeja Mazurkiewicza udali siê na
wycieczkê do bazy Miejskich Zak³adów Komunalnych w Le¿ajsku, zajmuj¹cej siê odzyskiwaniem i segregacj¹ surowców wtórnych, która
znajduje siê na Podolszynach. Wycieczka po³¹czona zosta³a ze spotkaniem z pracownikiem
MZK, Franciszkiem Andresem. G³ównym celem
wycieczki by³o uwiadomienie uczniom zagro¿eñ dla rodowiska, jakie stanowi¹ odpady, które powstaj¹ w gospodarstwach domowych, oraz
prezentacja jednego ze sposobów radzenia sobie z nimi. mieci i odpadki budz¹ w nas naturalny wstrêt i odrazê. Samo wynoszenie mieci
jest jedn¹ z najbardziej nie lubianych prac domowych. Kojarzy siê z brudem. Ale gdybymy
nie usuwali ich z naszych domów i mieszkañ,
to mielibymy du¿e k³opoty z utrzymaniem porz¹dku i czystoci.
Rosyjski artysta, Ilya Kabakov, który znaczn¹ czêæ swoich prac powiêci³ nieoficjalnej estetyce Zwi¹zku Radzieckiego, czyli ubóstwu,
brudowi, paskudnym zapachom i ¿yciu w takich warunkach, w jednej z nich stwierdzi³, ¿e
mieci podzieliæ mo¿na na suche i mokre.
Suche mieci to takie, które zachowuj¹ swoj¹ formê, i s¹ to zarówno stare papiery, jak i
meble lub samochody. W takich mieciach przeprowadzaæ mo¿na nawet badania archeologiczne. Natomiast mieci mokre to takie, które
trac¹ swoj¹ formê, gdzie wszystko rozk³ada siê
i rozpada, a nastêpnie miesza z sob¹, nie mówi¹c ju¿ o zapachach, które temu wszystkiemu
towarzysz¹. O ile raczej zdecydowanie nie lubimy mieci mokrych, o tyle mieci suche
sk³onni jestemy obdarzaæ pewnego rodzaju, nie
waha³abym siê u¿yæ tutaj tego s³owa, nawet
sympati¹. Jednak¿e nie zmienia to faktu, ¿e jedne i drugie, bez wzglêdu na to, jaki jest nasz
stosunek do nich, przysparzaj¹ nam coraz wiêcej i coraz bardziej trudnych problemów. Na ich
przyk³adzie bowiem mo¿emy bardzo wyranie
zobaczyæ, ¿e to, jak postêpujemy, nie pozostaje
bez wp³ywu nie tylko na to, jak ¿yjemy jako
mieszkañcy naszego miasta, lecz równie¿ na to,
jakie jest otaczaj¹ce nas naturalne rodowisko.
Nasze zainteresowanie ograniczamy zazwyczaj do swoich mieci. Zbieramy je i wynosimy na mietnik. Potem przyje¿d¿a mieciara
i z wielkim, przykrym dla naszych uszu hukiem
i ha³asem zabiera wszystko i wywozi. I raczej
nie obchodzi nas, dok¹d to wszystko jedzie, poniewa¿ nie s¹ to ju¿ nasze mieci, lecz jakie
mieci, a najlepiej mieci s³u¿b oczyszczania
miasta, chyba, ¿e mieci te wyrzucane s¹... blisko miejsca, w którym mieszkamy. Wówczas zaczynamy siê denerwowaæ, z³ociæ i odczuwaæ
niepokój, poniewa¿ nasza okolica przesta³a byæ
dostatecznie czysta i zaczê³a stanowiæ zagro¿enie... dla nas. Ale jeli mieci wywo¿one s¹ wystarczaj¹co daleko, to wówczas i samo zagro¿enie, tak sk³onni jestemy myleæ, jest równie¿
daleko i nie musimy siê nim przejmowaæ.
Ale mieci jest coraz wiêcej i wiêcej, i to my,
a nie kto inny, jestemy ich producentami. Problem dotyczy zarówno firm, które dostarczaj¹
na rynek ró¿nego rodzaju towary, dobra i us³ugi, jak i nas, tych, którzy jestemy ich konsumentami. Piêkne przedmioty i opakowania ciesz¹ nasze oczy, nie mówi¹c ju¿ o ró¿nego rodzaju kolorowych pismach i magazynach, czy
te¿ u³atwiaj¹cych nasze ¿ycie us³ugach. Czy zastanawialimy siê kiedykolwiek nad tym, z czego to, co kupujemy, zosta³o wykonane, albo jak
to, co zamawiamy, jest wykonywane?
Wiemy, ¿e papier produkowany jest z pozyskiwanej z drewna celulozy, a to oznacza, ¿e do
jego produkcji potrzebne jest drewno z drzew.
Czy widzielimy kiedykolwiek uprawy drzew do
produkcji papieru? Nie, i s³usznie, poniewa¿
takimi uprawami s¹ nasze lasy, czyli nasze
rodowisko naturalne. A czy widzielimy pro-

dukcjê zwi¹zków krzemu, czyli mówi¹c po prostu piasku, do wytwarzania szk³a? Nie, i równie¿ s³usznie, poniewa¿ piasek taki pobierany
jest bezporednio z naszego rodowiska naturalnego. A czy zastanawialimy siê, sk¹d pochodz¹ materia³y do budowy naszych domów?
Najlepszy piasek jest z Sanu. A cement?
Moglimy siê cieszyæ z tego, ¿e pojawi³y siê
tworzywa sztuczne, poniewa¿ wydawa³o siê, ¿e
w ten sposób mo¿e zostaæ ograniczona eksploatacja zasobów rodowiska naturalnego. Ale
wkrótce okaza³o siê, ¿e tworzywa te ulegaj¹ rozk³adowi przez kilkaset lat!
To w³anie z powodu tego rodzaju problemów opracowane zosta³y technologie przyjazne
dla rodowiska, w tym równie¿ technologie ponownego przetwarzania odpadów i mieci. Koncepcja jest prosta - mamy tylko jedn¹ Ziemiê, a
skoro i tak nie mo¿emy cofn¹æ rozwoju naszej
cywilizacji do epoki przedprzemys³owej (chocia¿
byli tacy, którzy próbowali to zrobiæ), to przynajmniej w tej epoce, rozwiniêtego przemys³u
starajmy siê robiæ wszystko, by jeli nie zlikwidowaæ, to przynajmniej zminimalizowaæ dla Ziemi (czyli dla planety, na której ¿yjemy) skutki
naszego cywilizacyjnego rozwoju. A firmowym
znakiem tego rozwoju sta³y siê tworzone przez
nas sztuczne góry, czyli góry mieci.
Najprostszym sposobem radzenia sobie z
problemem mieci i odpadków by³o dokonanie
podzia³u na mieci suche i mokre (sta³o siê
to niezale¿nie od Kabakova). Nastêpnie wprowadzona zosta³a segregacja mieci suchych.
W naszym miecie ju¿ jaki czas temu pojawi³y
siê pojemniki na miecie suche. By³y to pojemniki w kolorach: bia³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym. Ka¿dy kolor odpowiada jednemu rodzajowi suchych mieci (papierom,
opakowaniom plastikowym i foliom, opakowaniom ze szk³a oraz opakowaniom z metalu), które oddawane s¹ ponownie do przetwarzania
(jako surowce wtórne). I ten sposób postêpowania, jako jeden z najprostszych i najskuteczniejszych, praktykuje siê niemal wszêdzie.
Tym w³anie, odzyskiwaniem i segregacj¹
surowców wtórnych, zajmuje siê baza Miejskich
Zak³adów Komunalnych na Podolszynach. W
bazie tej posegregowane przez nas mieci poddawane s¹ mechanicznemu sprasowaniu w
du¿e, szecienne kostki. Kostki sprasowanego
papieru, opakowañ foliowych i metalowych
uk³adane s¹ nastêpnie na drewnianych paletach i transportowane do odpowiednich zak³adów przemys³owych do dalszej obróbki. Podobnie rzecz ma siê ze szk³em  posegregowane,
osobno bia³e, osobno kolorowe, wywo¿one jest
do huty. Dlatego wa¿ne jest, ¿ebymy przy wyrzucaniu mieci suchych nie mieszali ich z
mokrymi, na co zwróci³ uwagê nasz przewodnik Franciszek Andres. W bazie tej sk³adowany
jest tak¿e gruz, który wykorzystywany jest nastêpnie do ró¿nego rodzaju robót budowlanych.
Podczas wycieczki, na przyk³adzie postêpowania proekologicznego z suchymi mieciami,
uczniowie mogli przekonaæ siê, ¿e to, co mo¿e
wydawaæ siê dziwactwem, zawracaniem g³owy, ma nie tylko sens, lecz jest równie¿ lepsze
od dotychczasowych sposobów radzenia sobie
z problemem mieci  mieszania ich, wywo¿enia do lasu, sk³adowania w ha³dach.
Na zakoñczenie naszej wycieczki F. Andres
przypomnia³ nam, ¿e w roku szkolnym 2002/
2003 dla uczniów szkó³ le¿ajskich organizowany jest przez MZK Le¿ajsk konkurs na zbiórkê
surowców wtórnych, którego celem jest aktywne kszta³towanie postawy proekologicznej
uczniów poprzez zbieranie i segregowanie suchych mieci - makulatury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych i stalowych, szk³a.
Zyska na tym nie tylko nasze miasto, lecz równie¿ nasze rodowisko naturalne. To wa¿ne, bo
gdybymy je zniszczyli, nie moglibymy ¿yæ.

Krystyna Godziewska

Biuletyn Miejski 1 9

...

szachy
Gramy w szachy

Dlaczego warto graæ w szachy?

Historia
szachów

Niew¹tpliwie szachy maj¹ pozytywny
wp³yw na charakter i umys³ graj¹cego.
Uprawianie gry w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowoci, jak:  zdolnoæ koncentracji uwagi,  umiejêtnoæ
analizy i dedukcji z³o¿onej sytuacji,  pobudzanie wyobrani,  nawyk cierpliwoci,
 samodzielnoæ w podejmowaniu decyzji,
 sprawnoæ w planowaniu i realizacji operacji wymagaj¹cych stosowania strategii i
taktyki,  zaprawa pamiêci itd.
Udzia³ w rozgrywkach turniejowych i
meczowych wymaga ponadto odpornoci
psychicznej (np. nie za³amywanie siê przy
przegranej lub pope³nionym b³êdzie) oraz
czysto sportowego traktowania gry, tego co
okrela siê jako fair play, czyli honorow¹
i uczciw¹ grê. Z tych wzglêdów szachy uznane zosta³y za wa¿ny czynnik w edukacji
m³odzie¿y, a nauczanie gry w szachy wesz³o
do programów szkolnych w wielu krajach.
Na wychowawcze zalety gry szachowej
zwraca³ uwagê ju¿ Benjamin Franklin w
swej publikacji Moralnoæ gry szachowej
(1779), a tak¿e Kazimierz Krupski w Strategice szachowej (1835 i 1844). We wspó³czesnej literaturze pedagogicznej szachy
stanowi¹ nieomal jeden z wzorcowych przyk³adów korzyci uzyskiwanych w praktyce
wychowawczej zarówno m³odego pokolenia,
jak te¿ i ludzi doros³ych.

(czêæ druga)

Z koñcem redniowiecza i pocz¹tkiem
renesansu, kiedy to kultura europejska k³ad³a coraz wiêkszy nacisk na inteligencjê i
zdolnoci jednostki, zacz¹³ siê z³oty wiek
szachów. Ka¿dy renesansowy dwór szczyci³ siê swoim w³asnym mistrzem i nauczycielem gry. W ówczesnych traktatach teoretycznych nie tylko zapisano zasady bardzo podobne do obowi¹zuj¹cych wspó³czenie, ale równie¿ zaczêto przedstawiaæ przyk³ady fragmentów rozgrywek, a nawet ca³ych partii. Na pocz¹tku najs³awniejszymi
graczami i teoretykami byli Hiszpanie, pozostaj¹cy pod wp³ywem arabskim. Póniej
pa³eczkê przejêli W³osi, którzy stosowali
swoje, ró¿ni¹ce siê od innych, metody gry.
W pónych latach XV wieku gra zosta³a
radykalnie zmieniona. Bardzo rozszerzono
dzia³ania hetmana (wezyra), goniec za zamieni³ inn¹ bierkê. Dodatkowo zmieniono
kilka regu³ gry, aby uczyniæ j¹ bardziej ekscytuj¹c¹  na przyk³ad ustalono zasadê
przemiany (promocji) piona, który dotar³ na
ostatni¹ liniê, w dowoln¹ figurê.
W XVIII wieku szachy zrobi³y furorê we
Francji, gdzie nazywano je echecs. W kawiarniach, miejscach spotkañ mieszczañstwa, tej inteligentnej rozrywce oddawali
siê z entuzjazmem nawet tak wielcy filozofowie jak Rousseau i Voltair. Bywali nawet
zawodowcy utrzymuj¹cy siê z tego procederu  grywali w szachy przeciw klientom
kawiarni i zajazdów, w których zamieszkiwali.
W XIX wieku gra zwana chess podbi³a
równie¿ Wielk¹ Brytaniê. Howard Staunton, jeden z najwiêkszych angielskich szachistów wszech czasów przedstawi³ regu³y, notacjê i limit czasu na posuniêcia. Do
tej pory istnia³o wiele ró¿nych regu³ gry w
szachy. Nie by³o nawet standardowego zapisu posuniêæ, a niekiedy partie przerywano, poniewa¿ jeden z graczy tak d³ugo siê
namyla³, ¿e jego przeciwnik zasypia³. W
roku 1851 Staunton zorganizowa³ pierwszy miêdzynarodowy turniej szachowy, w
którym brali udzia³ najlepsi zawodnicy z
ca³ego wiata. Turniej odby³ siê w Londynie. Od tej chwili szachy sta³y siê najpopularniejsz¹ gr¹ na wiecie. Turnieje rozgrywano wszêdzie, przyjêto standardowe
regu³y gry.
Dzisiaj setki milionów ludzi na ca³ym
wiecie gra w szachy. Mamy turnieje, na
których poszczególne rozgrywane partie
wywietla siê na wielkich ekranach wideo,
aby widzowie mogli na bie¿¹co ledziæ ich
przebieg. Mamy wielk¹ liczbê komputerowych programów szachowych, wiêcej ni¿
jakiejkolwiek innej gry. W samych Stanach
Zjednoczonych sprzedano ponad 5 milionów ich kopii!
Obecnie coraz bardziej jestemy uzale¿nieni od wytworów naszej inteligencji i coraz bardziej je cenimy. Jaka gra mo¿e byæ
lepsza ni¿ szachy? Partnerem mo¿e byæ
komputer, mo¿na te¿ skorzystaæ z Internetu.
Ludzie czêsto uwa¿aj¹, ¿e szachy to gra
dla intelektualistów albo, ¿e jej regu³y s¹
zbyt trudne do opanowania. Nic bardziej
mylnego  ka¿dy mo¿e opanowaæ regu³y i
nauczyæ siê graæ ca³kiem dobrze. I pokochaæ szachy na zawsze.
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potrzebê dog³êbnego studiowania teorii
szachów. Jednoczenie szachy odkrywaj¹
w³aciwe znaczenie przyswojonej wiedzy w
praktycznym dzia³aniu. Dowiadczenie
pokazuje, ¿e najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia teoretycznego szachów nie gwarantuje bezb³êdnej gry w ró¿nych pozycjach.
W celu w³asnego rozwoju szachista powinien nauczyæ siê samodzielnie wykorzystywaæ swoj¹ wiedzê i nawyki do podjêcia decyzji stosownie do ró¿nych konkretnych
sytuacji. W tym sztuki analizy porównawczej  umiejêtnoci odnajdywania ró¿nic i
podobieñstw w zbli¿onych sytuacjach.
Niew¹tpliwie korzystny wp³yw maj¹ szachy na rozwój pamiêci. W toku mylenia
szachisty pierwszoplanowe znaczenie zajmuje logiczne (znaczeniowe) a nie mechaniczne zapamiêtywanie.
Praca z szachami stymuluje rozwój fantazji, wyobrani i przewidywania. Taki
czy inny ruch nie nale¿y wykonywaæ w
przekonaniu, ¿e mo¿e siê uda  musz¹ byæ
rozpatrzone wszystkie za i przeciw zaistnia³ej operacji. Szachista powinien kierowaæ siê szkolnymi przes³ankami, tote¿
marzenia, lekkomylnoæ, za³o¿enia z
góry s¹ niedopuszczalne. Uczeñ  szachista wie, ¿e musi niezmiennie ledziæ obiektywne warunki gry, aby przewidywaæ rozwój sytuacji na planszy. Badania psychologów i pedagogów udowodni³y, ¿e podstawowymi elementami, charakteryzuj¹cymi
twórcz¹ dzia³alnoæ cz³owieka s¹: mo¿liwoæ samodzielnego przenoszenia nabytej
teorii i praktyki w now¹ rzeczywistoæ,
okrelenie nowych problemów w znanych
standardowych warunkach, dostrzeganie
nowych funkcji znajomego obiektu, umiejêtnoæ oryginalnego sposobu decydowania. Wszystkie te jakoci formu³uje siê w
procesie pracy z szachami.
Wp³yw szachów na psychikê nie ogranicza siê do funkcji intelektualnych, ucz¹
zdyscyplinowania, systematycznej samokontroli, wytrzyma³oci, samozaparcia, rozwijaj¹ umiejêtnoæ obiektywnej samokrytyki.

Andrzej Mazurkiewicz
Ju¿ po pierwszych krokach wtajemniczenia szachowego m³ody gracz przekonuje siê, ¿e sama chêæ wygrania partii, osi¹gniêcia przewagi materialnej czy przeprowadzenia piêknej kombinacji na planszy
nie wystarczy. Silne posuniêcia pozycyjne
i kombinacyjne nie powstaj¹ z przypadku
a wymagaj¹ okrelonych zabiegów przygotowawczych i powinny mieæ solidne podstawy. Okazuje siê, ¿e kombinacja jest
mo¿liwa tylko wtedy, jeli: * po³¹czy siê
szereg zasad pozycyjnych, * skoordynuje
siê dzia³anie figur, * uzyska przewagê si³
na jakimkolwiek fragmencie planszy, * zabezpieczy przed niebezpieczeñstwem króla. Tym samym szachy niew¹tpliwie ucz¹,
¿e dokonanie wyboru najbardziej trafnych
decyzji zawsze powinno opieraæ siê na
obiektywnej ocenie istniej¹cych warunków.
Istocie szachów absolutnie nie odpowiadaj¹
przypadkowe posuniêcia: za ka¿dy nieprzemylany ruch szachista mo¿e ponieæ karê
w postaci straty dobrej pozycji swoich figur i przegrania partii.
Szachy to potê¿ny bodziec rozwoju
¿¹dzy wiedzy. Ju¿ pierwsze dowiadczenie walki na planszy pokazuje pocz¹tkuj¹cemu szachicie, ¿e móg³by on unikn¹æ
wielu b³êdów, a nawet przegrania partii,
gdyby zapozna³ siê z wczeniej opracowanymi i znanymi teoretycznymi nowinkami
i regu³ami. Tak pocz¹tkowo powstaje chêæ
poznania elementów nowych kombinacji i
pu³apek, która nastêpnie przeradza siê w

Rozwi¹¿ zadanie

Mat w dwóch posuniêciach.

Szko³a Podstawowa
nr 1 w Le¿ajsku

zaprasza wszystkich chêtnych
do udzia³u
w zajêciach szachowych,
które odbywaæ siê bêd¹
we wtorki oraz czwartki
w godzinach 14.0016.00

...

...

promocja
Z³oty kufel

Trzecia edycja Turnieju Miast O
Z³oty Kufel rozpoczê³a siê w tym roku
28 czerwca w Jale, a zakoñczy³a 30
sierpnia w Sanoku. Jak zwykle organizatorem tej imprezy jest Grupa ¯ywiec,
a sponsorem  Browar Le¿ajsk. Poza
Jas³em i Sanokiem o Z³oty Kufel walczy³y Nisko, Jaros³aw i  oczywicie 
Le¿ajsk.
Nasza reprezentacja pierwszy turniej
wygra³a, w drugim by³o trochê gorzej. W
tym te¿ siê niestety niezbyt nam powiod³o.
26 lipca na stadionie Pogoni w Le¿ajsku
chocia¿ mocno dopingowalimy nasz¹ dru¿ynê, bezapelacyjnym zwyciêzc¹ zosta³a
ekipa Niska. I ju¿ wtedy zapewni³a sobie
zwyciêstwo. 30 sierpnia w Sanoku reprezentacje bior¹cych w Turnieju miast walczy³y o miejsca od drugiego do ostatniego.
W ka¿dym miecie rywalizowano w innych konkurencjach, podporz¹dkowanych
konkurencji wiod¹cej. W Le¿ajsku by³a ni¹
pi³ka no¿na, jako ¿e Pogoñ w minionym
sezonie (i obecnym te¿) jest w lidze niczym
as atutowy w bryd¿u. W Jale kuflowe konkurencje odbywa³y siê na basenie, w pozosta³ych miejscowociach  na stadionach.
W Nisku dominowa³a siatkówka, w Jaros³awiu lekkoatletyka, a w Sanoku  sporty
zimowe. Wszystkie konkurencje zawiera³y
w sobie element zabawy, nawet ¿artu, bo
czym¿e nazwaæ bieg po oponach na wodzie
czy zjazd na piêcioosobowych nartach?
Albo w kole na linach przenoszenie pi³ki
futbolowej? Niestety, to wszystko trzeba
by³o wykonaæ z pe³n¹ maestria i na czas.
Sêdziowie byli nieub³agani.

Ostatecznie zajêlimy czwarte, czyli
przedostatnie miejsce. Niewiele  jak widaæ  pomóg³ nam fakt, ¿e w konkurencji
korfball, rozgrywanej w ka¿dym miecie,
bylimy zawsze na pierwszym miejscu, a
w konkurencji dla burmistrzów w Jale i
Jaros³awiu nasi byli bezkonkurencyjni.
W gruncie rzeczy chodzi³o o dobra zabawê, rozrywkê, spotkanie ludzi z ró¿nych
miast, nawi¹zanie kontaktów, a przede
wszystkim o spopularyzowanie firmy piwowarskiej.
Le¿ajski Browar  tradycyjnie ju¿  za
pierwsze miejsce ufundowa³ zestaw komputerowy (za 10 tysiêcy z³otych) dla zwyciêzcy, a dla ka¿dej pozosta³ej reprezentacji  sprzêt sportowy (za 5 tysiêcy z³otych).
Imprezy rozpoczyna³y siê w soboty o
godzinie 15.30. Zawsze jedn¹ z konkurencji by³a prezentacja dorobku domów kultury. Po podsumowaniu i og³oszeniu wyników rozgrywek dnia, na estradê wchodzi³y
licz¹ce siê zespo³y rockowe i odbywa³ siê
koncert gwiazd (w Le¿ajsku by³y nimi
Wañka Wstañka i Elektryczne gitary).
By³y to dodatkowe atrakcje, o jakie postara³ siê organizator, ale wp³ywu na ostateczny wynik Turnieju nie mia³y ¿adnego. Turniej w ka¿dym miecie koñczy³ pokaz
sztucznych ogni i dyskoteka.
Za rok o tej porze znów bêdziemy podsumowywaæ wyniki Turnieju o Z³oty Kufel  tak twierdz¹ organizatorzy. Jak wypadnie ekipa Le¿ajska? Zobaczymy za rok.

(bwl)

sport

Pogoñ w roli g³ównej
W pierwsz¹ niedzielê sierpnia br. IV liga rozpoczê³a rozgrywki
rundy jesiennej.
Zarz¹d le¿ajskiej Pogoni postawi³ przed
trenerem i dru¿yn¹ ambitne zadanie  zdobycia mistrzostwa i awans do III ligi.
Obecny sk³ad dru¿yny rokuje nadziejê,
¿e le¿ajska Pogoñ wystêpowaæ bêdzie w roli
g³ównej jako jeden z kandydatów do zdobycia mistrzostwa. Rozegranych dotychczas 8 spotkañ Pogoni bilansuje siê szecioma zwyciêstwami i dwoma remisami, a
zdobycie 20 punktów daje dru¿ynie pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek.
Miejmy nadziejê, ¿e naszym ch³opcom
nie uderzy woda sodowa do g³owy i ka¿dy
mecz traktowaæ bêd¹ powa¿nie, bez lekcewa¿enia przeciwnika, a wówczas zdobycie
mistrzostwa bêdzie w ich zasiêgu.

Sk³ad
Pogoni Le¿ajsk

(kp)

Jacek Dubiel, trener Pogoni Le¿ajsk.

Prezes Klubu: Mieczys³aw Sroka,
kierownik dru¿yny: Pawe³ Kochmañski, trener: Jacek Dubiel.
Bramkarze: Grzegorz Nalepa (77),
Aleksander Stiepaniec (76), Tomasz
wi¹der (86).
Obroñcy: Stanis³aw wi¹der (67),
Jan Rochecki (72), Rafa³ Czy¿ (79),
Wies³aw Baj (79), Szymon Pazdan (83),
Piotr Siek (85).
Pomocnicy i napastnicy: Tomasz
Wilusz (81), Andrzej B³otni (78), Dariusz Bartnik (76), Janusz Iwanicki
(82), Artur Lebioda (75), Tomasz Abramowicz (79), Damian Wyla (84), Stanis³aw Bednarz (74), Pawe³ Kowalczyk
(80), Marcin Szmuc (81), Marcin Zygmunt (84), Szymon Szyde³ko (83),
Krzysztof Sier¿êga (84), Marcin Majcher (83), Andrzej Danielak (83).

Tabela po rozegraniu
omiu spotkañ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

20
18
17
16
16
14
13
12
12
12
11
9
7
6
6
6
3
1

135
137
113
158
127
1313
107
157
126
105
911
911
7 16
1315
1115
510
918
127

Terminarz rozgrywek rundy jesiennej
1 Budowlani-Instal Turbia  POGOÑ Le¿ajsk

03.08.03 (niedziela)

godz.1600

2 POGOÑ Le¿ajsk  Wis³oka Dêbica

10.08.03 (niedziela)

godz.1730

3 MKS Kañczuga  POGOÑ Le¿ajsk

16.08.03 (sobota)

godz.1700

4 POGOÑ Le¿ajsk  B³êkitni Ropczyce

20.08.03 (roda)

godz.1730

5 Galicja Cisna  POGOÑ Le¿ajsk

24.08.03 (niedziela)

godz.1700

6 POGOÑ Le¿ajsk  KKS Kolbuszowianka

31.08.03 (niedziela)

godz.1700

7

03.09.03 (roda)

godz.1700

8 POGOÑ Le¿ajsk  Stal Sanok

07.09.03 (niedziela)

godz.1600

9 Sokó³ Nisko  POGOÑ Le¿ajsk

14.09.03 (niedziela)

godz.1600

10 POGOÑ Le¿ajsk  JKS Jaros³aw

21.09.03 (niedziela)

godz.1600

11 POGOÑ Le¿ajsk  Strug Tyczyn

28.09.03 (niedziela)

godz.1600

12 Górnowia Górno  POGOÑ Le¿ajsk

4/5.10.03.

13 POGOÑ Le¿ajsk  Stal Mielec

12.10.03 (niedziela)

14 Rafineria-Czarni Jas³o  POGOÑ Le¿ajsk

18/19.10.03

15 POGOÑ Le¿ajsk  Syrenka Rowielnica

12.10.03 (niedziela)

godz.1400

16 Unia Nowa Sarzyna  POGOÑ Le¿ajsk

30.10.03 (czwartek)

godz.1500

17 POGOÑ Le¿ajsk  Kronianka Krosno

09.11.03 (niedziela)

godz.1300

Rzemielnik Pilzno  POGOÑ Le¿ajsk

godz.1500
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na ryby

Wakacyjne zawody
dla dzieci

24 sierpnia br. odby³y siê wakacyjne
zawody dla dzieci do 14 lat.
Miejscem zawodów by³ zbiornik Floryda Le¿ajsk. Zawodnicy zebrali siê godzinie
siódmej rano. Zawody trwa³y 2,5 godziny.
Z³owiono 7,016 kg ryb.
Nagrody w zawodach ufundowa³o Ko³o
PZW Le¿ajsk nr 18  ka¿de dziecko, bior¹ce udzia³ w zawodach, otrzyma³o (wybra³o
sobie) nagrodê. W kategorii do lat 10 startowa³o jedenastu zawodników (1 miejsce 
Micha³ D¹browski; 2 miejsce  Bart³omiej
D¹browski; 3 miejsce  Marta M¹czka),
a w kategorii 11 do 14 lat  trzynastu zawodników (1 miejsce  Blanka Gdula, 2
miejsce  Dawid Barczak; 3 miejsce: Kamil Decowski i Rafa³ Kwieciñski).

Zbiornik Gliniki

Zwyciêzcy rywalizacji (pierwsze 3 dru¿yny).

Zapewne czêæ czytelników BM wie o
tym, ¿e nasze Ko³o przejê³o zbiornik Gliniki do prowadzenia na mim gospodarki
rybacko-wêdkarskiej. Trzeba w³o¿yæ sporo pracy, aby mo¿na by³o go udostêpniæ do
wêdkowania.
Czêæ prac ju¿ wykonalimy, m.in. remont dwóch stron zastawki piêtrz¹cej
wodê.
Trzeba by³o wykonaæ wykopy i gliniane
uszczelnienia. Ponadto wymienilimy zastawkê na rzeczce Jagoda, kieruj¹c¹ wodê
na rów dop³ywowy do zbiornika. Przywieziono cztery przyczepy gliny potrzebne do
uszczelnienia zastawki i odp³ywu wody ze
zbiornika.

I jeszcze pami¹tkowe zdjêcia ze zwyciêzcami...

Sp³awikowe
Mistrzostwa Okrêgu

Najm³odsi uczestnicy zawodów (szeciolatkowie):

15 czerwca br. odby³y siê sp³awikowe
mistrzostwa Okrêgu PZW Rzeszów. W zawodach tych startowa³a dru¿yna z ko³a
PZW nr 18 w Le¿ajsku, która  jak ju¿
wspomnia³em ostatnio w BM  dru¿ynowo
zajê³a 4 miejsce. Ponadto w obs³udze zawodów uczestniczyli jako sêdziowie: sekretarz  Grzegorz Gorzkiewicz, sektor kobiet
 Zbigniew Kryla, sektor seniorów  Zdzis³aw Gdula.

Uszczelnianie przepustu to ciê¿ka praca.

Po zakoñczeniu prac (dzi ju¿ obie strony s¹ uszczelnione).

Marta M¹czka
 3 miejsce

Piotr Decowski
 8 miejsce

V Memoria³
Mietka Dziurzyñskiego
Maraton Karpiowy
W dniach 2829 maja br. na zbiorniku
wodnym O¿anna odby³ siê Maraton Karpiowy V Memoria³ Mietka Dziurzyñskiego.
W zawodach startowa³o 23 dru¿yny po 2
zawodników. I miejsca zajêli: Marian
Chmura i Mateusz Kuras; II  Lech Soko³owski i Henryk O¿ga; III  Józef Gajda i Tadeusz Gajda. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kol. Andrzej D¹browski.
W zawodach z³owiono 32,96 kg ryb! Z
23 startuj¹cych dru¿yn 7 nie z³owi³o klasyfikowanych w zawodach ryb
Sponsorami zawodów byli: Zdzis³aw
Gdula (puchar za najwiêksza rybê); Jerzy Sienkiewicz, Krzysztof Bucior (puchary za I miejsca); Maciej Kucharski Zak³ad
Optyczny: polaroidy (okulary nie tylko dla
wêdkarzy); oraz Zak³ady Piwowarskie w
Le¿ajsku S.A., które zadba³y o 50-litrow¹ beczkê piwa dla uczestników zawodów.

2 2 Biuletyn Miejski

Dru¿yna z Le¿ajska.
Wyniki zawodów:
Dru¿ynowo (22 dru¿yny): 1. Rzeszów
nr 8  11 punktów; 2. Rzeszów nr 3  24
punkty; 3. Rzeszów nr 1  57 punktów; 4.
Le¿ajsk nr 18  60 punktów; 5. Nowa
Sarzyna  66 punktów; 6. Soko³ów Ma³opolski  69 punktów. Indywidualnie 
seniorzy (29 zawodników):1. Kamil Górecki  kadra; 2. Bogus³aw Brud  kadra; 3.
Jerzy Tomaka  Rzeszów nr 8; 15. Eugeniusz Smoleñ  Le¿ajsk nr 18. Indywidualnie  kobiety (8 zawodniczek): 1. El¿bieta Mi¹sik  Rzeszów nr 8; 2. Maria Pietraszek  Rzeszów nr 3; 3. Olga Czarnek 
Rzeszów nr 1; 5. Blanka Gdula  Le¿ajsk
nr 18. Indywidualnie  juniorzy (20 zawodników): 1. Marcin Jówiñski  Rzeszów
nr 3; 2. Krzysztof Zima  Rzeszów nr 2; 3.
Damian wierzb  Rzeszów nr 8; 13. Kryla Grzegorz  Le¿ajsk nr 18. Indywidualnie  kadeci (11 zawodników): 1. Jakub
Zawada  Rzeszów nr 8; 2. Maksymilian
Kurek  kadra; 3. Rafa³ Kwieciñski 
Le¿ajsk nr 18.

Zarz¹d Ko³a serdecznie dziêkuje
wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y siê do tej pory w te prace.
Zgodnie z posiadan¹ umow¹ jedynym
dysponentem zastawki na rzeczce Jagoda,
kieruj¹cej wodê do tego zbiornika, jest nasze Ko³o. Piszê o tym, poniewa¿ zastawka
zosta³a kilkanacie razy uszkodzona. Uda³o
nam siê namierzyæ kilka osób, które dzia³a³y na nasz¹ szkodê, a sprawa jest obecnie oddana w rêce Policji. Mam nadziejê,
¿e winni ponios¹ surowe konsekwencje.

Informacja
w sprawie wêdkowania
na przyujciowym odcinku
rzeki Wis³ok

Zarz¹d Okrêgu PZW w Rzeszowie informuje, ¿e wyrazi³ zgodê na wêdkowanie na
zasadzie wzajemnoci cz³onkom Okrêgu
przemyskiego na odcinku rzeki Wis³ok od
miejscowoci wiêtoniowa (most wisz¹cy)
do ujcia rzeki Wis³ok do rzeki San w zamian za udostêpnienie przez Zarz¹d
Okrêgu PZW Przemyl cz³onkom Okrêgu rzeszowskiego odcinka rzeki San od
ujcia rzeki Wis³ok do rzeki San do miejscowoci Nielepkowice (prom).

Stanis³aw ESOX M¹czka
Wodom czeæ!

...

tajemnice kolekcjonera

Historia pieni¹dza polskiego
(ci¹g dalszy)

Monety królewskie okresu z³otowego (XVIXVIII)
Micha³ Korybut Winiowiecki
(16691673)

Panowanie tego w³adcy by³o krótkie, a
mennictwo ubogie. Kraj prze¿ywa³ w dalszym ci¹gu okres ruiny gospodarczej.
Lepsze monety by³y wychwytywane z
rynku i wywo¿one za granicê. W obiegu za
pozostawa³y g³ównie os³awione boratynki i
tynfy.
Mennice w Koronie i na Litwie by³y zamkniête i tylko w 1671 roku uruchomiono
na krótko mennice bydgosk¹, gdzie wybito
ma³¹ iloæ niezmiernie dzi rzadkich pojedynczych i podwójnych dukatów koronnych oraz próbne srebrne z³otówki o wartoci 1/3 talara  dzi równie¿ szalenie
rzadkie.
Z monet gdañskich wybito natomiast
szel¹gi, dukaty, a tak¿e pó³tora i dwudukatówki.
W Toruniu szel¹gi i szalenie rzadkie
dwudukatówki. Natomiast w Elbl¹gu bito
szel¹gi oraz talary. Z monet z³otych za
emitowano dukaty oraz dwudukatówki.

Jan III Sobieski (16741696)

W czasie panowania Jana III, a szczególnie na pocz¹tku jego rz¹dów, nadal panowa³ chaos pieniê¿ny powsta³y za czasów
Jana Kazimierza. Kraj wyniszczony wojnami, ci¹gle jeszcze by³ zalany z³¹ monet¹ 
g³ównie tynfami i boratynkami oraz talarami lewkowymi (niderlandzkimi). W tej
sytuacji Sejm uchwali³ otwarcie mennic

koronnych i bicie monety, a tak¿e uregulowa³ ceny pieni¹dza.
Ograniczy³ te¿ cenê w szel¹gach w stosunku do ortów i szóstaków.
Monety koronne bite by³y tylko w mennicach krakowskiej i bydgoskiej. By³y to
trojaki i szóstaki emitowane w latach
16771687, 1689 i 1691, przy czym póniejsze roczniki s¹ rzadkie, podczas kiedy
wczeniejsze nale¿¹ do monet pospolitych.
Bito te¿ orty koronne, w latach 16771680
i 16841686. Te ostatnie s¹ dzi rzadkie.
Z monet srebrnych wybito jeszcze piêknego i nadzwyczaj rzadkiego talara próbnego. Z monet z³otych natomiast wybito równie rzadkie dukaty (16811683) i dwudukaty koronne.
W 1688 r. wybito szel¹gi gdañskie, w
1685 rzadkie talary, których emitowano
 jak podaj¹ przekazy  tylko 200 sztuk.
Z³oto gdañskie to dukaty i dwudukaty,
a równie¿ niezmiernie rzadkie czterodukatówki.
Na tym mennictwo Jana III siê koñczy,
bowiem ani Toruñ, ani Elbl¹g w czasie jego
panowania ¿adnych monet nie bi³y.

August II Mocny (16971733)

W zakresie spraw pieniê¿nych i gospodarczych na panowaniu tym nadal ci¹¿¹
skutki fatalnej polityki menniczej Jana
Kazimierza, dodatkowo spotêgowane wojnami szwedzk¹ i domow¹. Tynfy i bratynki
ci¹gle jeszcze s¹ g³ówn¹ monet¹ obiegow¹.

Dopiero na sejmie pacyfikacyjnym w 1717
roku przeprowadzono ustawê, która ustanawia³a cenê dukata.
Mówi¹c o mennictwa Augusta II trzeba
stwierdziæ, ¿e w zakresie monet polskich
by³o ono zupe³nie sporadyczne. Jeli chodzi o monety koronne, to znamy próbny
szel¹g miedziany, szóstaki koronne, próbne i bardzo rzadkie orty, talary koronne z
1702 roku w trzech typach  tzw. monogramowy (najpopularniejszy), talar z Orderem S³onia (bardzo rzadki) oraz talar z
popiersiem królewskim, który jest z nich
wszystkich najpiêkniejszy. Oprócz srebrnych monet koronnych, wybito równie¿
pó³dukaty i dukaty. Warto zaznaczyæ, ¿e
wszystkie te monety bite by³y poza granicami Polski a mianowicie w mennicy lipskiej.
Z monet litewskich Augusta II, znamy
tylko unikaln¹ próbê trojaka, a tak¿e bite
w Grodnie szóstaki. Nosz¹ one literki LP 
inicja³y Ludwika Pocieja podskarbiego wielkiego litewskiego.
Jeli chodzi o monety gdañskie to bite
by³y szel¹gi, dukaty oraz dwudukaty (1698
i 1699  bardzo rzadkie.
Z monet toruñskich znamy tylko dukaty z 1702 roku. Natomiast monety elbl¹skie Augusta II s¹ reprezentowane przez
bardzo rzadki próbny szel¹g z 1713 roku.
Oprócz wy¿ej wymienionych monet August II bi³ monety sasko-polskie (saksoñskie).
Król wystêpuje tu nie jako August II (jak
na wszystkich monetach polskich), ale jako
Fryderyk August i bez korony, a monety
s¹ emitowane w oparciu o sask¹ stopê
mennicz¹, w nie stosowanych w polskim
mennictwie nomina³ach.

Wojciech Wirski

Ciekawostki kolekcjonerskie
£ Filatelistyka
Obok kopia jednego z najnowszych arkusików powiêconych papie¿owi Janowi II, wydanego przez pocztê Somalii.

m Numizmatyka
24 wrzenia 2003 r. NBP wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z okazji XXV-lecia pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II o nomina³ach:

awers

rewers

awers

200 z³
bite stemplem lustrzanym w z³ocie

rewers
awers

rewers
2 z³
bite stemplem zwyk³ym w stopie
tzw. Nordic Gold

20 z³
bite stemplem
lustrzanym w srebrze
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