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Szachy z Mikolajem

Marian Szkodzinski

Komendant Powiatowy
Policji w Lezajsku
Od 1 grudnia br. powiat lezajski ma
nowego komendanta policji. Jest nim Marian Szkodzinski, wieloletni zastepca komendanta powiatowego, pelniacy ostatnio (dotychczasowy komendant Andrzej
Preisner zostal zastepca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie) obowiazki szefa policji w powiecie lezajskim.
Ma 46 lat, w resorcie spraw wewnetrznych pracuje 25 lat. Urodzil sie w Lezajsku i tu mieszka. Jest absolwentem Wyzszej Szkoly Policyjnej w Szczytnie. Wczesniej pracowal w Krakowie, Ropczycach,
Nowej Sarzynie. Jako zastepca komendanta w Lezajsku nadzorowal sluzby kryminalne. Teraz jako komendant ma wiele wiecej
spraw na glowie.
To przede wszystkim wytyczanie glównych sciezek strategicznego planu pracy.
Jaki bedzie glówny kierunek dzialan? To
prewencja oraz szczególna koncentracja
uwagi na poprawieniu stopnia wykrywalnosci w obszarze drobnej przestepczosci. – Na
szczescie mieszkamy w powiecie, w którym
nie ma bulwersujacych zdarzen, napadów,
zabójstw – mówi komendant Marian Szkodzinski. – Powiat jest dosc bezpieczny, poprzeczke stawiamy wysoko. Wiec jezeli stan
bezpieczenstwa mozemy ocenic jako dobry,
musimy zrobic wszystko, by byl jeszcze lepszy. Czyja to zasluga? Na pewno w duzej
mierze spoleczenstwa. Ale i policji takze. Bedziemy przeciwdzialac narkomanii, neutralizowac zachowania grup pseudokibiców,
glówny nacisk polozymy na zwalczanie
drobnych, pospolitych przestepstw, najbardziej dokuczliwych.
W dzialaniach prewencyjnych zasadnicza role pelnia dzielnicowi. W powiecie
lezajskim nie prowadza oni dochodzen, nie
sa obciazani praca administarcyjno-biurowa, która cedowana jest na pracowników
cywilnych. Rzecz w tym, by jak najwiecej
czasu spedzali oni w swoich rejonach, by
codziennie w trakcie sluzby odwiedzali przynajmniej kilka mieszkan, by poznawali teren, ludzi i ich problemy. Sluzby patrolowe
sa kierowane w najbardziej newralgiczne
miejsca miasta, szczególny nacisk polozony jest na wzmozenie patroli w godzinach
wieczornych i nocnych. Tworzone sa wspólne patrole policji ze straza miejska, a w Sarzynie i Lezajsku takze patrol pieszy z psem.
Zapobieganiu przestepstwom albo szybkiemu ich wykryciu sluzyc bedzie tez monitoring miasta. Po zakonczeniu pierwszej
fazy prac inwestycyjno-remontowych w
Komendzie Powiatowej Policji, oddana zostanie do uzytku recepcja i dyzurka, w której zainstalowany zostanie system monitoringu. Dyzurny policjant bedzie na monitorze obserwowal teren, który znajdowal
sie bedzie w zasiegu kamer rozmieszczonych w róznych punktach miasta. Nie wykluczone tez, ze w niedalekiej przyszlosci
bedziemy mieli w miescie i okolicy foto-radary, czyli bicz na niesfornych kierowców.
Utrzymaniu dobrej kondycji naszej policji
pomaga wspólpraca z samorzadami lokalnymi miasta i powiatu. Wkrótce pomoca
sluzyc bedzie tez Stowarzyszenie „Bezpieczne miasto”.

(am)
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7 grudnia br. w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyl sie I Mikolajkowy Turniej Szachowy. Zgromadzil on dzieci, mlodziez
i... doroslych. Wiek nie stanowil zadnej
granicy. Istota spotkania byly umiejetnosci tych, którzy przestawiali pionki
i figury na szachownicach. Atmosfera rywalizacji ogarnela wszystkich – i graczy,
i kibiców (a byli nimi zarówno rodzice,
jak i liczni sponsorzy tej imprezy).
Organizatorami Turnieju byli: Uczniowski Klub Sportowy SP 1 i dyrektor szkoly.
Glównym sponsorem – Personal Marketing-Krzysztof Paliwoda a glównym sedzia
– Andrzej Mazurkiewicz, mistrz szachowy,
nauczyciel informatyki i szef szkolnego kola
szachistów. Puchary ufundowali: burmistrz Lezajska, starosta powiatu i dyrektor SP 1.
Turniej mial charakter ponad powiatowy. Uczestniczyli w nim takze szachisci
z Lancuta, Stalowej Woli, Rudnika. W sumie 88 osób. Nawet Swiety Mikolaj nie spodziewal sie takiej frekwencji – mial tylko
80 paczek.
Zawody rozegrane zostaly w systemie
szwajcarskim; komputer po pierwszej rundzie zaczal kojarzyc z soba zawodników
i czyli kazda koleja partie rozgrywal dobry
z dobrym, najlepszy z najlepszym, slaby ze
slabym. Po kazdej rundzie komputer typowal, kto z kim powinien zasiasc do kolejnej partii. Tak rozegrano 9 rund.
Andrzej Mazurkiewicz wylicza zalety
obcowania dzieci z szachami. – One ucza
spostrzegawczosci, logicznego myslenia,
podejmowania decyzji i przewidywania ich
konsekwencji, odpowiedzialnosci, ale tez
i odpornosci psychicznej; porazke trzeba
umiec jakos zniesc.
– Dzieci, które graja w szachy – dodaje
dyrektor Ryszard Pysz – latwiej sie koncentruja, nie maja problemów z przedmiotami scislymi. Dostrzegam to. Cenie te swoista dyscypline sportu, w której takze i dziecko, majace problemy z koordynacja ruchowa
moze sie realizowac i osiagac sukcesy. Szachy mamy w szkole od dwóch lat. Najpierw
byly laweczki na korytarzach, dzieci na
przerwach rozkladaly szachownice, rozgrywaly partie... Potem zaczely wyjezdzac na
turnieje, teraz maja w szkole sale szachowa
z prawdziwego zdarzenia. Na dwudziestu
szachownicach szkoli sie czterdziestu
uczniów. Nie ukrywam, ze jest to zasluga
pana Mazurkiewicza. Mamy wielkie plany.
Zamierzamy organizowac turnieje znacznie
wyzszej rangi. W przyszlym roku planujemy turniej miedzynarodowy ze Slowakami
i Ukraincami. Z Nowojaworowska spodziewamy sie dwóch arcymistrzyn.
Mikolajkowy turniej szachowy zostal juz
na stale wpisany do kalendarza szkolnych
imprez „jedynki”. A „BM”, który patronowal tej imprezie, dziekuje wszystkim sponsorom i przeprasza, ze nie zdolal ich tym
razem na tej stronie pomiescic. Ale... jak
mówili przodkowie: co sie odwlecze, to nie
uciecze. Do nastepnego spotkania przy szachownicy!

(bwl)
Zdjecia: Barbara Wos-Lisiecka

Wyniki I Mikolajkowego Turnieju
Szachowego dla dzieci, mlodziezy i
doroslych.
Grupa A, dziewczeta urodzone w
1994 i mlodsze – I miejsce Chrzastek
Zuzanna, SP nr 1 w Lezajsku, II miejsce Mazurkiewicz Karolina, SP nr 1 w
Lezajsku, III miejsce Zolynia Aleksandra, SP nr 2 w Lezajsku. Grupa B, chlopcy urodzeni w 1994 i mlodsi – I miejsce
Cyran Eryk, Wysoka Lancucka, II miejsce Górski Dawid, SP nr 1 w Lezajsku,
III miejsce Paliwoda Amadeusz, SP nr 1
w Lezajsku. Grupa C, dziewczeta urodzone w 1991–1993 – I miejsce Stepien
Teresa, SP w Wierzawicach, II miejsce
Stepien Katarzyna, SP w Wierzawicach,
III miejsce Póltorak Magdalena, SP nr 1
w Lezajsku. Grupa D, chlopcy urodzeni
w 1991–1993 – I miejsce Maj Maciej,
Rudnik, II miejsce Maj Michal, Rudnik,
III miejsce Domagala Mateusz, SP
nr 1 w Lezajsku. Grupa E, dziewczeta
urodzone w 1988–1990 – I miejsce Szylar Karolina, Lancut, II miejsce Ozga
Magdalena, Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli, III miejsce Póltorak Ewelina,
Gimnazjum Miejskie w Lezajsku. Grupa F, chlopcy urodzeni w 1988–1990
– I miejsce Stepien Rafal, Gimnazjum
w Wierzawicach, II miejsce Rogulski Jerzy, Lancut, III miejsce Urban Jan, Gimnazjum Miejskie w Lezajsku. Grupa
OPEN, zawodnicy urodzeni 1987 i starsi
– I miejsce – Malita Dariusz, Lezajsk, II
miejsce Grzywna Stanislaw, Lancut, III
miejsce Lach Leokadiusz, Lezajsk.
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Kawiarnia
Mala Ziemianska
W Miejskim Centrum Kultury 25 listopada br. zostal wystawiony spektakl
slowno-muzyczny pt. „Kawiarnia Mala
Ziemianska”. Aktorami byli uczniowie
Zespolu Szkól Licealnych im. B. Chrobrego widzami zas mlodziez Zespolu
Szkól Technicznych im. T. Kosciuszki
o raz Gimnazjum Miejskiego im. W. Jagielly w Lezajsku.
Spektakl ten powstal dla upamietnienia Roku K. I. Galczynskiego.
Na calosc przedstawienia zlozyly sie
utwory poetów dwudziestolecia miedzywojennego – przede wszystkim Konstantego
Ildefonsa Galczynskiego, ale takze Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzynskiego,
Antoniego Slonimskiego i innych. Poezji
towarzyszyly piosenki glównie z tego okresu. Calosc utrzymana byla w tonie miedzywojennej kawiarni, nie zabraklo wiec i dowcipu slownego czy tez monologu kabaretowego („Brydz”).
Scenariusz opracowaly mgr Lucyna
Sloniec i mgr Jolanta Sarzynska, strona
muzyczna zajal sie mgr Pawel Paluch z
zespolem „Labirynt”.
Premiera tego spektaklu odbyla sie w
maju br. w Zespole Szkól Licealnych. Zaproszona wówczas dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury Maja Horoszko od razu
zaprosila zespól do MCK. I wlasnie w listopadowy poranek mlodziez z innych szkól
lezajskich miala mozliwosc obejrzenia „Kawiarni Malej Ziemianskiej” w MCK.
Sala widowiskowa pekala w szwach, a
twórcy spektaklu zebrali wielki brawa i gratulacje.

(L. S.)

„Biuletyn Miejski” przychyla sie do
prosby pani dyrektor.
Zbliza sie koniec roku. To czas refleksji
i podsumowan. Ale tez i remanentów – zastanówmy sie nie tylko nad tym, co nam
sie udalo, a co nie, ale tez i nad tym, co
komu jestesmy dluzni. I zacznijmy nowy
rok bez dlugów i zobowiazan!
To chyba dobre zyczenia?

(bwl)

Teatr z Mikolajem
Swiety Mikolaj to postac szczególnie lubiana przez wszystkie dzieci. Kazde z nich z niecierpliwoscia oczekuje
jego przyjscia.
W tym roku Swiety Mikolaj chodzil po
lezajskich firmach i instytucjach z pytaniem, czy w Lezajsku sa grzeczne dzieci.
Oczywiscie w wiekszosci z nich uzyskal
pozytywne odpowiedzi, z czego byl bardzo
rad. Niejednokrotnie Swiety Mikolaj z nadmiaru obowiazków i trudnosci finansowych, zwraca sie o pomoc do róznych ludzi. Takie wlasnie wsparcie zaoferowalo
MCK w Lezajsku wraz z darczyncami, którymi byli: Nadlesnictwo Lezajsk, Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. w Lezajsku,
FHU „Rolnik” Z. Grabarz, Urzad Miejski w
Lezajsku, Zaklady Piwowarskie S.A. w Lezajsku, ZPOW „Hortino”, Kancelaria adwokacka Romuald Wirski, Delikatesy „Centrum”, PSS „Spolem”.
Miejskie Centrum Kultury zaprosilo teatr „Kurtyna” z Krakowa i zorganizowalo
zabawe dzieciom, do których Swiety Mikolaj nie zawsze zdazyl dojechac. Bylo ich
prawie 150. Mikolaj ze swymi pomocnikami i sniezynkami porywal dzieci do tanca i
rozdawal prezenty. A potem wszyscy kolejno pozowali do zdjec.

Adam Fus

Wyrózniony
„Maly Ksiaze”

Bezpieczne miasto
W piatek, 28 listopada br. w sali posiedzen ratusza zebrali sie czlonkowie
Stowarzyszenia „Bezpieczne miasto”.
Wybrano wladze.
Przewodniczacym zarzadu zostal Henryk Swita, zastepcami: Wojciech Tokarz
i Jerzy Bialkowski, sekretarzem Ryszard
Pysz, a skarbnikiem Jadwiga Serafin.
Komisje rewizyjna stanowia: Jan Dec, Elzbieta Dmitrowska-Kaduk i Teresa Bojanowska.
– Bedziemy realizowac zadania, wynikajace ze statutu, dbac o to, aby nasze miasto bylo bezpieczne, by mieszkancy mogli
swobodnie poruszac sie po nim o kazdej
porze, by nie czuli sie zagrozeni i nie byli
narazeni na chuliganskie wybryki – powiedzial Henryk Swita. Dodal tez, ze Stowarzyszenie bedzie scisle wspólpracowac z
miejscowa policja i straza miejska. – Zalezy nam na tym, aby wszystkie trudne problemy, które moga miec wplyw na niekorzystna sytuacje naszych mieszkanców
rozwiazywac ku zadowoleniu calej spolecznosci Lezajska. Jednym z zasadniczych
celów Stowarzyszenia beda starania o pozyskanie srodków finansowych, które pozwola na realizowanie naszych zalozen. W
najblizszym czasie wspólnie z Komenda
Powiatowa Policji w Lezajsku zamierzamy
uruchomic monitoring najbardziej newralgicznych miejsc miasta.
Stowarzyszenie zamierza skupic swe
dzialania na prewencji, zapobieganiu przestepczosci a takze pomocy psychologicznej
i prawnej ludziom, którzy stali sie ofiarami
agresji oraz róznego rodzaju wypadkom.

(bwl)

24 listopada br. w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie odbyl sie kolejny, dwunasty Festiwal Szkolnych
Teatrów Obcojezycznych. Uczestniczyly w nim zespoly teatralne szkól srednich z calego województwa.
Lezajsk reprezentowala szesnastoosobowa grupa uczniów Zespolu Szkól Licealnych im. Boleslawa Chrobrego. Zaprezentowali oni spektakl w jezyku francuskim
oparty na fragmentach „Malego Ksiecia” A.
de Saint-Exupéry’ego.
Od strony jezykowej spektakl przygotowala nauczycielka jezyka francuskiego
mgr Lucja Lukasik. Wyrezyserowal go
Adam Fus z Miejskiego Centrum Kultury
w Lezajsku.
Spektakl na Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojezycznych otrzymal wyróznienie. Nagroda dla aktorów byl radiomagnetofon.

(L. L.)

Oddaj, póki czas!
Miejska Biblioteka Publiczna w Lezajsku bardzo prosi o zwrot ksiazek
zwlaszcza tych Czytelników, którzy
wypozyczyli je, ale zapewne juz o tym
zapomnieli.
W ksiegozbiorze Biblioteki sa puste
miejsca na pólkach. Czekaja na powrót
ksiazek, które zostaly wypozyczone kilka
miesiecy temu, a niektóre... nawet kilka lat
temu.
Dyrektor MBP Jolanta Niemiec zapewnia, ze pusci w niepamiec opieszalosc Czytelników, którzy do tej pory nie oddali pozyczonych pozycji. – Nie bedziemy wyciagac
zadnych przykrych konsekwencji wobec
spóznialskich – mówi. – Zalezy nam przede
wszystkim na tym, by nasze ksiazki do nas
wrócily. Przeciez czekaja na nie inni!

Sprostowanie

W konkursie plastyczno-literackim
„Opowiem ci o mojej malej Ojczyznie”,
ogloszonym we wrzesniu br. przez Biblioteke Publiczna w Lezajsku dla
uczniów szkól podstawowych i gimnazjów powiatu lezajskiego zaprezentowano 350 prac. Nagrody i wyróznienia
otrzymalo 91 uczniów.
(am)

W poprzednim numerze „BM” w informacji o najpiekniejszych posesjach
miasta wkradla sie blad, na co zwrócil
nam uwage laureat III miejsca Zdzislaw
Siust. Podalismy, ze nagrode zdobyli
panstwo Maria i Eugeniusz Siustowie,
a powinno byc: Maria i Zdzislaw Siustowie. Za pomylke przepraszamy.

Bejod
Na okladce:
Uczestnicy spotkania „Teatr
z Mikolajem” w MCK.
Fot. Waclaw Padowski

Ogloszenie platne
Siec sklepów

Cicha noc, swieta noc
Pokój niesie ludziom wszem
Na uroczysty czas Bozego Narodzenia
radosci, pogody ducha,
a w Nowym Roku
tylko szczesliwych dni
oraz spelnienia marzen
zycza
Mieszkancom Lezajska i okolic
zarzad firmy oraz pracownicy

Sklepy firmowe:
Lezajsk, ul. Mickiewicza 58 (tel. 240 20 45)
a takze: Kamien, Ropczyce, Sokolów Mlp., Kolbuszowa

BiuletynMiejski
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Szkolenie finansowe
13 grudnia br. w sali posiedzen ratusza w Lezajsku odbylo sie szkolenie radnych i sluzb finansowych placówek podleglych samorzadowi lokalnemu. Organizatorami szkolenia byli: Burmistrz
Miasta Lezajska Tadeusz Trebacz i przewodniczacy Rady Miejskiej Mieczyslaw
Sroka.
Szkolenie prowadzily: Danuta Wawrzynkiewicz, doradca ministra finansów i
Halina Kumos, dyrektor Departamentu
Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
Tematyka objela wiele niezwykle istotnych zagadnien dotyczacych m. in.: finansowania jednostek samorzadu w 2004 roku
w swietle nowych uregulowan prawnych,
zmian w ustawie o finansach publicznych,
zwiazków budzetów panstwa i samorzadów, sposobów finansowania oswiaty.

(bwl)

Od lewej: Halina Kumos, Danuta Wawrzynkiewicz i Tadeusz Trebacz.

Sukces
firmy „Softhous”
Dobiegajacy konca rok 2003 rozpoczal
sie dla lezajskiej firmy komputerowej „Softhous” prowadzonej przez Krzysztofa Kaduka i Miroslawa Moczarskiego zwyciestwem w konkursie „Przedsiebiorstwo Fair
Play” – nagroda byl Zloty Certyfikat. By
siegnac po ten laur, przez trzy kolejne lata
firma musiala byc w czolówce. I byla. Dlatego go zdobyla.
Teraz, u schylku roku, „Softhous” odniósl kolejny sukces. Otrzymal „Swiadectwo PIP”, czyli Panstwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, ze sposród kilku tysiecy
firm w poludniowo-wschodniej Polsce znalazl sie w nielicznym gronie tych, które
znaja i stosuja w praktyce przepisy prawa
pracy oraz bhp.

Strazak tez ratuje zycie
W siedzibie Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej przez dwa kolejne
weekendy szkoleni byli czlonkowie jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej w terenu powiatu. Rzecz w tym, by po przyjezdzie na miejsce pozaru,
wypadku drogowego, powodzi czy innego kataklizmu potrafili udzielic
pierwszej pomocy poszkodowanym.
16 listopada br. w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku
zakonczyl sie kurs medyczny dla czlonków
Ochotniczych Strazy Pozarnych powiatu
lezajskiego. Kurs w swietlicy PSP w Lezajsku prowadzil Wojewódzki Osrodek Szkolenia PSP w Nisku przy wspóludziale Zarzadu Powiatowego Zwiazku OSP RP w Lezajsku i Komendy Powiatowej PSP w Lezajsku.
Uczestniczylo w nim 31 strazaków
ochotników z jednostek OSP z miejscowosci: Brzóza Królewska, Giedlarowa, Przychojec, Kurylówka, Brzyska Wola, Kolonia
Polska, Kulno, Ozanna, Grodzisko Dolne,
Grodzisko Górne, Wólka Grodziska, Chodaczów, Laszczyny, Wola Zarczycka, Sarzyna, Ruda Lancucka, Wólka Letowska. Podczas szesciodniowego szkolenia, które odbylo sie w dwa kolejne weekendy listopada
br., zakonczonego egzaminem, wykladowcy przekazali strazakom ochotnikom wiedze teoretyczna i praktyczna z zakresu organizacji i udzielania pomocy przedmedycznej w dzialaniach ratowniczych, a w szczególnosci: resuscytacji krazeniowo-oddechowej, postepowania podczas krwawnien zewnetrznych, obrazen ukladu kostno-stawowego, obrazen termicznych, chemicznych,
elektrycznych, postepowania podczas zatruc chemicznych oraz wydobywania i
transportu osób poszkodowanych.
Znaczna czesc szkolenia stanowily cwiczenia praktyczne.
Zajecia prowadzone byly przez wykladowców z Osrodka Szkolenia PSP w Nisku
oraz lekarzy specjalistów: anestezjologów
– Aleksandra Zielinskiego, Aleksandra
Niemca, koordynatora medycznego dla
sluzb ratowniczych i Stanislawa Grzybowskiego oraz Leszka Warchola, specjaliste
anestezjologii i chirurgii urazowej.
Kpt. Wojciech Kasak, pracownik Wojewódzkiego Osrodka Szkolenia PSP w Nisku powiedzial nam, ze program kursu
obejmuje 39 godzin wykladów i cwiczen
oraz 6 godzin egzaminu praktycznego i teoretycznego. Wedlug tego samego programu
szkoleni sa strazacy z PSP i OSP.
Antoni Parobek, prezes Zarzadu Powiatowego Zwiazku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP: - Udzial biora czlonkowie
najlepszych OSP powiatu lezajskiego. Jest
to jeden program opracowany i zatwierdzony przez Komende Glówna PSP, który obowiazuje wszystkich strazaków w calej Polsce. W jednostkach Ochotniczych Strazy
Pozarnej trudno wprowadzic obowiazek
ukonczenia kursu medycznego, bo trzeba
miec srodki na szkolenie. Mimo to trzeci
rok z rzedu strazacy ochotnicy ksztalca sie
tez i w dziedzinie ratowania zycia ofiar wy-

(am)

Ogloszenie platne
W dniu 19 sierpnia 2003 r. oskarzylem nieslusznie pana TADEUSZA KOWENICKIEGO
zam. w Lezajsku przy ul. Spokojnej 12
o kradziez cebuli z dzialki, za co go bardzo
przepraszam.
Mach Edward
4
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padków i kataklizmów. Na kursy w pierwszej kolejnosci kwalifikowani sa strazacy z
jednostek, które najczesciej wyjezdzaja do
akcji ratowniczych. Czesc jednostek bardziej preznych wlaczona jest do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gasniczego, a to
zobowiazuje.
Sposród 34 jednostek OSP w powiecie
lezajskim, jedenascie wlaczonych jest do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gasniczego. Strazacy w nich sa juz przeszkoleni. Musza byc, bo czesto to wlasnie oni
pierwsi zjawiaja sie na miejscu pozaru,
wypadku czy innego kataklizmu. Pierwsze
cztery, tzw. zlote minuty, sa najwazniejsze,
decydujace o zyciu.
Kursy finansuje Zwiazek OSP. Ten finansowalo Ministerstwo Obrony Narodowej.

(am)

Andrzej Stanislawski z OSP Biedaczów
pod okiem Aleksandra Zielinskiego „reanimuje pacjenta”.
Fot. archiwum KPPSP

List do BM
Burmistrz i Przewodniczacy Rady Miejskiej w Lezajsku.
Od pewnego czasu obserwuje zycie
polityczne i gospodarcze, toczace sie w
naszym miescie.
Na plaszczyznie gospodarczej pojawily sie pierwsze, nikle jeszcze, oznaki
drobnego ozywienia – pierwsze miejsca
pracy w nowo otwartych dwóch sklepach – Delikatesach Centrum i Orzech.
Ale nie moge zaakceptowac tego, co
dzieje sie na miejscowej scenie politycznej. Niejaki pan Pluszkiewicz, mieniacy
sie redaktorem gazetki „Szerszen”, kompromituje wladze i samo miasto, zarzucajac korupcje, zlodziejstwo i nepotyzm.
Jak dlugo jeszcze taki czlowiek bedzie
uprawial swój niecny proceder?
Nasuwa sie tez i inny wniosek, czy
za wspomnianym, z bozej laski redaktorem nie stoja inne, bardziej prominentne osoby, które zainteresowane sa ciaglym „mieszaniem” i kompromitowaniem miasta.
Dziwie sie, ze tak dlugo burmistrz
miasta toleruje takie zachowanie.

Z powazaniem
stala czytelniczka Biuletynu

...

krok do przodu

Znów
zdobyl
laury
Miejski Zaklad Komunalny w Lezajsku wciaz odnosi sukcesy.
Prowadzi dzialalnosc w kilku dziedzinach, miedzy innymi zajmuje sie selektywna zbiórka odpadów wtórnych, recyclingiem, wywozem nieczystosci, a takze
prowadzi uslugi w zakresie projektowania
i wykonawstwa instalacji i sieci sanitarnych, wodociagowych, kanalizacyjnych i
cieplowniczych.
Od kilku lat najwyzej oceniany jest dorobek MZK w zakresie ekologii, czyli prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i
recyclingu oraz uczestnictwa w swiatowej
akcji sprzatania swiata.
– Nie jestesmy krezusami – mówi prezes zarzadu Stanislaw Zolyniak. – Ale tez
nie jestesmy na minusie. Jakos sobie radzimy. Ciezka praca i perfekcyjnie zaplanowana dzialalnoscia poszerzamy rynek
naszych uslug, stawiajac sobie jednoczesnie za cel, by byly one swiadczone na
mozliwie najwyzszym poziomie. I to nam
przynosi profity. Finansowe na poziomie,
który pozwala nam istniec, dzialac i rozwijac sie. Rokrocznie zdobywamy tez róznego rodzaju nagrody, dajace nam satysfakcje i utwierdzajace nas w przekonaniu, ze
to, co robimy w dziedzinie ekologii, jest dzialaniem slusznym i zmierzajacym we wlasciwie obranym kierunku.
W ubieglym roku na Targach POLEKO
2002 w Poznaniu lezajski MZK udowodnil,
ze jest najlepsza firma komunalna w Pol-

sce w zakresie pozyskiwania i segregacji
surowców wtórnych. Za efekty w zbiórce
szkla otrzymala Wielki Puchar Recyclingu
Banku Ochrony Srodowiska, który przeznaczony byl dla najlepszej firmy w kraju.
Zaklad otrzymal wówczas jeszcze dwie inne
nagrody i dyplomy. Najwieksza organizacja odzysku surowców wtórnych w Polsce
„RekoPol” w Warszawie przyznala nagrode
finansowa, uznajac lezajski MZK za najlepsza firme wspólpracujaca w zakresie ilosci odzyskanych surowców wtórnych, a
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie – za najlepsza firme w dziedzinie segregacji szkla.
W tym roku tez prezes Zolyniak nie powrócil z Poznania z pustymi rekami. 18 listopada br. w konkursie „Przegladu komunalnego” LIDER dotyczacym zbiórki tworzyw sztucznych Miejski Zaklad Komunalny w Lezajsku okazal sie zdobywca trzeciej statuetki (trzecie miejsce w Polsce). To
sukces firmy podnoszacy jej prestiz.
– Podstawa statuetki z brazu jest kula
ziemska, z której wyrasta roslinka unoszaca miedzy swymi galazkami pognieciona
plastikowa butelke. To symbol; ktos zakopal w ziemi butelke, ziemia wydala rosline,
a roslina wyjela z niej smiecia i wyniosla na
swych galazkach w góre, jakby chciala powiedziec: czlowieku, masz, wez sobie te
butelke z powrotem i zrób z nia cos, bo ona
nie powinna byc w ziemi. Takie jest przeslanie tej statuetki – tlumaczy S. Zolyniak.
W czwartej edycji konkursu o puchar
recyclingu „Przegladu komunalnego” MZK
otrzymalo dyplom i nagrode rzeczowa o
wartosci okolo 20 tysiecy w formie pieciu
kompletów pojemników firmy Titan-Eko do
zbiórki selektywnej surowców wtórnych.
Sa to pojemniki o pojemnosci 1100 litrów
w czterech kolorach (bialy, zólty, zielony i
niebieski), z których kazdy przeznaczony
jest na inny rodzaj odpadów. Postawione
zostana one na osiedlach jednorodzinnych.

Kolejna gratyfikacja jest nagroda finansowa – 10 tysiecy zlotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Miejski Zaklad Komunalny w Lezajsku
dostal tez wyróznienie w kategorii „Zlota
bela makulatury”. Statuetki przyznawane
sa zwyciezcom trzech pierwszych miejsc,
a wyróznienia – firmom, które plasuja sie
w pierwszej dziesiatce w kraju. Jesli wziac
pod uwage, ze jest ich w sumie 460, latwiej
docenic range tego wyróznienia.
W konkursowej kategorii „Szklana statuetka” nie udalo sie powtórzyc ubieglorocznego sukcesu, ale jaka ma wage zdobycie wyróznienia – juz wiemy.
W MZK otrzymalo 5 dyplomów. Ten
ostatni podpisal prezes zarzadu Fundacji
„Nasza Ziemia”, która od dziesieciu lat organizuje akcje „Sprzatanie swiata”. – Poniewaz juz kolejny raz – uczestniczymy w
tej akcji od poczatku – jestesmy w czolówce, dostalismy z okazji 10-lecia akcji
„Sprzatanie swiata” dyplom „Mistrza recyklingu” – mówi S. Zolyniak.
Naszemu Miejskiemu Zakladowi Komunalnemu skladamy serdeczne gratulacje.

(bwl)
Fot. Barbara Wos-Lisiecka

Nowa firma w Lezajsku

Nowa firma w Lezajsku powstala na
ruinach bylej mleczarni – wczesniej
miescily sie tam biura i magazyny. (W
tej czesci, w której prowadzona byla
produkcja, jest teraz sklep Delikatesy
Centrum, a budynek zostal kupiony
przez jednego z mieszkanców Lezajska
i zostal przez niego gruntownie wyremontowany).
Wlascicielem nowej firmy, która znajduje sie po przeciwnej stronie targowiska
przy ulicy W. Sikorskiego jest Stanislaw
Malik. Od pietnastu lat prowadzi on „Polmad-Rzeszów”, przedsiebiorstwo zwiazane
z branza inzynierii sanitarnej. Zakres jego
dzialan jest bardzo szeroki. W wielkim
skrócie mozna by go zamknac w kilku slowach: projektowanie, wykonawstwo, zaopatrzenie w materialy wod.-kan.-c.o. Firma zajmuje sie budowa kanalizacji, wodociagów, oczyszczalni scieków, przydomowych przepompowni scieków, tworzeniem
systemów drenarskich, zabezpieczen hydroizolacyjnych i przeciwpowodziowych, instalacja centralnego ogrzewania.... Moze tez od

podstaw (czyli od fazy projektu) zbudowac i
kompletnie wyposazyc finska saune.
Ostatnio „Polmad” dobrze radzi sobie
takze w Slowacji. Jest to spólka polsko-slowacka, w której „Polmad” ma dwie trzecie
udzialów. Zajmuje sie ona glównie wykonawstwem robót w zakresie instalacji sanitarnych.
W grudniu br., oddzial rzeszowskiego
„Polmadu” otwarty zostal w Lezajsku. Oferta firmy bedzie bogatsza o elementy zwiazane z budownictwem i wyposazeniem
mieszkan. Bedzie wiec mozna kupic w niej
nie tylko róznego rodzaju rury i ksztaltki
do instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, kotly, pompy i grzejniki do centralnego ogrzewania, ale tez róznego rodzaju
okna, schody strychowe, a takze tapety,
panele, farby.
Od lutego w drugim budynku sprzedawane beda elementy sluzace do dekoracji
wnetrz, a przede wszystkim wyposazenia i
urzadzenia ogrodów.
* * *
„Polmad Rzeszów” zaczal szukac szczescia w Lezajsku dwa lata temu. W magazynach GS mial swój punkt, który badal
tutejszy rynek. W pierwszym roku bylo cieniutko, zainteresowanie oferta firmy bylo
zerowe. Ale nastepny rok zaczal przynosic
profity.
– Ludzie wreszcie przekonali sie, ze
materialy, które oferujemy do sprzedazy sa
wysokiej jakosci a ceny porównywalne do
produktów drobnych firm – powiedzial nam
wlasciciel „Polmadu” Stanislaw Malik. –
Nasze materialy pochodza z renomowanych
firm; kotly z koncernu austriacko-belgijskie-

go, rury – z trzeciej na swiecie firmy szwajcarskiej. Zawsze stawialem na jakosc. Bo
to per saldo sie oplaca. I mnie, i moim klientom.
Pod koniec ubieglego roku Malik wygral
przetarg i kupil budynki po dawnej mleczarni. Od kwietnia trwal remont. Budynki, jak twierdzi, byly w bardzo kiepskim
stanie, trzeba je bylo poddac gruntownemu remontowi. Przebudowane zostaly wnetrza, wymienione okna, wykonane nowe
elewacje, caly plac wokól obiektów wylozony kostka brukowa.
Nowa firma zapewni prace kilkunastu
ludziom. Cztery, piec osób zatrudnionych
bedzie przy sprzedazy. A poniewaz „Polmad” oferowac bedzie tez uslugi w zakresie projektowania i wykonawstwa, czlonkowie ekip, które realizowac beda zlecenia
firmy, równiez beda miec stala prace.
– Nie zatrudnimy ich bezposrednio, ale
zawrzemy umowy z firmami samodzielnymi, prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza, które stana sie jednostkami wspólpracujacymi z nami – wyjasnia S. Malik. –
Damy im nasze materialy, wskazemy inwestorów i w ten sposób damy im prace. I
bedziemy je promowac. Beda to ekipy wykonawczo-montazowe z Lezajska lub okolic. Uslugi projektowe i wykonawcze na
zyczenie klientów rozpoczniemy wiosna. Bo
teraz na instalacje centralnego ogrzewania,
sieci wodociagowej czy kanalizacyjnej albo
montaz okien pora nie jest odpowiednia.
A zatem do wiosny! Wtedy „Polmad” w
Lezajsku ruszy pelna para.

(bwl)
Fot. bwl
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inwestycje w miescie
wa sie gruntownego (poczynajac od dachu)
Chodniki
Jagoda
remontu w przyszlym roku.
W ciagu ostatnich trzech miesiecy
wzdluz ulicy Mickiewicza w róznych jej
czesciach polozone zostaly nowe chodniki. W sumie przeznaczono na nie póltora tysiaca metrów kwadratowych kostki. Jej zakup, a takze zakup krawezników sfinansowala Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
– Chodniki przy ulicy Mickiewicza sa w
trakcie realizacji – powiedzial nam inz. Leszek Gdula, kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego Miasta Urzedu Miejskiego
w Lezajsku. – Roboty beda wykonywane
dopóki pogoda na to pozwoli. Zadanie realizowane jest wspólnie z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oni dali
kostke i krawezniki, a miasto – reszte materialów i robocizne.
Nowa nawierzchnie chodników mamy
przy Mickiewicza od Zwirki i Wigury do
Furgalskiego, na odcinku od Urzedu Pracy do skrzyzowania Mickiewicza z ulica
Sklodowskiej do wjazdu na plac dworcowy. Dobiega konca realizacja odcinka od
ulicy Wyspianskiego w strone klasztoru.
Przy okazji warto podkreslic szczególny fakt. Otóz niektórzy wlasciciele obiektów chcac podniesc estetyke wokól swych
siedzib, partycypowali w kosztach remontu chodnika.
Przy okazji odnowy chodników w rejonie dawnego kina „Radosc”, wlascicielka
pobliskiej kwiaciarni kupila material i za
jej pieniadze na miejskim gruncie polozony zostal nowy chodnik. Podobnie postapil wlasciciel wyremontowanego budynku
po bylej mleczarni, w którym mieszcza sie
teraz „Delikatesy Centrum”. On takze sfinansowal zakup materialów, a Miejski Zaklad Remontowo-Budowlany wykonal remont chodnika.

Kamieniczki
Zmienily swój wyglad zabytkowe kamieniczki znajdujace sie przy ulicy Mickiewicza miedzy Rynkiem a ulica Zwirki i Wigury. Nowe elewacje, w niektórych takze nowe okna i witryny sklepowe sprawily, ze z przyjemnoscia sie na
nie patrzy.
W ciagu ostatnich kilku miesiecy odrestaurowanych zostalo szesc kamieniczek.
Narozna, przylegajaca do ratusza, spodzie-
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Te zabytkowe juz obiekty naleza do prywatnych wlascicieli. Niewykluczone, ze do
dzis bylyby szaro-bure i odpadalyby z nich
tynki, gdyby nie doszlo do spotkania w ratuszu. Wlasciciele kamieniczek zaproszeni zostali do sali posiedzen Urzedu Miejskiego. Celem spotkania bylo znalezienie
sposobu na przywrócenie tym budynkom
estetycznego wygladu, czyli wykonanie nowych elewacji. Wiadomo, ze jest to inwestycja kosztowna, ale tez i konieczna –
wczesniej czy pózniej nie ominelaby zadnego z wlascicieli.
Wspólnymi silami znaleziono sposób na
odnowe elewacji kamieniczek. Ich wlasciciele wylozyli kase na materialy i robocizne, Administracja Domów Mieszkalnych
wziela na siebie ustawienie rusztowan, a
Urzad Miejski – zalatwienie wielu formalnosci, miedzy innymi uzgodnien i pozwolen ze strony róznych instytucji. Ze wzgledu na to, ze kamieniczki usytuowane sa
przy drodze krajowej, wymagana byla zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad czyli zarzadcy drogi. O remontach w zabytkowej strefie miasta musial
byc powiadomiony konserwator zabytków,
w gre wchodzily wiec kolejne uzgodnienia.
Rusztowania zajmowaly w calosci waskie
chodniki, konieczna byla zmiana organizacji ruchu. Uzyskanie nowych elewacji kamieniczek wiazalo sie nie tylko z okreslonymi kwotami, jakie ich wlasciciele musieli
wydac, ale tez ze zmudna i pochlaniajaca
czas procedura „papierkowa”. Wyreczyli
ich w tym urzednicy w ratuszu.
I tak wspólnymi silami doszlo do tego,
co mamy. A co mamy? Kamieniczki jak z
bajki, które ciesza oko przechodnia. – Miasto nie wydalo na to ani jednej zlotówki –
zeby wszystko bylo jasne.
To byl pierwszy taki pomysl. W sumie
w jakims stopniu byla to ingerencja w prywatna wlasnosc. Okazalo sie jednak, ze z
wielkim zrozumieniem i w pewnym sensie
z zadowoleniem przyjeta przez wlascicieli
tych kamieniczek. Zapewne sprawilo to
poczucie wspólnoty, fakt, ze nie zostali
sami z problemem. Czy to rozwiazanie bedzie funkcjonowalo w przyszlym roku, czas
pokaze.

O tym potoku, przeplywajacym przez
czesc Lezajska, który z plytkiego, leniwie plynacego strumyczka, podczas intensywnych opadów deszczu czy roztopów, zmienial sie w budzacy groze strumien i zalewal przylegle do niego tereny, pisalismy w poprzednim numerze
„BM”. Wracamy do tematu, by dodac
jeszcze nieco szczególów.

Wlasciciele sasiadujacych z nim posesji walczyli z zywiolem przez wiele lat. Ale
bez skutku. Jagoda, której administratorem jest Podkarpacki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, wymagala
podjecia natychmiastowych prac konserwacyjnych. Urzad Miejski wlaczyl sie do
prac przygotowawczych w roli posrednika
miedzy mieszkancami a zarzadca potoku.
Ostatecznie jednak przejal na siebie jego
obowiazki. I za kwote 60 tysiecy zlotych
wykonana zostala konserwacja 520-metrowego odcinka od torów kolejowych do ulicy Siedlanka.
Co zrobiono?
Przede wszystkim potok zostal odmulony i poglebiony. Dno obnizono srednio o
80 centymetrów. Na niektórych odcinkach
(w sumie 80 metrów dlugosci) wylozono je
korytkami melioracyjnymi. W innych czesciach dno wzmocnione zostalo glównie
tzw. kiszka faszynowa zamocowana wzdluz
calego potoku.
Aby zapobiec osuwaniu sie wysokich
skarp brzegowych i zamulaniu potoku,
wykonane zostaly odpowiednie zabezpieczenia. Czesc brzegów zostala oblozona plytami chodnikowymi, a zdecydowana wiekszosc umocniona darnina.
W poblizu mostu kolejowego powstal
tzw. bystrotok. Dno wylozone jest kamieniami. Taki zabieg wykonuje sie wtedy, gdy

trzeba zniwelowac róznice poziomów. Jagoda w dolnym biegu miala miec mocno
obnizone dno. Bez bystrotoku woda przy
duzej róznicy poziomów plynelaby zbyt
szybko, niszczac skarpe i zamulajac dno.
Po wylozeniu go kamieniami, nurt wytraca na nich tempo i lagodnieje, i nie robi
krzywdy brzegom, które takze wylozone sa
faszyna.

Sasiedzi Jagody, wlasciciele posesji z
nia graniczacych, sa zadowoleni z takiego
obrotu sprawy. Dogladaja skarp znajdujacych sie w poblizu ich domostw, pilnuja,
by pozostawaly w nalezytym stanie. Mówia,
ze wreszcie przestali sie bac. – Teraz nie
straszne nam ani nawalnice, ani roztopy,
ani inne kataklizmy. Teraz Jagoda, i to na
pewno przez wiele lat, nie zdola wystapic
z brzegów.
Radny Mieczyslaw Szpila na dwóch kolejnych sesjach Rady Miejskiej dziekowal
za to w imieniu mieszkanców, sasiadów
pokornego dzis potoku.

Odnowa
gimnazjum
Przy szkolnym budynku, w którym miesci sie Gimnazjum Miejskie im. W. Jagielly, a od wrzesnia takze i Przedszkole Miejskie nr 4 (jego poprzednie lokum strawil
ogien), wyrosly mury krytej plywalni. Jej
nowiutka, jasna elewacja jeszcze nie tak
dawno wyraznie kontrastowala z poszarzalym i upstrzonym graffiti tynkiem szkolnego obiektu. Szkola przy plywalni wygladala jak kopciuszek przy ksiezniczce.
Ale juz tak nie wyglada. Latem przeprowadzony zostal remont skrzydla, w którym
mieszcza sie sale gimnastyczne – wymienione zostaly okna, sciany wylozone styropianem i pokryte nowym tynkiem. I to mial
byc kres szkolnej inwestycji w tym roku. Na
tyle pozwalaly srodki w budzecie miasta.
Kontynuowanie modernizacji tej placówki
zaplanowano wiec na nastepne lata.
Burmistrz Lezajska Tadeusz Trebacz
wystapil jednak do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu z wnioskiem o dofinansowanie remontu Gimnazjum Miejskiego
jeszcze w tym roku.
– W dokumentach dolaczonych do wniosku – wyjasnia dyrektor Zespolu Obslugi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i
Przedszkoli w Lezajsku Janusz Orlowski
– mielismy nakaz powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego dotyczacy koniecznosci docieplenia scian zewnetrznych i
wymiany stolarki okiennej zarówno w segmencie dydaktycznym jak i w sali gimnastycznej.
Ministerstwo przychylilo sie do wniosku
burmistrza i z jednoprocentowej rezerwy
subwencji oswiatowej przydzielilo kwote
100 tysiecy zlotych. Natychmiast przystapiono do kontynuowania remontu szkoly.
W lewym skrzydle szkoly, w segmencie
dydaktycznym wymieniona zostala stolarka okienna (zalozono okna o niskim wspólczynniku przenikania ciepla), sciany zewnetrzne budynku ocieplono i otynkowano. Wykonawca jest firma handlowo-uslugowa „Apex” z Lezajska, która wygrala
przetarg na przeprowadzenie tych prac.
Gimnazjum powoli nam pieknieje.

– Na zachodzie Europy nie ma tak dobrej jakosciowo zywnosci, jak u nas – powiedzial Antoni Klejment po zakonczonym
III Sympozjum naukowo-szkoleniowym
poswieconym zywieniu bydla mlecznego,
higienie i zapobieganiu chorobom zwierzat
hodowlanych.
Odbylo sie ono 11 listopada w remizie
OSP w Jastrzebcu w gminie Kurylówka.
W poprzednich latach spotkania naukowców poswiecone tej tematyce odbywaly sie w Lezajsku. W tym roku po raz pierwszy Antoni Klejment zdecydowal sie zorganizowac sympozjum na wsi. A to dlatego,
iz uznal, ze naukowcy powinni spotkac sie
z hodowcami bydla i producentami mleka
w jednej z tych miejscowosci, które
wchodza w sklad zaglebia mleczarskiego
powiatu lezajskiego. Tam ludzie zyli z dala
od zakladów przemyslowych i skupili sie
na hodowli. Jastrzebiec jest wioska, która
liczy 80 numerów, a ma ponad 200 sztuk
bydla.

Kraina
dobrego mleka

(bwl)

(bwl)

– Jest to najwieksze nasilenie hodowlane w powiecie lezajskim. To takie wioski,
jak: Ozanna, Sloboda, Brzyska Wola no i
Jastrzebiec – mówi A. Klejment. – Tam rolnicy specjalizuja sie w produkcji mleka.
Maja mleko o wiele lepsze niz to, które mozna kupic w sklepach zachodniej Europy. Bo
u nas hodowla jest bardziej zblizona do
naturalnych warunków. Tu jest enklawa
zdrowej zywnosci. Nasi rolnicy z malych
gospodarstw maja przed soba szanse. Ich
towary sa konkurencyjne wobec wyrobów
zachodnich. Towar z gospodarstw ekologicznych jest drozszy w super marketach.
I na pewno produkowana przez nich zywnosc znajdzie miejsce na rynku i z tego beda
mogli zyc. Tylko nie maja oni jeszcze odpowiedniego wsparcia, wiedzy o kredytach,
mozliwosciach korzystania z pozyczek i
przez to nie moga dostosowac swych gospodarstw do warunków unijnych. Male,
ekologiczne gospodarstwa beda oplacalne,
bo jest teraz trend powrotu do hodowli w
naturalnych warunkach, ale z zachowaniem zasad higieny. Musi byc specyficzne
zywienie, odpowiedni sprzet, higiena.
O tym, jak sprostac tym wymaganiom,
dyskutowali rolnicy powiatu lezajskiego, a
takze bilgorajskiego, malopolskiego i kolbuszowskiego. Zainteresowanie spotkaniem z fachowcami w interesujacej ich
dziedzinie bylo, jak widac, duze.
Bylo to sympozjum dla rolników, hodowców bydla, producentów mleka korzystajacych ze sprzetu udojowego i wysokowydajnych pasz. Zastanawiano sie juz nie
na iloscia produkowanego mleka, lecz nad
jego jakoscia. Rolnicy mieli sie dowiedziec,
w jaki sposób produkowac lepsze mleko,
podniesc higiene i poprawic warunków, w
jakim przebywa bydlo.
Wyklady wyglosili: lek. wet. Marcin Jedrej z Animal Healts, mgr inz. Stanislaw
Wielgut z firmy Westfalia, lek. wet. Jaroslaw Czarnecki przedstawiciel firmy Inntaler oraz prof. dr Marek Koziorowski z
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Oprawe artystyczna sympozjum zapewnila kapela GOK w Kurylówce. Firmy farmaceutyczne i produkujace zdrowa zywnosc zaprezentowaly swe stoiska.
Podsumowanie debaty odbylo sie w lezajskiej restauracji „Helena”. Burmistrz
Lezajska wreczyl uczestnikom i wystawcom
okolicznosciowe dyplomy.
Sympozjum nie odbyloby sie, gdyby nie
sponsorzy, którym jego organizator sklada gorace podziekowania.

Fot. bwl

Fot. Barbara Wos-Lisiecka

(am)

Plywalnia
Kiedy poplywamy? Za dziesiec miesiecy, w dniu rozpoczecia roku szkolnego
2004/2005. Termin zamkniecia budowy
obiektu i oddania go do uzytku uzalezniony jest od realizacji dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Sportu, z którym
miasto podpisalo stosowne umowy. Póki co
roboty przebiegaja zgodnie z harmonogramem. Zadnych zagrozen nie ma.

* * *
W planach na przyszly rok jest zarówno kontynuacja remontu gimnazjum czyli
docieplanie scian zewnetrznych i wymiana stolarki w dalszej czesci budynku, jak
tez wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej
nr 1 oraz docieplenie i wymiana okien w
tym najstarszym szkolnym budynku w
miescie, a takze wymiana okien oraz docieplenie sali gimnastycznej i segmentu
dydaktycznego Szkoly Podstawowej nr 2,
remont sanitariatów w Przedszkolu nr 2 i
Przedszkolu nr 3.
Miasto stara sie o dofinansowanie tych
remontów w przyszlym roku ze srodków
unijnych.
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Narodowy Dom Polski, wybudowany ze skladek spolecznosci Lezajska, w którym po wojnie miescilo sie kino „Radosc”,
przestal szpecic miasto. Nowy
wlasciciel zabytkowego obiektu z poczatku lat dwudziestych
ubieglego stulecia, znajdujacego sie w centrum Lezajska,
przeprowadzil kapitalny remont budynku i w sobote, 22
listopada br., uroczyscie otworzyl w nim Sklep Firmowy
„Orzech”.
Obiekt od dawna wymagal kapitalnego
i kosztownego remontu.
Wiosna tego roku Rada Miejska w Lezajsku zdecydowala sie sprzedac obiekt
komus, kto pod okiem konserwatora zabytków przywróci mu dawny blask, a jednoczesnie zapewni, ze nadal bedzie on
sluzyl spolecznosci miasta. Przetarg wygral wlasciciel rodzinnej firmy „Orzech”
z Kolbuszowej. W odrestaurowanym budynku ulokowal swój piaty z kolei sklep
spozywczy. Wczesniej otworzyl je w Kolbuszowej, Kamieniu, Sokolowie Mlp. i
Ropczycach. Dwa kolejne zamierza utworzyc w przyszlym roku w Mielcu i w Tarnowie.
Oficjalne, uroczyste otwarcie sklepu w
przedwojennym Narodowym Domu Polskim a powojennym kinie „Radosc” i odsloniecie pamiatkowej tablicy przewidziano na godzine dziewiata trzydziesci.
Otwarcie podwoi dla klientów – na godzine jedenasta, ale juz o dziewiatej stali
przed nimi wytrwale pierwsi potencjalni
klienci.
– W imieniu zarzadu firmy „Orzech” oraz
rodziny Orzechów serdecznie witam
wszystkich – rozpoczal uroczystosc Stefan
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przedstawiciel kombatantów Bronislaw
Sigda, posel na Sejm RP Adam Wos, burmistrz Tadeusz Trebacz. Poswiecil ja ks.
prof. Wladyslaw Glowa.
We wnetrzu sklepu wstege „broniaca”
wstepu miedzy pólki przecieli: poslowie
Adam Wos i Tadeusz Urban, przedstawiciel wladz województwa podkarpackiego
Stanislaw Homa, starosta Zbigniew Rynasiewicz, burmistrz Tadeusz Trebacz,
prezes PSL Aleksander Bentkowski i zona
Stefana Orzecha, Maria.
Stefan Orzech nakreslil w skrócie historie firmy: – Nasza firma w Kolbuszowej
to Zaklad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech”. Produkujemy ponad 50
asortymentów róznych salatek, przetworów
rolno-spozywczych, zatrudniamy okolo 300
osób. Co roku zwiekszamy zatrudnienie
o 10 do 20 procent. Mamy tez dwie hurtownie artykulów spozywczych i siec sklepów spozywczych. Nie nazywamy ich supermarketami, bo to slowo brzmi obco, a
my jestesmy Polakami. Wszystkie maja nazwe Sklep firmowy „Orzech” i wszystkie sa

Sklep Firmowy Orzech...
Orzech, mózg rodzinnego biznesu. – Obiekt
ten zostal zmodernizowany i odremontowany przez nasza firme i nadal bedzie sluzyc
mieszkancom Lezajska i okolic, tylko obecnie w innym charakterze. W ciagu niespelna czterech miesiecy budynek z – przepraszam za wyrazenie – ruiny zmienil sie nie
poznania. Mam nadzieje, ze spoleczenstwo
doceni ten fakt.
Dodal tez, ze remontowi i modernizacji
obiektu towarzyszyla duza przychylnosc
wladz miasta i powiatu, zlozyl podziekowania burmistrzowi Lezajska Tadeuszowi
Trebaczowi i staroscie lezajskiemu Zbigniewowi Rynasiewiczowi. Podkreslil, ze
od poczatku, czyli od momentu, kiedy wygral przetarg na sprzedaz tego historycznego budynku, doskonale zdawal sobie
sprawe z tego, jak wielka wartosc stanowi
on dla spolecznosci miasta. Dlatego na jednej z jego scian wmurowana zostala tablica pamiatkowa z napisem: „Budynek wybudowany w latach 1920–1924 staraniem i kosztem mieszkanców Lezajska
jako Dom Narodowy Polski”. Ufundowali
ja pospolu miasto i firma „Orzech”. Uroczystego jej odsloniecia dokonali wspólnie:

zamkniete w niedziele. Ten w Lezajsku tez
bedzie w niedziele zamkniety.
Z kolei burmistrz Tadeusz Trebacz odslonil kulisy, jak doszlo do tego, ze mieszkaniec Kolbuszowej zwiazal sie z Lezajskiem: – Niespelna rok temu, kiedy podejmowalismy dzialania zwiazane z utworzeniem w Lezajsku filii specjalnej strefy ekonomicznej, zwrócilem sie do jednego ze znanych, sprawdzonych, polskich biznesmenów z polskim kapitalem, czyli pana Stefana Orzecha i zaproponowalem mu, zeby
uruchomil produkcje na bazie surowców,
wytwarzanych przez okolicznych rolników.
W tym czasie, zgodnie z decyzja wladz miejskich, obiekt dawnego kina „Radosc” zostal skierowany do sprzedazy. Zachowano wszystkie procedury: wycena, ogloszenie przetargu, przetarg i... wygral go pan
Orzech. Tego obiektu nikt nam nie zabierze, pozostaje on w miescie. Sklep pozwoli mieszkancom zaopatrywanie sie w produkty spozywcze po konkurencyjnych cenach. A firmy, które dotychczas funkcjonowaly na terenie tego obiektu, otrzymaly
propozycje kontynuowania swej dzialalnosci na pietrze. Mam nadzieje, ze w nieda-

lekiej przyszlosci spotkamy sie ponownie
z firma „Orzech” z innej okazji – przy przecieciu wstegi w zakladzie produkcyjnym
w filii mieleckiej strefy ekonomicznej w Lezajsku.
Po sklepie chodzily tygrysy i inne
zwierzaki, rozdawaly slodycze, czestowano ciastkami, kawa, daniami z mrozonek „Hortino”, strzelaly korki od szampanów.
W uroczystym otwarciu sklepu wzieli
udzial parlamentarzysci, duchowni,
przedstawiciele wladz województwa, powiatu i miasta Lezajska, przedsiebiorcy,
dyrektorzy i prezesi znaczacych firm i instytucji.
W nowej placówce zatrudnienie znalazlo 20 osób. Stefan Orzech zapewnil,
ze z chwila powstania w Lezajsku filii
specjalnej strefy ekonomicznej, zamierza ulokowac w niej nowy zaklad produkcji przetworów rolno-spozywczych, w
którym prace bedzie mogla podjac znacznie wieksza liczba mieszkanców miasta
i okolic.

...i
Delikatesy
Centrum
Tego samego dnia, tyle ze znacznie
wczesniej, bo o ósmej rano otworzyl w
Lezajsku swe podwoje jeszcze jeden
sklep spozywczy. To kolejny, pietnasty
sklep w poludniowo-wschodniej Polsce
firmy handlowej Carment z Krosna, która wchodzi w sklad sieci handlowej „Delikatesy Centrum”.
Znalazl on lokum w wyremontowanym
przez prywatnego wlasciciela, mieszkanca
Lezajska, budynku dawnej mleczarni przy
ulicy Rzeszowskiej.
Nad wejsciem wisial baner zapraszajacy mieszkanców na pierwsze zakupy.
Atrakcji dla klientów bylo sporo. Dzieci
wychodzily ze sklepu z bialymi i zielonymi
balonikami na druciku, na którym widnialo
logo firmy, pierwsi klienci otrzymali od niej
upominki i gadzety. Byla degustacja wyrobów firm, których produkty sa sprzedawane w sklepie. I byl prezenter, który zachecal do zakupów, informowal o promocjach
i konkursach oraz cennych nagrodach dla
klientów.
Sklep zatrudnil 18 osób z Lezajska i
okolic.

(bwl)
Fot. Barbara Wos-Lisiecka

Tryptyk rzymski
Ten niezwykly wieczór byl niespodzianka dla
mieszkanców Lezajska.

Od lewej: Robert Grudzien, Krzysztof Kolberger, Georgij Agratina.
Fot. Barbara Wos-Lisiecka
Robert Grudzien, organista i byly wieloletni dyrektor Miedzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej w
Lezajsku, który wciaz teskni za atmosfera
naszego miasta, stworzyl w tym roku Papieski Festiwal Sakralny. Final Festiwalu,
poswieconego 25-leciu pontyfikatu papieza Jana Pawla II, odbyl sie w lezajskiej
Bazylice Ojców Bernardynów 8 grudnia br.
Poprzedzila go uroczysta Msza sw. w intencji Ojca Swietego.
Medytacje Jana Pawla II zawarte w
„Tryptyku rzymskim”, poetyckie rozwazania zapisów biblijnych, przekazal sluchaczom Krzysztof Kolberger. Towarzyszyli mu
Georgij Agratina na fletni Pana i Robert
Grudzien na organach w nawie Matki Bozej Pocieszenia i w nawie glównej Sanktuarium.
Koncert a raczej spektakl slowno-muzyczny byl najwiekszym wydarzeniem artystycznym tego roku w Lezajsku. Ludzi,
którzy tego wieczoru wypelnili lezajska
swiatynie, obezwladnila moc przekazu tekstów Jana Pawla II w interpretacji Krzysztofa Kolbergera.
Nie bylo aplauzu, chociaz wszyscy sluchacze w finale poderwali sie z miejsc. Bili
brawo, wpatrywali sie w obdarowanych
bukietami kwiatów artystów i... bili brawo,
ale tak, jakby bezwiednie skladali dlonie
do oklasków, bo wciaz zatopieni byli w slowach, jakie tego wieczoru do nich dotarly.
I nikt sie temu nie dziwil.
– Zawsze patrze na sztuke jak na swieto i na to, co ona moze czlowiekowi dac –
powiedzial pózniej Robert Grudzien, który byl inspiratorem tego wydarzenia kulturalnego. – Mysle, ze Kolberger przekonal
chyba wszystkich do papieskiego „Tryptyku”. Tego sie nie da zrozumiec po przeczytaniu pierwszy raz, moze trzeba to czytac
cale zycie... Albo przeczytac to tak, jak Kolberger.
– Ten tekst wymaga glebokiego skupienia – powiedzial nam po wystepie Krzysztof Kolberger. – Nie jest to latwa mysl ani
w przekazywaniu, ani rozumieniu. Czy jest

to wielka poezja, czy poetyckie kazanie? Nie
wiem. Wazne jest to, ze ktos taki jak Ojciec
Swiety, osoba z takim autorytetem na calym swiecie po dwudziestu paru latach znowu przemówila slowem poetyckim. Kiedy
te slowa pisane odziewam w slowo mówione, sam jestem zadziwiony, jakie struny
wrazliwosci sa poruszone we mnie w tym
momencie. Nie traktuje tego w kategorii
aktorstwa, nie gram. Chce tylko jak najlepiej przekazac to, co zostalo zawarte w tej
ksiazeczce, medytacje Ojca Swietego.
Prapremiera „Tryptyku rzymskiego”
Jana Pawla II w wykonaniu tej trójki artystów odbyla sie w pierwszy piatek czerwca
w Kalwarii Zebrzydowskiej. – Dalismy ponad trzydziesci wystepów. Wszedzie katedry i bazyliki byly pelne ludzi – dodal R.
Grudzien. – Mamy duzo nowych zaproszen.
Jedno z nich z Watykanu. A Krzysztof Kolberger otrzymal od radia watykanskiego
propozycje nagrania autobiografii papieza.
Spektakl nagrany zostal na plyte i tasme wideo podczas Mszy sw. w kosciele sw.
Andrzeja w Warszawie. W najblizszym czasie aktor ma nagrac polska wersje „Tryptyku” do filmu wloskiego kreconego miedzy innymi w kaplicy Sykstynskiej.
Papieski Festiwal Sakralny bedzie kontynuowany. Nastepny poswiecony zostanie
ksiedzu Popieluszce w dwudziestolecie jego
tragicznej smierci. Scenariusz przygotowuje Jerzy Zelnik.

Barbara Wos-Lisiecka
Grono organizatorów koncertu w Lezajsku stanowili: Klasztor Ojców Bernardynów w Lezajsku, Burmistrz Miasta Lezajska i Miejskie Centrum Kultury oraz Fundacja im. Mikolaja z Radomia. Czlonkami honorowymi byli miedzy innymi: Prowincjal Ojców Bernardynów Romuald Kosla, Minister Kultury, Waldemar Dabrowski i Marszalek
Województwa Podkarpackiego Leszek
Deptula.
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fakty i opinie

Przeprowadzka?
Izabela Wanczycka, radna Rady Miejskiej w Lezajsku, na ostatniej sesji RM zapoznala zebranych z planami starostwa powiatu
wobec Osrodka Szkolno-Wychowawczego, znajdujacego sie w naszym miescie, oraz argumentacja rodziców i nauczycieli, którzy
nie akceptuja tego pomyslu. Radni zajeli w tej kwestii stanowisko – wyrazili sprzeciw wobec koncepcji przeniesienia OSW do
Nowej Sarzyny.
Do Urzedu Miejskiego w Lezajsku wplynelo podpisane przez Komitet Rodzicielski
i Rade Pedagogiczna lezajskiego OSW pismo nastepujacej tresci:
„Wobec koncepcji Starostwa Lezajsk
dotyczacej likwidacji Osrodka SzkolnoWychowawczego w Lezajsku i powolania
placówki w Nowej Sarzynie, przekazujemy
w zalaczeniu negatywna opinie tego przedsiewziecia. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie sie z zalaczonymi materialami”.
Na kilkunastu stronach przedstawione sa
informacje o dzialalnosci Osrodka oraz analiza szans jego funkcjonowania w nowym
miejscu. Najkrócej mozna je podsumowac
tak: stare porzekadlo „wpadl z deszczu pod
rynne” to malo, stosowniejsze byloby inne –
„zamienil stryjek siekierke na kijek”.
Najgorsze dla niepelnosprawnych dzieci, ich rodziców i nauczycieli jest to, ze to
nie oni beda mieli glos decydujacy o ich
losie, lecz radni powiatu lezajskiego.
Oni tez otrzymali wspomniane pismo z
zalacznikami. Przerazeni pomyslem Starostwa rodzice i nauczyciele rozeslali je, gdzie
tylko mozna – do przewodniczacego Rady
Powiatu, do wojewody, marszalka, kuratora oswiaty, parlamentarzystów, nawet do
pelnomocnika rzadu ds. Osób Niepelnosprawnych i Fundacji Jolanty Kwasniewskiej – Porozumienie Bez Barier.
W apelu do radnych i zarzadu powiatu
lezajskiego rodzice wychowanków OSW
argumentuja, dlaczego opowiadaja sie za
pozostawieniem Osrodka w Lezajsku i dlaczego przeniesienie go do Nowej Sarzyny
jest wedlug nich zlym rozwiazaniem. Pisza:
„Przy podejmowaniu decyzji prosimy kierowac sie dobrem naszych dzieci”. Pytaja
tez: „Czy powstanie w obecnym miejscu
przy ul. Mickiewicza 76 szkoly jezykowej
dla doroslych, sprawnych fizycznie jest
celem wazniejszym niz dobro dziecka niepelnosprawnego?”.
* * *
Sprawa wybuchla 3 listopada br., kiedy Naczelnik Wydzialu Spraw Spolecznych
Starostwa w Lezajsku Ireneusz Stefanski
zlozyl wizyte w OSW i poinformowal dyrekcje placówki o koncepcji wladz powiatu
dotyczacej przeniesienia Osrodka do No-
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wej Sarzyny. Tego samego dnia dyrektor
OSW Grazyne Banke i wicedyrektor placówki Bozene Garbacka oprowadzil po
obiektach przeznaczonych przez Starostwo
dla Osrodka. W gre wchodzi jedno skrzydlo Zespolu Szkól (dawne technikum chemiczne) i budynek po bylym przedszkolu.
(Dzieci coraz mniej, budynki pustoszeja,
cos z nimi trzeba zrobic.)
Ta wizyta i wizja lokalna wywolaly goraczkowe dzialania rodziców i nauczycieli, broniacych dotychczasowej siedziby Osrodka.
– Na ostatniej sesji Rady Powiatu byli
rodzice, którzy maja dzieci w Osrodku, czesc
nauczycieli i pani dyrektor. Temat zostal
przez nich wywolany w sprawach róznych.
Nie bylo go w planie. Ich reakcja jest przedwczesna – powiedzial sekretarz powiatu
Kazimierz Kryla. – To na razie pomysl, który jest analizowany pod katem finansowym
i organizacyjnym. Mysle, ze zajmie to dwa,
trzy miesiace. Jezeli okaze sie, ze faktycznie ma on uzasadnienie i udzwigniemy go
finansowo, wówczas ze szczególami tej koncepcji zapoznani zostana radni powiatu i oni
podejma ostateczna decyzje.
Rzeczywiscie decyzje dotyczace losu
Osrodka jeszcze nie zapadly. – Nie otrzymalysmy zadnego oficjalnego pisma w
sprawie likwidacji czy przenosin naszej
placówki – mówi dyrektor Banka.
Postanowienia Rady Powiatu w tym
roku dotyczyly modernizacji sanitariatów
w Osrodku oraz kapitalnego remontu budynku, w którym ucza sie i mieszkaja dzieci
niepelnosprawne z tzw. „klas zycia” oraz
mlodziez z Zespolu Szkól Licealnych i... w
których mieszcza sie tez biura starostwa.
Budynek zostal ocieplony, otynkowany i
oznakowany rzucajacym sie w oczy szyldem: „Starostwo Powiatowe w Lezajsku”.
Ów napis jest wymowny – jak starostwo,
to nie internat i jakies tam „klasy zycia”.
W maju br. dyrekcja Osrodka Szkolno-Wychowawczego upomniala sie w Starostwie o przekazanie sasiadujacej z placówka dzialki na boisko sportowe. (To
czesc terenu, który miasto przekazalo
swego czasu Policji pod budowe jej siedziby i tym sposobem stal on sie wlasnoscia
powiatu.)

– O ile na 20 arach mozna zrobic jakiekolwiek sensowne boisko sportowe, teren
jest do wykorzystania – wyjasnia z przekasem Kryla. – Na dzien dzisiejszy nie zostal szkole przekazany. Byly zglaszane
takie pomysly, ale one na razie nie zostaly
wdrozone w zycie. Jezeli osrodek tam dalej bedzie funkcjonowal, to na pewno ten
pomysl bedzie rozwazany.
W kwietniu tego roku Rada Powiatu
podjela uchwale o utworzeniu zasadniczej
szkoly zawodowej specjalnej dla absolwentów gimnazjum OSW, poniewaz niektórzy
z nich moga kontynuowac nauke. Takie
szkoly sa daleko – w Smoczce kolo Mielca i
w Przemyslu. Uchwala nie weszla w zycie
od wrzesnia, bo – jak twierdzi Kryla – w
obecnym budynku OSW nie ma juz miejsca na stworzenie takiego kilkunastoosobowego oddzialu uczniów. I to jest glówny
argument (albo pretekst) za przeniesieniem
Osrodka do Nowej Sarzyny. Wprawdzie
warsztatów szkolnych do nauki zawodu juz
w nowosarzynskiej szkole nie ma, bo kierunki zawodowe przestaly istniec (nie bylo
naboru z roku na rok) i maja byc przerobione na sale gimnastyczna, ale... dzieciom
niepelnosprawnym sala gimnastyczna tez
sie przyda, choc gdzie mialyby sie wyuczyc
zawodu, póki co, nie wiemy.
Budynek OSW w Lezajsku, wedlug sekretarza powiatu K. Kryli, ma ograniczona kubature, a z tego wzgledu takze i
ograniczone mozliwosci rozwoju.
– Jaka powierzchnia dysponuje teraz
osrodek?
– Nie jestem w stanie powiedziec, ale to
jest powierzchnia ponizej 1000 metrów kw.
– A tam, w Nowej Sarzynie?
– Tam jest mozliwe wygospodarowanie
porównywalnej powierzchni.
Plusem jest to, jak twierdzi sekretarz, ze
„tak jak wszedzie nabór bedzie spadal ze
wzgledów demograficznych i tamta szkola
na przestrzeni kilku lat moze byc prawie cala
pusta i to jest jednym z pomyslów zagospodarowania docelowego tego obiektu”.
Jesli OSW bedzie musial sie przeprowadzic do Nowej Sarzyny, co bedzie w
opuszczonym budynku przy ulicy Mickiewicza 76?
Sekretarz wyjasnia: – Jezeli doszlaby
do skutku inicjatywa, która jest podjeta
przez powiat i Urzad Marszalkowski, jest
pomysl utworzenia w nim nauczycielskiego kolegium jezyków obcych. Ale to jest na
razie w sferze wizji.
A co bedzie w internacie z szyldem „Starostwo Powiatowe”?
– Jest koncepcja, zeby go wykorzystac
do celów powiatu.
A zatem chyba wszystko jasne.
* * *
Tylko gdzie zapodziala sie troska o pokrzywdzone przez los dzieci?
Na sesji Rady Powiatu rodzice (przedwczesnie!?) wylozyli swoje racje i ponoc
niektórym radnym troche otworzyly sie
oczy. Poza finansowym i organizacyjnym
aspektem koncepcji dotyczacej OSW, ma
tez byc wzieta pod uwage opinia rodziców i
nauczycieli.
Wiec moze jednak reakcja rodziców i
wychowawców ich dzieci nie byla przedwczesna?!
Dlaczego tak bardzo bronia sie oni przed
przeniesieniem Osrodka z Lezajska?
Problem najwazniejszym jest dojazd
uczniów mniej i bardziej uposledzonych
umyslowo i fizycznie. W szkole (podstawówka i gimnazjum), która funkcjonuje od 21
lat, jest 112 dzieci. Czesc z nich mieszka w
internacie. I tam sie uczy. To jedna klasa
laczona dla dzieci z klas I–III i cztery „klasy zycia” dla dzieci z umiarkowanym i
znacznym uposledzeniem umyslowym (zespól Downa, porazenie mózgowe, choroby
psychiczne). One musza sie nauczyc przede
wszystkim wykonywania podstawowych
czynnosci, jak mycie sie i ubieranie. Nauka pisania i czytania to kolejny etap edukacji.

Nauczyciele w OSW pracuja na dwie
zmiany. W jednym tygodniu ucza w szkole przy ulicy Mickiewicza, w drugim sa
opiekunami w internacie przy ulicy Sklodowskiej. Przychodza o swicie, budza dzieci, myja, ubieraja, prowadza na sniadanie, w ciagu dnia ucza pisania, czytania,
rachunków, rysowania, spiewu, pokazuja
miasto, sklepy, urzedy, przejscia dla pieszych... a wieczorem kapia i klada spac.
To nie jest zwyczajna szkola, bo i dzieci
sa niezwyczajne.
Ci wychowankowie OSW, którzy nie
mieszkaja w internacie, dojezdzaja do szkoly autobusami PKS z róznych miejscowosci powiatu lezajskiego i nie tylko; takze z
Lancuta, Markowej, Rakszawy, Mazurów,
Medyni Glogowskiej, Woli Dalszej, w sumie
z 41 miejscowosci! Nie wszystkich odwoza
rodzice, niektórzy jezdza sami, wysiadaja
na dworcu w Lezajsku i juz jedna noga sa
w szkole. W Nowej Sarzynie do szkoly mialyby z dworca kawal drogi i przejscie przez
niestrzezony przejazd kolejowy. Przede
wszystkich zas ów dojazd zwiazany bylby
dla wiekszosci uczniów OSW z dwiema lub
jedna przesiadka w Lezajsku. Sa rodzice,
którzy dowoza dzieci codziennie i szybko
wracaja do domowych obowiazków. Dla
wielu z nich odebranie dzieci ze szkoly bedzie przez te przesiadki problemem nie do
pokonania.
– Czeka nas sukcesywna degradacja –
mówi Grazyna Banka. – Znamy rodziców
naszych dzieci i wiemy, ze oni nie dojada.
Przeniosa je do innych osrodków. A poza
wszystkim o której to dziecko musialoby
wstawac, zeby zdazyc do szkoly?
Z analizy skutków przeniesienia OSW
do Nowej Sarzyny, dolaczonej do wspomnianego juz pisma: „Niedogodne polaczenie autobusowe, przystanek przy glównej
drodze przelotowej, nie gwarantujacy bezpieczenstwa dzieciom niepelnosprawnym,
brak oznakowanego przejscia dla pieszych,
brak chodnika, waskie pobocze, duzy ruch
samochodowy”. 20 procent uczniów bedzie
mialo dojazd z dwiema przesiadkami, 10
procent uczniów – z jedna przesiadka, a
64 procent dzieci z internatu – trzy przesiadki.
Kolejny zarzut to zla lokalizacja – peryferie miasta.
– Dzieci z naszej szkoly znaja juz Lezajsk,
sa w jego centrum, wiedza, jak sie poruszac,
maja nawiazane kontakty ze srodowiskiem,
z uczniami innych szkól – tlumaczy Bozena
Garbacka. – Tam beda na uboczu, wyizolowane od spolecznosci, beda musialy sie przyzwyczaic do nowego miejsca i srodowiska,
zaczynac od poczatku nawiazywanie kontaktów. My, nauczyciele, poradzimy sobie, ale
dla tych niepelnosprawnych dzieci bedzie to
bardzo trudne. Straca wiele czasu, nim sie
przyzwyczaja. A przeciez glównym celem
takiego osrodka jak nasz, jest to, zeby nauczyly sie w miare samodzielnie funkcjonowac w spoleczenstwie.
Inny aspekt sprawy – Lezajsk jest miastem powiatowym, tu znajduja sie urzedy
i instytucje, w których rodzice po odwiezieniu dzieci do szkoly moga zalatwic wiele
spraw zwiazanych z niepelnosprawnoscia
swych dzieci, z problemami w rodzinie.
Niemal w zasiegu reki maja Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Osrodek Orzekania o stopniu Niepelnosprawnosci, sad, szpital. To takze (ze wzgledu na
schorzenia dzieci – np. padaczka) ma znaczenie, zwlaszcza latwy dostep do specjalistów jak neurolog czy psychiatra.
* * *
Na ostatniej, listopadowej sesji Rady
Miejskiej radna Izabela Wanczycka a jednoczesnie nauczycielka w Osrodku Szkolno-Wychowawczym zapoznala zebranych z
planami starostwa powiatowego wobec tej
placówki oraz argumentacja rodziców i
nauczycieli, którzy zdecydowanie sprzeciwiaja sie przeniesieniu jej z Lezajska do
Nowej Sarzyny. Radni stanowczo sprzeci-

wili sie zamierzeniom starostwa w tej kwestii i zobowiazali burmistrza Lezajska do
podjecia wszelkich kroków, by OSW pozostal w naszym miescie.
W starostwie panuje przekonanie, ze
alarm jest nie na miejscu, bo od koncepcji
do realizacji jest dluga droga i wiele sie
moze zmienic.
Kazimierz Kryla jest pewien, ze w prowadzonych analizach, dotyczacych zmiany lokalizacji OSW, beda wziete wszelkie
za i przeciw.
– Jak bedzie koncepcja zbudowana i
przedstawiona, a rodziców sie nie przekona, to nikt na sile nie bedzie forsowal rozwiazania, które na starcie skazane jest na
niepowodzenie. Bez rodziców szkoly w innym miejscu sie nie zbuduje, bo to oni decyduja, do jakiej szkoly pójdzie ich dziecko.
Na razie wyglada na to, ze Starostwo
chce wykonac syzyfowa prace.
Gdyby jednak udalo sie przeforsowac
ten plan, juz dzis wiadomo, ze ze wzgledu
na trudnosci z dojazdem do Nowej Sarzyny czesc dzieci odejdzie do innych osrodków (polozonych moze dalej ale z dogodnym dojazdem), zmniejszy sie subwencja
oswiatowa i koszt utrzymania wychowanka OSW bedzie wyzszy, wzrosnie liczba
dzieci, którym trzeba bedzie zapewnic indywidualne nauczanie. W konsekwencji
realizacja tego pomyslu grozi placówce,
majacej spore osiagniecia i swietna, oddana kadre, likwidacja. Ale o tym, póki co,
w Starostwie sie nie mówi.
Reasumujac, tak naprawde nie wiadomo, dlaczego Starostwo chce przeniesc
OSW do Nowej Sarzyny.
Jedynym sensownym argumentem, jaki
udalo nam sie wydobyc od sekretarza powiatu, pelniacego jednoczesnie obowiazki
rzecznika prasowego, jest to, ze po remoncie w szkole i przedszkolu w Nowej Sarzynie dzieci, udajac sie na posilki, nie beda
musialy wychodzic z budynku. A teraz
musza. I jeszcze jeden – za kilka lat, jak
Zespól Szkól nieco opustoszeje (w zwiazku
z nizem demograficznym uczniów w szkole
jest coraz mniej), podopieczni OSW beda
miec do dyspozycji wiecej powierzchni niz
maja teraz w Lezajsku przy ulicy Mickiewicza 76. Tym razem nasuwa sie inne porzekadlo: „Czekaj tatka latka”.
A co bedzie mialo Starostwo? Dwa wolne, do swojej dyspozycji budynki w Lezajsku – jeden swiezo wyremontowany przy
ulicy Sklodowskiej, drugi – zabytkowy przy
Mickiewicza.
A przeciez ma juz dwór staroscinski! Tez
przy Mickiewicza.

Barbara Wos-Lisiecka
Zdjecia: Aneta Szpila,
Barbara Wos-Lisiecka

Wychowankowie OSW w Lezajsku na
wycieczkach krajoznawczych.

Wychowankowie OSW w Lezajsku na XVIII Wojewódzkim Przegladzie Zespolów
Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Rzeszowie – 2002 r. – przedstawiaja
„Szelmostwa lisa Witalisa”.
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radny ma glos
to udowodnilam, pracujac tutaj, w Lezajsku, 23 lata.
Zaczelam sie spolecznie udzielac, bo
mialam nadzieje, ze jeszcze i w ten sposób
bede mogla cos ludziom podarowac. Jestem dosyc energiczna osoba, a poza tym
mam teraz znacznie wiecej czasu, dzieci juz
sa dorosle, nie wymagaja takiej opieki, jak
dawniej. Dlatego moglam zaangazowac sie
najpierw w prace Rady Powiatu, a w tej
kadencji w prace Rady Miejskiej. Chociaz
przyznam, ze bardziej udzielalam sie w
powiecie. W Radzie Miejskiej stalam sie
raczej bacznym obserwatorem i mniej sie
angazuje.
Dlaczego? Bo sa sprawy, których od
poczatku utworzenia Rady nie bylam w stanie zaakceptowac. Stracilam zaufanie do
niektórych osób i wtedy zmienilam swój
sposób patrzenia na spoleczników, którzy
w niej sa. Dlatego stanelam na uboczu, nie
zaangazowalam sie w zadna komisje, bo
gdybym to zrobila i musiala dzialac na zle-

ale w momencie, kiedy slysze, ze znowu sie
cos w tym miescie sprzedaje, wpadam w
straszna zlosc. Wiem, ze o swoje czlowiek
dba bardziej. Ale jestem przeciwko sprzedazy ziemi, dlatego ze dobry gospodarz to
ten, który ma wlasnosc, a ten, który jej nie
ma, chocby byl najlepszy, nic nie zdziala,
bo on nie moze rozporzadzac czyjas wlasnoscia, jest uzalezniony od wlasciciela.
Nikt, kto kupi tutaj kawal ziemi, nigdy juz
jej nam nie odda. Jestem przeciwko takiej
gospodarce i moze to kolejny powód dla
którego z taka rezerwa podchodze do dzialan Rady.
W dwóch sklepach zatrudniono ostatnio prawie 40 osób. Dobrze, dobre i to, ale
my mamy sklepy, a nie mamy miejsc pracy, gdzie ludzie mogliby zarobic pieniadze
na zakupy w tych sklepach!
Do mnie przychodzili ludzie i mówili:
mój syn nie dostal pracy w sklepie. Takich
pacjentów tez mialam. Bo tak to sie sklada, ze do lekarza przychodza ludzie z cho-

Eleonora Sas-Gontarz
Znalazlam sie w Lezajsku dlatego, ze w
pewnym okresie zycia poszukiwalam
mieszkania, a mówiac dokladnie – pracy z
mieszkaniem. A tu byly mieszkania, które
dyrektor Karakula przygotowal dla lekarzy.
I to byl powód, dla którego przyjechalam
do Lezajska. Bylam wtedy lekarzem z piecioletnim stazem.
W tym miescie jestem juz 23 lata i bardzo sie z nim zwiazalam. Tu urodzilo sie
moje drugie dziecko. Moje dzieci wrecz
uwielbiaja wracac do Lezajska. Jeden mój
syn jest w Ameryce, konczy tam inzynierie kosmiczna, drugi jest na trzecim roku
medycyny, bedzie kontynuowal mój zawód
i moze wróci do Lezajska. Chcialabym,
zeby tak sie stalo. Z tym miastem zwiazalam sie takze domem, który tu wybudowalam i do którego kilka dni temu sie przeprowadzilam.
Ja sie urodzilam w Tarnogrodzie, niedaleko Lezajska. Lezajsk znalam bardziej
od strony klasztoru, bo tu przychodzily
pielgrzymki z Tarnogrodu i wlasnie wtedy
– podczas jednej z nich – poznalam to miasto. Bylo dla mnie magiczne, swiete, piekne, ciekawe. Pózniej niekiedy rozczarowywalam sie. Zdarzalo sie to w momencie
spotkan z róznymi ludzmi, nie takimi znowu swietymi, jak mi sie zdawalo. Chociaz
przyznam szczerze, ze wielkich przykrosci
z ich strony nie doznalam. Spotykam róznych ludzi, czasem trudno sie rozmawia,
ale zwykle jakas nic porozumienia znajdujemy i to przeciez spoleczenstwo tego miasta obdarzylo mnie juz dwukrotnie mandatem zaufania w wyborach do Rady, za
co w tym miejscu chce mu serdecznie podziekowac.
Dlaczego zajelam sie praca spoleczna?
Uwielbiam prace z ludzmi. Dlatego tez cenie swój zawód, bo mam z nimi staly kontakt. Moim haslem wyborczym byla mysl:
„Praca z czlowiekiem i dla czlowieka”. Ja
caly czas pracuje z ludzmi i dla ludzi, juz
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Stoje z boku,
przygladam sie
cenie, nie potrafilabym byc soba. Dlatego
jestem z boku.
Problem, który najmocniej dotyka nasze spoleczenstwo, to bezrobocie. Bardzo
mi zal mlodych ludzi, którzy bez celu
chodza po ulicach. Sa rózni, po studiach,
prezni, dobrze wyksztalceni; Lezajsk ma
naprawde duzo cennej mlodziezy. I ta mlodziez szuka pracy! A zatrudniani sa emeryci na dosyc odpowiedzialnych stanowiskach. Mysle, ze gdyby pan burmistrz
chcial, to na stanowiska w Urzedzie znalazlby ludzi mlodych, dla których bylaby to
pierwsza, jedyna i wazna rzecz, która by
robili. Jest to kolejna sprawa, która równiez tak a nie inaczej ustawila mnie do pracy spolecznej w Radzie Miejskiej.
Dostrzegam wiele pozytywnych zmian
w tym miescie. Nie moge powiedziec, ze tu
sie nic nie dzieje. Lezajsk zmienil swój wyglad, jest piekniejszy. Mamy wiele pieknie
odnowionych kamieniczek, ale mlodzi ludzie nam uciekaja, bo nie ma dla nich pracy! Spotykam sie z tym niemal na co dzien.
Moi pacjenci wyjezdzaja i mówia, dlaczego. To jest bardzo bolesne.
I niestety nasze spoleczenstwo sie starzeje. Wkrótce okaze sie, ze jestesmy tylko miastem emerytów i rencistów. Dlatego chcialabym, zeby ci ludzie znalezli tutaj prace, w swoim miescie. I powiem
szczerze, ze bylam bardzo usatysfakcjonowana w momencie, kiedy powstawalo
Hortino (bylam wtedy w Radzie Powiatu),
bo jednak ten jeden nasz zaklad zostal
uratowany.
Jestem przeciwko sprzedazy ziemi tego
miasta. Nie jestem rodowita Lezajszczanka,

robami, ale wraz z nimi przynosza problemy, jakie ich nekaja. Dzieki pracy, jaka
wykonuje, moje kontakty ze spolecznoscia
Lezajska sa bardzo szerokie.
W planach wyborczych mialam nadzieje, ze uda mi sie wplynac na zwiekszenie
opieki nad ludzmi starszymi, samotnymi.
Powstal w poprzedniej kadencji Zaklad
Opieki Leczniczej, Warsztaty Terapii Zajeciowej i noclegownia w budynku oddanym
Caritas, ale to jeszcze malo. Ludzi samotnych, biednych, starych, niepelnosprawnych, bezdomnych nie da sie wyrzucic poza
margines spoleczenstwa. Oni w nim sa!
I oczekuja pomocy.
Przede wszystkim myslalam jednak o
stworzeniu szansy ludziom mlodym, zdolnym, wyksztalconym. Bo w tej chwili Lezajsk jest miastem ludzi starych. Starzy
starym nie pomoga, to jak w przyslowiu:
wiódl slepy kulawego. Dlatego bardzo bym
chciala, aby tutaj znalazla sie praca dla
wiekszej liczby ludzi mlodych, aby to miasto zaczelo inaczej troche zyc, zeby zaczelo
oddychac mloda piersia.
Chcialabym, zeby w tym miescie byly
lokale, w których nasza mlodziez by sie
bawila, odpoczywala, ale równoczesnie
rozwijala swoja kulture i swoje zainteresowania. Nie chcialabym, zeby to byly speluny, w których ta mlodziez by sie niszczyla. Bo cóz ona teraz robi? Do poludnia
spi, a zycie zaczyna po poludniu do rana.
Chcialabym, zeby ta mlodziez miala jakies
inne cele w zyciu.
Wiem, ze bardzo wiele zalezy od nas,
radnych, ale...

...

informator urzedowy

Sprawozdanie
z X sesji Rady Miejskiej
w Lezajsku
W srode 26 listopada 2003 r. odbyla sie
X sesja Rady Miejskiej.
Glównym tematem tej sesji bylo
uchwalenie podatków i oplat lokalnych
na 2004 rok.
Zgodnie z ustawa o podatkach i oplatach lokalnych Rada uchwalila nowe stawki podatków: od nieruchomosci, od posiadania psów i od srodków transportowych
oraz oplaty administracyjne za czynnosci
urzedowe nie objete przepisami o oplacie
skarbowej. Stawki te obowiazywac beda od
1 stycznia 2004 r.
Sredni wskaznik wzrostu podatku od
nieruchomosci wynosi 1,33 procent. Stawki podatku od posiadania psów rosna o
cztery zlote (w 2003 roku podatek ten nie
byl podwyzszany), natomiast stawki podatku od srodków transportowych zostaly
zwiekszone wskaznikiem inflacji, co powoduje ich kilkuzlotowy wzrost w stosunku
do obowiazujacych w roku 2003. Niezmieniony pozostaje podzial stawek podatku
transportowego ze wzgledu na rok produkcji pojazdu i posiadane katalizatory. W
oplatach administracyjnych nieznacznie
rosna stawki za sporzadzenie testamentu,
natomiast bez zmian pozostaja oplaty za
sporzadzenie wypisu wraz z wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (pelny tekst uchwal i wysokosci stawek zamieszczamy oddzielnie).
Przed uchwaleniem podatków radni
zajmowali sie rozpatrzeniem wniosku osoby fizycznej, która zwrócila sie o uchylenie
uchwaly podjetej przez Rade Miejska na
ostatniej sesji w sprawie przystapienia do
scalenia i podzialu nieruchomosci polozonych w rejonie ulic: Studzienna, Moniusz-

Wladze miasta Lezajska
przyjmuja obywateli
w sprawach skarg i wniosków:
Burmistrz Miasta

TADEUSZ

TREBACZ

w kazdy wtorek
w godzinach: 13.00–15.30
Zastepca Burmistrza Miasta

DANIEL ZAJAC
w kazda srode
w godzinach: 13.00–15.30
Sekretarz Miasta

EUGENIUSZ

MAZUR

w kazdy czwartek
w godzinach: 13.00–15.30

ki, Boczna Moniuszki i Spokojna w Lezajsku. Po wysluchaniu argumentów osoby
sprzeciwiajacej sie dokonaniu scalenia i
podzialu oraz mieszkanców wnioskujacych
o przystapienie do scalenia, w oparciu o
opinie Komisji – Rada zajela negatywne
stanowisko w sprawie uchylenia uchwaly
Nr IX/86/03 Rady Miejskiej w Lezajsku z
dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
przystapienia do scalenia i podzialu nieruchomosci.
W zwiazku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów kwoty 100.000 zl Rada dokonala kolejnej nowelizacji uchwaly budzetowej na 2003 rok, zwiekszajac dochody
budzetu miasta o powyzsza kwote i przeznaczajac ja na remont budynku Gimnazjum Miejskiego. Sa to srodki pochodzace
z rezerwy czesci oswiatowej subwencji ogólnej, uzyskane dzieki staraniom wladz i
pozytywnej opinii Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu.
Zgodnie z sugestia radnych, wyrazona
na poprzedniej sesji, Rada wprowadzila
zmiane w uchwale Rady Miejskiej w Lezajsku Nr VII/63/03 z dnia 18 czerwca 2003
r. dotyczacej okreslenia zasad nabywania,
zbywania i obciazania nieruchomosci oraz
ich wydzierzawiania lub wynajmowania na
okres dluzszy niz 3 lata w zakresie sprzedazy lokali mieszkalnych. Zmiana polega
na dodaniu zapisu ograniczajacego sprzedaz lokali mieszkalnych przed uplywem 5
lat od dnia zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony.
Ponadto na sesji tej Rada zajela jeszcze
stanowiska w dwóch sprawach.
Zobowiazala Burmistrza Miasta do
przygotowania projektu uchwaly w sprawie wystapienia z wnioskiem do Rady Ministrów o rozszerzenie granic administraPrzewodniczacy Rady Miejskiej

MIECZYSLAW

SROKA

w kazdy pierwszy
i trzeci poniedzialek miesiaca
w godzinach: 13.00–14.00
Wiceprzewodniczacy
Rady Miejskiej

TADEUSZ

KARAKULA

w kazdy czwarty poniedzialek
miesiaca
w godzinach: 14.00–15.00
Wiceprzewodniczacy
Rady Miejskiej

PIOTR

URBAN

w kazdy drugi poniedzialek
miesiaca
w godzinach: 14.00–15.00

cyjnych miasta Lezajska i okreslila jednoznacznie, ze rozszerzenie to winno obejmowac tereny wsi Jelna, Wierzawice i Stare
Miasto, jakie byly poddane konsultacjom
spolecznym z mieszkancami Lezajska w
czerwcu br.
Natomiast w wolnych wnioskach Rada
miedzy innymi jednomyslnie wyrazila stanowczy sprzeciw wobec zamiaru przeniesienia Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego z Lezajska do Nowej Sarzyny i zobowiazala Burmistrza Miasta do
podjecia wszelkich dostepnych kroków
zgodnych ze stanowiskiem Rady.

Celina Turosz

UCHWALA
Nr X/106/03
Rady Miejskiej
w Lezajsku z dnia
26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwaly Rady
Miejskiej w Lezajsku Nr VII/63/03
z dnia 18 czerwca 2003 r. dotyczacej okreslenia zasad nabywania,
zbywania i obciazania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub
wynajmowania na okres dluzszy niz
3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568)
Rada Miejska w Lezajsku ustala, co
nastepuje:
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr VII/63/
03 z dnia 18 czerwca 2003 r. wprowadza
nastepujace zmiany:
1. W rozdziale IV zatytulowanym „Zasady sprzedazy nieruchomosci lokalowych” w § 14 po pkt. 2 dodaje sie pkt. 3 o
tresci:
Nie podlegaja sprzedazy na rzecz najemców lokale mieszkalne przed uplywem 5 lat
od dnia zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony.
§ 2
Pozostala tresc uchwaly pozostaje bez
zmian.
§ 3
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Lezajska.
§ 4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14
dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego.
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UCHWALA Nr X/101/03
Rady Miejskiej w Lezajsku
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek
podatku od nieruchomosci
Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2,
pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pózniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z pózniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w zwiazku z
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2002
r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr
62, poz. 718, z pózniejszymi zmianami).
Rada Miejska w Lezajsku u c h w a l a, co nastepuje:
§ 1
Okresla sie wysokosc stawek podatku
od nieruchomosci:
1) Od gruntów:
a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,62 zl od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami zajetych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,41 zl od 1 ha powierzchni
c) pozostalych – 0,10 zl od 1 m2 powierzchni
2) Od budynków lub ich czesci:
a) mieszkalnych – 0,41 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej
b) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czesci zajetych na
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej –
17,31 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej
c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym – 8,11 zl
od 1 m2 powierzchni uzytkowej
d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania
swiadczen zdrowotnych – 3,49 zl od 1 m 2
powierzchni uzytkowej
e) pozostalych – 3,17 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej
3) Od budowli – 2% ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych.
§ 2
Wykonanie Uchwaly zleca sie Burmistrzowi Miasta Lezajska.
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Uchwaly powierza sie Komisji Gospodarki i Budzetu
Rady Miejskiej w Lezajsku.
§ 4
Traci moc Uchwala Nr II/7/02 Rady
Miejskiej w Lezajsku z dnia 5 grudnia 2002
r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek
podatku od nieruchomosci.
§ 5
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14
dni od daty jej ogloszeniu w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podkarpackiego
i ma zastosowanie do podatków naleznych
od 1 stycznia 2004 r.
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UCHWALA Nr X/103/03
Rady Miejskiej w Lezajsku
z dnia 26 listopada 2003
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 8, 10 i 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9
poz. 84 z pózn. zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 w zwiazku z art. 13 ustawy
z 20 lipca 2000 roku o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 62 poz. 718 z pózn.
zmian.)
Rada Miejska u c h w a 1 a, co nastepuje:
§ 1
Ustala sie roczne stawki podatku od
srodków transportowych na terenie Miasta Lezajska w nastepujacych wysokosciach:
1.1) od samochodów ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5
ton i ponizej 12 ton wyprodukowanych
do dnia 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
610,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie
1012,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12,0 ton
1218,00 zl
2) od samochodów ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5
ton i ponizej 12 ton wyprodukowanych po
dniu 31 grudnia 1990 r.
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
562,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie
964,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12,0 ton
1170,00 zl
3) od samochodów ciezarowych o
dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5
ton i ponizej 12 ton posiadajacych katalizatory:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
538,00 zl
b) powyzej 5,5ton do 9,0 ton wlacznie
940,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12 ton
1146,00 zl
2. Od samochodów ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub
wyzszej niz 12 ton – w zaleznosci od liczby
osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe okresla zalacznik Nr 1 do niniejszej
uchwaly.
3.1) od ciagników siodlowych lub balastowych przystosowanych do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów

od 3,5 ton i ponizej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
1168,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie
1292,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12,0 ton
1414,00 zl
2) od ciagników siodlowych lub balastowych przystosowanych do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów
od 3,5 ton i ponizej 12 ton wyprodukowanych po 31 grudnia 1990 r.:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
1072,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie
1192,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12,0 ton
1316,00 zl
3) od ciagników siodlowych lub balastowych przystosowanych do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów
od 3,5 ton i ponizej 12 ton posiadajacych
katalizatory:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wlacznie
974,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie
1096,00 zl
c) powyzej 9,0 ton a ponizej 12,0 ton
1218,00 zl
4. Od ciagników siodlowych lub balastowych przystosowanych do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów
równej lub wyzszej niz 12 ton – stawki podatkowe okresla zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.
5. 1) Od przyczep lub naczep, które
lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i
ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych
wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rol-

nego, wyprodukowanych do dnia 31
grudnia 1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton wlacznie
1108,00 zl
b) powyzej 10 ton a ponizej 12 ton
1218,00 zl
2) Od przyczep lub naczep, które
lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i
ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych
wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych po 31 grudnia
1990 r.:
a) od 7 ton do 10 ton wlacznie
1012,00 zl
b) powyzej 10 ton a ponizej 12 ton
1120,00 zl
6. Od przyczep lub naczep, które lacznie
z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza
niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona
przez podatnika podatku rolnego, stawki
podatkowe okresla zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.
7.1) Od autobusów wyprodukowanych
do dnia 31 grudnia 1990 r. w zaleznosci
od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niz 30 miejsc
1444,00 zl
b) równej lub wyzszej niz 30 miejsc
1814,00 zl
2) Od autobusów wyprodukowanych
po dniu 31 grudnia 1990 r. w zaleznosci
od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niz 30 miejsc
1298,00 zl

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr X/103/03
Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 26 listopada 2003
Stawki podatku od srodków transportowych dla samochodów ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej niz 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita w tonach
nie mniej niz

mniej niz

12
13
14

13
14
15

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25
25 i powyzej

12
25
27
29

25
27
29
31
31 i powyzej

§ 2
Wykonanie uchwaly zleca sie Burmistrzowi Miasta.
§ 3
Traci moc uchwala nr II/9/02 Rady
Miejskiej w Lezajsku z dnia 5 grudnia 2002
r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek
podatku od srodków transportowych.
§ 4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie
14-tu dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podkarpackiego
i ma zastosowanie do podatku naleznego
od 1 stycznia 2004 roku.

Inne systemy
zawieszania osi
jezdnych
1218,00
1622,00
1822,00
2024,00

zl
zl
zl
zl

1218,00
1414,00
1622,00
1828,00
2230,00
2230,00

zl
zl
zl
zl
zl
zl

1828,00
2024,00
2120,00
2453,00
2453,00

zl
zl
zl
zl
zl

Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr X/103/03
Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 26 listopada 2003
Stawki podatku od srodków transportowych dla ciagników siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej niz 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespolu
pojazdów: ciagnik siodlowy
+ naczepa, ciagnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niz

mniej niz

12
18
25

18
25
31

Stawki podatku w zlotych
Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowazne
Dwie osie
1316,00 zl
1366,00 zl
1462,00 zl
1562,00 zl
Trzy osie
1792,00 zl
2134,00 zl

31 i powyzej
12

b) równej lub wyzszej niz 30 miejsc
1712,00 zl

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowazne
Dwie osie
1012,00 zl
1218,00 zl
1622,00 zl
1828,00 zl
Trzy osie
1012,00 zl
1218,00 zl
1414,00 zl
1622,00 zl
2024,00 zl
2024,00 zl
Cztery osie i wiecej
1622,00 zl
1828,00 zl
2024,00 zl
2120,00 zl
2172,00 zl

15 i powyzej

b) równej lub wyzszej niz 30 miejsc
1760,00 zl
3) Od autobusów, których jedynym zródlem zasilania jest gaz – bez wzgledu na
date produkcji – w zaleznosci od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej niz 30 miejsc
1242,00 zl

Stawka podatku w zlotych

40
40 i powyzej

Inne systemy
zawieszania osi
jezdnych
1366,00
1462,00
1562,00
1938,00

zl
zl
zl
zl

1798,00 zl
2549,00 zl

Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr X/103/03
Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 26 listopada 2003
Stawki podatku od srodków transportowych dla przyczep i naczep, które lacznie
z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza
niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna
Masa calkowita zespolu
pojazdów: naczepa (przyczepa)
+ pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niz

mniej niz

12
18

18
25
25 i powyzej

12
28
33

28
33
38
38 i powyzej

12

38
38 i powyzej

Stawka podatku w zlotych
Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowazne
Jedna os
1012,00 zl
1108,00 zl
1218,00 zl
Dwie osie
1108,00 zl
1218,00 zl
1316,00 zl
1462,00 zl
Trzy osie
1370,00 zl
1670,00 zl

Inne systemy
zawieszania
osi jezdnych
1108,00 zl
1218,00 zl
1422,00 zl
1218,00
1316,00
1422,00
1700,00

zl
zl
zl
zl

1422,00 zl
1792,00 zl
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UCHWALA Nr X/102/03
Rady Miejskiej w Lezajsku
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od posiadania
psów i terminów platnosci.
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001
roku, poz.1540 z pózniejszymi zmianami oraz art. 14 pkt 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pózniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Lezajsku u c h w a l a, co nastepuje:
§ 1
Ustala sie roczne stawki podatku od
posiadania psów wedlug nizej okreslonych
zasad:
1. od posiadania trzeciego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa
rolnego – 20 zl.
2. od posiadania kazdego nastepnego
psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 23 zl.
3. od posiadania kazdego psa w gospodarstwie domowym w budynkach wielorodzinnych – 37 zl.
4. od posiadania pierwszego psa w
pozostalych gospodarstwach domowych –
20 zl.
5. od posiadania kazdego nastepnego
psa w pozostalych gospodarstwach domowych – 23 zl.
§ 2
1. Podatek od posiadania psów platny jest bez wezwania do dnia 31 marca
roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiazku podatkowego w ciagu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego. W przypadku powstania lub wygasniecia obowiazku podatkowego w ciagu roku podatek ustala sie proporcjonalnie do liczby
miesiecy, w których istnial obowiazek podatkowy.

2. Obowiazek podatkowy powstaje od
pierwszego dnia miesiaca nastepnego po
miesiacu, w którym powstaly okolicznosci
uzasadniajace powstanie tego obowiazku i
wygasa z uplywem miesiaca, w którym ustaly
okolicznosci uzasadniajace ten obowiazek.
3. Pobór podatku od posiadania psów
nastepuje w kasie lub na rachunek bankowy Urzedu Miejskiego w Lezajsku.
§ 3
Wykonanie uchwaly zleca sie Burmistrzowi Miasta Lezajska.
§ 4
Nadzór nad wykonaniem uchwaly powierza sie Komisji Gospodarki i Budzetu
Rady Miejskiej w Lezajsku.
§ 5
Traci moc uchwala Nr XXXI/281/281/
01 Rady Miejskiej w Lezajsku z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od posiadania
psów i terminu platnosci.
§ 6
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14
dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podkarpackiego
i ma zastosowanie do podatków naleznych
od 1 stycznia 2004 r.

Szerszen i Temida
We wrzesniowym numerze „Biuletynu
Miejskiego” przewodniczacy Rady Miejskiej
w Lezajsku Mieczyslaw Sroka i burmistrz
Tadeusz Trebacz wydali komunikat, w którym informowali, ze w zwiazku z tym, iz
ukazujace sie w miescie czasopismo „Szerszen”, „stosuje w swych artykulach niewybredne oskarzenia i pomówienia” wobec
wladz miasta i radnych, mijajace sie z
prawda, wladze zmuszone zostaly do podjecia kroków prawnych.
W zwiazku z tym informujemy, ze Prokuratura Rejonowa w Lancucie 31 pazdziernika br. postanowila:
Umorzyc sledztwo przeciwko Janowi
Pluszkiewiczowi podejrzanemu o to, ze:
1) w okresie od lutego 2003 r. do maja
2003 r. w Lezajsku woj. podkarpackie bez
rejestracji wydawal czasopismo „Szerszen”, przy czym w chwili popelnienia zarzucanego mu czynu mial on zniesiona zdolnosc rozpoznawania znaczenia czynu jak i
pokierowania swym postepowaniem, tj. o
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czyn z art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 r.
„Prawo prasowe” – wobec niepopelnienia
przestepstwa (art. 31 § 1 kk).
2) w okresie od kwietnia 2003 r. do maja
2003 r. w Lezajsku woj. podkarpackiego,
poprzez publikowanie w czasopismie „Szerszen” artykulów zniewazyl burmistrza miasta Lezajska Tadeusza Trebacza w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazków
sluzbowych czym dzialal w warunkach
czynu ciaglego, zas w chwili popelnienia
zarzucanego mu czynu mial on zniesiona
zdolnosc rozpoznania znaczenia czynu jak
i pokierowania swym postepowaniem, tj. o
czyn z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 12 kk –
wobec niepopelnienia przestepstwa (art. 31
§ 1 kk).
W uzasadnieniu Prokuratura Rejonowa w Lancucie informuje, ze wymienionego poddano badaniom psychiatrycznym.
Biegli w opinii z dnia 7.10.2003 r. i uzupelniajacej z dnia 29.10.2003 r. stwierdzili, ze
w chwili popelnienia zarzucanych mu czy-

Rozporzadzenie
porzadkowe nr 84/03
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 15 listopada 2003 r.
w sprawie ograniczenia uzywania artykulów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej w województwie (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) w celu
ochrony zycia, zdrowia i mienia mieszkanców województwa oraz zapewnienia porzadku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego zarzadza sie, co nastepuje:
§ 1
Wprowadza sie zakaz uzywania artykulów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.
§ 2
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie obowiazuje w dniu 31 grudnia 2003 r. oraz w
dniu 1 stycznia 2004 r., a takze nie obejmuje organizatorów imprez artystycznych,
rozrywkowych i masowych, którzy organizujac takie imprezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, uzyskali zgode od wlasciwych organów.
§ 3
Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych zabawkowych, takich jak: kapiszony dzieciece,
bombki pirotechniczne, ognie choinkowe i
korki pirotechniczne oznaczone symbolami 24.61.14-00.51 do 24.61.14-00.54 wg
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Uslug
(Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829).
§ 4
Kto narusza zakaz okreslony w
§ 1, podlega karze grzywny wymierzonej na
zasadach i w trybie okreslonym w prawie
o wykroczeniach.
§ 5
1. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po
uplywie 3 dni od chwili ogloszenia go w
Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego i obowiazuje do dnia 10 stycznia 2004 r.
2. Rozporzadzenie podlega opublikowaniu w srodkach masowego przekazu oraz
przez rozplakatowanie.

Wojewoda Podkarpacki
Jan Kurp
nów mial on zniesiona zdolnosc rozpoznania znaczenia czynu jak i pokierowania
swym postepowaniem. Ustalenia powyzsze
przez bieglych daja podstawe do przyjecia,
iz podejrzany w chwili czynów dzialal w
warunkach art. 31 § 1 kk, który stanowi,
ze sprawca dzialajacy w warunkach calkowitej niepoczytalnosci nie ponosi odpowiedzialnosci karnej, jak to ma miejsce w
niniejszej sprawie.
Powyzsze postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, poniewaz 15 grudnia br.
wplynelo zawiadomienie od Prokuratury
Rejonowej w Rzeszowie powiadamiajace o
tym, ze po zapoznaniu sie z aktami sprawy
o sygnaturze DS. 766/03/05 prokurator
nie przychylil sie do zlozonego przez podejrzanego zazalenia na postepowanie prokuratora rejonowego w Lancucie z dnia 31.10.
2003 r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie przeciwko Janowi Pluszkiewiczowi i
zazalenie wraz z aktami sprawy skierowal
do Sadu Rejonowego w Lezajsku – wydzial
karny.

(wm)
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spotkania

Poznaj swojego dzielnicowego
Prezentujemy Panstwu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lezajsku, którzy realizuja obowiazki dzielnicowych w okreslonych rejonach sluzbowych miasta. Funkcjonariusze ci sa do Panstwa dyspozycji w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa i porzadku publicznego w miescie.
Dzielnicowi sluza informacja i zapewnia kompetentna, fachowa pomoc w rozwiazaniu problemów w zaleznosci od
indywidualnych potrzeb obywateli.
W kazdym przypadku naglej potrzeby funkcjonuje bezplatny telefon alarmowy 997, na który obywatele moga zglaszac
oficerowi dyzurnemu Komendy Powiatowej Policji w Lezajsku
wszelkie informacje o zdarzeniach lub faktach zaklócenia porzadku i bezpieczenstwa publicznego.

Dzielnicowi

Sierzant sztabowy
WALDEMAR UBERMAN
obsluguje Rejon nr 1, który
obejmuje nastepujace ulice:
Rynek, Piekarska, Górna, Jaroslawska, Targowa, Blacharska, Plac Targowy, Zwirki i Wigury, Rzeszowska,
Plac Jaszowskiego, Mickiewicza od
Rynku do Wyspianskiego – prawa
strona, numery parzyste, Garncarska, Grunwaldzka, Szkolna, Furgalskiego, Walowa, Cmentarna, Moniuszki, Boczna Moniuszki, Spokojna, Slowackiego, Spóldzielcza, Sanowa, Polna, Borki – numery parzyste,
Dworcowa, Matejki, Sikorskiego, Blonie, Nizinna, Podolszyny, Witosa,
Sportowa, Reymonta, Podzwierzyniec,
Burmistrzów Zawilskich, Zmuliska,
Królowej Jadwigi, kpt. Kuczka, Lipy.
Telefon do dzielnicowego
240 63 46
lub za posrednictwem dyzurnego
Komendy Powiatowej Policji
240 63 10.

Kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Lezajsku
Aspirant STANISLAW SZPILA
tel. 240 63 41

Mlodszy aspirant
ZOFIA GARDIAN obsluguje
Rejon nr 3, obejmujacy:
ulice Mickiewicza – strona lewa od ulicy Opalinskiego do Klasztoru i strona
prawa od ulicy Wyspianskiego do Klasztoru oraz ulice: Opalinskiego, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Paderewskiego, Sienkiewicza, Szopena,
sw. Jana z Dukli, Iwaszkiewicza, Tuwima, Jana Brzozy, Tomasza Michalka,
Prusa, Kosciuszki, Pulaskiego, Orzeszkowej, Kilinskiego, Lesna, Podlesna,
Plac Mariacki, Klasztorna, Warszawska,
11 Listopada, Armii Krajowej, Franciszkanska, NOW, Bernardynska, Nowinskiego, ks. Czeslawa Brody, Popieluszki, Broniewskiego, Zeromskiego, Wyspianskiego, Fabryczna, Przemyslowa,
Siedlanka, Sloneczna, Zielona, Borki –
numery nieparzyste.
Telefon do dzielnicowego
240 63 46
lub za posrednictwem dyzurnego
Komendy Powiatowej Policji
240 63 10

Starszy posterunkowy
WIESLAW HOMEL obsluguje
Rejon nr 2, który obejmuje:
rejon Osiedla Janka Krasickiego czyli
ulice: Sklodowskiej, Kopernika, Braci Sniadeckich, Kollataja, Staszica, a
takze ulice Sandomierska i Mickiewicza od nr 23 do ulicy Opalinskiego –
strona lewa, numery nieparzyste.
Telefon do dzielnicowego
240 63 46
lub za posrednictwem dyzurnego
Komendy Powiatowej Policji
240 63 10

asp. Barbara Klein-Królikowska
oficer prasowy KPP w Lezajsku

BiuletynMiejski 1 7

...

sport

15 listopada br. Stowarzyszenie „Sarmata” w Lezajsku po raz
pierwszy urzadzilo swieto Hubertusa. Do tej pory, od pietnastu
lat organizowala je stajnia Marka Osady, obecnie prezesa „Sarmaty”.

Hubertus w Lezajsku

Dzien sw. Huberta, patrona mysliwych
i jezdzców obchodzony jest praktycznie
przez caly listopad.
– My jezdzcy, urzadzamy lowy bezkrwawe – mówi Marek Osada. – W naszej
tradycji polowanie to pogon za lisem. Polega ona na tym, ze jeden z jezdzców na do
ramienia przypiety ogon lisa, a pozostali
jezdzcy gonia tego niby-lisa. Zwyciezca jest
ten, który zdola zerwac, zdobyc te lisia kite.
Lisem byla Aska Wieclaw na Demeter,
angloarabskiej klaczy, najbardziej zwrotnej ze stajni Marka Osady. Zwyciezca pogoni zostala Grzegorz Wróbel na klaczy
Karamba.
Pogon za lisem odbyla sie na polach za
dzielnica Podzwierzyniec. Ognisko i biesiada – w siedzibie Stowarzyszenia. Za lokum
posluzyla stodola, jako ze jezdzcy to ludzie
twardzi, odporni na wszelkie niewygody i
niepogode. Bawili sie setnie na swiezym
powietrzu przy zerowej temperaturze. Towarzyszyl im zaprzyjazniony zespól bluesowy z Przeworska „Out sider”.
Swieto Hubertusa traktowane jest z jednej strony jako zlozenie holdu swemu patronowi, z drugiej jako podsumowanie sezonu i spotkanie integrujace jezdzców oraz
entuzjastów jezdziectwa. Wszyscy jego
uczestnicy otrzymali flo z napisem Stowarzyszenie Sarmata Lezajsk 2003. Przy mysliwskim bigosie i innych wiktualach ro-

dzily sie pomysly. Jednym z nich jest kulig w oprawie lat trzydziestych ubieglego
stulecia. Zwolennicy tej idei zywia nadzieje, ze zima sypnie obficie sniegiem i wielka
sanna spowoduje, ze grono milosników
jazdy konnej w Lezajsku sie powiekszy.
To twardy i trudny, ale piekny sport,
twierdzi Marek Osada. I nie tak drogi jak
na przyklad narciarstwo. Trzeba kochac
konie, rozumiec je i miec dusze obiezyswiata. Przemierzajac konno ugory i ostepy lesne, mozna oderwac sie od codziennosci,
odetchnac swiezym powietrzem, obcowac
z przyroda, zregenerowac sily. Warto spróbowac choc raz.

Unihoc
w „jedynce”
Wychowanie fizyczne zawsze odgrywalo wazna role w rozwoju dzieci. Zajecia te sa bowiem nie tylko zabawa i sposobem na spedzenie wolnego czasu, ale
takze maja wplyw na poprawe m.in.
sprawnosci, charakteru, sylwetki i zdrowia uczniów. Nauczyciele wychowania fizycznego stale staraja sie uatrakcyjniac
swoje lekcje i zajecia dodatkowe, aby zainteresowac nimi coraz szerszy krag dzieci i
mlodziezy.
Dyscyplina, która ostatnio zaczela cieszyc sie duzym zainteresowaniem wsród
uczniów Szkoly Podstawowej nr 1 w Lezajsku – jest unihoc. W krajach Europy Zachodniej to jedna z najbardziej popularnych gier, poprawia bowiem sprawnosc fizyczna, dostarczajac rozrywki ludziom w
kazdym wieku, bedac jednoczesnie dyscyplina tania i bezpieczna.
Historia gry
Wszystko zaczelo sie w latach siedemdziesiatych w Szwecji. W bardzo krótkim
czasie gra stala sie bardzo popularna w
szkolach i na uniwersytetach. Dzisiaj unihoc jest znany i popularny w ponad dwudziestu krajach. Rozgrywane sa zawody
miedzynarodowe.
W Polsce zaczal sie rozwijac od roku
1992 i od tego czasu sport ten stal sie alternatywa dla wielu dziewczat i chlopców,
którzy nie znalezli swojego miejsca w innych grach indywidualnych i zespolowych.
Zasady gry nie sa sztywne i mozna je
ustalac kazdorazowo. Druzyny skladaja sie
z 5 zawodników plus dwóch 2 rezerwowych,
kazda druzyna ma kapitana, a do gry niezbedne sa: boisko 40x20m lub o innym wymiarze – ograniczone banda, bramki
60x90cm, plastikowa biala pilka o srednicy
72 mm, posiadajaca 26 otworów oraz kije
wykonane z plastiku, zakonczone korkiem.

(bwl)
Fot. Daniel Drag i Zbigniew Janusz

Sprostowanie
W poprzednim numerze „BM” piszac
o powstaniu Stowarzyszenia „Sarmata”,
podalismy, iz jego siedziba miesci sie
przy ulicy Braci Zawilskich. Tymczasem
ulica nosi miano Burmistrzów Zawilskich. Zwrócil nam na to uwage potomek rodu, Zdzislaw Zawilski, którego za
ów blad przepraszamy. Pomylka wziela
sie stad, ze burmistrzowie byli bracmi.

(bwl)
Dobry start
Uczniowie Szkoly Podstawowej nr 1 im.
Mikolaja Kopernika w Lezajsku wraz z nauczycielami od wrzesnia tego roku na zajeciach dodatkowych doskonala z duzym
zapalem technike i taktyke gry w unihoca. Rozegrali mecze towarzyskie w zawodach
szkolnych i miedzyszkolnych.
A 26 listopada br. w Sokolowie Mlp. nasi
uczniowie uczestniczyli wsród 10 zespolów
w Pólfinale Wojewódzkim Igrzysk Mlodziezy Szkolnej w unihoc-u zajmujac IV miejsce. Autorami tego niewatpliwego sukcesu
byli uczniowie klas V i VI: Waclaw Bogdan,
Jakub Karas, Konrad Burek, Dominika
Decowska, Beata Gasiorowska oraz zawodnicy rezerwowi – Adrian Smedra, Damian Niemiec, Iwona Cwikla i Magdalena Mroczkowska.
Juz niebawem kolejne zawody w tej ciekawej, atrakcyjnej grze. Korzystajac z okazji gratuluje zawodnikom i trenerkom
– Gabrieli Jedlinskiej i Malgorzacie Martyszko i zycze jeszcze wielu sukcesów.

Ryszard Pysz
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Puchar Burmistrza Lezajska pojechal na Hel, nasza reprezentacja zdobyla braz

W gronie mistrzów
W sobote i niedziele, 15 i 16 listopada br. w sali sportowej Szkoly
Podstawowej nr 3 w Lezajsku odbyl sie III Ogólnopolski Turniej Mini
Pilki Siatkowej Chlopców o Puchar Burmistrza Miasta Lezajska. Organizatorzy – SP 3 i Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” podjeli siedem
druzyn z róznych zakatków Polski, wystawili tez do boju swoja reprezentacje. Zloto i Puchar Burmistrza Lezajska zdobyli goscie – chlopcy
z Jastarni. Nasi wywalczyli braz.

Na zawody przyjechaly druzyny: UKS
„Stoczek 45” Bialystok, KS „Gimbasket”
Bialystok, UKS „Serbinów” Biala Podlaska,
UKS „Marlin” Jastarnia, UKS „Dwójka”
Milicz, MZS Strzyzów i KS „Metro” Warszawa. (Kilka klubów sposród nich dobrze juz
znanych w Lezajsku.)
UKS „Serbinów” Biala Podlaska to reprezentanci województwa lubelskiego, którzy zdobyli pierwsze miejsce w nieoficjalnych Mistrzostwach Polski w tym roczniku we wrzesniu br. w Zabrzu. UKS „Marlin” Jastarnia to wicemistrzowie tego roku
z Zabrza, KS „Metro” Warszawa to w ostatnich latach najbardziej utytulowany klub
siatkarski w kraju w kategoriach mlodziezowych, UKS „Stoczek 45” oraz UKS „Gimbasket’ z Bialegostoku to obecnie piate druzyny w kraju, „Dwójka” z Milicza na Dolnym Slasku to spadkobierca wieloletnich
tradycji siatkarskich na najwyzszym poziomie, a MZS Strzyzów to szósty zespól czerwcowych Ogólnopolskich Igrzysk Mlodziezy
Szkolnej w Minisiatkówce, które odbywaly
sie w tym roku w Jastarni.
W sobote, po uroczystym otwarciu Turnieju, toczyly sie gry eliminacyjne, które
wylonily faworytów. Final rozegrany zostal
w niedziele i wylonil zwyciezców.
Turniej rozgrywany w hali sportowej
Szkoly Podstawowej nr 3 w Lezajsku, sedziowali spolecznie: Ryszard Kolodziej,
Krzysztof Urbanski i Zbigniew Pudelkiewicz, uczniowie Zespolu Szkól Licealnych:
Mateusz Mazurek i Piotr Gladysz oraz
sedziowie zwiazkowi z Zolyni. Nie zabraklo
tez Piotra Dudka, sedziego klasy miedzynarodowej.
Zgodnie z zamyslem glównego inicjatora Turnieju Jana Macha, nauczyciela
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lezajsku zarazem opiekuna
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”
i trenera, obsada Turnieju nie byla przypadkowa. Chodzilo bowiem o zapewnienie
wysokiego poziomu siatkarskiego oraz o
konfrontacje z najlepszymi.
Zespól drugi Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Trójka” w skladzie: Piotr
Borkowski, Dawid Sierzega, Mateusz Kuras, Kazimierz Maruszak, Piotr Mirowski
oraz Michal Cymerman w ostatecznej klasyfikacji zajal ósme miejsce, natomiast
druzyna UKS „Trójka” I w skladzie: Marcin Baran, Mateusz Kaminski, Jakub Zygmunt, Radek Dziki, Tomek Swiader oraz
Mateusz Lipinski po dramatycznych, stojacych na bardzo wysokim poziomie me-

czach, ulegla siatkarzom z UKS „Marlin”
Jastarnia oraz MZS Strzyzów i zajela trzecie miejsce w turnieju.
W finale nie do pokonania okazali sie
siatkarze z Jastarni. Drugie miejsce zajeli
zawodnicy z MZS Strzyzów. Na czwartym
miejscu uplasowali sie sportowcy z pierwszego zespolu UKS „Serbinów” Biala Podlaska, na piatym „Metro” Warszawa I, natomiast szóste miejsce zajeli siatkarze UKS
„Stoczek 45” z Bialegostoku. Kolejne miejsca zdobyli: siódme – UKS „Gimbasket”
Bialystok, dziewiate – Biala Podlaska II,
dziesiate – Warszawa II oraz dwa ostatnie
– o rok mlodsi od wszystkich uczestników
Turnieju zawodnicy z Milicza.
Pozycje zajete w ogólnopolskich zmaganiach przez zawodników Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Trójka”, wzbudzaja
nadzieje na powrót tradycji siatkarskich, z
których kiedys slynal Lezajsk, swiadcza o
dobrej pracy trenerskiej Jana Macha oraz
potwierdzaja, ze w Szkole Podstawowej Nr
3 dzieci maja mozliwosc rozwijania swoich
zainteresowan sportowych z dala od zagrozen i patologii spolecznych.

W opinii kibiców,
która przedstawil „Guzik”, szkolna gazetka SP 3: – Przybyli tu najlepsi zawodnicy z
calej Polski. I to bylo widac. Poziom gry byl
naprawde wspanialy. Pod opieka nauczycieli SP 3: Ewy Rejman i Macieja Peszko
uczniowie redagowali na biezaco „Guzika”.
Bezposrednio po zakonczeniu Turnieju
specjalne wydanie szkolnej gazetki z aktualnymi wynikami i zdjeciami trafilo do rak
jego uczestników.

Co powiedzieli trenerzy?
Jan Mach, trener UKS „Trójka”,
glówny organizator turnieju:
– Idea rozgrywek o zasiegu ogólnopolskim zrodzila sie w ubieglym roku szkolnym, gdy okazalo sie, ze czlonkowie UKS
„Trójka”, który zalozylem w 2001 roku, sa
fanatykami pilki siatkowej. Cel tych dzialan jest jasny – powrót do dobrych tradycji siatkarskich Lezajska, rozwijanie zainteresowan sportowych wsród dzieci nie tylko naszej szkoly, zagospodarowanie czasu
wolnego od nauki z dala od przemocy oraz
innych zagrozen i patologii spolecznych.
Zawody o ogólnopolskim zasiegu organizowane przez nasz UKS i SP 3 sa doskonala
promocja Lezajska i naszego osrodka siatkarskiego w kraju. W tym turnieju wziely
udzial zespoly zajmujace czolowe miejsca
w kraju w kategoriach mlodziezowych. Zaprosilismy mocne druzyny, zajmujace czolowe miejsca w kraju, bo sztuka jest wygrac z mistrzami. Chcemy uczyc sie od
najlepszych.
Joanna Biala-Sobieraj, trenerka UKS
„Serbinów” Biala Podlaska:
– Ze swoja druzyna pracuje od trzech
lat. To chlopcy, którzy uczeszczaja do klasy sportowej i maja po 10 godzin wf tygodniowo. Spotykam sie z nimi codziennie na
dwie godziny. Dwaj sposród moich zawodników to tegoroczni mistrzowie Polski z
Zabrza: Pawel Wasiak i Pawel Legowski.
Turniej w Lezajsku bardzo mi sie podoba,
jestem tu po raz drugi i zawsze chetnie bede

tu wracala. Wspaniala organizacja, zyczliwa atmosfera, swietni kibice. Poziom zawodów byl bardzo wysoki, bo spotkalo sie
piec druzyn, które na mistrzostwach w
Zabrzu zajely czolowe miejsca. Cóz, przyjechaly do was najlepsze zespoly z Polski.
Eugeniusz Iwanie, trener UKS „Gimbasket” i „Skoczek” Bialystok:
– Prowadze dwie druzyny w Bialymstoku, bo pracuje w dwóch szkolach; jedna
jest z SP 45, druga z SP 38. Poziom zawodów jest bardzo wysoki; przyjechaly cztery pierwsze druzyny tegorocznych Mistrzostw Polski. A organizacja turnieju w
Lezajsku, podobnie jak w zeszlym roku,
jest wzorowa.
Roman Danielewicz, trener UKS „Dwójka” Milicz:
– Druzyne prowadze od pól roku. To
chlopcy z klasy piatej. Robia postepy i mysle, ze jak przyjada tu za rok, beda walczyc o najwyzsze laury. Turniej jest super,
organizacyjnie dopiety na ostatni guzik i
to mi sie bardzo podoba.
Mariusz Gadzina, trener MZS Strzyzów:
– Chlopcy rozpoczeli przygode z siatkówka w czwartej klasie Szkoly Podstawowej nr 2 w Strzyzowie. W ubieglym roku
odniesli sukces w województwie, pokonujac w finale druzyne Lezajska. W Mistrzostwach Polski zajeli szóste miejsce. Jestesmy tu, na turnieju w Lezajsku juz trzeci
raz. Organizacja wspaniala, poziom zawodów tez. Oby tak dalej!
Wojciech Szczucki, trener KS „Metro”
Warszawa:
– Moja druzyna to chlopcy z róznych
szkól, glównie z Mokotowa i Ursynowa, którzy kochaja te dziedzine sportu. I takich
szukam. Tych, którzy kiedys beda reprezentantami naszego kraju. Na razie nie
odnieslismy wielkich sukcesów, ale coraz
czesciej walczymy z czolówka w Polsce.
Mam nadzieje, ze wkrótce przebijemy sie
na szczyt. A do Lezajska zawsze przyjedziemy, bo tu jest wspaniala atmosfera i organizacja, a przede wszystkim klimat – odnosi sie wrazenie, jakby wszyscy w tym
miescie kochali siatkówke.
Byly tez nagrody indywidualne. Najwszechstronniejszym siatkarzem Turnieju zostal Szymon Ostrowski z Jastarni,
najlepszym atakujacym - Kamil Midura ze
Strzyzowa, natomiast najlepszym rozgrywajacym - Mateusz Kaminski z Lezajska.
Turniejowym zmaganiom towarzyszyly
dziewczeta z zespolu gimnastyczno-tanecznego prowadzonego przez Renate
Brzuzan z SP 3, ogromny doping (uczniów
i ich rodziców) oraz sportowa rywalizacja i
gra na naprawde wysokim poziomie.
Puchary i medale wreczyli: przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oswiaty
st. wizytator Krystyna Czubara oraz pelnomocnik Burmistrza ds. oswiaty, kultury i sportu Henryk Swita.
Turniej przyczynil sie do promocji miasta i powiatu, naszej mlodziezy i pieknej
dyscypliny sportowej, która kiedys przynosila Lezajskowi splendor. Wyglada na to,
ze kolo historii toczy swój krag.

(bwl)
III Ogólnopolski Turniej Mini
Siatkówki Chlopców sponsorowali: Urzad Miejski w Lezajsku,
Starostwo Powiatowe, Elektrocieplownia Nowa Sarzyna, Zaklady Piwowarskie S.A. w Lezajsku,
Szkolny Zwiazek Sportowy – zarzad miejski, Hotel i Restauracja „U braci Zygmuntów”, Pub
Legenda, „Apex” s.c., Cukiernia
„Millenium”, Sklep firmowy
„Orzech”, Pepsi-Cola – Teresda
Kundys, „Aleco” s.c., Zaklad Silikatowy w Lezajsku.
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sekrety garnka

S E K R E T Y
G A R N K A
Kuchnia „Biuletynu
Miejskiego” pod
redakcja specjalistki
w dziedzinie zywienia
Hanny
Janiszewskiej-Celej

Potrawy wigilijne
Wigilia – czekamy na nia
wszyscy.
Na spotkanie z rodzina, dzielenie sie oplatkiem, koledowanie i na
zapachy, które rozchodza sie z
kuchni po calym domu.
Kazdy z nas ma ulubione potrawy
na ten wyjatkowy wieczór, zapamietane z domu rodzinnego i spozywane
tylko raz w roku – sledzie solone z
kartoflami, kapuste z grzybami, fasole maszczona olejem, kluski z makiem.
Wedlug tradycji potraw wigilijnych
moglo byc siedem, dziewiec lub dwanascie. Najczesciej na poczatek podaje sie zupe rybna, migdalowa wzglednie barszcz, potem grzyby z kapusta,
ryby gotowane lub pieczone, kluski z
makiem, kompot z suszonych owoców
i kutie – obowiazkowa potrawe we
wschodnich regionach Polski. Nie jest
do konca wyjasnione pochodzenie
kutii. Sa wzmianki, ze tradycja przygotowywania jej siega czasów poganskich. Legenda glosi, ze kutie na
wschodnim pograniczu wprowadzil
jeden ze swietych ruskich.
Madrosc ludowa, pomyslowosc,
wyczucie smaku ale i bieda ksztaltowaly przez pokolenia potrawy wigilijne. Postne ale pozywne, pelne aromatów i urozmaiconych smaków, zawierajace bialka i tluszcze w olejach, rybach i orzechach. Zapomniany juz olej
lniany z kwasami tluszczowymi tzw.
„omega-3”, obnizajacymi poziom cholesterolu i wplywajacymi na obnizenie
cisnienia tetniczego krwi wykazuje tez
wlasciwosci przeciw zapalne – lagodzi
na przyklad objawy artretyzmu.
Wszystkie surowce wigilijnych specjalów bogate sa w skladniki mineralne,
jak: zelazo, magnez, fosfor i wapn oraz
witaminy z grupy B. Ponadto grzyby,
mak, orzechy, pszenica, suszone owoce zawieraja duze ilosci blonnika.

szachy

Gramy w
szachy

Zupa migdalowa
15 dag bialych warzyw (seler, korzen
pietruszki, por)
20 dag platków migdalowych
10 dag masla
1 lyzka maki
50 ml bialego wina
male opakowanie smietany
Warzywa dokladnie oczyscic, umyc,
obrac i drobno pokroic, podsmazyc na
masle razem z platkami migdalowymi. Pod
koniec smazenia leciutko oprószyc maka,
zasmazyc na jasno zloty kolor. Warzywa i
migdaly zalac czterema szklankami wody,
gotowac do miekkosci na wolnym ogniu.
Zupe po przestudzeniu zmiksowac lub
przetrzec przez sitko, wymieszac ze smietana i winem. Przed podaniem podgrzac.
Mozna ja podac z ryzem ugotowanym na
sypko.

Karp po polsku w szarym sosie
1 karp okolo1,5 kg
1 pietruszka,1marchewka, 1por, kawalek selera
3 cebule, jeden suszony borowik, 4 gozdziki, 1 lisc laurowy
5 ziaren ziela angielskiego i 5 pieprzu
1 kromka zytniego chleba, 500 ml
piwa, sól
sos: 600 ml wywaru z karpia, 125 ml
czerwonego wina
1 cytryny, jedna lyzka maki 1 lyzka
masla, krew z karpia,
1 lyzka octu 5 lyzeczek cukru na karmel,
50 g rodzynków, 50 g migdalów, sól
cukier
Karpia oczyscic i oplukac. Rozciac
brzuch i spuscic krew do miseczki, dodac
ocet i sól. Zachowac do sosu. Karpia sprawic, umyc, osolic i odstawic. Pokrojone
warzywa zalac piwem, dodac 500 ml wody,
przyprawy, namoczonego borowika. Ugotowac wywar i przecedzic. Rybe ulozyc w
wanience do gotowania, zalac wywarem,
dodac skórke z cytryny i chleb. Zagotowac
i na malym ogniu gotowac okolo 30 minut.
Karpia wyjac na pólmisek skropic kilkoma
lyzkami wywaru. Odstawic w cieple miejsce, reszte wywaru przetrzec przez sito.
Przygotowanie sosu:
Na patelni zrumienic make z maslem,
ostudzic, dodac krew z octem i rozprowadzic wywarem z ryby. Dodac wino, sól sok
z cytryny, rodzynki i zrumieniony cukier
zalany lyzka wody. Gotowac az sos zgestnieje. Dodac sparzone i obrane migdaly i
przez chwile podgrzewac. Gotowym, goracym sosem polac karpia ulozonego na pólmisku.

(czesc czwarta)
W poprzednim numerze „BM” rozpoczelismy nauke gry w szachy. Zaczelismy od „abecadla” – opisalismy szachownice i bierki, ich uklad na szachownicy w momencie rozpoczecia gry, powiedzielismy jakie sa zasady poruszania sie bierek i najwazniejszej figury
czyli króla. Dzis omawiamy reguly poruszania sie pozostalych figur.

Roszada
Król moze wraz z wieza wykonac swoisty ruch, jakim jest roszada.
Roszada to równoczesne posuniecie
wieza i królem. Dzieki roszadzie mozemy
jednoczesnie zabezpieczyc swojego króla i
wysunac wieze do boju. Mozna ja wykonac
tylko raz w przeciagu calej partii. Roszade
wykonuje sie nastepujaco: przestawiamy
króla o dwa pola w lewo lub prawo, nastepnie wieze, w kierunku której przesunelismy króla, przenosimy nad królem i stawiamy obok, po przeciwnej stronie. Nie
wolno nam zrobic roszady jezeli: ruszalismy sie królem lub wieza, która bierze
udzial w manewrze. Od tej zasady nie ma
odstepstwa - nawet wtedy, gdy wieza badz
król wrócily na swoja pozycje wyjsciowa,
nie wolno nam juz zrobic roszady. Wykonanie roszady jest niemozliwe takze wtedy, gdy król po roszadzie bylby pod szachem lub jest aktualnie szachowany. Co
wiecej – pole, przez które przechodzi król
nie moze byc atakowane przez figure przeciwnika tzn. w trakcie roszady król zostalby niejako zaszachowany. Oczywiscie, jak
wiemy król nie moze przeskakiwac nad
bierkami swoimi i przeciwnika, tak wiec
jezeli pomiedzy królem, a wieza stoi jakas
figura nie mozna wykonac roszady. Rozrózniamy roszade dluga i krótka. Dluga to
ta, gdy król roszuje z wieza hetmanska,
krótka – z wieza królewska. Krótka roszade zapisuje sie jako „0-0”, a dluga jako „00-0”. Przy wykonywaniu roszady nalezy
zwrócic uwage, by najpierw chwycic króla,
a dopiero potem wieze. Jezeli w pierwszej
kolejnosci dotkniemy wiezy, przeciwnik
moze nam kazac wykonac ruch wieza i nie
pozwoli na roszade.

Kutia
Tak zartobliwie opisal wigilijna wieczerze XIX-wieczny poeta Alojzy Zólkowski.
„A zasiadlszy do stolu w godzine
zmierzchowa
Jadl polewke migdalowa.
Na drugie zas danie
Szedl szczupak w szafranie,
Dalej okon, paczki tlusto,
Wegorz i liny z kapusta
Karp sadzony z rodzynkami,
Na koniec do chrzanu grzyby
I rózne smazone ryby.”
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szklanka maku
szklanka ziaren pszenicy
1 szklanki miodu
1 szklanki orzechów laskowych
1 szklanki rodzynków
Pszenice namoczyc, ugotowac, odcedzic
i ostudzic. Mak zalac wrzatkiem i zostawic,
aby napecznial. Po odlaniu wody dwukrotnie zemlec mak w maszynce, dodac rozpuszczony miód, umyte i osuszone rodzynki, posiekane orzechy i pszenice. Wszystkie skladniki dokladnie wymieszac i przelozyc kutie do salaterki.

W pozycji przedstawionej na diagramie
biale nie moga wykonac krótkiej roszady,
gdyz król zajalby pole g1, i w ten sposób
znalazlby sie pod szachem zadanym przez
czarnego gonca stojacego na c5. Mozna za
to zrobic dluga roszade - po tym posunieciu król bedzie stal na c1, a wieza przejdzie z a1 na d1. Czarny król, niestety, nie

moze zrobic ani krótkiej, ani dlugiej roszady. Krótkiej – gdyz wieza stojaca w pozycji
wyjsciowej na h8 juz sie poruszyla, a dlugiej, gdyz skoczek stojacy na d8 blokuje droge królowi, a dodatkowo król czarnych po
wykonaniu dlugiej roszady bylyby szachowany przez gonca bialych stojacego na g4.

Zasady poruszania sie gonców
Goniec porusza sie na ukos o dowolna
ilosc pól. Ze wzgledu na kolor pól po których porusza sie goniec, dzieli sie je niekiedy na bialo i czarnopolowe. Jest zaliczany, podobnie jak skoczek, do lekkich figur,
a jego wartosc jest zblizona do wartosci
skoczka. Przy otwartej pozycji silna para
gonców stanowi smiertelne zagrozenie dla
przeciwnika. Grajac koncówke dwoma goncami i królem przeciwko królowi mozna w
miare latwo zamatowac przeciwnika, natomiast grajac goncem, skoczkiem i królem przeciwko królowi równiez jest mozliwe danie mata, choc nastrecza to sporo
trudnosci.

Zasady poruszania sie hetmana
Hetman to najsilniejsza figura obecna na szachownicy. Jest zaliczana do figur ciezkich, podobnie jak wieza, a jego
wartosc odpowiada w przyblizeniu wartosci dwóch wiez. Hetman porusza sie po
skosie oraz wzdluz wierszy lub kolumn.
Jego ruchy sa niejako polaczeniem ruchów gonca (po skosie) i wiezy (po prostej). Pomimo ze jest najmocniejsza figura, grajac samotnie przeciwko królowi
nie jest w stanie dac mata – potrzebuje
innej figury do pomocy.

Zasady poruszania sie wiez
Wieza porusza sie wylacznie wzdluz
rzedów i kolumn po linii prostej. Jest zaliczana do figur ciezkich i z tego tez powodu swoja wartosc pokazuje dopiero
pod koniec rozgrywki, kiedy to grajac tylko z jedna wieza i królem przeciwko królowi mozna latwo zamatowac przeciwnika. Co wiecej – dwie wieze bez problemu
samotnie poradza sobie z zamatowaniem
króla przeciwnika. Wieza, wraz z królem,
moze wykonac specyficzny manewr zwany roszada.

pozycji wyjsciowej (czyli z drugiej linii dla
bialych i siódmej dla czarnych) moga poruszyc sie w przód o dwa lub o jedno pole.
Pion bije na ukos o jedno pole przed nim.
Ciekawym manewrem wykonywanym przy
uzyciu pionka jest tez bicie w przelocie
– z francuskiego „en passant”. Polega to
na tym, ze gdy przeciwnik wykona ruch
pionem o dwa pola, w ten sposób, ze jego
pionek stanie obok naszego, to mozemy
zbic piona przeciwnika przestawiajac naszego piona na ukos do przodu. Uwaga:
bicie w przelocie jest mozliwe tylko w posunieciu nastepujacym bezposrednio po
ruchu piona przeciwnika. Oprócz powyzszych ruchów pionek wykonuje tez charakterystyczne posuniecie zwane promocja.
Promocja piona. Pionek po osiagnieciu ostatniego wiersza szachownicy, czyli
linii nr 8 dla bialych i linii nr 1 dla czarnych jest zamieniany na inna, silniejsza
figure, za wyjatkiem króla. Najczesciej pionek jest promowany do hetmana, ale czasami jest korzystniej zamienic go na inna
figure – tym samym jest mozliwe, aby na
placu boju byly np. 4 gonce poruszajace
sie po polach tego samego koloru.

Zasady poruszania sie skoczka
Skoczek, przez niektórych nazywany tez
koniem lub konikiem, jest najbardziej niesamowita i zwodnicza figura. Porusza sie
w ksztalcie duzej litery L – tzn. idzie o dwa
pola po wierszu lub kolumnie, a nastepnie
o jedno odpowiednio po kolumnie lub wierszu. Skoczek ma zatem maksymalnie 8
mozliwych posuniec do wykonania. Moze
przeskakiwac figury i to zarówno swoje jak
i przeciwnika, ale ich nie bije. Charakterystycznym dla skoczka manewrem sa widelki – taki ruch, w wyniku którego dwie figury przeciwnika, lub wiecej, sa równoczesnie zagrozone biciem. Skoczek zabija figure, która stoi na docelowym polu jego
ruchu. Jest zaliczany, tak samo jak goniec,
do figur lekkich, a jego wartosc jest zblizona do gonca. Jednak grajac koncówke dwoma goncami i królem przeciwko królowi,
lub chociaz goncem, skoczkiem i królem
przeciwko królowi mamy szanse dac mata
przeciwnikowi, co w przypadku gry dwoma skoczkami i królem przeciwko królowi,
przy dobrej obronie partnera, jest niemozliwe!

Na diagramie powyzej, przy ruchu bialych, korzystniej jest promowac pionka do
skoczka, a tym samym dac mata czarnemu królowi. Gdyby zawodnik grajacy bialymi zdecydowal sie promowac pionka do
hetmana, dostalby w kolejnym ruchu mata
wieza z b7 na b1.

Andrzej Mazurkiewicz

Rozwiaz zadanie

Zasady poruszania sie piona
Pion to dosyc dziwna figura – porusza
sie inaczej niz bije. Jest uznawany za najslabsza figure. Przesuwa sie prosto do przodu o jedno pole, przy czym pole docelowe
nie moze byc zajete. Pionki startujace z

Mat w dwóch posunieciach.
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na ryby

Grand Prix
Spinningowe
w Bialobrzegach
W zawodach, które odbyly sie 26 pazdziernika br., uczestniczylo 30 osób. Oto
lista zwyciezców: Andrzej Puc kolo Strzyzów (2220 pkt); Tomasz Nowak kolo Rzeszów nr 1 (1020 pkt); Stanislaw Maczka
(940 pkt.); Artur Gancarz kolo Nowa Sarzyna (700 pkt); Marek Waniewski kolo
Debica Troc (700 pkt); Jerzy Ochalik kolo
Rzeszów nr 8 (640 pkt).
Ryby nie dopisaly, a jedynego szczupaka w zawodach zlowil piszacy te slowa
– nie wystarczylo to jednak, by wygrac. Jestem i tak zadowolony, bo uratowalem honor naszego kola – po siedmiu zawodach
(21 mozliwosci) zdobylem w koncu jakis
puchar z Grand Prix 2003 roku dla siebie i
kola (pucharami nagradza sie trzy miejsca
z kazdych zawodów).

Grad Prix Spinningowe
podsumowanie roku 2003
W siedmiu tegorocznych zawodach
wzielo udzial okolo 232 osób (statystycznie) z 11 kól – to bardzo duzo. Ostatecznie
zwyciezyl Miroslaw Wasowicz z kola Strzyzów (46 pkt.); kolejne miejsce zajal Mariusz
Machnica tez z kola Strzyzów (38 pkt.);
miejsce trzecie zajal Waldemar Furtak z
kola Nowa Sarzyna (34 pkt.). Gratulujemy.
Mam nadzieje, ze w przyszlym roku
dopisze zarówno frekwencja jak i ryby, czego sobie i innym zawodnikom zycze.
Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami
w 2004 roku wiecej zawodów odbedzie na
naszym terenie, wiec wtedy byc moze wypadniemy lepiej. Szczególne podziekowania naleza sie naszemu stalemu sponsorowi – Zakladom Piwowarskim w Lezajsku S.A.

Oplaty na 2004 rok
Skladka czlonkowska: podstawowa
– 52 zl; ulgowa (50 proc.) – 26 zl; ulgowa
(25 proc.) – 39 zl; czlonek uczestnik placi
13 zl.
Oplata okregowa na wody nizinne:
podstawowa wynosi 60 zl; ulgowa (50 proc.)
– 30 zl; ulgowa (25 proc.) – 45 zl; czlonek
uczestnik – 15 zl.
Oplata okregowa na wody górskie:
podstawowa – 90 zl; ulgowa (50 proc.)
– 45 zl; ulgowa (25 proc.) – 68 zl; czlonek
uczestnik – 22 zl.
Jezeli fundusz kola nie ulegnie zmianie, oplata podstawowa wynosic bedzie 25
zl, ulgowa – 15 zl, a czlonek uczestnik zostanie zwolniony z oplaty. Przypominam,
ze jest to dolna granica stawki funduszu
naszego kola. Nikt nikomu nie broni wplacic wiecej. Wplat na fundusz kola moga tez
dokonywac inne osoby, niekoniecznie wedkarze. Kazdy taki sponsor bedzie mile widziany.
Szczególowych informacji udzieli chetnie wszystkim zainteresowanym skarbnik
kola Zdzislaw Gdula.
Ja przypominam, ze aby wedkowac od
1 stycznia 2004 roku, trzeba miec juz aktualne znaczki oplaty wklejone do legitymacji czlonkowskiej. Wszystkie osoby, które powinny wymienic zniszczone dokumenty, prosze o zrobienie tego przy oplacaniu
skladek. Od przyszlego roku znaczki oplat
beda zabezpieczane specjalnym hologramem.

Jak zapewne wszyscy pamietaja, dziesieciu najlepszych zawodników tej klasyfikacji ma w przyszlym roku prawo startu w
zawodach najlepszych dziesiatek czterech
kól naszego powiatu o tytul najlepszego
Wedkarza Powiatu Lezajsk.
Dodam, iz w liczonych do Grand Prix
zawodach wziely udzial 124 rózne osoby
(ponad 20 proc. stanu osobowego naszego
kola). Na kolejnych (od pierwszej) pozycjach
uplasowali sie: Zbigniew Kryla (80); Andrzej
Karcz (79); Zdzislaw Gdula (70); Maciej
Kucharski (65); Zygmunt Kryla (61); Eugeniusz Smolen (59); Leszek Flak (46); Lech
Sokolowski (41); Stanislaw Maczka (40);
Jaroslaw Wilk (30). I te osoby w przyszlym
roku beda reprezentowac nasze kolo w
przyszlym roku.

Komentarz do
jesiennego wedkowania
Troche naiwnie sadzilem, ze potrafimy
zachowac rozsadek i umiar. Nie potrafimy.
Niewprowadzenie zakazu polowu po zarybieniach mialo sluzyc Wedkarzom, a nie
zapelniaczom zamrazarek swoich i cudzych. Nie zazdroscimy im, te „roboczogodziny” nad zalewem zapewne w jakis sposób sie zemszcza.
Swoja droga: kandydaci na kierowców
musza miec badania lekarskie, wiec moze
warto by bylo tez wprowadzic badania okresowe dla wedkarzy (nie mam na mysli Wedkarzy), czy aby sie nie zalamia psychicznie, gdy przyjdzie im wypuscic zlowiona
rybe z powrotem do wody. Powszechna niemal niechec wypuszczania ryb bierze sie
zapewne stad, ze – jak w dowcipie o zajaczku – wypuszczona ryba natychmiast
wychyla sie z wody i przezywa wedkarza. A
koledzy znaczaco pukaja sie w czolo. Glupie, ale prawdziwe.

Zakaz polowów?
W listopadzie mielismy sporo ladnych
dni, podczas których wedkowanie bylo
prawdziwa przyjemnoscia. Psuly ja jednak
glosy niektórych kolegów z naszego kola,
którzy domagaja sie podwyzszenia regulaminowych wymiarów lowionych ryb w naszych wodach (tj. Ozanna, Brzóza Królewska, Floryda). Zadaja tez zakazów polowu
po zarybieniu, co – jak pamietamy – w konsekwencji uniemozliwia praktycznie wedkowanie w pazdzierniku i listopadzie. Sprawa ma byc przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu Czlonków Kola na poczatku
2004 roku.
Jako Powiatowy Komendant Spolecznej
Strazy Rybackiej wiem dobrze jak w praktyce przestrzegane sa juz istniejace przepisy. Zyjemy w panstwie, w którym martwych przepisów jest bez liku; mamy tego
swiadomosc, a jednak sami tworzymy ko-

lejne. Mamy przeciez Ustawe o Rybactwie
sródladowym i Regulamin Amatorskiego
Polowu Ryb. To powinno wystarczyc.
Smiem twierdzic, ze oba te akty prawne sa
niestety slabo znane wedkarzom. Gdyby
byly znane i rozumiane, to zapewne nie
byloby niepotrzebnych, dodatkowych i
trudnych do egzekwowania przepisów.
Jest tez problem z informowaniem uzytkowników wód. Trzeba stawiac tablice,
potem handryczyc sie z róznymi ludzmi nad
woda, bo ktos nie przeczytal, chociaz ma
taki obowiazek.
Ginie gdzies problem najwazniejszy
– kto przypilnuje, aby ryby urosly do wymiaru ochronnego? Mimo kontroli, kar,
wniosków do sadów kolezenskich proceder
wymiany ryb na nalewki oraz wtórne zarybienie sadzawek, oczek, stawików i stawów
kwitnie. Bez srodków i ludzi naprawde oddanych idei wedkarstwa, wykazujacych
chec walki o sluszna sprawe, zadne dodatkowe zakazy nie pomoga. Narzuca sie jednak pytanie: po której stronie barykady jest
wiekszosc?
Zachecam wszystkich zainteresowanych sprawa do uczestnictwa w Walnym
Zebraniu, moze przyniesie ono jakies sensowne rozwiazania.
PS: Zarzad Okregu na swym posiedzeniu w dniu 27 pazdziernika br. wprowadzil 35-centymetrowy wymiar ochronny
karpia na wodach calego Okregu Rzeszów
(obowiazuje od 1 stycznia 2004 r.). Glosowalem przeciw i zaczynam odliczac dni
do momentu, kiedy powrócimy do ustawowego i regulaminowego wymiaru równemu 30 centymetrom.

Komunikat
W 2004 roku kolo nasze bedzie
obchodzic jubileusz 50-lecia. Jesli
ktos zachowal stare fotografie z dawnych lat – ludzi, sprzetu wedkarskiego, dokumentów zwiazanych z poczatkami kola, bardzo prosze o kontakt ze mna lub pozostawianie swych
namiarów w sklepie u skarbnika kola
Zdzislawa Gduli.

Zyczenia Noworoczne
Na zakonczenie zycze wszystkim
dobrego i spokojnego 2004 roku, a
wczesniej milego dokonczenia roku
– podczas spokojnych i radosnych
swiat Bozego Narodzenia.
Wedkarze, nie zapominajcie o Wigilijnej wrózbie – ryby caly nastepny rok beda tak brac, jak biora w
tym wlasnie dniu!

Wodom Czesc!
Stanislaw „Esox” Maczka

Podsumowanie Grand
Prix Kola Lezajsk nr 18
W tegorocznej edycji Grand Prix kola
zwyciezca zostal Andrzej Dabrowski – uzyskal w sumie 114 punktów na 150 mozliwych.
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Tak wygladala Floryda w wigilie Bozego Narodzenia, 24 grudnia 2002 roku.
Jak bedzie w tym roku, zobaczymy. Pogoda ostatnio plata nam niezle figle.

...

tajemnice kolekcjonera

Historia pieniadza polskiego
(ciag dalszy)

Pieniadz porozbiorowy XIX wieku
Monety zaboru austriackiego
W wyniku pierwszego rozbioru Polski
w 1772 roku oderwane zostaly jej poludniowe regiony i przylaczone do Austrii pod
nazwa Galicji i Lodomerii oraz Ksiestwa
Oswiecimskiego i Zatorskiego. W Galicji i
Lodomerii wprowadzono od razu pieniadz
austriacki, natomiast dla Oswiecimia i Zatora emitowano poczatkowo pieniadz specjalny. Mianowicie – w 1774 roku wybito
miedziane szelagi, a w latach 1775–1777
bito pietnasto i trzydziestokrajcarówki
srebrne z portretem Marii Teresy (odpowiadajace wartoscia odpowiednio zlotówkom
i dwuzlotówkom polskim). Jednak potem i
tam wprowadzono walute austriacka.
W 1774 roku, w zwiazku z insurekcja
kosciuszkowska, Austriacy zgromadzili w
zachodniej Galicji i Krakowie duze ilosci
wojska. Wtedy tez wybito dla wyplaty zoldu
specjalna monete - jeden i trzy grosze miedziane z data 1794.
Po upadku powstania i trzecim rozbiorze Austria nie emitowala juz wiecej zadnych odrebnych monet dla anektowanych
polskich terenów.

Monety zaboru pruskiego
Po trzecim rozbiorze Polski prowincje,
oderwane przez Prusy, weszly w ich sklad
pod nazwa Prus Poludniowych.
Rzad pruski, chcac oswoic stopniowo
mieszkanców zagarnietych prowincji z
przyjmowana niechetnie moneta pruska,
wybil w latach 1796–1798 specjalna monete miedziana dla Prus Poludniowych
– szelagi, pólgrosze, grosze i trojaki. Byly
one emitowane wedlug stopy stosowanej
za Stanislawa Augusta.
Równiez w Gdansku, który dostal sie pod
panowanie pruskie, wybito w roku 1801
specjalne miejskie szelagi miedziane.

Ciekawostki
kolekcjonerskie
£ Filatelistyka
W pazdzierniku ukazal sie na rynku
dlugo oczekiwany przez filatelistów album
ks. prof. Waldemara Chrostowskiego „Papiez pielgrzym”, zawierajacy informacje o
przebiegu pontyfikatu papieza Jana Pawla
II oraz reprodukcje wszystkich walorów filatelistycznych wydanych na swiecie, które poswiecone sa papiezowi. Album ten stanowi vademecum wiedzy o tzw. „papaliach”. Obok prezentuje jeden z najnowszych arkusików wydanych z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawla II.

m Numizmatyka
Narodowy Bank Polski opublikowal
plan emisji monet przeznaczonych na cele
kolekcjonerskie w 2004 roku, który przewiduje wybicie monet kolekcjonerskich o
trzynastu róznych tematach. Szlagierem
moga okazac sie monety z serii „Województwa w Polsce” o nominale 2 zl, które beda
wydawane raz w miesiacu.

Wojciech Wirski

Ponadto w przekazanym Prusom Wielkim Ksiestwie Poznanskim (powstalym na
mocy uchwaly Kongresu Wiedenskiego z
czesci Wielkopolski, nalezacej przedtem do
skasowanego Ksiestwa Warszawskiego),
wybito w latach 1816–1817 grosze i trojaki miedziane. Na awersie mialy one herb
Prus, natomiast na rewersie nominal i niemiecki napis, z którego wynikalo, ze sa to
grosze Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego.

Monety wolnego miasta Gdanska
Po porazce Prus w wojnie z Napoleonem
Gdansk z dwumilowymi przyleglymi wlosciami zostal Prusom odebrany i Pokojem
Tylzyckim uznany w 1807 roku za wolne
miasto. Wobec braku drobnej monety,
otwarto tam w 1808 roku mennice, która
bila szelagi i grosze miedziane. Wybito równiez niezmiernie rzadkie, próbne monety
srebrne o nominale 1/5guldena.

Pieniadz Ksiestwa Warszawskiego
Ksiestwo Warszawskie (pod panowaniem króla saskiego Fryderyka Augusta)
zostalo utworzone przez Napoleona I na
mocy traktatu w Tylzy w 1807 roku. Ksiestwo – formalnie niepodlegle – zwiazane
bylo scisle z Francja i podporzadkowane
interesom Napoleona. Po jego klesce stracilo podstawy bytu. Formalnie przestalo
istniec w 1815 roku, z chwila utworzenia decyzja Kongresu Wiedenskiego – Królestwa Kongresowego, w którego sklad weszly ziemie Ksiestwa.
W czasie krótkiego istnienia Ksiestwa
Warszawskiego emitowane byly monety i
banknoty. W latach 1810–1814 bito grosze
i trojaki miedziane, w latach 1811–1812
pieciogroszówki, a w latach 1810–1813
dziesieciogroszówki bilonowe. Wszystkie te
gatunki maja podobny rysunek – na awersie koronowany herb Ksiestwa, na rewersie zas oznaczenie nominalu, date i litery
mincerza. Bito równiez monety srebrne:
zlotówki – 1/6 talara i dwuzlotówki – 1/3
talara (lata 1810–1814) oraz talary szesciozlotowe (lata 1811, 1812, 1814). Maja one
na awersie portret Fryderyka Augusta (legenda z tytulami króla Saksonii i ksiecia
warszawskiego), a na rewersie – koronowany herb Ksiestwa. Monety te naleza do

pospolitych. Oprócz nich wybito takze mala
ilosc rzadkich dzis dukatów – roczniki 1812
i 1813. Szczególnie poszukiwany jest ten
ostatni. Dukaty posiadaja rysunek taki jak
monety srebrne, róznia sie tylko napisem
otokowym na rewersie. Wszystkie monety
bite byly w mennicy warszawskiej.
Emitowano równiez pieniadze papierowe, tzw. „kassowe billety” o nominalach jeden, dwa i piec talarów. Maja one date 1
grudnia 1810 rok.

Monety bite w oblezeniu
Zamoscia (1813 r.)
Po klesce Napoleona nad Berezyna
resztki wojsk francuskich a wraz z nimi
wojska polskie, wycofaly sie w pospiechu
na zachód. W kraju pozostaly jedynie slabe garnizony do obrony twierdz. Jedna z
nich byl Zamosc, który od 1809 roku nalezal do Ksiestwa Warszawskiego. Byl on
oblegany przez wojska rosyjskie, a czterotysieczna zaloga polska pod dowództwem
gen. Maurycego Haukego bronila sie dzielnie przez wiele miesiecy. Gdy zaczelo brakowac pieniedzy na oplacanie zoldu, postanowiono wybic monete obleznicza, (co
nie bylo w czasie wojen napoleonskich zjawiskiem wyjatkowym). Wybito 1330 sztuk
miedzianych monet szesciogroszowych.
Monety te przebito ze starych, wycofanych
szesciokrajcarówek, pobranych z kasy
magistratu. Znane sa trzy odmiany stemplowe tych monet. Podstawowy stempel na
awersie ma napis „pieniadz w oblezeniu
Zamoscia 1813”, a na rewersie „Boze, dopomóz wiernym ojczyznie” i nazwe nominalu. Ponadto wybito 7830 srebrnych monet dwuzlotowych. Znanych jest piec odmian stemplowych dwuzlotówek. Wszystkie nosza wyzej wymienione napisy.
Bicie ostatnich monet zakonczono 22
listopada 1813 roku, na pare dni przed
kapitulacja twierdzy.

Monety wolnego miasta
Krakowa (1815–1846)
Wolne miasto Kraków, popularnie zwane Rzeczpospolita Krakowska, utworzono
decyzja Kongresu Wiedenskiego z dnia 3
maja 1815 roku. Istnialo ono do 1846 roku,
kiedy to w nastepstwie rewolucji krakowskiej zostalo anektowane przez Austrie.
Moneta obiegowa w tym miniaturowym
panstewku byl pieniadz Królestwa Kongresowego. Dopiero wtedy, gdy rzad carski
– po upadku powstania listopadowego –
wprowadzil w Królestwie monete z napisami rosyjsko-polskimi,
ludnosc Krakowa, nie
chcac jej przyjmowac,
wystapila z petycja o
emisje wlasnej monety. Pieniadze te zamówiono w mennicy wiedenskiej. Wybito tam
180 tysiecy pieciogroszówek i 150 tysiecy
sztuk dziesieciogroszówek bilonowych
(tzn. wykonanych ze
srebra niskiej próby) a
ponadto 20 tysiecy
zlotówek srebrnych.
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