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dzieñ za dniem

Do Anglosasów bli¿ej
W grudniu 2003 roku dzia³aj¹ce przy
Gimnazjum im. W³adys³awa Jagie³³y w
Le¿ajsku Gimnazjalne Stowarzyszenie
„Razem” rozpoczê³o realizacjê projektu pt. „Oœrodek Kultury Anglosaskiej”.
Autorami projektu s¹ nauczyciele jêzyka angielskiego ucz¹cy w le¿ajskim gimnazjum, a œrodki na jego realizacjê uzyskano w ramach Programu English Teatching
2 od Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, którego krajowym operatorem jest
Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. Celem
projektu jest rozbudzenie i rozwijanie
wœród uczniów zainteresowania jêzykiem
angielskim, zapoznanie uczestników projektu z kultur¹ krajów anglosaskich. Aby
te cele zrealizowaæ, zorganizowano bibliotekê jêzyka angielskiego, mieszcz¹c¹ siê w
Klubie M³odzie¿owym, która dysponuje
pozycjami do nauki i nauczania jêzyka angielskiego, s³ownikami, kasetami, literatur¹ piêkn¹ i stale powiêksza swoje zbiory.
Kolejn¹ propozycj¹ z szerokiej oferty
Oœrodka jest kó³ko jêzykowe prowadzone
przez 90 minut tygodniowo przez nauczycielki Annê Jarzyñsk¹ i Agnieszkê Grzywnê.
Mi³oœnicy muzyki i poezji anglojêzycznej maj¹ swoje spotkania w œrody pod opiek¹ Pana Mariusza Tenerowicza, a owocem ich spotkañ by³a impreza pt. „Give all
to love” maj¹ca na celu uœwiadomiæ uczestnikom i odbiorcom, ¿e w jêzyku angielskim
mo¿na te¿ mówiæ o uczuciach, prze¿yciach
i emocjach.
Od pierwszych dni dzia³alnoœci Oœrodka maj¹ swoje spotkania cz³onkowie kó³ka
teatralnego przygotowuj¹cy parodiê sztuki „Sen nocy letniej”. Opiekunkami kó³ka
s¹ nauczycielki Magdalena Pokrywka i
Iwona Tofilska.
W marcu br. og³oszony zosta³ konkurs
plastyczny pt. „Kraje anglosaskie w oczach
polskiej m³odzie¿y”, a jego rozwi¹zanie nast¹pi w maju. W maju odbêdzie siê te¿ konkurs piosenki angielskiej pod kierunkiem
Barbary Kuczek. Wszystkie planowane
imprezy i konkursy bêd¹ dostêpne nie tylko dla uczniów gimnazjum, ale te¿ dla
wszystkich uczniów szkó³ podstawowych
naszego miasta w ramach Dni Kultury
Anglosaskiej. A ca³a dzia³alnoœæ Oœrodka,
stymuluj¹ca rozwój naszej m³odzie¿y, mo¿liwa jest dziêki otrzymanej dotacji.
S¹dzê, ¿e dzia³alnoœæ w ramach projektu jest ciekaw¹ alternatyw¹ spêdzania wolnego czasu a szeroka oferta projektu jest
atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych
zarówno jêzykiem angielskim jak i literatur¹, teatrem, muzyk¹, histori¹ i plastyk¹.

Iwona Tofilska

Godzina cierniowa
Pomys³ na wystawienie Misterium
Mêki Pañskiej zrodzi³ siê na pocz¹tku
kwietnia tego roku. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Wielkanocnymi
postanowi³em ukazaæ tajemnicê mêki,
œmierci i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa.
Jest to szczególny okres, w którym zespalamy siê z cierpieniem Syna Bo¿ego.
Chcia³em zmierzyæ siê z tym przedsiêwziêciem; potrzebowa³em dobrego scenariusza.
Znalaz³em go w klasztorze oo. Bernardynów, za co serdecznie dziêkujê.
Dla aktorów to misterium „Godzina cierniowa” by³o nie lada zadaniem, poniewa¿ tu
ju¿ musia³o siê zdarzyæ swoiste katharsis.
Ka¿dy z aktorów wszed³ g³êboko w odgrywan¹ rolê, co pozwoli³o im odczuæ w jakimœ
stopniu tajemnicê œmierci Jezusa. Muzyka
by³a bardzo wa¿na i tu pomogli mi Bart³omiej Urbañski i Adam KuŸma, za co jestem
im bardzo wdziêczny. Wiem, ¿e d³ugo pracowali nad muzyk¹, która w po³¹czeniu z gr¹
aktorów zrobi³a niesamowite wra¿enie. Nie
mo¿na pomin¹æ równie¿ gry œwiate³, któr¹
zaj¹³ siê pan Ryszard Wêglarz. Pamiêtam,
kiedy w scenie, w której Jezus krzyczy: „Eli

lama sabachtani”, a potem uderza grzmot,
sta³em za kurtyn¹ i mia³em gêsi¹ skórê, podejrzewam, ¿e nie tylko ja. Stroje do Misterium po¿yczy³em z Domu Kultury w Cha³upkach Dêbiañskich i z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie; t³o otrzyma³em od
ksiêdza proboszcza z Piskorowic.
W dniu premiery ca³a sala by³a wype³niona po brzegi, dlatego musieliœmy zaplanowaæ kolejne wystêpy, z czego oczywiœcie
siê cieszymy. Spektakl bardzo siê wszystkim podoba³, otrzymaliœmy wiele gratulacji
i podziêkowañ za wspania³¹ atmosferê. Pamiêtam, jak wyszed³em zza kulis, ju¿ przebrany, podesz³a do mnie pani, która dba o
porz¹dek w Domu Kultury, i powiedzia³a,
¿e siê prawie pop³aka³a. To dla mnie jest
najwiêksz¹ nagrod¹ za moj¹ pracê – zadowolenie u ludzi, poniewa¿ robimy to dla ludzi i naprawdê dla nas najwa¿niejsze jest
to, aby nas ktoœ ogl¹da³. Wk³adamy w nasze spektakle wiele pracy, a najlepszym
ukojeniem tego trudu jest obecnoœæ publicznoœci, poniewa¿ bez niej nie ma teatru.
Chcia³bym zaapelowaæ do mieszkañców: „ Proszê Pañstwa, czasem warto poœwiêciæ tê jedn¹ godzinkê i przyjœæ do Domu
Kultury, zobaczyæ, co m³odzi artyœci przygotowali. Oni naprawdê robi¹ to z myœl¹,
¿e ktoœ przyjdzie i ich zobaczy. Poza tym to
nic nie kosztuje, przeciwnie, mo¿na na tym
tylko zyskaæ – niezapomniane wra¿enia i
przede wszystkim obcowanie z kultur¹. Bo,
Drodzy Pañstwo, dopóki jesteœmy blisko
kultury, dopóty rozwijamy siê twórczo i
intelektualnie, a to w czasach komputerów
jest bardzo potrzebne choæby do tego, aby
jeszcze ratowaæ w sobie cz³owieczeñstwo”.

Adam Fus

Mi³oœnicy
„Królowej Nauk”
11 kwietnia br. w Gimnazjum Miejskim im. W³adys³awa Jagie³³y w Le¿ajsku odby³a siê uroczystoœæ podsumowania zmagañ konkursowych m³odych
matematyków – uczniów gimnazjów.
Trzecia ju¿ edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Odwa¿nik” cieszy³a siê
bardzo du¿ym powodzeniem. Chêæ uczestniczenia w nim zg³osi³o 12 gimnazjów powiatu le¿ajskiego. Do I etapu, który odbywa³ siê
12 grudnia 2002 roku przyst¹pi³o ³¹cznie 482
uczniów, w tym 203 z klas pierwszych (kategoria „junior”) i 278 z klas drugich i trzecich
(kategoria „senior”). Uczestnicy konkursu
zmagali siê z testem wyboru oraz dwoma
zadaniami tekstowymi. Mieli ograniczony do
60 minut czas pracy. Aby awansowaæ do
drugiego etapu, nale¿a³o uzyskaæ co najmniej
75 procent wszystkich mo¿liwych punktów.
Ta nie³atwa sztuka uda³a siê 46 juniorom i
38 seniorom.
Fina³ konkursu, jak w poprzednich latach, nast¹pi³ w Gimnazjum Miejskim w
Le¿ajsku. Zosta³ rozegrany 14 marca br. W
obu kategoriach wiekowych sk³ada³ siê z
dwóch czêœci: testu wyboru, na którego rozwi¹zanie przeznaczono 30 minut oraz trzech
zadañ otwartych. Na uporanie siê z nimi
uczestnicy mieli 45 minut. M³odzi matematycy musieli nie tylko wykazaæ siê wiedz¹,
ale tak¿e umieæ j¹ zastosowaæ do rozwi¹zywania problemów i logicznych ³amig³ówek.
Zadania konkursowe na obu etapach
opracowa³a, podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, mgr Barbara Szubart, która wczeœniej pe³ni³a funkcjê doradcy metodycznego. By³a ona tak¿e przewodnicz¹c¹
Komisji Konkursowej II etapu. Oprócz niej
prace uczniów ocenia³y organizatorki konkursu – nauczycielki matematyki Gimnazjum Miejskiego w Le¿ajsku – Jadwiga Franus, przewodnicz¹ca, El¿bieta Filarowska, Teresa Gdula, Urszula Grzywna oraz
nauczycielki: Eugenia Lucewicz z Gimnazjum w Wierzawicach i Maria Wolanin
z Gimnazjum w Kury³ówce.
Komisja Konkursowa przyzna³a tytu³y
laureatów w kategorii junior nastêpuj¹cym

uczniom: Przemys³aw D¹bek – Grodzisko Dolne (1), Ryszard Dorocisz – Le¿ajsk (2), Wojciech Rejman – Sarzyna
(2), Edyta Kucharczyk – Le¿ajsk (3),
Kamil Kozera – Kury³ówka (3), Grzegorz
Kuczek – Nowa Sarzyna (3), Damian
Madej – Nowa Sarzyna (3).
W kategorii senior najlepszymi okazali
siê uczniowie: Karol D¹bek – Giedlarowa
(1), Agnieszka Zygmunt – Wierzawice
(1), Jakub Podkalicki – Nowa Sarzyna
(1), Agnieszka Dudek – Giedlarowa (2),
Micha³ Zawilski – Le¿ajsk (3), Piotr Wilk
– Stare Miasto (3), Pawe³ Rogulski – Stare Miasto (3).
Poniewa¿ poziom prac uczniów fina³u
konkursu okaza³ siê wysoki i wyrównany,
komisja postanowi³a dodatkowo wyró¿niæ po
piêciu uczniów z obu kategorii. Wyró¿nienia te otrzymali: Wojciech Wojdy³a z Brzózy Królewskiej, Dorota Grzywna z Nowej
Sarzyny, Marta Pysz z Grodziska Górnego, Krzysztof Kurdziel z Le¿ajska, Pawe³
Usowski z Grodziska Dolnego oraz Artur
Koñ z Nowej Sarzyny, Aleksandra Tetiurka z Le¿ajska, Ma³gorzata Kendziorek z
Le¿ajska, Daniel Buszta z Giedlarowej i
MateuszWójcik z Nowej Sarzyny.
Na uroczystoœæ podsumowania konkursu, króry odbywa siê pod patronatem dyrektora Gimnazjum Miejskiego – W³adys³awa Py¿a, jego organizatorzy zaprosili autorkê wyboru i opracowania zadañ, wszystkich laureatów i uczniów wyró¿nionych wraz
z ich nauczycielami matematyki.
Dziêki sponsorom czyli: PSS Spo³em w
Le¿ajsku, Urzêdowi Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Urzêdowi Miejskiemu w Le¿ajsku, Urzêdowi Gminy w Le¿ajsku oraz
Gimnazjum Miejskiemu w Le¿ajsku, najlepsi matematycy z powiatu le¿ajskiego oprócz
pami¹tkowych dyplomów otrzymali równie¿
nagrody rzeczowe w postaci ksi¹¿ek, kalkulatorów i przyborów kreœlarskich.
Spotkanie sta³o siê okazj¹ do wymiany pogl¹dów i dyskusji na temat trudnoœci zadañ, ciekawych pomys³ów ich rozwi¹zania. Zarówno nauczyciele jak i
uczniowie podkreœlali celowoœæ organizowania tego typu konkursów przedmiotowych. Uroczystoœæ zakoñczy³o zwiedzanie
wystawy ekologicznej zatytu³owanej „Miej
serce dla przyrody”, gdy¿ nie sam¹ matematyk¹ ¿yje najwiêkszy nawet wielbiciel
tej królowej nauk.

Pamiêtny dzieñ

(gm)

3 maja br., w 212 rocznicê uchwalenia Konstytucji, po³¹czony Chór Gimnazjum im. W³. Jagie³³y i Chór Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego pod
batut¹ pani Barbary Kuczek, wyst¹pi³
na uroczystoœci w koœciele Farnym.
Wykonanie ca³ego repertuaru pobudzi³o
do g³êbokiej refleksji wszystkich zgromadzonych, ³¹cznie z przedstawicielami Rady
Miasta, i wywo³a³o burzê oklasków.
Widz¹c, jak poniektórym ze wzruszenia
krêci³a siê ³ezka w oku, dochodzimy do
wniosku, ¿e polskie melodie patriotyczne
przetykane poezj¹ nadal wzruszaj¹ przypominaj¹c historiê ojczyzny.
Nastêpnie o godzinie 17 podwójny chór,
z nieco bogatszym ju¿ repertuarem, zaprezentowa³ swe umiejêtnoœci w Przychojcu,
na zaproszenie pana doktora Jana Marczaka. W tamtejszym koœciele œpiewa³yœmy na
przed³u¿onej majówce, przed wdziêczn¹
publicznoœci¹ i nieustannie chwalone przez
o. Izydora. Wystêp wywo³a³ falê wzruszenia i oklasków. Wszystkim niesamowicie
podoba³a siê chóralna interpretacja utworów patriotyczno-Maryjnych. W podziêce za
wspania³y popis naszych umiejêtnoœci zosta³yœmy nagrodzone gromkimi brawami i
zaproszone na lody. Z pewnoœci¹ wiele osób
¿a³owa³o, i¿ to popo³udnie patriotycznokulturalne trwa³o, mimo wszystko, tak
krótko.

chórzystka Iwona Furman
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Majowy weekend
w MCK

Premiery w Kinie MDK

Makrokosmos
– Podniebny taniec

(Le Peuple migrateur – tytu³ oryginalny, prod. Francja, W³ochy, Niemcy,
Hiszpania, Szwajcaria 2002, film dokumentalny, czas 92 minuty)
Re¿yseria: Jacques Cluzaud, Michel
Debats, Jacques Perrin
Scenariusz: Stéphane Durand, Jacques Perrin
Premiera w Le¿ajsku – 23 maja br.
Film wyœwietlany do 29 maja br.

Treœæ: Dokumentalna opowieœæ o wyznaczanych przez biologiczny zegar, cyklicznych ptasich wêdrówkach. Rozstania
– powroty, mi³oœæ – walka, ¿ycie – œmieræ
s¹ tematem filmu, w którym bohaterami
nie s¹ ludŸmi, lecz ptakami.
Obsada: Jacques Perrin – narrator.

(ak)

Statek widmo
(Ghost Ship – tytu³ oryginalny, prod.
USA 2002, horror, czas 91 minut)
Re¿yseria: Steve Beck
Scenariusz: Mark Hanlon, John Pogue
Premiera w Le¿ajsku: 30 maja br.
NOCNY SEANS PREMIEROWY (godz.
22) w ramach DNI LE¯AJSKA

D³ugi, majowy weekend to dla pracowników MCK czas wzmo¿onej dzia³alnoœci,
aby ci, którzy w tych dniach nie pracuj¹,
mogli odpocz¹æ i mi³o spêdziæ wolny czas.
Tak wiêc le¿ajski dom kultury proponowa³ mieszkañcom miasta wystêpy i koncerty o ró¿norodnym charakterze, by
ka¿dy móg³ wybraæ coœ dla siebie.
Prawdziw¹ ucztê mieli amatorzy orkiestr dêtych. 1 i 3 maja na estradzie MCK
wystêpowa³a – z prawie godzinnymi koncertami – Miejska Orkiestra Dêta z Le¿ajska, a 2 maja Orkiestra Dêta ze Schonburga z Niemiec. Le¿ajska orkiestra sprawi³a
równie¿ 3 maja mi³¹ niespodziankê personelowi i pacjentom naszego szpitala, daj¹c
dla nich specjalny koncert.
1 maja na estradzie MCK wystêpowa³y
tak¿e zespo³y szkolne: Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿ajska” z Zespo³u Szkó³ Technicznych oraz „Ma³a Ziemia Le¿ajska” i chór
szkolny z SP Nr 3. Po koncercie zaœ odby³a
siê I edycja Le¿ajskiej Gie³dy Piosenki, podczas której mogli siê zaprezentowaæ twórcy
amatorzy promuj¹c w³asne utwory (w kategorii solistów lub zespo³ów). Podczas Gie³dy wyst¹pi³ goœcinnie zespó³ muzyczny „The
Family Power” z Sieniawy bardzo ciep³o
przyjêty przez le¿ajsk¹ publicznoœæ.
Gie³da Piosenki bêdzie kontynuowana,
a jej kolejna edycja jest planowana 5 czerwca. Wszystkich, którzy œpiewaj¹, graj¹ lub
maj¹ w³asny zespó³ muzyczny zapraszamy
do wziêcia w niej udzia³u.
3 maja na estradzie MCK zaprezentowa³y siê zespo³y artystyczne MCK: Zespó³
Tañca Estradowego „Fajne Gienki”, Zespó³
Tañca Towarzyskiego „Plus” i Grupa Wokalna „Meritum”. Wyst¹pi³y tak¿e Agnieszka i Edyta Bednarz z Krzeszowa. Pogoda
wprawdzie by³a ch³odna i deszczowa, ale
oklaski za wystêp bardzo gor¹ce. 4 maja
natomiast zespo³y MCK zosta³y zaproszone przez Miejski Dom Kultury w £añcucie,
aby swoim koncertem urozmaiciæ obchody 30-lecia ³añcuckiego domu kultury.
Spotka³y siê tam z gor¹cym przyjêciem ³añcuckiej publicznoœci.

Konkurs Grafiki
Komputerowej

(ek)

Œwiêta Wielkanocne by³y okazj¹ do wykazania siê przez uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 umiejêtnoœciami z zakresu informatyki, a dok³adniej grafiki komputerowej.
Inicjatorem konkursu pt. „Pisanka Wielkanocna” by³ Andrzej Mazurkiewicz, nauczyciel informatyki. Do konkursu zg³oszono 40
prac. Zamieszczone one zosta³y na oficjalnej
stronie internetowej naszej szko³y pod adresem: www.koperniczek.republika.pl
Komisja oceniaj¹ca prace ustali³a nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ: pierwsze miejsce zajê³a Joanna Tomala kl. Va, drugie – Marzena Krupa kl. VIa, trzecie – Wioletta
Kupras kl. IVb.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, a laureaci – myszki oraz etui
na p³yty CD ufundowane przez Radê Rodziców. Konkurs ten wp³yn¹³ na wiêksze
zainteresowanie uczniów grafik¹ komputerow¹, tak bardzo dzisiaj popularn¹.
Treœæ: Grupa poszukiwaczy morskich
skarbów przypadkiem natyka siê na pasa¿erski, luksusowy statek, który w tajemniczy sposób zagin¹³ w 1953 roku. Bohaterowie w dziwnych okolicznoœciach zostaj¹
uwiêzieni na statku i przekonuj¹ siê, ¿e rz¹dy na nim sprawuj¹ niezwykle groŸne moce.
Obsada: Gabriel Byrne – Murphy,
Julianna Margulies – Epps, Ron Eldard
– Dodge, Desmond Harrington – Ferriman, Isaiah Washington – Greer.

(ak)
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LSR
informuje

Fundusz Lokalny Powiatu Le¿ajskiego dzia³aj¹cy przy Le¿ajskim Stowarzyszeniu Rozwoju (LSR) podobnie jak w latach poprzednich planuje przeprowadziæ
kolejn¹ edycjê programu stypendialnego.
Celem programu jest wsparcie finansowe

uzdolnionej m³odzie¿y z terenu Powiatu
Le¿ajskiego. Od momentu powstania do
dzisiaj Funduszowi Lokalnemu uda³o siê
pozyskaæ œrodki i przyznaæ 163 stypendiów
na kwotê ponad 116 000 z³. Wœród naszych stypendystów s¹ laureaci olimpiad
na szczeblu krajowym, m³odzie¿ uzdolniona plastycznie, muzycznie i sportowo. W
tym roku program skierowany jest do
dwóch grup m³odzie¿y: uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz szkó³ œrednich z terenu
Powiatu Le¿ajskiego.
Program zrealizowany zostanie dziêki
wsparciu finansowemu: Gminy Le¿ajsk,
Gminy Kury³ówka, Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku, Rad Rodziców (przy: Zespole
Szkó³ Licealnych, Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku, Zespole Szkó³ w Nowej
Sarzynie), Fundacji im. Stefana Batorego
w ramach programu „Równe Szanse”, Organiki International Transport Sp. z o.o.,
Pilawy Sp. J. Program stypendialny zasilony zostanie równie¿ dochodami pochodz¹cymi ze sprzeda¿y specjalnych cegie³ek.
Dziêki zebranym œrodkom w roku szkolnym 2003/2004 przyznanych zostanie
45 stypendiów. Regulamin programu zostanie podany do publicznej wiadomoœci na
pocz¹tku czerwca bie¿¹cego roku (bêdzie
dostêpny na stronie internetowej LSR pod
adresem http://free.ngo.pl/lsr oraz w siedzibie Le¿ajskiego Stowarzyszenia Rozwoju). Ponadto Fundusz Lokalny Powiatu Le¿ajskiego realizuje przy wsparciu finansowym Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci program Stypendia Pomostowe skierowany do tegorocznych maturzystów zamierzaj¹cych kontynuowaæ naukê na studiach wy¿szych. Na rok akademicki 2003/
2004 stypendium pomostowe otrzymaj¹
trzej uczniowie z terenu powiatu.
Osoby pragn¹ce wesprzeæ program stypendialny prosimy o dokonywanie wp³at
na specjalny rachunek bankowy z dopiskiem darowizna na cele oœwiatowe – program stypendialny (zgodnie z ustaw¹ o
podatku dochodowym od osób fizycznych
podatnik ma prawo do odliczeñ z tytu³u
darowizny przekazanej na cele oœwiatowe
w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 15% swojego dochodu).
Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Le¿ajsk
Bank Ochrony Œrodowiska Oddzia³ w
Rzeszowie Ekspozytura w Le¿ajsku
Nr konta:
36 1540 1131 2001 6225 0027 0004

Robert Skwara

Le¿ajskie Stowarzyszenie
Rozwoju
*

*

*

Pocz¹wszy od 1 stycznia 2003 roku Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju prowadzi
w ramach projektu „B¹dŸ partnerem – daj
szansê” wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ z programu Phare Access
Punkt Konsultacyjno-Doradczy. W punkcie œwiadczone s¹ proste us³ugi doradcze
i informacyjne w zakresie rozpoczynania
dzia³alnoœci gospodarczej, prawa pracy
i podatkowego, poruszania siê po rynku
pracy oraz pozyskiwania zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêæ o charakterze spo³ecznym. Z bezp³atnego doradztwa korzystaæ mog¹ bezrobotni mieszkañcy Le¿ajska oraz organizacje pozarz¹dowe
i inne instytucje zajmuj¹ce siê problematyk¹ spo³eczn¹.
Punkt Konsultacyjno-Doradczy mieœci
siê w siedzibie Le¿ajskiego Stowarzyszenia
Rozwoju przy ul. Targowej 9 w Le¿ajsku.
Us³ugi œwiadczone s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 8.00 do 12.00.

Robert Skwara

Le¿ajskie Stowarzyszenie
Rozwoju

...

dzieñ za dniem
W Bazylice koncert
wszech czasów

Spokój poza domem
Nowa œwietlica œrodowiskowa w Le¿ajsku rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 kwietnia br. przy Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym. Projekt skierowany
jest do dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim i
umiarkowanym, pochodz¹cych z terenu miasta – uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum w Le¿ajsku oraz spoza miasta, ucz¹cych siê g³ównie w SOSW.
Dzieci bior¹ udzia³ w specjalistycznych
zajêciach dydaktyczno-terapeutycznych,
m.in: terapii pedagogicznej, logopedycznej
oraz socjoterapeutycznych. Jest to mo¿liwe dziêki kadrze, któr¹ stanowi¹ specjaliœci z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii i pedagogiki specjalnej.
Œwietlica funkcjonuje od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach popo³udniowych.
Pobyt dzieci w œwietlicy jak i posi³ek dla
nich jest nieodp³atny.
Autorkami projektu grantowego pt.:
„Zdrowy duch i pe³ny brzuch” s¹ mgr Bo¿ena Garbacka ze Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku oraz
mgr Liliana £abuda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Le¿ajsku.
Dzieci, które korzystaj¹ ze œwietlicy
poza tym, ¿e s¹ niepe³nosprawne, to pochodz¹ jeszcze najczêœciej z rodzin o niskim
statusie materialnym i œrodowisk patologicznych, w których problemem jest nadu¿ywanie alkoholu, bezrobocie, przemoc i
konflikty z prawem. Rodzice dzieci najczêœciej nie mog¹ lub nie chc¹ siê nimi zaj¹æ
po lekcjach. Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci s¹
niedo¿ywione. Opisywany projekt wychodzi im naprzeciw: dziecko korzysta z bezp³atnego posi³ku, odrabia lekcje, dowiaduje
siê o szkodliwoœci œrodków psychoaktywnych, uczy siê prawid³owego funkcjonowania w grupie i wielu innych niezbêdnych
cz³owiekowi, jako istocie spo³ecznej, rzeczy.
Nale¿y dodaæ, i¿ dzia³alnoœæ œwietlicy
sta³a siê mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu firmy Philip Morris projektu opracowanego przez panie: Garback¹ i £abudê. Na zakoñczenie chcia³yœmy podziêkowaæ, jako kadra œwietlicy, firmie Philip
Morris za zrozumienie sytuacji dzieci niepe³nosprawnych i pomoc umo¿liwiaj¹c¹
wdro¿enie pomys³u stworzenia œwietlicy w
¿ycie.

E. D¹browska-Rutowicz

Laureatka Ma³gorzata
10 kwietnia br. w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych (BWA) odby³
siê fina³ V Podkarpackiego Przegl¹du
Plastyki Dzieci i M³odzie¿y, po³¹czony
z wystaw¹ wybranych prac m³odych artystów z województwa podkarpackiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 1421 prac ze
132 szkó³ gminnych oraz oœrodków. Jurorami przegl¹du byli: Jadwiga Hajduk, artysta plastyk – przewodnicz¹ca jury, Robert
Inglot, artysta plastyk, W³adys³aw Matusz,
artysta plastyk – komisarz wystawy i Danuta Sienkiewicz, sekretarz konkursu.
Do wystawy jury wybra³o 204 prace,
wœród których znalaz³o siê 28 prac nominowanych, a 13 z nich zosta³o nagrodzonych. By³y to nagrody równorzêdne. Konkurencja by³a wiêc ogromna.
Wœród laureatów znalaz³a siê uczennica Gimnazjum Miejskiego im. W³adys³awa
Jagie³³y w Le¿ajsku – Ma³gorzata Kendziorek z klasy III, prowadzona przez nauczycielkê sztuki i dyrygentkê chóru Barbarê
Kuczek.
10 kwietnia br. Ma³gorzata Kendziorek
wraz ze sw¹ opiekunk¹ obejrza³y wystawê
w BWA w Rzeszowie i odebra³y nagrody.
Autorka pracy otrzyma³a z dedykacj¹ piêkny album pt. „Pa³ace”. Barbara Kuczek
równie¿ otrzyma³a album pt. „Artyœci Polski Po³udniowo-Wschodniej 1950–2000”
oraz list gratulacyjny.

Ma³gorzata Kendziorek
Po zakoñczeniu tego konkursu, nie pozostaje nic innego, jak tylko ¿yczyæ m³odej
artystce dalszych sukcesów artystycznych,
a jej opiekunce, ¿eby tak trafnie, jak w przypadku Ma³gosi w przysz³oœci wskazywa³a
m³ode talenty.

(mk)

31 maja br. w czasie Dni Le¿ajska w
Bazylice oo. Bernardynów w Le¿ajsku odbêdzie siê koncert inauguruj¹cy tegoroczny XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej.
Bêdzie to niezwyk³ej rangi wydarzenie,
bowiem tego wieczoru nast¹pi œwiatowe
prawykonanie utworu napisanego przez
Tadeusza Machla na instrument le¿ajskiej
bazyliki. Us³yszymy czwart¹ czêœæ „Sonaty na troje organów” w wykonaniu Józefa Serafina, Marty Dramowicz, Bogny Pêkali i Agnieszki Radwan.
Od 2000 roku ca³y prospekt organowy
i wielkie organy w nawie g³ównej bazyliki
poddane zosta³y gruntownej renowacji.
Zak³ad Organmistrzowski Adama Wolañskiego z Lubania Œl¹skiego zakoñczy³ prace. W ostatnim dniu maja tego roku po d³ugiej przerwie znów us³yszymy brzmienie
tego instrumentu. Towarzyszyæ mu bêd¹
dwa pozosta³e, mniejsze znajduj¹ce siê w
nawach œw. Franciszka i Matki Bo¿ej Pocieszenia.

Pamiêci Ga³czyñskiego
Spotkania z poezj¹ z Gimnazjum miejskim w Le¿ajsku sta³y siê ju¿ tradycj¹.
10 kwietnia br. w ramach obchodów
Roku Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego odby³ siê w tej szkole Miêdzygimnazjalny Konkurs Recytatorski „Pamiêci K. I.
Ga³czyñskiego – w 50 rocznicê œmierci poety”. Organizatorki konkursu – Ma³gorzata Kowalska, El¿bieta Piechota, Jolanta
Sanecka za³o¿y³y, i¿ jubileusz bêdzie wspania³¹ okazj¹ do przybli¿enia m³odzie¿y
twórczoœci K. I. Ga³czyñskiego, poety sentymentalnego i groteskowego.
Gimnazjum Miejskie goœci³o 50 uczniów
ze szkó³ gimnazjalnych powiatu le¿ajskiego oraz ich opiekunów. Hitem okaza³y siê
wiersze: „Strasna zaba” i „Satyra na bo¿¹
krówkê”.
Jury, któremu przewodniczy³a dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury Maria Horoszko, nagrodzi³o a¿ 14 wykonawców. Wœród
nich znaleŸli siê m.in.: Paulina Kuszaj z
£êtowni, Jolanta Kurowska z Le¿ajska,
Justyna Kolano z £êtowni, £ukasz Padowski z Nowej Sarzyny oraz Gabriela Sobota
z Woli Zarczyckiej. Specjaln¹ nagrodê przyzna³ dyrektor gimnazjum mgr in¿. W³adys³aw Py¿. Otrzyma³a j¹ Iwona Furman z
Le¿ajska.

Uczestnicy konkursu oraz poloniœci
powiatu le¿ajskiego wziêli równie¿ udzia³
w warsztatach „O sztuce recytacji” przeprowadzonych przez Bogus³awa Fronia,
aktora „Sceny propozycji” z Rzeszowa.

(gm)

Na ok³adce:
Cz³onkowie Ko³a Szachistów skupieni w Szkole Podstawowej nr 1 w
Le¿ajsku, prowadzonego przez Andrzeja Mazurkiewicza.
Fot. Janusz Berestka

Od lewej: Adam Wolañski i o. Stanis³aw
Komornik.
– Skoro Machl napisa³ tê sonatê specjalnie na organy naszej œwi¹tyni – powiedzia³
nam o. Stanis³aw Komornik, kustosz
Sanktuarium – mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie
znalaz³ drugiej takiej, w której znajdowa³yby siê a¿ trzy instrumenty. Musia³ tu bywaæ
i graæ na nich. Pozna³ te¿ doskonale akustykê i uk³ad wnêtrza bazyliki, bo rozrysowa³
jej plan i wyznaczy³ miejsca, w których powinny siedzieæ poszczególne grupy muzyków orkiestry towarzysz¹cej organistom.
Sonata, której fina³ us³yszymy 31 maja
br., napisana zosta³a na organy. Ale T. Machl skomponowa³ te¿ drugi utwór na troje
organów lecz z towarzyszeniem orkiestry.
Trudno powiedzieæ, czy kiedykolwiek zostanie on wykonany. Czy znajdzie siê sponsor, który zechcia³by sfinansowaæ przygotowanie utworu (wiele prób trzech organistów i orkiestry) na jeden tylko koncert?!
Wszak napisany zosta³ on z myœl¹ o organach i akustyce le¿ajskiej bazyliki. Nie
mo¿na go umieœciæ w programie œwiatowych tournee. Nie mo¿na go wykonaæ ani
we La Scali, ani w ¿adnym innym miejscu
kuli ziemskiej – tylko w Le¿ajsku.
W drugiej czêœci wieczoru inauguruj¹cego XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej Le¿ajsk 2003 us³yszymy Mszê B-dur „Terezjañsk¹” Józefa
Haydna w wykonaniu orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej pod dyrekcj¹ Tadeusza
Wojciechowskiego i dwóch chórów: Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz Zespo³u Szkó³ Muzycznych nr 1 w
Rzeszowie „Cantores Resovienses” pod kierunkiem Marty Wierzbienie i Beaty Adamczyk. Wyst¹pi¹ te¿ soliœci: Iwona Sawulska – sopran, Katarzyna Suska – mezzosopran, Pawe³ Ska³uba – tenor i Marcin
Na³êcz-Niesio³owski – bas.
Koncert rozpocznie siê o godzinie 19. I
jak zwykle na koncerty w Bazylice oo. Bernardynów wstêp jest wolny.

(bwl)
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Rozmowa
ze Stanis³awem Cholewiakiem,
prezesem zarz¹du HORTINO
ZPOW Le¿ajsk
– Panie prezesie, jak Hortino radzi
sobie po prawie trzech latach samodzielnoœci?
– Zarz¹d i Rada Nadzorcza przyjê³y ju¿
wyniki podsumowania ubieg³ego roku, tak
zwanego badania bilansu przez bieg³ego
rewidenta. 24 maja oceni je Walne Zgromadzenie Udzia³owców. Jest ich 1318. Rok
ubieg³y zakoñczyliœmy nieŸle. Przyjêliœmy
ponad 74 tysi¹ce ton surowca za 40 milionów z³otych. Rolnicy i firmy otrzymali pieni¹dze. W pewnym momencie spóŸnialiœmy
siê z p³atnoœci¹, szczególnie wtedy, kiedy
jeden z banków odmówi³ nam kredytu.
Analizowano nasz wniosek dwa i pó³ miesi¹ca. Oceniam to jako zachowanie nieuczciwe; uwa¿am, ¿e miesi¹c to okres wystarczaj¹co d³ugi na rozwa¿enie wszystkich
za i przeciw i podjêcie decyzji. Wtedy po-

ba byæ zadowolonym, aczkolwiek czeka nas
ogromna praca non stop.
– A wiêc Hortino jest „na plusie”?
– Wynik finansowy bêdzie og³oszony oficjalnie po Walnym Zgromadzeniu i nie
chcia³bym go teraz podawaæ. Natomiast
chcê powiedzieæ, ¿e dynamika zysku netto
w stosunku do roku poprzedniego jest ponad dziesiêciokrotna. Oczywiœcie z³o¿y³o siê
na to bolesne panowanie nad kosztami,
nieŸle wykonana sprzeda¿, w pewnym
okresie równie¿ dobre kursy dewizowe, bo
dla nas, jako eksporterów, poziom przeliczenia euro i dolara jest jednym z zasadniczych elementów, maj¹cych wp³yw na rentownoœæ. W tej chwili na przyk³ad tragicznie niski jest kurs dolara, który rozlicza siê
za 3,70 z³ z groszami a by³ nawet po 4,40
z³. Zaciskamy zêby, ale handlujemy.
– Próbujecie œci¹gn¹æ jakieœ pieni¹dze z Unii Europejskiej?

Trzymaj¹c siê za portfel

Stanis³aw Cholewiak
zosta³oby nam jeszcze pó³tora miesi¹ca na
szukanie innego banku. Ale to ju¿ historia. Poradziliœmy sobie, a brakuj¹cy kredyt uzyskaliœmy w innych bankach.
– A jak sz³a sprzeda¿?
– Sprzedaliœmy 26 tys. ton wyrobów na
wartoœæ, z us³ugami w³¹cznie, 88 milionów
z³otych. Oko³o 60 procent to eksport, z czego nieca³e 10 proc. na wschód, reszta na
zachód. Pozosta³a czêœæ sprzeda¿y dokonuje siê w kraju.
– Jaki asortyment oferuje Hortino?
– To przede wszystkim mro¿onki owocowe i warzywne koncentraty owocowe oraz
susz z wyt³oków jab³kowych.
– Do jakich krajów sprzedajecie wasze produkty?
– Na wschodzie przede wszystkim do
Rosji, ale tak¿e na Ukrainê, Litwê, £otwê,
Estoniê, Bia³oruœ. Na zachodzie handlujemy g³ównie z krajami Unii Europejskiej i
Stanami Zjednoczonymi, troszkê z Kanad¹. G³ównym odbiorc¹ na zachodzie Europy s¹ Niemcy. Jedna z bran¿owych gazet –
zreszt¹ bez naszego udzia³u – oceni³a, ¿e
nasz udzia³ w krajowym rynku mro¿onek
owocowo-warzywnych wynosi miêdzy 7 a
8 procent. Uwa¿am, ¿e jak na okres niespe³na trzech lat dzia³ania, to du¿o i trze-
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potem – je¿eli komisja oceni, ¿e jest to zgodne z zatwierdzonym i przyjêtym wnioskiem
– liczyæ na czêœciowy zwrot. Dla nas jest to
wielka rzecz, bo oznacza zwiêkszenie mocy
wytwórczych, zwiêkszenie iloœci i wartoœci
sprzeda¿y, tak wiêc jest nam to bardzo
potrzebne. Teraz pozostaje liczyæ na urodzaj.
– Wspomnia³ pan o Walnym Zgromadzeniu. Czy przyjêcie bilansu bêdzie jedynym punktem obrad?
– Nie. Jednym z ciekawszym punktów
bêd¹ wybory. Koñczy siê kadencja Rady
Nadzorczej i trzeba bêdzie wybraæ now¹.
Nowa rada wybierze nowy zarz¹d. I tyle
mam do powiedzenia na ten temat.
– Wobec tego mo¿e porozmawiamy
o sprawach bie¿¹cych i o planach na ten
rok?
– Mamy w za³o¿eniu wiêksz¹ sprzeda¿.
Z 26 tysiecy ton w roku ubieg³ym chcieli-

– W ubieg³ym roku opracowaliœmy bardzo skomplikowany wniosek o uzyskanie
dotacji z funduszu SAPARD. Sporz¹dziliœmy ten wniosek sami, nikt nam w tym nie
pomaga³, chocia¿ dostaliœmy bardzo du¿o
ofert od firm z ca³ej Polski, które usi³owa³y
nas przekonaæ, ¿e bez ich pomocy nie poradzimy sobie. Tymczasem kilkuosobowa
grupa naszych pracowników w ci¹gu kilku tygodni napisa³a wniosek, który zosta³
dobrze oceniony i przyjêty przez oddzia³
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Rzeszowie. Dziœ mamy ju¿
podpisan¹ umowê na zwrot czêœci kosztów
ponoszonych na unowoczeœnienie technologii i rozbudowê wydzia³u mocy na wydziale koncentratów owocowych, któr¹ realizujemy od lutego. Wartoœæ ca³ej tej inwestycji wynosi 4800 tys. z³. Jest to dla nas bardzo du¿y wysi³ek, na granicy ryzyka. Z tej
kwoty mamy szansê odzyskaæ 1100 tys. z³.
By³yby to pierwsze pieni¹dze, jakie w historii swojego prawie trzyletniego ¿ycia
Hortino dosta³o od kogokolwiek. Musimy
tê inwestycjê zrealizowaæ do koñca lipca.
Unijne fundusze bez w¹tpienia s¹ nêc¹ce, ale te¿ ryzykowne. Trzeba najpierw
wy³o¿yæ w³asne pieni¹dze albo zaci¹gn¹æ
ogromny kredyt, zrealizowaæ inwestycjê, a

byœmy dojœæ w tym roku do 30 tys. ton.
Wartoœæ planowanej sprzeda¿y wzros³aby
z 88 milionów z³ do 96 milionów. Uwa¿am,
¿e to realna dynamika, ale pod dwoma
warunkami: po pierwsze, ¿e bêdzie urodzaj,
a po drugie, ¿e kursy walut bêd¹ normalne, czyli ¿e euro bêdzie warte powy¿ej 4,30
z³ a dolar nie mniej. Ni¿sze kursy oznaczaj¹ dla nas utratê pieniêdzy. Kilka miesiêcy
temu wysy³aliœmy towar na wschód wartoœæ dolara by³a wy¿sza ni¿ teraz, kiedy
przychodzi zap³ata. Z 4,15–4,20 z³ kurs
dolara spad³ do 3,70 z³. A ceny uzgadnialiœmy w dolarach. Rachunek jest prosty.
– Mówi³o siê kiedyœ o tym, ¿e zak³ad
nie wykorzystuje ogromnych powierzchni magazynowych. Jak jest teraz?
– Ju¿ w ubieg³ym roku wynajmowaliœmy
nasze hale i czynimy to nadal. Mamy umowê z Agencj¹ Rynku Rolnego na sk³adowanie miêsa i mas³a. Œwiadczymy us³ugi tak¿e innym firmom, które sk³aduj¹ w naszych
ch³odniach swoje mro¿onki, tak¿e lody.
Wykorzystujemy te¿ tak zwane magazyny
techniczne, czyli ani nie ogrzewane, ani nie
ziêbione. Mamy umowê na sk³adowanie
pewnych produktów z nieodleg³ej firmy.
Magazyny s¹ pe³ne, powierzchnia zarabia
na siebie, wiêc kiedy p³acimy miastu i gminie podatek od nieruchomoœci (rocznie oko³o
dwóch milionów z³!), to mnie serce tak bardzo nie boli. Mamy te¿ du¿y maj¹tek w terenie – punkty skupu, które nie zawsze s¹
wykorzystywane w³aœciwie. Dlatego sprzedajemy je. W 2000 roku sprzedaliœmy oœrodek wypoczynkowy w O¿annie, bazê na ulicy Spó³dzielczej, w zesz³ym – sprzedaliœmy
te¿ trzy punkty skupu, mamy ju¿ kupców
na nastêpne trzy. Chcemy te¿ sprzedaæ zajezdniê samochodow¹.
– A wiêc pozbywacie siê obiektów,
które nie przynosz¹ zysków a s¹ kosztowne.
– Tak. Powiem jeszcze tylko, ¿e szukamy mo¿liwoœci lepszego wykorzystania naszej kot³owni.
– Ostatnio Hortino zawiera³o umowy kontraktacyjne z rolnikami.
– Kontraktacja jest ju¿ zakoñczona,
umowy kontraktacyjne i handlowe s¹ podpisane. Opiewaj¹ na 86 tys. ton owoców i
warzyw, w tym prawie 60 tys. ton to jab³ka. W tej chwili koñczymy sprzeda¿ nasion
warzyw.
– Wiele osób bezrobotnych liczy na
pracê sezonow¹ w Hortino.
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– Podañ jest ponad 500. Wybór jest zawsze bardzo trudny, bo chcia³oby siê pomóc wszystkim, a to przecie¿ niemo¿liwe.
Planujemy przyj¹æ trochê ludzi, ale nie
podjêliœmy jeszcze decyzji, ile to bêdzie
osób. Bêdzie to zale¿a³o od tego, co jest na
polach, czyli jakie s¹ prognozy co do urodzaju. Oka¿e siê to koñcem maja. Okres
zatrudnienia wynosi dwa do czterech miesiêcy.
– To jednak du¿a pomoc dla ludzi
bez pracy.
– Zdajemy sobie sprawê, ¿e potrzeb jest
wiele. Pomocy oczekuj¹ od nas tak¿e ró¿ne œrodowiska i firmy. Chcê powiedzieæ
wyraŸnie – nie mamy z czego dawaæ. Zatrudniamy 554 osoby, przyjêliœmy oko³o 10
absolwentów, na sezon zatrudnimy miêdzy
100 a 150 osób, p³acimy ogromne podatki, dlatego chcia³bym, aby ten zak³ad by³
na razie postrzegany jako taki, który sam
musi podj¹æ ogromny wysi³ek, aby przetrwaæ, a nie mo¿e finansowaæ innym wielu, czêsto rzeczywiœcie uzasadnionych potrzeb. W ubieg³ym roku dla ró¿nych instytucji opiekuñczych wydaliœmy oko³o 3 ton
mro¿onek. Otrzymujemy od nich bardzo
wzruszaj¹ce listy z podziêkowaniami.
– Kiedy Hortino usamodzielni siê
ca³kowicie?
– Z 17 mln z³ sp³aty maj¹tku sp³aciliœmy 11,1 mln. to jest 65 proc. W tym roku
planujemy sp³aciæ do koñca wrzeœnia 3 mln
a w nastêpnym 2,9 mln. To ogromny wysi³ek finansowy, ale nie ma wyboru. Zamierzamy podwy¿szyæ wartoœæ kapita³u o 11,5 mln z³. Najmniej obci¹¿y to pracowników i rolników, trochê do³o¿¹ firmy bêd¹ce udzia³owcami. Z 7 mln dojdziemy do 88,5 mln. Ja uwa¿am, ¿e do spokojnego
funkcjonowania trzeba nam 12 do 15 mln
kapita³u w³asnego. Teraz ostrzej ni¿ trzy
lata temu widzê, jak wa¿ne jest przetrwanie Hortino. Za rok bêdziemy w Unii Europejskiej i mo¿e siê okazaæ, ¿e nieprzyjemnie zaskocz¹ nas niektóre przepisy, dlatego warto mieæ jakieœ zaskórniaki.
– Jednym s³owem trzeba mieæ wê¿a
w kieszeni i trzymaæ siê za portfel.
– O tak, i to bardzo mocno.
– Czy zakoñczy³ siê spór Hortino z
Horteksem o logo?
– Spór o logo oraz o wprowadzanie w
b³¹d konsumentów jeszcze siê nie zakoñczy³. Rozstrzyga go s¹d w Bielsku Bia³ej.
W tej chwili, ¿eby by³o jeszcze ciekawiej,
Hortex zaskar¿y³ decyzjê Urzêdu Patentowego. Jest to sposób na nêkanie. Proces
poci¹ga koszty, poniewa¿ musimy wynajmowaæ prawników i rzecznika patentowego. Poza tym ta sprawa ci¹gle rozprasza
uwagê, denerwuje. Dopóki nie ma ostatecznych rozstrzygniêæ, zawsze jest jakaœ niepewnoœæ.
– Panie prezesie, z naszej rozmowy
wynika, ¿e Hortino, chocia¿ boryka siê
z trudnoœciami, trzyma siê mocno.
– W tym miejscu chcia³bym namawiaæ
wszystkich, aby maj¹c do wyboru w sklepach podobne produkty, wybierali nasze.
Dzia³amy na tym terenie, zatrudniamy ludzi st¹d, jest wiele dowodów na to, ¿e istnienie tej firmy jest tu bardzo potrzebne.
Zale¿y mi te¿ na bardzo dobrej wspó³pracy
z miejscowymi instytucjami, samorz¹dami
gminnymi, miejskimi a tak¿e powiatem.
– ¯yczê panu tego w imieniu, jak s¹dzê, wszystkich mieszkañców Le¿ajska.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a
El¿bieta Zwierzchowska

Parking w Rynku
W roku ubieg³ym realizowana by³a modernizacja skrzy¿owania drogi krajowej nr
77 (ul. Mickiewicza i Jaros³awska) z drog¹
wojewódzk¹ nr 875 (ul. Rzeszowska). Modernizacja zak³ada³a likwidacjê istniej¹cego skrzy¿owania, które kierowcom sprawia³o wiele k³opotów z powodu jego skomplikowanej geometrii i wybudowanie ma³ego ronda. W przyjêtych rozwi¹zaniach projektowych nie zak³adano przebudowy nawierzchni parkingu przylegaj¹cego do ronda.
W trakcie robót budowlanych natrafiono na pozosta³e jeszcze z czasów II wojny
œwiatowej macewy (nagrobki) z cmentarza
¿ydowskiego. Nagrobkami tymi Niemcy wybrukowali le¿ajski rynek. Fakt wydobycia
macew wywo³a³ zainteresowanie tym problemem organizacji ¿ydowskich, s³u¿b konserwatorskich i mediów. Doprowadzi³o to
do podjêcia decyzji o wydobyciu nagrobków, które jeszcze mog³y znajdowaæ siê pod
star¹, asfaltow¹ nawierzchni¹ parkingu.
Miasto podjê³o siê roli koordynatora
wszystkich dzia³añ, szczególnie dotycz¹cych ustalenia postêpowania z wydobytymi macewami, tak aby prace prowadzone
by³y przy poszanowaniu wszystkich wartoœci religijnych i kulturowych. Ustalono,
¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Odzia³ w Rzeszowie (zarz¹dca
drogi krajowej nr 77) dostarczy kostkê betonow¹ na now¹ nawierzchniê parkingu,
Miasto wykona wszystkie roboty budowlane, w tym wydobêdzie macewy i przewiezie
je na teren cmentarza ¿ydowskiego. Gmina Wyznaniowa ¯ydowska zadeklarowa³a,
¿e je poustawia obok ju¿ wyeksponowanych i wykona coko³y wokó³ nagrobków.
Ubieg³oroczna, wczesna zima, przeszkodzi³a zakoñczyæ prace budowlane. Dopiero w kwietniu mo¿na by³o ponownie przyst¹piæ do robót. Prace zwi¹zane z wydobyciem macew by³y prowadzone rêcznie, tak
aby nie powodowaæ uszkodzeñ. Tylko kilka nagrobków by³o prawie w ca³oœci, znacz-

n¹ czêœæ stanowi³y du¿e elementy (po³ówki), a reszta to ma³e fragmenty stanowi¹ce
gruz. Wszystkie wydobyte mecewy (nawet
te najdrobniejsze) zosta³y przewiezione na
teren cmentarza ¿ydowskiego, pouk³adane i prowizorycznie zabezpieczone. Prace
prowadzone by³y w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
Po wydobyciu nagrobków przyst¹piono
do wykonania nawierzchni parkingu. Zosta³y wydzielone miejsca postojowe, tak aby
uporz¹dkowaæ parkowanie. Pojazdy powinny byæ ustawiane prostopadle do wydzielonych dróg manewrowych. Tylko w czêœci
przylegaj¹cej do ul. Piekarskiej jest trochê
miejsca, na którym mo¿na ustawiæ dodatkowe pojazdy ale tak, ¿eby nie utrudniaæ
wyjazdu samochodu z wydzielonego stanowiska. W rezultacie zosta³ na nowo otwarty parking, na którym wydzielono 23 miejsca postojowe, kolejny fragment miasta
zosta³ uporz¹dkowany i estetyk¹ nie odbiega od tego, co zosta³o wykonane przy budowie ronda.

Leszek Gdula

Porozumienie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
W kwietniu zosta³o podpisane porozumienie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
w Le¿ajsku dotycz¹ce wspólnej realizacji budowy ³¹cznika ul. Sandomierskiej
i Sk³odowskiej.
Koniecznoœæ realizacji tego odcinka drogi powsta³a po po³¹czeniu ul. Sk³odowskiej
i Œw. Jana z Dukli, co wymusi³o zmianê
organizacji ruchu polegaj¹c¹ na ustawieniu znaków zakazu postoju na ul. Sk³odowskiej. Parkuj¹ce wczeœniej na „œlepej” ul.
Sk³odowskiej samochody mieszkañców
osiedla nie mog³y zmieœciæ siê na istniej¹cych parkingach za budynkami wielorodzinnymi. Powrócono wiêc do koncepcji
opracowanej jeszcze podczas realizacji
osiedla, ¿eby wykonaæ po³¹czenie ul. Sandomierskiej i Sk³odowskiej, lokalizuj¹c jednoczeœnie przy tym ³¹czniku zatokê postojow¹ (30 miejsc).
W roku ubieg³ym, dziel¹c siê kosztami
po po³owie, opracowano dokumentacjê
techniczn¹ i uzyskano pozwolenie na budowê. Zadanie zosta³o przygotowane do
realizacji.

Realizuj¹c wczeœniejsze ustalenia, podpisano porozumienie, które okreœla podzia³
zadañ przy realizacji tej drogi. Najogólniej
mo¿na stwierdziæ, ¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa realizowaæ bêdzie przylegaj¹ce do
jezdni miejsca postojowe dla samochodów
oraz prawostronny chodnik patrz¹c od ul
Sandomierskiej. Za pozosta³e roboty odpowiadaæ bêdzie Miasto. Zgodnie z podpisanym porozumieniem w koñcu lipca mo¿na
bêdzie korzystaæ z tego ³¹cznika i miejsc
postojowych.
W ubieg³ym roku opracowana zosta³a
tak¿e koncepcja budowy oddzielonego od ul.
Sk³odowskiej parkingu, przed budynkami
nr 1 i nr 3. Mo¿liwe jest wybudowanie kolejnych 36 miejsc postojowych, co powinno
zaspokoiæ istniej¹ce w tym wzglêdzie potrzeby. Jednak w tym przypadku nie s¹ uregulowane sprawy w³asnoœciowe. Dopiero po
nabyciu praw w³asnoœci do gruntu bêd¹
prowadzone dalsze prace projektowe, o ile
wybudowane miejsca postojowe przy ³¹czniku nie bêd¹ wystarczaj¹ce.

Leszek Gdula
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Parkingi potrzebne od zaraz
O tym, ¿e parkingów i miejsc postojowych
w Le¿ajsku jest stanowczo za ma³o, wiadomo od lat. Najgorzej jest w centrum miasta –
w okolicach urzêdów i instytucji u¿ytecznoœci publicznej (banki, poczta, urz¹d pracy,
dworzec kolejowy, starostwo, dom kultury,
szko³y, przedszkola). Cz³owiek potrzebuje
coœ za³atwiæ, chce w pobli¿u konkretnej
instytucji zostawiæ auto na jakiœ czas,
zwykle na kilka czy kilkanaœcie minut,
a tu ani rusz nie mo¿e znaleŸæ wolnego
miejsca. Kr¹¿y, denerwuje siê, z³orzeczy.
Irytuj¹ siê te¿ mieszkañcy osiedli, którzy
parkuj¹ swe pojazdy w pobli¿u miejsca zamieszkania. Miejsca na osiedlowych uliczkach
jest tyle, ile jest, a ¿e jest go ma³o, panuje na
zasada kto pierwszy, ten lepszy. Cz³owiek
wraca do domu, potrzebuje zostawiæ auto,
a tu nie ma gdzie, bo wszystko ju¿ pozajmowane. Co to za przyjemnoœæ stawiaæ je
kilka bloków dalej od swojego!
– Narzekanie nic nie pomo¿e, trzeba dzia³aæ – odpowiedzia³ nam indagowany w tej kwestii burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz. –
Trzeba dok³adnie przyjrzeæ siê miastu, przeanalizowaæ punkt po punkcie i znaleŸæ sensowne
rozwi¹zanie problemu. Z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ w
naszym mieœcie takie miejsca, które mo¿na
zagospodarowaæ pod parkingi czy miejsca postojowe dla samochodów.
28 lutego br. burmistrz Le¿ajska wyda³
zarz¹dzenie w sprawie powo³ania zespo³u,
którego zadaniem by³o przede wszystkim
dokonanie szczegó³owej analizy uk³adu komunikacyjnego w mieœcie ze szczególnym
uwzglêdnieniem miejsc parkingowych, postojowych, stanu nawierzchni, warunków dojazdu do instytucji u¿ytecznoœci publicznej
a tak¿e zwrócenie uwagi na stan utrzymania
porz¹dku i czystoœci w mieœcie. Terenem
szczególnego zainteresowania komisji sta³ siê
obszar w okolicy ulic: Mickiewicza, Opaliñskiego, œw. Jana z Dukli, Ko³³¹taja i Sandomierskiej. Termin zakoñczenia prac i przedstawienia wyników dzia³añ komisji wraz z
wnioskami i propozycjami rozwi¹zañ wyznaczony zosta³ na 20 czerwca br.
Pierwsze posiedzenie komisji odby³o siê w
ratuszu 7 marca br. Ustalony zosta³ wówczas
wraz z przedstawicielami Spó³dzielni Mieszkaniowej, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i Administracji Domów Mieszkalnych
dok³adny plan dzia³ania. 28 i 30 kwietnia br.
gremium to – po uprzednim zebraniu sygna³ów od zainteresowanych mieszkañców miasta – dokona³o oglêdzin terenów wyznaczonych zarz¹dzeniem burmistrza.
Wyniki przedstawione zosta³y 6 maja br.
podczas kolejnego spotkania cz³onków komisji.
Okazuje siê, ¿e jest wiele mankamentów,
które mieszkañcom ale i pracownikom s³u¿b
komunalnych daj¹ siê na co dzieñ mocno we
znaki. Otó¿ w kilku miejscach p³yty chodnikowe s¹ powykrzywiane, w innych pozapadane, przez co tworz¹ siê ka³u¿e, które w
okresie roztopów i ulew p³yn¹ wprost do piwnic, nie wszêdzie miejsca pod kontenerami
na odpadki s¹ utwardzone, w kilku punktach pojemniki te s¹ za ma³e, trudny a najczêœciej – zastawiony przez nieprawid³owo
parkuj¹ce samochody – dojazd samochoduœmieciarki jest do nich wrêcz niemo¿liwy.
Komisja przeanalizowa³a wyznaczony
wymienionymi wy¿ej ulicami teren pod k¹tem mo¿liwoœci stworzenia nowych parkingów i zwiêkszenia liczby miejsc postojowych
dla samochodów i zaproponowa³a nastêpuj¹ce rozwi¹zanie:
Najtrudniejsza sytuacja w Le¿ajsku wystêpuje w okolicach Domu Kultury, Starostwa Powiatowego i w okolicach budynków
przy ulicy Mickiewicza 55 i 57 przy istniej¹cych gara¿ach. Znajduj¹cy siê tam parking
przed gara¿ami, mimo ¿e jest du¿y, jest praktycznie wykorzystany w po³owie albo i mniej,
gdy¿ wjazdy do gara¿y blokuj¹ mo¿liwoœæ
parkowania samochodów na tym obszarze.
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Dlatego rozwa¿amy mo¿liwoœæ, aby wspólnie
z w³aœcicielami tych gara¿y przebudowaæ je
w taki sposób, by wjazdy do gara¿y usytuowaæ od ty³u. Pozwoli to stworzenie w tym
miejscu przynajmniej dwóch nowych pasów
do parkowania samochodów. Z tego placu
nale¿y równie¿ usun¹æ istniej¹ce kontenery
na œmieci, gdy¿ zaœmiecaj¹ plac poprzez wywiewanie odpadów papierowych; czêsto dochodzi te¿ do kolizji miêdzy samochodami
parkuj¹cymi a samochodami usuwaj¹cymi
odpady. Zastanawiamy siê, w które miejsce
przestawiæ kontenery na œmieci. Mo¿liwe jest
równie¿ powiêkszenie zatoki pomiêdzy budynkami przy ulicy Mickiewicza 55 i 57, przez
co uzyskano by dodatkowo kilka miejsc na
parkowanie samochodów. Istnieje taka mo¿liwoœæ nawet nie usuwaj¹c rosn¹cych w tym
miejscu okaza³ych drzew.
Nastêpnym miejscem, gdzie mo¿na by
wygospodarowaæ kilka nowych miejsc do
parkowania jest teren po zachodniej stronie Domu Kultury. Istnieje tam wprawdzie
kilka miejsc do parkowania samochodów,
ale nie s¹ one w pe³ni wykorzystane. Przy
lepszym zaprojektowaniu tego terenu mo¿na by po³¹czyæ go z parkingiem przy Starostwie w jedn¹ ca³oœæ i uzyskaæ kilkanaœcie
nowych miejsc do parkowania samochodów.
Kolejne miejsca to:
* zatoka postojowa przy ³¹czniku ulicy
Sandomierskiej i Sk³odowskiej,
* powiêkszenie parkingu na skarpie
wzd³u¿ budynku przy ulicy Œniadeckich nr 4,
* wykonanie parkingu za budynkiem przy
ul. Staszica 8,
* budowa parkingu za budynkiem przy
ulicy Kopernika 2 przy ogrodzeniu ze Szko³¹
nr 2,
* wykonanie parkingu przed budynkami
Sk³odowskiej 1 i 3,
* powiêkszenie parkingu przy budynku
„Pilawy” (Curie-Sk³odowskiej 5 a), dziœ jest
to zatoczka bezpoœrednio stykaj¹ca siê z
jezdni¹, mo¿na umo¿liwiæ obustronne parkowanie,
* powiêkszenie parkingu przy budynku
Ko³³¹taja 6 i 8,
* wykonanie parkingu obok stacji trafo
przy Przedszkolu nr 4,
* powiêkszenie zatoki przy Przedszkolu
nr 3,
* wykonanie zatoki postojowej przy ulicy Kopernika na ca³ej d³ugoœci od strony
bloku nr 3.
Gdyby uda³o siê zrealizowaæ tylko te pomys³y, mog³oby powstaæ oko³o 200 nowych
miejsc postojowych w naszym mieœcie, poza
tymi co do których miasto i Spó³dzielnia
Mieszkaniowa zawar³y ju¿ porozumienie. (Piszemy o tym w BM na stronie 7).
Pewne jest to, ¿e nowe parkingi i nowe
miejsca postojowe s¹ w Le¿ajsku bardzo potrzebne. Wyszukanie nowych miejsc w gêstej
zabudowie nie jest ³atwe. W dodatku czasem
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zajêcia jakiegoœ terenu zielonego, co zw³aszcza u ludzi, którzy
preferuj¹ komunikacjê piesz¹ budzi zastrze¿enia. S¹ jednak sytuacje, kiedy trzeba wybraæ mniejsze z³o. Tereny zielone mo¿na przecie¿ stworzyæ w nieco innym miejscu i nie
byæ skazanym na ogl¹danie rozje¿d¿onych
trawników przez parkuj¹ce samochody, a
skoro aut przyby³o, to miejsc do parkowania
musi byæ wiêcej. Rozwa¿ana jest równie¿
koncepcja przeniesienia zielonego rynku
(plac Balcerowicza) z okolic Starostwa i Domu
Kultury na teren przylegaj¹cy do stacji kolejowej, a miejsce to przeznaczyæ w czêœci na
teren zielony, kwiaty, rabaty, w czêœci – na
parking.
Chcemy jednak, aby na ten temat zdecydowanie wypowiedzieli siê mieszkañcy
miasta, bo jest to wa¿na sprawa zarówno
dla nich jak i dla handlowców. Czekamy na
opinie.

(dz)

Rozmowa
ze Stefanem Orzechem,
wspó³w³aœcicielem
firmy rodzinnej „Orzech”,
inwestorem w przysz³ej
podstrefie ekonomicznej
w Le¿ajsku
– Pi¹tego maja tego roku wygra³ pan
ustny nieograniczony przetarg na sprzeda¿ budynku by³ego kina „Radoœæ”,
który w latach trzydziestych minionego stulecia nazywany by³ przez mieszkañców Le¿ajska Domem Narodowym.
Powsta³ ze sk³adek miejscowej spo³ecznoœci. Têtni³ ¿yciem. Odbywa³y siê w
nim spotkania, ró¿nego rodzaju imprezy (sportowe, kulturalne, oœwiatowe),
karnawa³owe bale. Czy czuje pan na
swych barkach ciê¿ar historii? Wszak
kupi³ pan mury niezwyk³e!
– Mam tego œwiadomoœæ i wiem, ¿e dla
spo³eczeñstwa Le¿ajska ten obiekt stanowi wyj¹tkow¹ wartoœæ. Nie zamierzam go
zniszczyæ. Przeciwnie – pod okiem konserwatora przejdzie on kapitalny remont; nowe
elewacje, dach z czerwonej dachówki, a w
jedn¹ ze œcian wmurujemy – wspólnie z
Miastem (rozmawia³em ju¿ o tym z panem
burmistrzem) – tablicê pami¹tkow¹, œwiadcz¹c¹ o jego przesz³oœci. Bêdziemy partycypowaæ w kosztach w piêædziesiêciu procentach. Plac wokó³ niego zostanie utwardzony i wy³o¿ony kostk¹, w granicy posadzimy ¿ywop³ot... ¯eby by³o ³adnie i wygodnie dla naszych klientów, którymi bêd¹
przede wszystkim mieszkañcy Le¿ajska, by
mogli dojechaæ, zaparkowaæ. Liczê, ¿e ca³y
ten remont zamknie siê w granicach miliona z³otych. Zwa¿ywszy na koszty tej adaptacji razem z zakupem, nie jest to cukierek. Raczej landryna. Trzeba do niej jeszcze dodaæ du¿o polewy czekoladowej, ¿eby
nabra³a smaku.
– Co tu bêdzie teraz?
– Sklep firmowy „Orzech”, w którym
znajdzie zatrudnienie ponad piêtnaœcie
osób.
– Spo¿ywczy?
– Tak. Nasza firma – Zak³ad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” – ma
siedzibê w Kolbuszowej. Chcemy w promieniu siedemdziesiêciu, osiemdziesiêciu kilometrów od niej stworzyæ sieæ naszych
sklepów. Mamy je w Kolbuszowej, Kamieniu, Ropczycach, Soko³owie Ma³opolskim,
budujemy w Mielcu, w Rzeszowie, Tarnowie. Wkrótce otworzymy w Le¿ajsku. Chcia³em mieæ sklep w Le¿ajsku. Szuka³em i
znalaz³em. I nie bêdzie to jakiœ blaszak, lecz
piêkny, zabytkowy obiekt! Naszych sklepów
nie nazywamy supermarketami, bo to niepolska nazwa. A my jesteœmy Polakami i
musimy swój jêzyk szanowaæ. Sklepy firmowe „Orzech” otwarte od poniedzia³ku do
soboty. W niedziele s¹ nieczynne, tak¹
mamy dewizê. Bo nie za wszelk¹ cenê trzeba we wszystkie dni pracowaæ.
– Mo¿e siê mylê, ale odnoszê wra¿enie, ¿e jest pan biznesmenem nieco sentymentalnym.
– Tak. Ale to chyba nic z³ego. Nie liczymy w Le¿ajsku na wielkie zyski. Niczym ten
milionowy kredyt zrekompensujemy, minie sporo czasu. Pochodzê z rodziny handlowej. Mój dziadek mia³ przed wojn¹ trafikê. Tato przez czterdzieœci lat prowadzi³
w domu sklep. Mia³em dziesiêæ lat i ju¿ w
tym sklepie sprzedawa³em. Mierzy³em materia³y... tam by³o szwarc, myd³o, powid³o.
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I nafta (bo wtedy nie by³o jeszcze w domach
pr¹du), i s³odycze, napoje, chleb, proszki
do prania... Nie by³o kalkulatorów, trzeba
by³o liczyæ o³ówkiem... Maj¹c dziesiêæ lat ju¿
handlowa³em. A póŸniej... przez wiele lat (w
czasach PRL) we w³asnym domu prowadzi³em kawiarniê! Kiedy powiêkszy³em j¹ o salon gier (sprowadzi³em je z Niemiec i teraz
myszy po nich chodz¹) a miejscowe w³adze
administracyjne zakaza³y mi prowadzenia
dzia³alnoœci, na któr¹ miesi¹c wczeœniej
wyda³y zezwolenie, rzuci³em wszystko i wyjecha³em do Stanów szukaæ szczêœcia w
kapitalistycznej rzeczywistoœci. Spêdzi³em
tam trzy miesi¹ce. Pewnie zosta³bym na
zawsze, ale... wtedy w Polsce zakoñczy³y siê
obrady okr¹g³ego sto³u. Post¹pi³em, jak papie¿ mówi³: Polacy, wasze miejsce jest nad
Wis³¹. Wróci³em. I za³o¿y³em pierwsz¹ hurtowniê w Kolbuszowej. Potem mia³em sieæ
hurtowni. PóŸniej za³o¿y³em Zak³ad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, rodzinn¹
spó³kê, a teraz sieæ – sklepów.

dlu zagranicznym jako kraj mamy oko³o
15 miliardów dolarów deficytu. Nasza firma (mamy j¹ od szeœciu lat) w jakimœ
stopniu go kompensuje, bo my niczego
nie importujemy lecz eksportujemy. To
bardzo wa¿ne. I co jeszcze – skupujemy
p³ody rolne od polskich rolników z Podkarpacia i oœciennych województw i na
ogó³ p³acimy gotówk¹.
Dostaliœmy wiele nagród i wyró¿nieñ.
Mamy w województwie tytu³ Mistrza Agroligi, certyfikat „Wiarygodna Firma” roku
2000 i 2003. Dwa lata temu otrzymaliœmy
presti¿owe wyró¿nienie Z³ot¹ odznakê „Lidera” województwa podkarpackiego.
Ostatnio przyznano nam konsumencki
ogólnopolski znak jakoœci za pieczarkê i
ogólnopolskie wyró¿nienie Agro-Polska.
– Jest czego gratulowaæ! Ale wróæmy do Le¿ajska. Kiedy przewiduje pan
otwarcie swego sklepu?
– Mam nadziejê, ¿e nast¹pi to w paŸdzierniku. Sam remont nie powinien trwaæ

dobrych wód, piwo le¿ajskie na nich stoi.
Obejrzeliœmy ju¿ obiekty, zrobiliœmy przymiarki. Studnia g³êbinowa znajduje siê w
niedalekiej odleg³oœci od Fabryki Maszyn,
która dysponuje odpowiadaj¹cymi nam
obiektami. Gdyby zaistnia³a tu specjalna
strefa ekonomiczna, zainwestowalibyœmy
wiêksze pieni¹dze (oczywiœcie bankowe, bo
krezusami nie jesteœmy). A ¿e jesteœmy firm¹ wiarygodn¹, dostêp do kredytów mamy
otwarty. Na razie jest to w sferze koncepcji, tworzymy biznes plan. Jedno jest pewne, gdyby powsta³a ta wytwórnia, sporo
osób znalaz³oby w niej zatrudnienie. Kto
wie, czy wtedy nie przenieœlibyœmy ca³ej
naszej produkcji z Kolbuszowej do Le¿ajska. Zadowoleni byliby ludzie, którzy poszukuj¹ pracy i rolnicy, którym kurczy siê
rynek zbytu na ich produkty.
– Jeden zak³ad przetwórstwa owocowo-warzywnego w Le¿ajsku ju¿ jest.
Nie jestem pewna, czy „Hortino” by³oby zadowolone z takiego s¹siedztwa.

Kino, wiœnie i d¿em

Wspó³w³aœciciel firmy rodzinnej „Orzech” Stefan Orzech
– ... w których sprzedaje pan swoje
produkty.
– Nie tylko swoje. Nasz Zak³ad specjalizuje siê w produkcji przetwarzania
p³odów rolnych. Mamy oko³o 60 asortymentów wyrobów pocz¹wszy od sa³atek,
ogórków, d¿emów, papryki, pieczarek.
Kupiliœmy od likwidatora kompletnie zdewastowan¹, upad³¹ spó³dzielniê ogrodniczo-pszczelarsk¹. Same mury, podobnie
jak tu, w Le¿ajsku. Bez maszyn, bez rynku zbytu, bez kadry. Stworzyliœmy firmê
now¹, mo¿e nie na miarê Europy, ale zatrudniamy w niej i w sieci naszych sklepów 250 osób. W Zak³adzie Przetwórstwa
pracuje oko³o 150 osób a w sezonie – 200.
Z tego bankruta zrobiliœmy firmê, która
jest znana nie tylko na Podkarpaciu i w
Polsce. Bo nasze produkty s¹ w hipermarketach, w supermarketach, eksportujemy je do siedmiu krajów: do Stanów
Zjednoczonych, Szwecji, Niemiec, S³owacji, Kanady, S³owacji i do Izraela. Niedawno by³ u nas rabin z Izraela i sprawdza³
koszernoœæ naszych produktów. W han-

d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. Ale ¿eby go rozpocz¹æ, budynek musi byæ pusty, a teraz s¹
w nim jeszcze dzier¿awcy. Musimy siê z
nimi porozumieæ, wynegocjowaæ czas wypowiedzenia, nie mamy zamiaru wyrzucaæ
ich na bruk z dnia na dzieñ. Bêdziemy rozmawiaæ, bo wie pani zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Wiêc trochê to potrwa. Niewykluczone, ¿e niektórym udostêpnimy po
remoncie czêœæ powierzchni w naszym
sklepie.
– Nie jestem pewna, czy strzelê w
dziesi¹tkê, ale podejrzewam, ¿e nie jest
to pana ostatnie s³owo.
– Ma pani ró¿ê jako fant ze strzelnicy.
– Wiêc jednak coœ jeszcze chowa pan
w zanadrzu?
– Mam zamiar wraz z koleg¹, który ma
doœwiadczenie w produkcji wód, zainwestowaæ w Le¿ajsku w wytwórniê wód mineralnych i ró¿nego rodzaju napojów. On zna
technologiê, my mamy rozwiniêty marketing. To by³aby inna spó³ka, nie pod nazw¹
„Orzech”. Wiem, ¿e s¹ tu pok³ady znakomitych wód g³êbinowych, Le¿ajsk s³ynie z

– Przeciwnie. Wspó³praca miêdzy nami
uk³ada siê bardzo dobrze. JeŸdzimy na targi, mamy dobre kontakty. Doradzamy sobie, choæby w tym, jak wyjœæ na eksport.
Oni maj¹ mro¿onki, my – wyroby w s³oikach. Nie jesteœmy dla siebie konkurencj¹. I nawet wzajemnie mo¿emy siê promowaæ na rynku.
– Czyli kupno budynku po dawnym
kinie „Radoœæ” nie jest pana ostatnim
s³owem w Le¿ajsku.
– Ma pani racjê. Powstanie wytwórni
wód jest jedynie zamierzeniem, ale spraw¹ absolutnie realn¹ jest stworzenie w naszym sklepie, w tym dawnym kinie „Radoœæ”, punktu, w którym prowadziæ bêdziemy rozmowy na temat kontraktacji
skupu p³odów rolnych od okolicznych rolników dla potrzeb naszego zak³adu w Kolbuszowej. Pierwsza rzecz to ogórki, potem
cebula, marchew, kapusta bia³a i czerwona. Teraz sprowadzamy wiêkszoœæ warzyw
z Sandomierza, a kto powiedzia³, ze nie
mo¿emy ich pozyskaæ z okolic Le¿ajska?!
Bêdzie to nie tylko sklep, ale te¿ punkt
koordynacji dzia³añ pod k¹tem skupu od
rolników p³odów rolnych, które przetwarzamy. Bêdziemy robili spotkania z rolnikami, ¿eby wiedzieli, na co mog¹ liczyæ z
naszej strony, ale te¿ czego my mo¿emy
siê od nich spodziewaæ. Bo ja bym chcia³,
¿eby by³o tak: rolnik sprzedaje p³ody rolne, ja mu wyp³acam od rêki, on idzie do
mojego sklepu i kupuje towar, ¿eby w tej
ma³ej ojczyŸnie to wszystko siê krêci³o. On
sprzedaje mi wiœnie, ja sprzedajê mu
d¿em.
– Nadzieje na powodzenie rodzinnej
firmy wi¹¿e pan z rodzimym rolnictwem.
– Oczywiœcie. Ja wci¹¿ jestem zdania,
¿e je¿eli inwestor jest miejscowy, to skupuje wszystko od polskich rolników, przetwarza, sprzedaje w polskich sklepach i
wysy³a na eksport. I niczego nie importuje! Tak powinno byæ.
– Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a
Barbara Woœ-Lisiecka
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Wje¿d¿aj¹c do Le¿ajska od strony Soko³owa Ma³opolskiego po prawej stronie
drogi jest tablica oznajmiaj¹ca, ¿e oto w³aœnie w tym miejscu zaczyna siê miasto. Ale
to nieprawda, bo miasto zaczyna siê przed
t¹ tablic¹ – w lesie na ulicy K¹ty, przy zalewie Floryda. Natomiast teren za ni¹, na
którym jest kilka domów, nale¿y do wsi
Jelna w gminie Nowa Sarzyna. A stacja
benzynowa jest ju¿ w Le¿ajsku.
I ¿eby by³o œmieszniej, lustro wody zalewu Floryda nale¿y do Le¿ajska, ale okalaj¹cy je brzeg – do Jelnej. Tu granica jest
p³ynna – gdy w zalewie wody jest wiêcej
(po wielkich œniegach i ulewach), miastu
przybywa powierzchni, a wsi ubywa. Za to
podczas suszy terytorium Jelnej siê powiêksza a Le¿ajska kurczy, bo wody we Florydzie jest mniej.
Z lewej strony drogi (do pierwszego bocznego traktu wiod¹cego na osiedla leœników
i s³u¿by zdrowia) tylko usytuowany wzd³u¿
niej sklep spo¿ywczy i drewniany dom przynale¿¹ administracyjnie do miasta. Za granic¹ tych posesji czyli za p³otem z siatki jest
ju¿ Jelna.
Nikt, kto nie zna tych granicznych zawi³oœci, nie przypuszcza, ¿e widoczne przy
wjeŸdzie do Le¿ajska domy osiedla leœników i siedziba Nadleœnictwa Le¿ajsk nie
nale¿¹ do miasta lecz do wsi Jelna.
Podobnie rzecz ma siê przy innych krañcach miasta. Przy drodze wylotowej w kierunku Starego Miasta (po jej prawej stronie) oczyszczalnia i „Coopexim” nale¿¹ do
Le¿ajska, a Hortino i Browar (po lewej) – do
gminy Le¿ajsk. Tylko nieznaczna czêœæ ich
posiad³oœci znajduje siê na teranie przynale¿¹cym administracyjnie do miasta. Te dwa
wielkie zak³ady le¿¹ w Starym Mieœcie, ale
na ich produktach widnieje nazwa Le¿ajsk.

Budynek na zdjêciu jest w Jelnej. Za nim, w kierunku Soko³owa M³p., jest znak:
Le¿ajsk. A za drzewami, w g³êbi lasu jest ulica K¹ty w Le¿ajsku i zalew Floryda.
czy, nie znamy jej mieszkañców, a mamy
wybieraæ so³tysa!
So³tys wsi Jelna Stanis³aw Banaœ: –
W tej chwili nie ma ¿adnych warunków do
nauczania w naszej szkole. Jest ma³a i nie
ma wc, tylko szopê oddalon¹ od szko³y o
piêædziesi¹t metrów. Mieszkañców tych
osiedli dzieli od nas las i kiepska droga. W
Le¿ajsku maj¹ w zasiêgu rêki klasztor i
szko³ê, i sklep. A u nas s¹ tylko trzy kioski
prywatne i jeden sklep GS-u. Nie dziwiê siê,
¿e chc¹ od nas odejœæ.
– Nikt siê nami nie interesuje, a przecie¿
p³acimy podatki – mówi L. Solarz. – W zimie
nie mo¿emy siê doprosiæ, ¿eby przyjecha³
p³ug i odœnie¿y³ osiedlow¹ drogê. Powinien
przyjechaæ z Nowej Sarzyny. Le¿ajsk choæ jest
tu¿, tu¿ nie ma takiego obowi¹zku. Jest wiele niedogodnoœci, które utrudniaj¹ nam ¿ycie. Podatki p³ace za poœrednictwem banku
w Le¿ajsku, po prawo jazdy i paszport na
szczêœcie nie trzeba jeŸdziæ do Nowej Sarzyny (to za³atwia siê w starostwie), ale dowód

watnym ¿yciem) – to kwestia korespondencji. Droga historii choroby pacjenta do w³aœciwej jednostki jest d³uga. Obowi¹zkiem
lekarza jest udostêpnienie dokumentacji
pewnym instytucjom (ZUS, S¹d, Komisja
Wojskowa). Listy kierowane do mnie docieraj¹ najpierw na pocztê w Nowej Sarzynie, stamt¹d do Le¿ajska i dopiero wtedy
trafiaj¹ do mojej skrzynki. Bywa, ¿e za
póŸno. Muszê wtedy telefonowaæ, t³umaczyæ siê, przek³adaæ terminy. Tu nie chodzi o mnie lecz o pacjentów, którzy potrzebuj¹ pomocy.
– W systemie komputerowym wieœ Jelna nale¿y do poczty w Nowej Sarzynie – t³umaczy Stanis³aw Baran, dyrektor ds. technicznych Zak³adu Energetycznego w Le¿ajsku, mieszkaniec osiedla s³u¿by zdrowia
(jego ¿ona jest pielêgniark¹). – Wszelkie
urzêdowe pisma kierowane s¹ wiêc na pocztê kodem 37-310 Nowa Sarzyna. I czêsto jest
tak, ¿e list z Le¿ajska na przyk³ad z Urzêdu
Skarbowego czy z ZUS-u idzie tydzieñ, bo

Graniczny paradoks
Boczna ulica drogi prowadz¹cej do Jaros³awia (kpt. Kuczka) te¿ jest podzielona. Lewa
jej strona znajduje siê w mieœcie, czêœæ prawej – w Wierzawicach. S¹siedzi z tej samej
ulicy mieszkaj¹ w dwóch ró¿nych gminach.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ten raczej absurdalny podzia³ administracyjny wymaga korekty.
* * *
Kiedy pod koniec lat osiemdziesi¹tych
pracownicy szpitala w Le¿ajsku kupowali
dzia³ki pod budowê domów, nie zastanawiali siê nad administracyjn¹ przynale¿noœci¹
gruntów. Wiedzieli, ¿e nale¿¹ do Jelnej, wp³at
dokonywali w gminie Nowa Sarzyna, ale dla
nich najwa¿niejsze by³o to, ¿e bêd¹ mieszkaæ w bezpoœrednim s¹siedztwie swego miejsca pracy. Problemy zaczê³y siê póŸniej.
– Kupiliœmy grunty na warunkach, jakie obowi¹zywa³y w gminie Nowa Sarzyna
– mówi lek. med. Leszek Solarz, dyrektor Sanepidu w Le¿ajsku. – Nie by³y to
ceny preferencyjne. Teren nie by³ uzbrojony. We w³asnym zakresie zbudowaliœmy
sieæ kanalizacyjn¹, wodn¹, gazow¹, telefoniczn¹ i elektryczn¹ (oœwietlenie osiedla).
Wszystkie media pod³¹czone s¹ do sieci
miejskiej w Le¿ajsku. Pracujemy w Le¿ajsku, nasze dzieci chodz¹ do le¿ajskich
szkó³ i przedszkoli, zakupy robimy w Le¿ajsku, z dóbr kultury korzystamy w Le¿ajsku, parafiê mamy w Le¿ajsku. Czujemy siê zwi¹zani z tym miastem, ¿yjemy
jego problemami. Od Jelnej dzieli nas odleg³oœæ oko³o szeœciu kilometrów albo krótszy dukt leœny. Nic nas z t¹ wsi¹ nie ³¹-
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osobisty i wiele innych zaœwiadczeñ odbiera
siê w odleg³ym Urzêdzie Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna, choæ do Urzêdu Miejskiego w Le¿ajsku jest tak blisko.
Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
osiedla s³u¿by zdrowia jest za tym, by przy³¹czyæ ten teren do Le¿ajska. – Trzy lata
temu zrobiliœmy g³osowanie – mówi L. Solarz – i prawie sto procent zamieszkuj¹cych na osiedlu by³a za tym. Wys³aliœmy w
tej sprawie pismo do Nowej Sarzyny, zwracaliœmy siê do w³adz Le¿ajska, ale nic to
nie da³o. Teraz ponowiliœmy nasz wniosek.
Chcemy nale¿eæ do miasta, z którym na co
dzieñ jesteœmy zwi¹zani.
Anna Czarnecka, ordynator oddzia³u psychiatrycznego szpitala w Le¿ajsku
te¿ opowiada siê za przy³¹czeniem osiedla
do miasta. Przedstawia argumenty: – Pacjenci, którzy do mnie trafiaj¹, pochodz¹ z
odleg³ych stron. Dla nich informacja, ¿e
gabinet jest w Jelnej, oznacza szukanie go
po ca³ej wsi. Ludzie b³¹dz¹. Czêsto siê zdarza, ¿e trafiaj¹ do mnie przed noc¹ i wyci¹gaj¹ mnie z ³ó¿ka, bo nie wiedzieli, ¿e gabinet w Jelnej jest na dobra sprawê w Le¿ajsku. Inna rzecz: ociepla³am dom. Firma z
Kielc szuka³a mnie w Jelnej przez pó³ dnia.
Straci³a mnóstwo czasu i mia³a uzasadnione pretensje. A ju¿ wrêcz groteskowa sytuacja powsta³a wtedy, gdy przyjecha³a
rodzina z Australii – objecha³a Jeln¹ i nie
znalaz³a mnie, wróci³a do £odzi i stamt¹d
przy pomocy policji szuka³a mojej lokalizacji. Jest jeszcze jeden bardzo wa¿ny problem (pomijam codzienne zwi¹zane z pry-

wysy³any jest do Nowej Sarzyny, a stamt¹d
wraca na le¿ajsk¹ pocztê i przynosi go le¿ajski listonosz! Bo nasze osiedla na co dzieñ
obs³uguje Le¿ajsk. Ale jeœli nie ma mnie w
domu, a jest na poczcie list polecony z urzêdowym kodem, wtedy muszê po jego odbiór
jechaæ do Nowej Sarzyny! W prywatnej korespondencji podajê kod le¿ajski, ale w urzêdowej – kod w³aœciwy.
Nadleœnictwo Le¿ajsk znajduje siê jakieœ trzy kilometry od le¿ajskiego rynku.
Ale jego adres to Jelna 495a, 37-310 Nowa
Sarzyna. – Urzêdowe pisma b³¹dz¹ – mówi
Henryk Heleniak specjalista ds. lasów
niepañstwowych Nadleœnictwa Le¿ajsk.
– ¯eby skróciæ czas trwania korespondencji, powinniœmy podawaæ adres: Jelna
495a, 37-300 Le¿ajsk. Ale czy tak powinno byæ? Jest te¿ inna rzecz – ktoœ chce
kupiæ drzewo z lasu albo sadzonki. Jedzie
do Jelnej i kr¹¿y po wsi szukaj¹c siedziby
Nadleœnictwa, obok której przeje¿d¿a³, ale
nie spodziewa³ siê, ¿e powinien jej szukaæ
w Le¿ajsku. A my? Parafiê mamy w Le¿ajsku, a po dowód osobisty musimy jeŸdziæ
do Nowej Sarzyny. To nie ma sensu!
So³tys Jelnej: – Jest jak¹œ pomy³k¹, ¿e
osiedla leœników i s³u¿by zdrowia zosta³y
przypiête do Nowej Sarzyny. Jeœli chodzi o
osiedle s³u¿by zdrowia, mo¿e to o tyle zasadne, ¿e tereny wykupione zosta³y od
Urzêdu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Ale
ci mieszkañcy wykupili je po pe³nej cenie,
jak by³a wywartoœciowana, jak robili plan
na budowê, to te¿ go op³acili, póŸniej, ¿eby
otrzymaæ numer na budynku, musieli za-

p³aciæ po dwa procent od jego wartoœci i w
koñcu p³ac¹ powierzchniowy.
Henryk Heleniak: – Zaczêliœmy budowê na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. By³y
to grunty Nadleœnictwa Le¿ajsk przekazane do Pañstwowego Funduszu Ziemi z przeznaczeniem na dzia³ki dla pracowników
Nadleœnictwa. Znajdowa³y siê w Jelnej, na
terenie gminy Nowa Sarzyna. Dzia³ki kupiliœmy w cenie, jakie wówczas obowi¹zywa³y w Jelnej. We w³asnym zakresie sfinansowaliœmy projekt podzia³u dzia³ek, sieæ
energetyczn¹, wodn¹ i kanalizacyjn¹. Partycypowaliœmy w kosztach – podobnie jak
mieszkañcy osiedla lekarzy – przy³¹czenia
siê do sieci miejskich w Le¿ajsku. Dziêki
burmistrzowi Nowej Sarzyny (my, jako komitet budowy osiedla nie mieliœmy osobowoœci prawnej) otrzymaliœmy 20 milionów
starych z³otych z Fundacji Rozwoju Wsi
dofinansowania na budowê sieci gazowej.
Nowej Sarzynie zawdziêczamy jedynie nawierzchniê asfaltow¹ na drodze dojazdowej
do osiedla (krawê¿niki i podsypkê robiliœmy we w³asnym zakresie). Pozosta³e koszty ponieœli mieszkañcy osiedla oraz czêœciowo nasza jednostka nadrzêdna czyli Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie, która s³u¿y³a nam pomoc¹.
Stanis³aw Baran, mieszkaniec osiedla
s³u¿by zdrowia ma dok³adne wyliczenia.
– Pierwsz¹ inwestycj¹ by³o za³o¿enie sieci energetycznej. Za³atwi³em sprawê zasilenia. Gmina nie mia³a z tym nic wspólnego.
By³o to w ca³oœci finansowane przez Zak³ad
Energetyczny w Rzeszowie. My p³aciliœmy
tylko za przy³¹cza do domów. Kolejna inwestycj¹ by³a budowa wodoci¹gu – kosztowa³o nas to 116,5 miliona starych z³otych. Na
kanalizacjê wydaliœmy prawie 132 miliony
z³otych. Najdro¿sza by³a budowa sieci gazowej. Wp³acaliœmy po 12 milionów. Czyli
mieliœmy 420 mln. z³otych. Ta inwestycja
kosztowa³a 430 mln. z³otych. Z tego 37 milionów wp³aci³a Nowa Sarzyna partycypuj¹c w kosztach budowy gazoci¹gu. Gmina,
której de facto jesteœmy mieszkañcami zakupi³a te¿ 8 opraw do lamp ulicznych za 960
z³otych (oœwietlenie osiedla) i ponios³a koszty na budowê g³ównej drogi osiedlowej (1600
metrów kw. powierzchni).
Mieszkañcy tych dwóch osiedli – formalnie zwi¹zanych z Jeln¹ i Now¹ Sarzyn¹, ale wiod¹cy ¿ywot w Le¿ajsku – chc¹,
by ten teren zosta³ przy³¹czony do miasta.
Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym,
zmiany granic dokonuje Rada Ministrów w
drodze rozporz¹dzenia na wniosek rady
gminy. Wniosek ten musi byæ poprzedzony konsultacjami spo³ecznymi z mieszkañcami na terenie tej gminy, która ów wniosek sk³ada. Ponadto wszystkie gminy, których sprawa ewentualnej korekty granic
dotyczy, zobowi¹zane s¹ w formie uchwa³y
wyraziæ swoja opiniê, równie¿ poprzedzon¹ konsultacjami.
W Jelnej konsultacjê przeprowadzono
na zebraniu wiejskim 7 marca br. W starciu z mieszkañcami wsi lekarze i leœnicy z
Le¿ajska ponieœli pora¿kê. G³osowanie wypad³o na ich niekorzyœæ. Trudno siê dziwiæ, skoro w Jelnej jest 560 numerów, z
czego zaledwie 60 domów znajduje siê w
osiedlach lekarzy i s³u¿by zdrowia przylegaj¹cych administracyjnie do Le¿ajska.
– Niepotrzebnie wtr¹ci³ siê proboszcz
Ogórek – mówi so³tys Jelnej. – Na wszystkich mszach mówi³, ¿e takowe zebranie
bêdzie. I przyszli nawet ci, których przez
dwanaœcie lat, jak jestem so³tysem, ani jeden raz nie widzia³em. I przeg³osowali tych
z osiedli wynikiem 82 : 51. Zawsze ich przeg³osuj¹, bo maj¹ wiêkszoœæ. Nie powinno
tak byæ. Proboszcz ma parafiê, a so³ectwo
nale¿y do mnie. Teraz radni w Nowej Sa-

Bar-Sklep jest w Le¿ajsku, ale budynek z anten¹ satelitarn¹ na œcianie jest ju¿
w Jelnej.
rzynie podjêli uchwa³ê, z której wynika (stosunek g³osów 20 : 1), ¿e nie zgadzaj¹ siê
na zmianê granic. A przecie¿ nic takiego
by siê nie sta³o, jakby te osiedla od nas odesz³y. Jako radny w Nowej Sarzynie wiem,
¿e podatek z obu tych osiedli wynosi rocznie niewiele wiêcej ni¿ cztery tysi¹ce z³otych. Bud¿et gminy opiewa na oko³o 26 milionów z³otych. Jak odejd¹, w bud¿ecie zostanie 25 995 miliona z³otych. Nowa Sarzyna nic na tym nie straci. Jelna te¿. Gmina
do³o¿y³a siê do budowy dróg na tych osiedlach, ale mieszkañcy te¿ siê sk³adali i p³ac¹ podatki... Wiêc ja tutaj specjalnej zas³ugi Urzêdu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie nie widzê. Ja jestem tego zdania: po
co ich trzymaæ na si³ê.
* * *
Propozycja korekty granic miasta dotyczy nie tylko Jelnej. Tak¿e Starego Miasta
(pierwszej historycznie lokalizacji Le¿ajska)
oraz Wierzawic.
Na problem trzeba spojrzeæ szeroko,
dostrzec kilka jego aspektów.
Pierwsza sprawa to wprowadzenie ³adu
w okreœleniu granic – nie powinno przecie¿ byæ tak, ¿e to, co wydaje siê oczywiste, jedynie z powodów formalnych wprowadza chaos; przyjezdni nie wiedz¹, gdzie
s¹, a ludzie pod ka¿dym wzglêdem zwi¹zani z miastem s¹ przypisani do miejscowoœci, z któr¹ poza numerem domu i p³aceniem podatków nic ich nie wi¹¿e, bo oni
i tak s¹ wyalienowani ze œrodowiska, w
jakim mieszkaj¹. Dlatego korekta granic
czêœci Jelnej i Wierzawic powinna byæ dokonana.
Sprawa druga. Dwa najwiêksze zak³ady tego regionu – Hortino i Browar – kojarzone przez wszystkich z Le¿ajskiem, a tak
naprawdê z Le¿ajskiem maj¹ tyle wspólne-

go, ¿e korzystaj¹ z nazwy miasta i miejskich
mediów. Podatki p³yn¹ do gminy, miasto
nic z tego nie ma, a wszyscy poza tubylcami zachodz¹ w g³owê: dlaczego Hortino
Le¿ajsk i Browar Le¿ajsk znajduj¹ siê w
Starym Mieœcie, czyli poza granicami miasta, którego nazwy u¿ywaj¹.
Sprawa trzecia. Miasto siê dusi. Nie ma
terenów, na których móg³by siê rozwijaæ
przemys³. Jest szansa, by w Le¿ajsku powsta³ obszar inwestycyjny Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Agencja
Rozwoju Przemys³u 13 maja br. wyrazi³a
na to zgodê. Ale ¿eby tej szansie sprostaæ,
miasto musi dysponowaæ odpowiedni¹
przestrzeni¹, na której mog³yby siê ulokowaæ nowe zak³ady. Potencjalni inwestorzy
s¹. Ale brakuje terenu. Na tych enklawach,
którymi miasto dysponuje, zmieszcz¹ siê
pierwsi inwestorzy i ta strefa powstanie, a
wraz z ni¹ co najmniej dwieœcie nowych
miejsc pracy. Mog³oby ich byæ znacznie
wiêcej, gdyby uda³o siê teren Starego Miasta w³¹czyæ do Le¿ajska. Wówczas bezrobocie z pewnoœci¹ mniej bezczelnie zagl¹da³oby nam w oczy.
* * *
7 i 8 czerwca br. – w dniu referendum
dotycz¹cego wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej – w Le¿ajsku przeprowadzone
zostan¹ konsultacje spo³eczne. 9 czerwca
br. finalizowane bêd¹ w sali posiedzeñ
Urzêdu Miejskiego. Mieszkañcy miasta wypowiedz¹ siê na temat korekty granic Le¿ajska. O tym, czy s¹ za powiêkszeniem terytorium miasta a co za tym idzie tak¿e za
stworzeniem szansy zmniejszenia bezrobocia, dowiemy siê wkrótce.

Barbara Woœ-Lisiecka
Zdjêcia: Janusz Berestka

Modrzewie i posesja po prawej z szyldem Sklep-Bar s¹ w Le¿ajsku. Siedziba Nadleœnictwa Le¿ajsk (za modrzewiami) znajduje siê w Jelnej.
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pamiêæ historii

Relacja naocznego œwiadka
60 lat dobieg³o od chwili, kiedy Niemcy przeprowadzili w czasie
okupacji okrutn¹ pacyfikacjê na obywatelach polskich w naszym mieœcie. Mia³am wtedy 20 lat, a wydaje mi siê, ¿e ta tragedia rozegra³a
siê wczoraj.

Niech siê przyœni Polska
Kiedy wspominam te lata, a szczególnie
dzieñ 28 maja 1943 roku, do oczu jeszcze
teraz cisn¹ siê ³zy. Ró¿ne s¹ odczucia ludzi,
którzy jeszcze ¿yj¹ i pamiêtaj¹ te lata, bo czas
robi swoje. Prze¿yliœmy i ci¹gle to pamiêtamy mimo podesz³ego wieku. Mamy obowi¹zek i musimy przekazywaæ pokoleniom tragediê wojny, mi³oœæ do Ojczyzny i poœwiêcanie ¿ycia dla niej. Wojna i okupacja to straszne wspomnienia. Niemcy niszczyli wszystko, co polskie. Niszczyli przede wszystkim
inteligencjê w najbardziej wyrafinowany sposób. W takiej sytuacji rós³ i potê¿nia³ solidarnoœciowy ruch oporu. Wzrastaj¹ca fala
ruchu oporu ros³a na gruncie dokonywanego ucisku i terroru oraz okrucieñstwa stosowanego przez hitlerowców. W szeregach
tego ruchu kroczyli ci, którzy oddawali swe
¿ycie, aby bohaterstwem przyczyniæ siê do
zbudowania szczêœliwej, wolnej Polski.
Le¿ajsk nie rezygnowa³, walczy³ ale w
rewan¿u za to Niemcy znaleŸli zemstê.60
lat temu 28 maja 1943 r. we wczesnych
godzinach rannych miasto nasze zosta³o
otoczone przez uzbrojone wojsko niemieckie wraz z gestapo i SS oraz ¿andarmeriê.
Do zbrodniarzy bior¹cych udzia³ w pacyfikacji w tym dniu nale¿eli: Dopke, Franz
Schmidt, Wolf, Pasaw –wszyscy z Gestapo
Jaros³awskiego, Wo³os, Skibicki i ¿o³nierze
w³asowscy oraz polscy konfidenci z Le¿ajska. Akcja pacyfikacyjna przeprowadzona
zosta³a si³ami oko³o 2 tysiêcy ¿o³nierzy
Wermachtu, SS, ¯andarmerii, Gestapo z
Rzeszowa, Jaros³awia i Przemyœla.
W nocy z 27 na 28 maja 1943 roku zosta³y zamkniête wyloty ulic a miasto otoczono gêstym pierœcieniem SS-manów,
¿andarmerii pieszej i konnej zamaskowanej ga³êziami. Na stacjê zajecha³ d³ugi poci¹g z niemieckim batalionem SS i autami
ciê¿arowymi. Na peryferiach miasta zatrzymywa³y siê ciê¿arówki, które przyjecha³y
od strony Soko³owa, £añcuta i Jaros³awia.
Od godziny 4 rano zaczê³y siê aresztowania, ³apanki, rewizja, bicie i katowanie.
Niemcy posiadali listy z nazwiskami osób,
które nale¿a³o aresztowaæ. Przygotowali je
konfidenci polscy. Aresztowania nie ograniczy³y siê tylko do osób z tych list. Niemcy mœcili siê na ka¿dym i swoj¹ furiê wy³adowywali na wszystkich kogo spotkali i
kogo znaleŸli. W ogólnym chaosie, panice i
dezorientacji nie wiedziano, gdzie siê kryæ.
Niektórzy zaczêli uciekaæ w pola za miasto. Inni chowali siê na strychach, w piwnicach, w go³êbnikach, gdzie kto móg³. Do
ka¿dego zauwa¿onego strzelano i w ten sposób zginê³o wielu ludzi.
Aresztowano oko³o 300 osób. Zgromadzono ich w budynku le¿ajskiego S¹du,
gdzie urzêdowa³o dowództwo akcji. Wywo³ani na przes³uchanie, bici i kopani, obrzucani obelgami, musieli przejœæ miêdzy rzêdami uzbrojonych ¿andarmów niemieckich.
Piêciu gestapowców i jeden konfident Polak z Le¿ajska, zdrajca kolegów za zas³on¹
szarego koca segregowa³ wiêŸniów na grupê: wolnoœæ, obóz koncentracyjny, œmieræ.
Dramat mieszkañców miasta rozgrywa³
siê nie tylko w gmachu S¹du, ale tak¿e na
ulicach, ogrodach, ³¹kach, jednym s³owem
wszêdzie. W tym dniu ginêli ludzie od wczesnych godzin rannych, w ró¿nych okolicznoœciach i sytuacjach.
Gestapowcy wybrali ³¹kê u stóp by³ego
Gimnazjum – zamku staroœciñskiego –
w³aœnie tu, gdzie stoi pomnik wzniesiony
w czynie spo³ecznym przez ludnoœæ po woj-
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nie. W pamiêtny pi¹tek o godzinie siedemnastej 28 wiêŸniów ze zwi¹zanymi papierowym sznurkiem rêkami prowadzono trójkami z S¹du pod eskort¹ SS-manów z karabinami maszynowymi gotowymi do strza³u. Na przedzie tej kolumny i z ty³u jecha³y
wojskowe samochody i motocykle – ulic¹
Mickiewicza a potem w lewo, w kierunku
domu pañstwa Kochmañskich na ³¹kê.
Ca³y czas œledzi³am, dok¹d s¹ prowadzeni nasi kochani ludzie a wœród nich w œrodkowym rzêdzie mój ojciec Stanis³aw GwóŸdŸ,
d³ugoletni urzêdnik magistratu. Gdy milcz¹cy pochód skrêca³ z ulicy Mickiewicza w
boczn¹ uliczkê, zniknê³y wszelkie z³udzenia.
Z dala widaæ by³o pluton egzekucyjny i dopalaj¹ce siê resztki budynku mieszkalnego
pana Gduli. By³ to nieub³agany koniec ludzi w pe³ni œwiadomych, co stanie siê za
kilka minut. Skazani zachowali siê dzielnie,
po bohatersku i na okrzyk mjr. Tadeusza
Niziñskiego „Niech ¿yje Polska” czekali, jak
padnie kolejno pierwszy, potem drugi i trzeci
szereg skazañców.
Egzekucji przygl¹dali siê ukryci nasi obserwatorzy. W tym czasie ksi¹dz proboszcz
Józef Gorczyca z wielk¹ odwag¹ ze wzgórza, na którym znajduje siê plebania, b³ogos³awi³ umieraj¹cych i udziela³ im absolucji. W czasie dokonywanej egzekucji podesz³am, jak by³o tylko mo¿na najbli¿ej.
Us³ysza³am wiele g³osów niemieckich i cztery salwy karabinów maszynowych. Wiedzia³am, co to znaczy. Upad³am na ziemiê
i krzycza³am g³oœno: „Bo¿e ratuj”, bez
wzglêdu na nastêpstwa. W tym momencie
sta³ siê cud. Rêce starej wiejskiej kobiety,
owiniêtej w du¿¹ chustê, podnios³y mnie z
ziemi i us³ysza³am ciep³e s³owa: „wstañ
dziecko i pójdŸ ze mn¹, bo tu zginiesz”.
Za³amana, ledwo ¿ywa, w objêciach nieznanej staruszki, posz³am. Ten mój „Anio³”
zaprowadzi³ mnie do domu pañstwa Kêdziorków (ko³o kapliczki na skrzy¿owaniu
ulic: S³owackiego i Mickiewicza) i odszed³
w nieznanym kierunku. U pañstwa Kêdziorków podano mi szklankê wody, nikt
nie wychodzi³ z domu. Pozosta³am w ich
obejœciu. Kiedy widzia³am, ¿e egzekucja
skoñczy³a siê, gdy¿ Niemcy masowo udawali siê w kierunku S¹du lub dalej, pobieg³am na ³¹kê. By³am pierwszym œwiadkiem,
widzia³am wszystkie cia³a le¿¹ce w nie³adzie w trawie wœród majowych kwiatów. W
œrodku le¿a³ mój Ojciec. Straszny by³ to
widok i straszny ból rozdziera³ moje serce.
Krzycza³am: „Tatusiu..., Tatusiu...” i wydawa³o mi siê, ¿e Ojciec mnie s³yszy, ¿e
unosi siê Jego pierœ.
Ojciec zosta³ aresztowany w biurze by³ego Zarz¹du Miejskiego, gdzie pracowa³
jako kierownik referatu finansowego.
Aresztowania dokona³ szef jaros³awskiego
Gestapo Dopke i jego zastêpca Franz
Schmidt, gdy¿ nazwisko Ojca by³o na liœcie.
By³am œwiadkiem aresztowania Tatusia, bo
przysz³am do biura powiedzieæ Mu o rewizji w naszym domu. Bardzo p³aka³am. Dopke przy³o¿y³ mi pistolet do piersi i krzycza³ po niemiecku, ¿e mnie zastrzeli jak psa
i ¿e mój Ojciec jest bandyt¹.
Trudno sobie wyobraziæ tragediê rodzin
po stracie najbli¿szych. Ziemia by³a przesi¹kniêta krwi¹ polsk¹. Ci, którzy nie skonali od kul karabinu maszynowego, byli
dobijani z pistoletu w g³owê. Ca³¹ noc nie
spaliœmy. Nad miejscem stracenia unosi³y
siê jaskrawe rakiety. Widocznie czuwa³y
niemieckie patrole.

Nastêpnego dnia rano odby³a siê w koœciele farnym Msza œw. Wszyscy obecni
modlili siê i p³akali g³oœno. Otrzymaliœmy
ogólne „rozgrzeszenie” i b³ogos³awieñstwo
dokonane przez ksiêdza Gorczycê na wypadek ewentualnej nag³ej naszej œmierci.
Na miejscu zbrodni zastaliœmy grupê gestapowców powracaj¹cych z oglêdzin
zgliszcz spalonego przez nich w poprzednim dniu domu. Niemcy krzyczeli do nas,
¿e zastrzelili bandytów, wrogów pañstwa
niemieckiego, którzy powinni byæ pochowani w rowie jak psy.
Wieczorem tego dnia (sobota, 29 maja
1943 r.) odby³ siê pogrzeb. Mog³a w nim
uczestniczyæ tylko trzyosobowa rodzina zamordowanego. Trumny zbite z najgorszego gatunku desek zakupiliœmy u volksdeutscha Kajpra Fryderyka, z zawodu stolarza,
mieszkañca Le¿ajska. Kajper z zadowoleniem twierdzi³, ¿e taka gratka przyda³aby
siê czêœciej. Kiedy wk³adaliœmy zw³oki swoich najbli¿szych do trumien, to nie tylko
ziemia by³a przesi¹kniêta krwi¹, ale i ubrania po stronie pleców by³y mokre, gdy¿ z tej
strony wychodzi³y kule. Trumny po piêæ
sztuk wieziono na zwyk³ej towarowej, konnej platformie, a za ni¹ biegiem sz³a najbli¿sza rodzina, potykaj¹c siê co krok w
poœpiechu i rozpaczy. Kondukt pogrzebowy kierowa³ siê na cmentarz ulicami: 28
Maja, Mickiewicza, Pl. Szkolny (Jaszowskiego), Garncarsk¹ i Rzeszowsk¹. Trumny z³o¿ono w dwóch zbiorowych mogi³ach. W tym
czasie cmentarz otoczyli SS-mani uzbrojeni w karabiny maszynowe i granaty.
Na cmentarz przyszed³ szef gestapo Dopke z pistoletem w rêku i ca³y czas milcz¹co z satysfakcj¹ przygl¹da³ siê swojemu
dzie³u. Dosz³a do nas wiadomoœæ, ¿e
wszystkie rodziny zostan¹ rozstrzelane.
By³o nam wszystko jedno. Czekaliœmy na
w³asn¹ œmieræ byle przy swoich najbli¿szych. Na cmentarzu pozostaliœmy do momentu zagrzebania trumien w mogi³ach.
Pomordowanych po¿egna³ na wieczny spoczynek ksi¹dz J. Gorczyca, który przyszed³
tu jako kap³an w strachu i niepokoju.
Ta straszna ofiara nie posz³a na marne. Zginêli za ojczyznê, aby daæ jej wolnoœæ
i aby pokolenia mog³y siê uczyæ i pracowaæ. W pamiêci mieszkañców miasta pozosta³ na d³ugo obraz ludzkich dramatów.
Kiedyœ, jeszcze w czasie okupacji, gdzie le¿eli pomordowani, nieznane rêce po³o¿y³y
bia³o-czerwon¹ chor¹giewkê jako polski
g³os: „Niech siê Polska przyœni Tobie”.

W³adys³awa Jedynacka

Mieszkañcy Le¿ajska rozstrzelani w
czasie pacyfikacji 28 maja 1943 roku w
miejscu, na którym dla upamiêtnienia
tego wydarzenia postawiono pomnik:
Józef B³¹dek, Augustyn Depowski,
Wojciech Depowski, Edward Gdula, W³adys³aw Gieleciñski, Stanis³aw GwóŸdŸ,
Jan Kiesielewicz, Jan Kasprzak, Mieczys³aw Larendowicz, Zygmunt Lichtenberg,
Micha³ £uszczak, Czes³aw Marchut, Tadeusz Niziñski, Micha³ Nowacki, Eugeniusz Niezgoda, Zbigniew Ostrowicz (Gobel) Marian Pomianowski, Micha³ Posobiec, W³adys³aw Piziak, Kazimierz Raróg,
Jan Skiba, Bronis³aw Sieñko, Dominik
Szepelak, Jan Tryczyñski, Stanis³aw Witkowski, Franciszek Wikiera, Albin Zawilski i Krzysztof Zawilski.
Zamordowani przez gestapo 28 maja
1943 roku na terenie Le¿ajska:
Stefan Babiarz, Bogus³aw Bus, Antonina Czajka, Jan Dubas, Mieczys³aw Kozyra, Micha³ Kondraczuk, Stanis³awa
Markiewicz, Franciszek Miœ, Józef Matuszko, Micha³ Martula.
Aresztowani przez gestapo 28 maja
1943 roku w Le¿ajsku, zamordowani
w obozach:
Stefan Ataman, Jan Bauer, Maria Depowska, Helena Jaszowska, Rudolf Jaszowski, Edmund Jaszowski, Udward Kubin, Stefan Soœnicki, Antoni Œliwiñski.
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spotkania

30 maja –pi¹tek

8.45–9.30 – „Sen nocy letniej”
(parodia) – spektakl w jêzyku angielskim przygotowany przez Gimnazjalne Stowarzyszenie „Razem” (sala widowiskowa MCK)
9.00 – Miêdzyszkolny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Le¿ajska – dla uczniów szkó³ podstawowych (korty SP nr 2)
10.00–10.45 – spektakl kukie³kowy dla dzieci z przedszkoli – przygotowany przez Gimnazjalne Stowarzyszenie „Razem” (sala widowiskowa MCK)
11.15 – rozpoczêcie parady przebierañców ulic¹ Mickiewicza (od
MCK do rynku)
12.00 – hejna³ oraz uroczyste wrêczenie m³odzie¿y kluczy do bram miasta przez Burmistrza Le¿ajska (przed
Ratuszem)
12.30 – powrót m³odzie¿y na plac
przed MCK
13.00–15.00 – konkurs na najciekawszy strój-przebranie oraz konkurs piosenki pt. „Œpiewaæ ka¿dy
mo¿e” (estrada MCK)
13.00–15.00 – „Bajkowa kraina”
– gry, zabawy i konkursy dla przedszkolaków – przygotowane
przez Dru¿ynê Zuchów„Dzielni Podró¿nicy”z SP nr3 (Ogródek Jordanowski)
13.00–14.30
– „Przedszkolada”– gry, zabawy
i konkursy dla
dzieci 5- i 6-letnich
z le¿ajskich przedszkoli (plac zabaw przy
Przedszkolu Miejskim Nr
4 – „lasek”)
15.30 – Quiz dla m³odzie¿y o Unii
Europejskiej (estrada MCK)
16.00–17.00 – koncert uczniów
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w
Le¿ajsku (sala widowiskowa MCK)
16.30–18.00 – Wystêpy zespo³ów
szkolnych: Zespo³u Pieœni i Tañca
„Ziemia Le¿ajska” ZST, „Ma³a Ziemia
Le¿ajska” SP nr 3, Zespo³u WokalnoInstrumentalnego SP nr 1 oraz Zespo³u Tañca Ludowego z GOK w Kury³ówce (estrada MCK)
17.00–18.00 – wystêpy zespo³ów
szkolnych: Zespo³u Pieœni i Tañca
„Ziemia Le¿ajska”, „Ma³a Ziemia Le¿ajska” oraz zespo³u wokalno-instrumentalnego z SP nr 1 (estrada
MCK)
18.00–18.45 – Koncert zespo³u
rockowego „KETHA” (estrada MCK)
18.00 – otwarcie wystawy fotograficznej Klubu Fotograficznego „Optikos” pt. „Oblicza natury” (sala kameralna MCK)
19.00–22.00 – koncert zespo³ów
„Na górze” i „Kulturka” oraz dyskoteka dla m³odzie¿y (estrada MCK)
22.00 – Kino nocne – projekcja filmu pt. „Statek widmo” prod. USA,
dozw. od lat 15, cena biletu 10 z³ (sala
widowiskowa MCK)

9.00–15.00 – Turniej Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej (sala gimnastyczna Zespo³u Szkó³ Licealnych
i SP nr1)
9.00 – Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Le¿ajska – dla
uczniów gimnazjum (korty SP nr 2)
10.00 – Ogólnopolski Turniej Mini
Siatkówki Ch³opców o Puchar Burmistrza Le¿ajska (SP nr 3)
– otwarcie wystawy produktów lokalnych zorganizowanej przez Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju (hala
sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych)
10.00 – rozpoczêcie biegu ulicznego uczniów gimnazjów z powiatu le¿ajskiego o Puchar Burmistrza Le¿ajska (start i meta – Gimnazjum Miejskie)
11.00 – projekcja bajki dla dzieci
pt. „Wielki powrót” b.o. – wstêp wolny (sala widowiskowa MCK)
11.00 – otwarcie jarmarku le¿ajskiego – kiermasze, stoiska z wyrobami rêkodzie³a ludowego i artystycznego, stoiska agroturystyczne, ma³a
gastronomia, ogródek z urz¹dzeniami

19.00 – Uroczysty koncert inauguruj¹cy XII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
(Bazylika Ojców Bernardynów)
19.00–20.30 – koncert zespo³ów
artystycznych z Miejskiego Domu
Kultury w £añcucie (plac przed Restauracj¹’71)
21.00 – koncert zespo³u „Oddzia³
Zamkniêty” (plac przed Restauracj¹’71)
22.30 – Kino nocne – projekcja filmu pt. „Nieodwracalne” prod. fr. dozw.
od lat 21, cena biletu 10 z³ (sala widowiskowa MCK)

1 czerwca – niedziela
9.00 – Turniej Tenisa Ziemnego
OPEN o Puchar Burmistrza Le¿ajska
(korty SP Nr 2)
10.00 – Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Le¿ajska
– dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum (sala gimnastyczna SP
Nr 1)
14.00–16.00 – turniej miêdzy
miastami: £añcut – Le¿ajsk (stadion
„Pogoñ”)
15.00–15.45 – „Spotkanie
bajek” – spektakl dla dzieci w wyk. uczniów SP nr
2 (sala widowiskowa
MCK)
15.00–16.30 –
koncert zespo³ów
artystycznych
MCK oraz zespo³u
Wokalno-Instrumentalnego SP nr 1 (estrada MCK)
16.00–17.00 – koncert
Miejskiej Orkiestry Dêtej z Le¿ajska
(stadion „Pogoñ”)
16.00–17.00 – „Ma³y ksi¹¿ê” –
spektakl teatralny w wyk. grupy teatralnej „Precedens” z MCK (sala widowiskowa MCK)
16.30–18.00 – koncert Dzieciêcego Zespo³u Tañca Ludowego i Estradowego „Jab³oneczka” z Czortkowa i
zespo³ów artystycznych z MCK (estrada MCK)
17.00–19.00 – mecz ligowy: Pogoñ Le¿ajsk – Strug Tyczyn
W przerwie meczu oddanie kluczy do bram miasta (stadion „Pogoñ”)
19.00 – festyn organizowany przez
MZKS „Pogoñ” (stadion „Pogoñ”)

Dni Le¿ajska
30 maja – 1 czerwca 2003 r.

31 maja – sobota
6.00–11.00 – zawody wêdkarskie
dla doros³ych o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej (zalew „Floryda”)

Program
zabaw dla dzieci (plac przed Restauracj¹’71)
12.00 – II Indywidualny Turniej w
Rzucie Do Tarczy (DART) o Puchar
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Le¿ajsku (Kawiarnia „Kameleon”)
12.00–13.00 – wystêpy kapel ludowych (plac przed Restauracj¹’71)
14.00 – zawody wêdkarskie dla
dzieci o Puchar Burmistrza Le¿ajska
(zalew „Floryda”)
14.00–15.00 – pokaz motocykli
Klubu „Wehiku³” (plac przed Restauracj¹’71)
14.00–15.00 – wrêczenie dyplomów i pucharów zwyciêzcom zawodów
i konkursów organizowanych w ramach Dni Le¿ajska (plac przed Restauracj¹’71)
15.00–16.30 – pokazy sprawnoœci bojowej Chor¹gwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz pokazy tañca
renesansowego i barokowego (plac
przed Restauracj¹’71)
16.30–18.00 – koncert zespo³ów
artystycznych z Nowojaworowska i
Czortkowa z Ukrainy oraz pary tanecznej ze Szwecji (plac przed Restauracj¹’71)
18.00–19.00 – koncert Zespo³u
Pieœni i Tañca „Karpaty” z Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w
Rzeszowie (plac przed Restauracj¹’71)

Imprezy szkolne:
30 maja – pi¹tek
8.00–16.00 – rozgrywki sportowe zespo³ów szkolnych, miêdzyklasowe turnieje pi³ki no¿nej, siatkowej i
koszykowej, gry i zabawy sportowe,
Wojewódzki Turniej Mini Siatkówki
Ch³opców (boiska szkolne)

31 maja – sobota
9.00–15.30 – „Piknik rodzinny” –
prezentacja dorobku artystycznego
uczniów SP Nr 3, rozgrywki sportowe, imprezy rekreacyjne (SP nr 3)
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informator urzêdowy
Sprawozdanie
z VI sesji Rady Miejskiej
w Le¿ajsku

29 kwietnia 2003 roku odby³a siê szósta sesja Rady Miejskiej w Le¿ajsku. Radni obradowali w pe³nym sk³adzie.
Na pocz¹tku Burmistrz Miasta z³o¿y³
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci w
okresie miêdzy sesjami. Potem Rada wys³ucha³a informacji na temat stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie miasta za 2002 rok z³o¿onej przez
Prokuratora Rejonowego Jerzego Danilewicza oraz Prezesa S¹du Rejonowego w
Le¿ajsku Piotra Pelca. Z przedstawionych
danych liczbowych wynika, ¿e w porównaniu z rokiem 2001 stan bezpieczeñstwa
i zagro¿enia porz¹dku publicznego uleg³
nieznacznemu pogorszeniu (dane dotyczy³y ca³ego powiatu). Jeœli chodzi o zagro¿enie terytorialne, to najwiêksz¹ liczbê przestêpstw notuje siê na terenie Miasta Le¿ajska i Gminy Le¿ajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Wœród wielu zagro¿eñ,
zwrócono uwagê na dwa, które budz¹ powa¿ny niepokój. S¹ to wzrastaj¹ca z roku
na rok liczba postêpowañ zwi¹zanych z
przeciwdzia³aniem narkomani oraz ci¹gle
narastaj¹ca liczba przestêpstw polegaj¹cych na prowadzeniu pojazdów przez nietrzeŸwych kierowców. Po z³o¿eniu informacji zaproszeni goœcie odpowiadali na
pytania radnych.
W czêœci uchwa³odawczej Rada podjê³a
jedenaœcie uchwa³ bêd¹cych w porz¹dku
obrad.
Najpierw, spe³niaj¹c wymogi procedury uzyskania zezwolenia na zalesienie gruntu, wydawanego przez Starostwo Powiatowe, Rada opiniowa³a wniosek osoby prywatnej dotycz¹cy zmiany charakteru u¿ytkowania gruntu z rolnego na leœny. Wniosek zosta³ zaopiniowany negatywnie z uwagi na to, ¿e przedmiotowy grunt nie spe³nia warunków ustawowych a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta po³o¿ony jest na terenie nie
przeznaczonym pod zalesienie.
Dalej Rada podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w s¹siedztwie
szpitala przy drodze krajowej Nr 77 (po
prawej stronie jad¹c z Nowej Sarzyny). O
dokonanie tej zmiany zwrócili siê w³aœciciele, którzy nabyli tê dzia³kê (powierzchnia oko³o 1 ha) w celu wybudowania tam
stacji paliw, hotelu, baru i myjni samochodowej, a zapis w dotychczasowym planie
wyklucza³ tego typu inwestycjê.
Dwie kolejne uchwa³y dotyczy³y wszczêtej przez Burmistrza procedury zmiany granic miasta Le¿ajska. Rada powo³a³a doraŸn¹ Komisjê do przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Le¿ajska odnoœnie korekty granic m. Le¿ajska, poniewa¿ zgodnie z procedur¹ wniosek do Rady Ministrów
w sprawie zmiany granic musi byæ poprzedzony przeprowadzeniem przez Radê konsultacji z mieszkañcami miasta. Odrêbn¹
uchwa³¹ Rada okreœli³a zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, która odbêdzie
siê w dniach 7–9 czerwca 2003 r. W dniach
7–8 czerwca konsultacja przeprowadzona
bêdzie ³¹cznie z referendum, ale w osobnych pomieszczeniach, obok lokali wyborczych oraz dodatkowo 9 czerwca w Urzêdzie Miejskim.
Nastêpna, wa¿na dla rozwoju miasta
uchwa³a Rady dotyczy³a utworzenia na terenie miasta Le¿ajska rejonu inwestycyjnego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rejon ten obejmowa³ bêdzie tere-
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ny przy ulicach: Fabrycznej 4, Hutniczej,
Siedlanka i Podolszyny. Uchwa³a ta wraz z
dokumentacj¹ geodezyjno-prawn¹ i listami intencyjnymi firm zamierzaj¹cych prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
planowanego obszaru inwestycyjnego, stanowiæ bêdzie za³¹cznik do wniosku o utworzenie obszaru inwestycyjnego, jaki bêdzie
sk³adany do zarz¹du Agencji Rozwoju Przemys³u S.A. w Warszawie.
W zwi¹zku z niepozyskaniem w planowanej wysokoœci œrodków z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu na realizacjê
zadania pn. „Budowa krytej p³ywalni” (w
planie za³o¿ono uzyskanie 1.500.000 z³, a
na dziœ Miasto otrzyma³o tylko 150.000 z³)
- Rada dokona³a zmiany bud¿etu miasta
na 2003 r. zmniejszaj¹c zarówno planowane dochody jak i wydatki o kwotê 1.350.000
z³. Jednoczeœnie, podejmuj¹c kolejn¹
uchwa³ê, Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie
umowy dofinansowania powy¿szej inwestycji ze œrodków MENiS do kwoty 1.340.000
z³ i zaci¹gniêcie zobowi¹zania wekslowego
przez Burmistrza Miasta Le¿ajska, jako
zabezpieczenia prawid³owego wydatkowania przyznanych œrodków finansowych.
Okres sp³aty tego zobowi¹zania okreœlony
zosta³ na lata 2005-2006.
W kolejnym punkcie Rada rozpatrywa³a sprawozdanie Burmistrza z wykonania
bud¿etu miasta za 2002 rok. Sprawozdanie to by³o wczeœniej rozpatrywane przez
Komisjê Rewizyjn¹ i zosta³o przez ni¹ pozytywnie zaopiniowane. Podczas obrad
Radni zapoznali siê z realizacj¹ bud¿etu,
opini¹ Komisji Rewizyjnej i jej wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Miasta oraz pozytywn¹ opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Po rozpatrzeniu Rada
Miejska przyjê³a sprawozdanie i jednog³oœnie udzieli³a absolutorium Burmistrzowi
Miasta.
Opieraj¹c siê na ustawie o samorz¹dzie
gminnym Rada Miejska wraz z Gmin¹ Grodzisko Dolne, Gmin¹ Kury³ówka, Gmin¹
Le¿ajsk oraz Miastem i Gmin¹ Nowa Sarzyna postanowi³a utworzyæ zwi¹zek miêdzygminny pod nazw¹ „Ziemia Le¿ajska”.
Utworzenie tego zwi¹zku nast¹pi przez
przyjêcie przez rady tych gmin statutu
zwi¹zku, co te¿ na tej sesji uczyni³a Rada
Miejska. Celem zwi¹zku gmin jest m.in.
pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych na inwestycje z ró¿nych Ÿróde³, w tym
te¿ z Unii Europejskiej.
Poniewa¿ ustawa o referendum ogólnopolskim wyznaczonym na dzieñ 7-8 czerwca 2003 r. zobowi¹za³a rady gmin do utworzenia obwodów zamkniêtych w szpitalach,
Rada Miejska, spe³niaj¹c wymóg tej ustawy, podjê³a uchwa³ê o utworzeniu na terenie miasta Le¿ajska obwodu zamkniêtego
Nr 7 w Szpitalu Powiatowym.
W koñcowym punkcie obrad Burmistrz
Miasta przedstawi³ propozycje dotycz¹ce
dalszego funkcjonowania dwóch zak³adów
bud¿etowych tj. Administracji Domów
Mieszkalnych i Miejskiego Zak³adu Remontowo Budowlanego. Sytuacja finansowa
tych zak³adów by³a szczegó³owo analizowana przez specjalnie powo³an¹ w tym celu
komisjê. Na dzieñ dzisiejszy niepokój budz¹ finanse w MZRB, o czym Rada by³a
informowana na wczeœniejszych posiedzeniach. Wstêpna propozycja jest taka, ¿eby
do koñca roku 2003 utrzymaæ obydwa te

zak³ady w istniej¹cym stanie organizacyjnym i prawnym, celem zmniejszenia strat
w MZRB, a z dniem 1 stycznia 2004 r.
ADM i MZRB w³¹czyæ do Miejskiego Zak³adu Komunalnego Sp. z o.o. w Le¿ajsku. Propozycja ta by³a konsultowana z
Rad¹ Nadzorcz¹ MZK i Miasto jest do tego
przygotowane. Pozwoli³oby to na du¿e
oszczêdnoœci, uproszczenie struktury
dzia³ania i zmniejszenie kosztów. Po zapoznaniu siê z propozycjami dotycz¹cymi dalszych losów ADM i MZRB oraz pozytywn¹ opini¹ wszystkich komisji sta³ych w tej sprawie, Rada przyjê³a proponowane przez Burmistrza stanowisko,
które jednoczeœnie stanowi zobowi¹zanie
Burmistrza do dalszego dzia³ania w tym
przedmiocie.

Celina Turosz

UCHWA£A Nr VI/53/03
Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie powo³ania DoraŸnej Komisji
ds. przeprowadzenia konsultacji z
mieszkañcami Le¿ajska dotycz¹cych
zmian granic m. Le¿ajska.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn.
zmianami)
Rada Miejska w Le¿ajsku postanawia, co nastêpuje:
§1
Powo³uje Komisjê do przeprowadzenia
konsultacji z mieszkañcami Le¿ajska w
sprawie zmiany granic administracyjnych
miasta w sk³adzie:
1. Mieczys³aw Szarek
przewodnicz¹cy – okrêg nr 1
2. Izabela Wañczycka
cz³onek – okrêg nr 1
3. Henryk Œwita
cz³onek – okrêg nr 2
4. Eleonora Sas-Gontarz
cz³onek – okrêg nr 2
5. Leszek So³ek
cz³onek – okrêg nr 3
6. Mieczys³aw Szpila
cz³onek – okrêg nr 3
7. Jan Dec
cz³onek – okrêg nr 4
8. Marek Karaku³a
cz³onek – okrêg nr 4
9. Wojciech Tokarz
cz³onek – okrêg nr 5
10. Bogus³aw Kulpa
cz³onek – okrêg nr 5
11. Andrzej Maruszak
cz³onek – okrêg nr 6
12. Tadeusz Sroczyk
cz³onek – okrêg nr 6
§2
Radni wchodz¹cy w sk³ad Komisji wymienionej w §1 odpowiedzialni s¹ za przeprowadzenie konsultacji w swoich okrêgach wyborczych.
§3
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji okreœli odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej w Le¿ajsku.
§4
Przewodnicz¹cy Komisji przed³o¿y Radzie Miejskiej wyniki konsultacji celem
podjêcia uchwa³y o wyst¹pieniu z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie poszerzenia dotychczasowych granic m. Le¿ajska.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

informator urzêdowy

UCHWA£A
Nr VI/54/03

Rady Miejskiej w Le¿ajsku
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami m. Le¿ajska w sprawie poszerzenia
granic administracyjnych miasta.
Na podstawie art. 4a, 4b i 5a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 r. z póŸn. zmianami )
Rada Miejska w Le¿ajsku postanawia, co nastêpuje:
§1
Przeprowadziæ w dniach 7–9 czerwca
2003 r. konsultacjê spo³eczn¹ z mieszkañcami Le¿ajska w sprawie przy³¹czenia do
m. Le¿ajska:
1) czêœci So³ectwa Jelna obejmuj¹cego
„Osiedle Leœników”, „Osiedle S³u¿by Zdrowia” i nieruchomoœci po³o¿onych przy drodze Le¿ajsk–Soko³ów M³p. na przed³u¿eniu
ul. T. Micha³ka, obecnie po³o¿onych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna.
2) ca³ego So³ectwa Stare Miasto i czêœci
So³ectwa Wierzawice obejmuj¹cego nieruchomoœci po³o¿one na przed³u¿eniu ul. Kpt.
Kuczka, obecnie po³o¿onych w granicach
administracyjnych Gminy Le¿ajsk.
§2
1. Celem konsultacji jest zebranie opinii osób i organizacji spo³ecznych uprawnionych do wziêcia udzia³u w konsultacji
w sprawie zmiany w podziale administracyjnym zaproponowanym w § 1.
2. Prawo udzia³u w konsultacji maj¹
wszyscy mieszkañcy m. Le¿ajska, którzy w
dniu konsultacji bêd¹ posiadaæ czynne prawo wyborcze, a tak¿e organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na terenie m. Le¿ajska.
§3
Konsultacja zostanie przeprowadzona w
dniach 7–8 czerwca 2003 r. w budynkach
Szko³y Podstawowej Nr 1, Szko³y Podstawowej Nr 2, Miejskiego Centrum Kultury,
Gimnazjum Miejskiego, Zespo³u Szkó³
Technicznych i Szko³y Podstawowej Nr 3,
w pomieszczeniach obok lokali ustalonych
do przeprowadzenia referendum ogólnonarodowego.
§4
1. Konsultacja zostanie przeprowadzona przez zespo³y robocze w sk³ad których
wejd¹ radni ze swoich okrêgów wyborczych
jako przewodnicz¹cy zespo³ów roboczych
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych.
2. Zespo³y robocze pracowaæ bêd¹ w
sk³adach trzyosobowych ustalonych przez
Burmistrza Miasta Le¿ajska.
3. Cz³onkowie zespo³ów roboczych
przed przest¹pieniem do wykonania czynnoœci z³o¿¹ oœwiadczenie o rzetelnym, sumiennym i bezstronnym przeprowadzeniu
konsultacji.
§5
Wyra¿enie opinii polegaæ bêdzie na z³o¿eniu w³asnorêcznego podpisu przez osoby bior¹ce udzia³ w konsultacji, w obecnoœci dwóch cz³onków zespo³u na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y,
po wczeœniejszym zapoznaniu siê z propozycj¹ zmian przedstawion¹ na mapie w
skali 1: 10 000.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA LE¯AJSKA
z dnia 2 maja 2003 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia
14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57 poz. 507) podaje siê
do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach, granicach obwodów g³osowania
oraz siedzibach obwodowych komisji ustaNr obwodu
g³osowania

...

1

2

3

4
5

6

7

lonych w celu przeprowadzenia g³osowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarz¹dzonym na dzieñ 7 i 8 czerwca 2003 r.

Granice obwodu g³osowania

Siedziba
Obwodowej
Komisji

Ulice: 28 Maja; Akacjowa; Baczyñskiego; Blacharska; B³onie;
Boczna Moniuszki; Burm. Zawilskich; Cmentarna; Dolna;
Furgalskiego; Garncarska; Górna; Grunwaldzka; Jaros³awska;
Œw. Jadwigi Królowej; Klonowa; Kpt. Kuczka; Krótka; Kwiatowa;
Szko³a
Lipy; Mickiewicza 1–34; Moniuszki; Nizinna; Ogrodowa; Piekarska; Podstawowa Nr 1
Pl. Jaszowskiego; Pl. Targowy; Podolszyny; Podzwierzyniec;
ul. Grunwaldzka 1
Reymonta; Rynek; Rzeszowska; Sandomierska; Sikorskiego;
tel. 242-00-33
Spokojna; Sportowa; Studzienna; Szkolna; Targowa; Wa³owa;
Wierzbowa; Pp³k. Wiêc³awa „Œl¹skiego”; Witosa; Zmuliska;
¯wirki i Wigury
Ulice: Ko³³¹taja; Kopernika 1 i 2; Mickiewicza 35–52;
Szko³a
i Mickiewicza 54–62; Mickiewicza 64–67; Sanowa 1–24;
Podstawowa Nr 2
Spó³dzielcza; S³owackiego; Staszica
ul. Mickiewicza 51
tel. 242-17-54
Miejskie
Ulice: Kopernika 3–11; Mickiewicza 53; Mickiewicza 63 i 63A
Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 61
tel. 242-11-34
Gimnazjum
Miejskie
Ulice: Br. Œniadeckich; Curie-Sk³odowskiej
ul. M. Curie-Sk³odowskiej 8
tel. 242-78-57
Ulice: Iwaszkiewicza; Kochanowskiego; Konopnickiej; Kossaka;
Zespó³ Szkó³
Kraszewskiego; Matejki; Mickiewicza od 69 do 119; Opaliñskiego;
Zawodowych
Paderewskiego; Plac Dworcowy; Sienkiewicza; Szopena; Œw. Jana
w Le¿ajsku
z Dukli; Tuwima; Wyspiañskiego
ul. Mickiewicza 67
tel. 240-61-04
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Ulice: 11 Listopada; Armii Krajowej; Bernardyñska; Borki;
Broniewskiego; Brzozy; Fabryczna; Franciszkañska; Hutnicza;
Szko³a
K¹ty; Kiliñskiego; Klasztorna; Koœciuszki; Ks. Brody; Leœna;
Podstawowa nr 3
£¹kowa; Micha³ka; Mickiewicza od 120 do koñca; Nad Stojad³em;
ul. 11-go
Narodowej Organizacji Wojskowej; Nowiñskiego; Odleg³a;
Listopada 8
Orzeszkowej; Pl. Mariacki; Podleœna; Polna; Ks. Popie³uszki; Prusa;
tel. 240-24-91
Przemys³owa; Pu³askiego; Sanowa od 25 do koñca; Siedlanka;
S³oneczna; Zielona; ¯eromskiego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
Szpital Powiatowy
Szpital Powiatowy (obwód zamkniêty)
ul. Leœna 22
tel. 242-71-13

Lokale obwodowych Komisji ds. referendum otwarte bêd¹ w dniu 7 i 8 czerwca
2003 r. w godzinach 6.00–20.00
Burmistrz Miasta
mgr in¿. Tadeusz Trêbacz
§6
Dodatkowo w dniu 9 czerwca 2003 roku
w godz. od 8 do 15 bêd¹ zbierane opinie w
Urzêdzie Miejskim w Le¿ajsku w sali posiedzeñ Rady Miejskiej.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê DoraŸnej Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Le¿ajska dotycz¹cych zmian granic m. Le¿ajska, powo³anej
odrêbn¹ uchwa³¹.
§8
Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne przeprowadzenia konsultacji powierza
siê Burmistrzowi Le¿ajska.
§9
1. Podsumowanie wyników konsultacji
dokonaj¹ zespo³y robocze i przed³o¿¹ niezw³ocznie Przewodnicz¹cemu Komisji DoraŸnej ds. przeprowadzenia konsultacji.

2. Zbiorcze sprawozdanie z³o¿y Radzie
Miejskiej Przewodnicz¹cy Komisji na najbli¿szym posiedzeniu Rady.
3. Sprawozdanie o którym mowa w ust.
2 powinno zawieraæ:
1) ogóln¹ liczbê mieszkañców miasta,
2) liczbê uprawnionych do wziêcia
udzia³u w konsultacji,
3) liczbê osób, które wziê³y udzia³ w konsultacji,
4) liczbê osób opowiadaj¹cych siê „za”,
5) liczbê osób opowiadaj¹cych siê „przeciw”,
6) liczbê osób wstrzymuj¹cych siê.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Biuletynie Miejskim oraz poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego i na terenie m.
Le¿ajska.
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Unia bez tajemnic

Unia Europejska (UE) jest nowym typem zwi¹zku miêdzy pañstwami. Jej
g³ównym zadaniem jest organizacja
wspó³pracy miêdzy krajami cz³onkowskimi i ich mieszkañcami, zapewnienie
bezpieczeñstwa, postêpu gospodarczego i spo³ecznego oraz ochrona wolnoœci, praw i interesów obywateli. Unia
Europejska respektuje to¿samoœæ narodow¹ pañstw cz³onkowskich, ich historiê, tradycjê i kulturê. Gwarantuje poszanowanie zasad demokracji, respektowanie praw cz³owieka, prywatnej w³asnoœci i wolnego rynku.

zania z tytu³u funduszy strukturalnych
– na p³atnoœci w rycza³cie gotówkowym.
Pozwoli to uzyskaæ Polsce w latach 2004–
–2006 wiêksze œrodki z bud¿etu UE ni¿ wysokoœæ naszych sk³adek o blisko 7 mld euro
(z 10,4 mld euro – przypadaj¹cych na
wszystkie 10 nowych krajów) oraz pomóc
w zachowaniu p³ynnoœci bud¿etu pañstwa.
W latach 2004–2006 polska sk³adka do
bud¿etu UE wyniesie ³¹cznie 6,5 mld euro.
Zobowi¹zania bud¿etu UE na rzecz Polski w latach 2004–2006 siêgaj¹ oko³o 20
mld euro. Zobowi¹zania z funduszy strukturalnych okreœlono na 7,6 mld euro, a z

rzystnych kwot mlecznych. W finalnej fazie negocjacji delegacja polska doprowadzi³a do zmiany stanowiska UE i podniesienia wielu kwot produkcyjnych (mleka, cukru, pomidorów do przetwórstwa, tytoniu,
skrobi ziemniaczanej, premii wo³owej, premii dla hodowli krów mamek i owiec maciorek i in.), a tak¿e uzyskania kwot na len
i konopie na w³ókno oraz susz paszowy.
Istniej¹ce zasoby pracy na wsi powinny
znajdywaæ zatrudnienie w rozwijanym produkcyjno-us³ugowym otoczeniu rolnictwa
i przedsiêwziêciach na rzecz poprawy szeroko rozumianej infrastruktury.

Co zyskamy wstêpuj¹c do Unii Europejskiej?
Uczestnictwo w Unii Europejskiej zdecydowanie zwiêksza wiarygodnoœæ naszego kraju na arenie miêdzynarodowej. Pomoc Unii i wspó³praca z wy¿ej rozwiniêtymi krajami stwarza mo¿liwoœci szybszego
postêpu gospodarczego, budowy konkurencyjnej gospodarki, zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego w stosunku do krajów
Unii, jak te¿ wyrównania dysproporcji w poziomie ¿ycia miêdzy regionami w kraju i
miêdzy miastem a wsi¹. Bez cz³onkostwa
Polski w Unii nasze szanse rozwoju kraju,
w tym polskiej wsi, bêd¹ znacznie gorsze.
Równoczeœnie zaczê³yby narastaæ dysproporcje miêdzy Polsk¹ a nowymi krajami
cz³onkowskimi, korzystaj¹cymi ze zwiêkszonych funduszy pomocowych, których
Polska by nie otrzyma³a.
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹
bêdzie mia³a istotny wp³yw na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego kraju
poprzez zwiêkszenie inwestycji, dop³yw
nowych technologii, ³atwiejszy dostêp do
rynku krajów Unii, wiêksz¹ skalê i specjalizacjê produkcji, poprawê jakoœci zarz¹dzania i efektywnoœci gospodarowania.
Wed³ug wyliczeñ ekspertów po 20 latach
od akcesji do UE poziom rozwoju gospodarczego Polski by³by od 5 proc. do nawet
40 proc. wy¿szy ni¿ w przypadku pozostawania poza Uni¹.
Z chwil¹ wejœcia Polski do UE zaczn¹
obowi¹zywaæ mechanizmy unijnego Jednolitego Rynku. Jego istot¹ jest swobodny
przep³yw towarów, us³ug, kapita³u i osób
oraz przestrzeganie regu³ konkurencji wymogów socjalnych i ekologicznych.
Polscy negocjatorzy uzyskali okresy
przejœciowe w 43 sprawach – najwiêcej w
ochronie œrodowiska, polityce transportowej, rolnictwie, podatkach, polityce konkurencji. Pod tym wzglêdem s¹ to najlepsze rezultaty spoœród wszystkich pañstw
kandyduj¹cych.
Zwiêkszona konkurencja oraz dalsze
zobowi¹zania liberalizacyjne zintensyfikuj¹
dzia³ania m.in. na rzecz restrukturyzacji
przemys³u ¿elaza i stali, górnictwa wêgla
kamiennego, sektora energetycznego i gazowego, przemys³u farmaceutycznego, podniesienia atrakcyjnoœci i efektywnoœci
us³ug lotniczych i kolejowych, us³ug telekomunikacyjnych i pocztowych, bankowoœci, ubezpieczeñ. W d³u¿szym okresie powinny powstaæ nowe miejsca pracy wskutek rosn¹cych inwestycji, w tym zagranicznych, wzrostu przedsiêbiorczoœci i korzystania z funduszy pomocowych Unii. Towarzysz¹ce cz³onkostwu w UE poczucie
stabilnoœci i swobody dostêpu do wielkiego rynku zbytu powinno stanowiæ zachêtê
do wzrostu oszczêdnoœci i sprzyjaæ inwestowaniu.
Polska wynegocjowa³a znacz¹cy dop³yw
œrodków unijnych na finansowanie dalszych przekszta³ceñ dostosowuj¹cych nasz¹ gospodarkê do norm obowi¹zuj¹cych
w UE. Podkreœlenia wymaga wynegocjowanie rekompensaty do bud¿etu Polski zwiêkszonej o 1 mld euro – tj. do wysokoœci 1,443
mld euro, jak równie¿ dop³at bezpoœrednich dla rolników. Kwota 1 mld euro zosta³a przesuniêta ze œrodków na zobowi¹-
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Funduszu Spójnoœci 3,7 mld euro. Bêd¹
one przeznaczone g³ównie na zapewnienie
spójnoœci gospodarczo-spo³ecznej. Znaczne œrodki bêd¹ przekazane na rozwój infrastruktury transportowej, inwestycje
ekologiczne i inwestycje w kapita³ ludzki.
Ponadto 280 mln euro bêdzie przeznaczone na dostosowania do unijnych regu³ kontroli granic zewnêtrznych. Ponad 7,4 mld
euro bêdzie przekazane na wsparcie rolnictwa (w tym na dop³aty bezpoœrednie dla
rolników, interwencjê rynkow¹ i subsydia
eksportowe, wsparcie dla gospodarstw o
niekorzystnych warunkach gospodarowania, renty strukturalne, zalesienie gruntów
rolnych, przetwórstwo rolne i in.). Ponadto do roku 2006 w³¹cznie Polska bêdzie
otrzymywaæ œrodki przedakcesyjne.
Cz³onkostwo Polski w Unii bêdzie sprzyjaæ rozwojowi inwestycji krajowych i zagranicznych. Polska jako kraj relatywnie ubogi
w kapita³, a dysponuj¹cy du¿ymi zasobami stosunkowo dobrze wykszta³conych
pracowników, to dobre miejsce dla inwestycji zagranicznych. Ocenia siê, ¿e akcesja Polski do UE spowoduje przyspieszenie nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, tak potrzebnych do modernizacji gospodarki. Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, cz³onkostwo w
UE postrzegane jest jako czynnik silnie
ograniczaj¹cy ryzyko polityczne i gospodarcze zwi¹zane dokonywaniem inwestycji.
Wzroœnie pozycja Polski jako partnera we
wspó³pracy gospodarczej. Przyjêcie zasad
reguluj¹cych funkcjonowanie Jednolitego
Rynku UE w zakresie konkurencji, prawa
spó³ek, swobód rynkowych przyczyni siê do
wzrostu atrakcyjnoœci inwestycyjnej Polski
m.in. dziêki zwiêkszonej stabilnoœci prawnej i wiêkszej przewidywalnoœci polityki
gospodarczej.
Po przyst¹pieniu do UE nale¿y te¿ oczekiwaæ zwiêkszenia mo¿liwoœci nap³ywu po¿yczek i kredytów ze strony miêdzynarodowych instytucji finansowych, zw³aszcza z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Œwiatowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju
Rady Europy. Mo¿liwoœci siêgniêcia po te
kredyty bêd¹ ³atwiejsze i korzystniejsze.
Cz³onkostwo w Unii wp³ynie na obni¿kê
kosztu pozyskania kapita³u za granic¹. Nastêpstwem akcesji bêdzie zarówno zwiêkszenie dynamiki eksportu, jak i ch³onnoœci
importowej. Powstanie szansa na wiêksz¹
sprzeda¿ produktów rolnych i zdrowej ¿ywnoœci na wspólnym rynku, jak te¿ perspektywa zdynamizowania eksportu us³ug budowlanych, transportowych i innych.
Negocjacje o cz³onkostwo Polski w Unii
Europejskiej w obszarze rolnictwa przynios³y rezultaty, których wdro¿enie pozwoli na
dokonywanie przekszta³ceñ strukturalnych w polskim rolnictwie i na wsi. Bez
zasilania ze œrodków UE polskie rolnictwo
nie znalaz³oby innych, znacz¹cych Ÿróde³
rozwojowych. Szczególnie wa¿ne rezultaty
negocjacji to zwiêkszenie pu³apów dop³at
bezpoœrednich dla rolników (do poziomu
55, 60 i 65 proc. stosowanych dop³at w
obecnych krajach unijnych odpowiednio w
latach 2004–2006) oraz osi¹gniêcie ko-

Polska uzyska³a 12-letni okres przejœciowy na zakup nieruchomoœci rolnych i
leœnych przez obywateli UE (z wyj¹tkiem
rolników indywidualnych uprawiaj¹cych
ziemiê, gdzie okres przejœciowy ustalono na
3 lub 7 lat, w zale¿noœci od województwa)
oraz 5-letni okres na nabycie tzw. drugich
domów. Uzyskane przez Polskê warunki s¹
satysfakcjonuj¹ce i lepsze ni¿ osi¹gniête
przez inne kraje.
Wœród wa¿nych dla polskiej gospodarki i obywateli uzgodnieñ s¹ wynegocjowane zasady swobody przep³ywu osób. Ju¿
obecnie niektóre kraje (W. Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania i Grecja) zapowiedzia³y ca³kowicie wolny dostêp do swych rynków pracy. Francja i Niemcy sygnalizuj¹
mo¿liwoœæ takiej liberalizacji po 2 latach
naszego cz³onkostwa. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e po akcesji Polski znikn¹ równie¿
obecne przeszkody w tzw. samozatrudnieniu na terenie UE.
Integracja korzystnie wp³ywa na sytuacjê konsumenta. Coraz bardziej upowszechniaj¹ siê na polskim rynku unijne
standardy jakoœci i bezpieczeñstwa produktów. Procesy te wp³ynê³y na odczuwaln¹ poprawê jakoœci ¿ycia. Akcesja Polski
do UE zjawiska te pog³êbi. Mo¿na oczekiwaæ spadku cen niektórych towarów i
us³ug, w wyniku wzrostu konkurencji na
rynku. Przewiduje siê zatem spadek cen
us³ug telefonicznych i internetowych,
us³ug lotniczych, wycieczek zagranicznych, zbo¿a i produktów zbo¿owych (konsekwencja dop³at bezpoœrednich), drobiu
(ni¿sze ceny w krajach UE). Cz³onkostwo
w UE mo¿e przynieœæ niewielkie obni¿ki
cen samochodów i sprzêtu hi-fi (na skutek zmniejszenia c³a dla krajów trzecich).
Prawdopodobna jest obni¿ka cen gazu dla
du¿ych odbiorców. Liberalizacja rynku
energii mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie cen
pr¹du.
Z akcesji do Unii skorzystaj¹ pracownicy przedsiêbiorstw. Polscy producenci
bêd¹ zmuszeni wprowadziæ wy¿sze normy
bezpieczeñstwa i warunków pracy, co oznacza koszt dla przedsiêbiorców, ale korzyœæ
dla zdrowia pracowników (w konsekwencji mniejsze nak³ady na leczenie). Udzia³
we wspólnotowej koordynacji systemów
ubezpieczeñ spo³ecznych pozwoli na transfer rent i emerytur obywateli polskich pracuj¹cych za granic¹ po ich powrocie do
kraju.
Cz³onkostwo Polski w Unii umo¿liwi
pe³noprawny udzia³ w kolejnych programach rozwoju wspó³pracy naukowej i
oœwiaty, jak równie¿ daje uczniom i studentom nowe mo¿liwoœci kszta³cenia za
granic¹.
Unia Europejska zwraca szczególn¹
uwagê na uszczelnienie tej granicy, zgodnie z porozumieniami z Schengen, zarówno przed przemytem ludzi, jak i towarów
(zw³aszcza narkotyków i broni). Uszczelnienie granicy przyczyni siê m.in. do
ograniczenia nielegalnego importu, g³ównie wyrobów przemys³u lekkiego oraz
elektronicznego z krajów Dalekiego
Wschodu. Bêdzie to korzystne dla polskich producentów.

Najprawdopodobniej po dwóch latach
od przyjêcia Polski do Unii bêdziemy mogli
swobodnie przekraczaæ granice i podró¿owaæ po krajach cz³onkowskich UE.
Zgodnie z ustaleniem w Nicei Polska
bêdzie dysponowaæ, podobnie jak Hiszpania, 27 g³osami w Radzie UE i 54 (po przyst¹pieniu Rumunii i Bu³garii – 50) g³osami w Parlamencie Europejskim, a tak¿e
bêdzie mieæ jednego komisarza w Komisji
Europejskiej. Nowe kraje cz³onkowskie
wezm¹ udzia³ w wyborach do Parlamentu
Europejskiego ju¿ w czerwcu 2004 roku.
Wieloletnie doœwiadczenie Wspólnot, w
tym poszczególnych krajów z kolejnych
poszerzeñ, udowadniaj¹, ¿e nowym krajom
cz³onkowskim nie grozi utrata to¿samoœci
narodowej. Szereg programów i inicjatyw
unijnych nakierowanych jest bowiem na
kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.
Warto dodaæ, ¿e w Komisji Europejskiej
pracê podejmie od 1200 do 1800 Polaków,
a ³¹cznie z potrzebami innych organów,
instytucji i agend UE – zatrudnienie obywateli polskich mo¿e siêgaæ od 3,5 do 4
tysiêcy osób w ci¹gu oko³o 5 lat. Nale¿y te¿
spodziewaæ siê wzrostu zatrudnienia w
polskiej administracji.
Cz³onkostwo Polski w Unii wymaga
konsekwentnej realizacji dostosowañ
przedakcesyjnych (zwi¹zanych z przyjmowaniem dorobku prawnego Unii, jak i bezpoœrednimi przygotowaniami do akcesji)
tak, aby unijny raport o stanie przygotowañ krajów kandyduj¹cych do cz³onkostwa, jaki bêdzie sporz¹dzony w tym roku,
by³ dla Polski pomyœlny.
Integracja z Uni¹ Europejsk¹ jest polsk¹ racj¹ stanu. Negatywny wynik referendum by³by równoznaczny ze spadkiem
znaczenia Polski w œwiecie i naszej pozycji w organizacjach miêdzynarodowych,
utrat¹ zaufania na arenie miêdzynarodowej tak¿e w wymiarze ekonomicznym, co
spowodowa³oby spadek zainteresowania
Polsk¹ wœród inwestorów zagranicznych,
a w efekcie spowolnienie modernizacji gospodarki.

Katarzyna Pêcak
Grzegorz Urban

Pomoc dla rolników

Dop³aty
bezpoœrednie
W pierwszych latach cz³onkostwa w
Unii polscy rolnicy otrzymywaæ bêd¹ dop³aty bezpoœrednie w systemie uproszczonym. System ten, w którym wysokoœæ dop³at bezpoœrednich zale¿y tylko od powierzchni u¿ytków rolnych w gospodarstwie, a w pewnym zakresie tak¿e od rodzaju upraw, bêdzie funkcjonowa³ przez
pierwsze trzy lata cz³onkostwa, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o kolejne dwa. System
ten bêdzie obejmowa³ gospodarstwa rolne
posiadaj¹ce co najmniej 1 hektar powierzchni u¿ytków rolnych. Objête nim
bêd¹: grunty orne, ³¹ki trwa³e, pastwiska
trwa³e, sady i inne plantacje wieloletnie.
Prawo do dop³at bêd¹ mieli u¿ytkownicy
gruntów – w³aœciciele i dzier¿awcy (do udowodnienia dzier¿awy wystarczy tylko zaœwiadczenie z urzêdu gminy, potwierdzaj¹ce fakt u¿ytkowania gruntów).
Ka¿dy rolnik otrzyma w pierwszym roku
po przyst¹pieniu Polski do Unii 161 z³ na
ka¿dy hektar powierzchni swego gospodarstwa, 199 z³ w 2005 r. i 238 z³ w 2006 r.
Ponadto rolnicy uprawiaj¹cy roœliny,
których produkcja jest w Unii dotowana
(zbo¿a, kukurydzê, roœliny oleiste, wysokobia³kowe, str¹czkowe, len i konopie w³ókniste, tytoñ, chmiel, ziemniaki skrobiowe)
otrzymaj¹ w 2004 r. dodatkowe 282 z³
do hektara, w 2005 r. – dodatkowe 285z³,
a 284 z³ w nastêpnym – 2006 roku.

Dodatkowe dop³aty dla rolników specjalizuj¹cych siê w produkcji zwierzêcej bêd¹
nieco ni¿sze ni¿ w przypadku produkcji
roœlinnej. W 2004 r. na ka¿dy hektar ³¹k i
pastwisk w danym gospodarstwie przypadnie dodatkowych 181 z³, 225 z³ w 2005 r.
i 279 z³ 2006 r. Rolnik, aby uzyskaæ dop³aty do ³¹k i pastwisk, nie bêdzie musia³
wykazaæ, ¿e posiada byd³o i owce.
Aby otrzymaæ dop³aty bezpoœrednie, rolnik bêdzie musia³ z³o¿yæ odpowiedni wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski
bêdzie mo¿na sk³adaæ do 15 maja ka¿dego
roku (termin rozpoczêcia i zakoñczenia sk³adania wniosków mo¿e ulec zmianie), a wyp³aty bêd¹ realizowane od 15 listopada ka¿dego roku. We wniosku rolnicy bêd¹ wpisywaæ: powierzchniê i numery dzia³ek , powierzchniê ³¹k i pastwisk oraz powierzchniê roœlin uprawnionych do dop³at dodatkowych. Nie bêdzie obowi¹zku wpisywania
liczby i gatunków chowanych zwierz¹t.
Agencja p³atnicza (ARiMR) utworzy system identyfikacji dzia³ek rolnych oraz rejestr gospodarstw rolnych. Jej pracownicy
bêd¹ równie¿ kontrolowaæ (w gospodarstwie) zgodnoœæ danych wpisanych na
wniosku ze stanem faktycznym.

(kp)

Oœwiata w Unii

16 kwietnia br. w Atenach premier Leszek Miller i minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz w obecnoœci Prezydenta RP podpisali w imieniu
Polski traktat akcesyjny, stanowi¹cy podstawê cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Ju¿ praktycznie za pó³tora roku pañstwo nasze stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Wspólnoty Europejskiej. Dokonywaæ
siê bêdzie stopniowe otwieranie granic,
przemieszczanie siê uczniów i studentów
w poszukiwaniu pracy i nauki. Dyrektorzy
szkó³ polskich i nie tylko stan¹ przed dylematem – jak pomóc m³odemu cz³owiekowi
niezale¿nie od narodowoœci, aby jego edukacja przebiega³a harmonijnie, spokojnie
i prowadzi³a do wymarzonego zawodu lub
kierunku studiów.
Wejœcie w ¿ycie Traktatu z Maastricht z
listopada 1993 roku spowodowa³o, ¿e sprecyzowane zosta³y zadania Wspólnoty w zakresie edukacji, które zak³adaj¹ m. in.
przyczynianie siê do rozwoju oœwiaty i szkolenia zawodowego wysokiej jakoœci.
Przyjêta zaœ w grudniu 2000 roku w
Nicei Karta Praw Fundamentalnych Unii
Europejskiej stanowi, i¿ ka¿dy obywatel ma
prawo do edukacji oraz dostêpu do kszta³cenia zawodowego i ustawicznego.
W myœl art. 14 Karty zagwarantowano
kszta³cenie dzieci zgodnie z religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi przekonaniami rodziców oraz zgodnie z ustawodawstwem krajowym, które okreœla zasady
wykorzystywania tego prawa.
W listopadzie 2002 roku ministrowie
edukacji 31 pañstw europejskich i Komisji Europejskiej przyjêli Deklaracjê Kopenhask¹ w sprawie wspó³pracy w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego.
W œwietle przytoczonych tylko niektórych dokumentów wszelkie dzia³ania Wspólnoty w zakresie edukacji maj¹ zmierzaæ do:
* rozwoju wymiaru europejskiego w
edukacji, zw³aszcza przez nauczanie i upowszechnianie jêzyków pañstw cz³onkowskich,
* sprzyjania wymianie studentów i nauczycieli zachêcaj¹c do uznawania dyplomów akademickich i okresów studiów,
* promowania wspó³pracy miedzy placówkami oœwiatowymi, rozwoju wymiany
informacji i doœwiadczeñ w kwestiach
wspólnych dla systemów kszta³cenia
pañstw cz³onkowskich,
* popierania rozwoju wymiany m³odzie¿y i instruktorów spo³eczno-oœwiatowych
oraz popierania rozwoju edukacji na odleg³oœæ.

Wejœcie do Unii Europejskiej ju¿ dziœ
wymusza daleko id¹ce przemiany. Dokonywaæ siê one bêd¹ równie¿ w szkolnictwie
zawodowym.
Wspólnota zak³ada wspieranie i uzupe³nianie dzia³añ pañstw cz³onkowskich, w
pe³ni szanowaæ bêdzie jednak odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich za treœæ i organizacjê kszta³cenia zawodowego, a wszelkie
dzia³ania w tym zakresie zmierzaj¹ do:
* u³atwienia dostosowania siê do zmian
w przemyœle zw³aszcza przez kszta³cenie
zawodowe i przekwalifikowanie,
* poprawy kszta³cenia zawodowego pocz¹tkowego i ustawicznego w celu u³atwienia integracji i reintegracji na rynku pracy,
* u³atwienia dostêpu do kszta³cenia zawodowego i sprzyjania wymianie nauczaj¹cych i nauczanych,
* pobudzania wspó³pracy w dziedzinie
kszta³cenia miêdzy placówkami oœwiatowymi lub placówkami kszta³cenia zawodowego a przedsiêbiorstwami.
Wypada stwierdziæ, ¿e wszelkie dzia³ania Wspólnoty w zakresie edukacji i kszta³cenia zawodowego bêd¹ mia³y charakter
koordynacyjny. Koncentrowaæ siê maj¹ na
organizowaniu ram jak najszerszej wspó³pracy, wymiany doœwiadczeñ – bez ingerencji w krajowe regulacje prawne obowi¹zuj¹ce w zakresie polityki oœwiatowej poszczególnych pañstw cz³onkowskich.

Henryk Œwita

Opracowane
na podstawie materia³ów
Centrum Informacji Europejskiej

Referendum
17 kwietnia 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ uchwa³ê o zarz¹dzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyra¿enia zgody
na ratyfikacjê Traktatu, dotycz¹cego
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Uchwa³ê podpisa³ Marsza³ek Sejmu
Marek Borowski.
Referendum jest dwudniowe. Odbêdzie siê w dniach 7 i 8 czerwca br.
Na karcie do g³osowania zawarte jest
pytanie:
Czy wyra¿a Pani / Pan zgodê na
przyst¹pienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
Karta do g³osowania zawiera tak¿e
nastêpuj¹ce wyjaœnienie dotycz¹ce
przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej
„TAK” oznacza zgodê, zaœ udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak
zgody na ratyfikacjê przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu miêdzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republik¹ Federaln¹ Niemiec, Republik¹ Greck¹, Królestwem Hiszpanii,
Republik¹ Francusk¹, Irlandi¹, Republik¹ W³osk¹, Wielkim Ksiêstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
Republik¹ Austrii, Republik¹ Portugalsk¹, Republik¹ Finlandii, Królestwem
Szwecji, Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej
(Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej) a Republik¹ Czesk¹, Republik¹ Estoñsk¹, Republik¹ Cypryjsk¹, Republik¹ £otewsk¹, Republik¹ Litewsk¹,
Republik¹ Wêgiersk¹, Republik¹ Malty,
Rzeczpospolit¹ Polsk¹, Republik¹ S³owenii, Republik¹ S³owack¹, dotycz¹cego przyst¹pienia Republiki Czeskiej,
Republiki Estoñskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki £otewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Wêgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki S³owenii i Republiki S³owackiej do Unii Europejskiej – podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 r.”

Biuletyn Miejski 1 7

...

Unia bez tajemnic

Droga Polski do Unii Europejskiej
Rok 1988
(wrzesieñ) – Polska i EWG nawi¹zuj¹
stosunki dyplomatyczne. Rozpoczynaj¹ siê
negocjacje w sprawie umowy o handlu i
wspó³pracy gospodarczej.
Rok 1989
(czerwiec) – Na paryskim szczycie siedmiu najbardziej uprzemys³owionych
pañstw œwiata zapada decyzja o przyznaniu pomocy gospodarczej Polsce i Wêgrom.
Koordynacjê tej pomocy powierza siê Komisji Wspólnot Europejskich, która j¹ inicjuje w postaci programu PHARE.
(19 wrzeœnia) – Polska i Wspólnoty
Europejskie podpisa³y w sprawie handlu i
wspó³pracy gospodarczej.
Rok 1990
(22 grudnia) – Komisja Wspólnot Europejskich otrzymuje od Rady Ministrów
mandat do prowadzenia oficjalnych rokowañ z polskim rz¹dem w sprawie uk³adu o
stowarzyszeniu Rzeczpospolitej Polskiej ze
Wspólnotami Europejskimi; rozpoczêcie
pierwszej rundy negocjacji.
Rok 1991
(26 styczenia) – polski rz¹d powo³a³
Pe³nomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Nominacjê na to stanowisko otrzymuje 28 stycznia Jacek Saryusz-Wolski.
(16 grudnia) – Podpisanie przez wicepremiera Leszka Balcerowicza w imieniu
polskiego rz¹du Uk³adu Europejskiego
ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi. Jednoczeœnie podpisana zostaje Umowa Przejœciowa, reguluj¹ca – do czasu wejœcia w ¿ycie Uk³adu Europejskiego – stosunki handlowe miêdzy stronami.
Rok 1992
(1 marca) – Wchodzi w ¿ycie Umowa
Przejœciowa, która pozwala na realizacjê
niektórych postanowieñ Uk³adu Europejskiego, przede wszystkim dotycz¹cych handlu i spraw zwi¹zanych z handlem (do czasu zakoñczenia procesu ratyfikacji Uk³adu Europejskiego).
(4 lipca) – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ustawê o ratyfikacji Uk³adu Europejskiego, w której wyra¿a zgodê
na ratyfikacjê tego uk³adu przez prezydenta RP.
Rok 1993
(9 maja) – Polska uzyska³a status partnera stowarzyszonego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE).
(21 – 22 czerwca) – Podczas spotkania Rady Europejskiej w Kopenhadze szefowie pañstw i rz¹dów stwierdzaj¹, i¿ przyst¹pienie w przysz³oœci krajów Europy
Œrodkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej jest wspólnym celem, ale uwarunkowanym spe³nieniem przez te kraje okreœlonych kryteriów politycznych i ekonomicznych.
(17 paŸdziernika) – Prezydent RP ratyfikowa³ Uk³ad Europejski.
Rok 1994
(1 lutego) – Wchodzi w ¿ycie Uk³ad
Europejski ustanawiaj¹cy stowarzyszenie
miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi.
(8 kwietnia) – Minister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Olechowski sk³ada w
Atenach, na rêce Prezydencji greckiej, oficjalny wniosek o cz³onkostwo Polski w Unii
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Europejskiej – na podstawie art. 0 Traktatu o Unii Europejskiej.
(8–10 grudnia) – Rada Europejska
przyjê³a na spotkaniu w Essen postanowienia dotycz¹ce strategi przyjmowania
pañstw stowarzyszonych Europy Œrodkowej i Wschodniej.
Rok 1995
(3 maja) – Zosta³a opublikowana tzw.
Bia³a Ksiêga pt. „Przygotowanie Krajów
Europy Œrodkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnêtrznym Unii Europejskiej”. Na spotkaniu w Cannes (26–
–27 czerwca) Rada Europejska przyjmuje
Bia³¹ Ksiêgê Komisji Europejskiej.
Rok 1996
(8 sierpnia) – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ustawê powo³uj¹c¹
Komitet Integracji Europejskiej.
(12 listopada) – Pierwsze posiedzenie
Komitetu Integracji Europejskiej. Przewodnicz¹cym KIE zostaje W³odzimierz Cimosiewicz, a sekretarzem KIE – sekretarz stanu Danuta Hübner.
Rok 1997
(28 stycznia) – Rada Ministrów przyjê³a i przekaza³a do Sejmu dokument pt.
„Narodowa Strategia Integracji”. Za³o¿ono
w nim, ¿e negocjacje cz³onkowskie rozpoczn¹ siê na pocz¹tku 1998 roku i mog¹ zakoñczyæ siê przed rokiem 2000. Koñcowym
etapem bêdzie ratyfikacja traktatu akcesyjnego (traktatu o przyst¹pieniu) przez
Polskê, pañstwa cz³onkowskie Unii i Parlament Europejski.
(16 lipca) – Komisja Europejska og³osi³a w AGENDZIE 2000 pozytywn¹ opiniê
na temat polskiego wniosku o cz³onkostwo
w Unii Europejskiej.
Rok 1998
(31 marca) – Rozpoczê³y siê negocjacje o cz³onkostwo w Unii Europejskiej (I
posiedzenie Konferencji Miêdzynarodowej
otwieraj¹ce negocjacje z szeœcioma pañstwami stowarzyszonymi).
(29 kwietnia) – Komitet Integracji Europejskiej przyj¹³ „Narodowy Program Przygotowania Polski do Cz³onkostwa w UE”,
bêd¹cy odpowiedzi¹ na unijny dokument
„Partnerstwo dla Cz³onkostwa”.
(10 listopada) – Otwarto w Brukseli
w³aœciwe negocjacje w siedmiu pierwszych
dziedzinach (II posiedzenie Konferencji
Miêdzyrz¹dowej RP – UE).
(11 grudnia) – Polska z³o¿y³a 5 kolejnych stanowisk negocjacyjnych (prawo spó³ek, ochrona konsumenta i zdrowia, stosunki zewnêtrzne, statystyka oraz unia celna).
Rok 1999
(29 stycznia) – Nast¹pi³o przekazanie
przez Polskê trzech nowych stanowisk negocjacyjnych (swobodny przep³yw towarów,
polityka konkurencji, Unia Gospodarcza i
Walutowa).
(12 lutego) – Polska przekaza³a swoje
stanowisko dotycz¹ce rybo³ówstwa.
(19 kwietnia) – zamkniêto negocjacje
na temat statystyki.
(19 maja) – zamkniêto negocjacje dotycz¹ce telekomunikacji i technologii informacyjnych, polityki przemys³owej oraz
ochrony konsumentów i zdrowia.
(24 maja) – Polska przekaza³a stanowisko negocjacyjne w dwóch nowych dzia³ach (polityka socjalna i zatrudnienie oraz
energia).
(15 lipca) – strona polska przekaza³a
stronie unijnej stanowiska negocjacyjne w

zakresie swobody przep³ywu kapita³u, swobody przep³ywu us³ug oraz polityki transportowej.
(30 lipca) – Przekazano stanowisko
negocjacyjne dotycz¹ce przep³ywu osób.
(6 sierpnia) – z³o¿ono stanowisko w
obszarze kontroli finansowej.
(8 paŸdziernika) – strona polska z³o¿y³a stanowisko w sprawie ochrony œrodowiska oraz wymiaru sprawiedliwoœci i
spraw wewnêtrznych.
(22 paŸdziernika) – Polska przekaza³a
stanowisko w sprawie podatków.
(30 listopada) – Przekazano stanowisko w kwestii polityki regionalnej oraz bud¿etu finansów
(16 grudnia) – Strona polska przekaza³a ostatnie stanowisko negocjacyjne w
kwestii rolnictwa.
Rok 2000
(14 lutego) – Rozpoczyna siê konferencja Miêdzynarodowa UE poœwiêcona reformie instytucjonalnej w kontekœcie zamierzonego poszerzenia Unii.
(19–20 czerwca) – Podczas obrad Rady
Europejskiej w Santa Maria da Feira szefowie pañstw potwierdzaj¹ priorytetowe
znaczenie rozszerzenia UE i z zadowoleniem odnotowuj¹ istotny postêp, w negocjacjach akcesyjnych.
(13 lipca) – w Sejmie RP zostaje utworzona Komisja Prawa Europejskiego, w³aœciwa do rozpatrywania projektów ustaw
dostosowuj¹cych polskie ustawodawstwo
do prawa Unii Europejskiej.
(26 wrzeœnia) – Polska i Unia Europejska podpisuj¹ Porozumienie w sprawie
liberalizacji obrotów towarami rolnymi.
(14 listopada) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE
za tymczasowo zamkniêty uznaje obszar
swobodny przep³ywu us³ug.
(4 grudnia) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE za
tymczasowo zamkniêty uznaje obszar kultura i polityka audiowizualna.
(23 grudnia) – Prezydent RP powo³uje
Biuro Integracji Europejskiej. Kierownictwo tego biura obejmuje Jan Truszczyñski.
Rok 2001
(29 marca) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP– UE za
tymczasowo zamkniête negocjacje w obszarach: swobodny przep³yw towarów i unia
celna.
(27 lipca) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE za
tymczasowo zamkniêty uznaje siê obszar:
energia.
(26 paŸdziernika) – Na posiedzeniu
dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP –
UE za tymczasowo zamkniêty uznaje obszar œrodowisko.
(28 listopada) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE
za tymczasowo zamkniêty uznaje obszar
prawo spó³ek.
(5 grudnia) – Jan Truszczyñski otrzymuje nominacje na pe³nomocnika Rz¹du
RP ds. negocjacji o cz³onkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
(21 grudnia) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE
za tymczasowo zamkniêty uznaje obszar
swobodny przep³yw osób.
Rok 2002
(9 stycznia) – Komitet Integracji Europejskiej przyjmuje przez sekretarza KIE

dokument „Strategia negocjacyjna rz¹du
RP w trakcie prezydencji hiszpañskiej” i
rekomenduje go do przyjêcia przez Radê
Ministrów.
(28 lutego) – Sesja inauguracyjna Konwentu Europejskiego w Brukseli, z udzia³em polskich przedstawicieli.
(21 marca) – Na posiedzeniu dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP – UE w Brukseli za tymczasowo zamkniêty uznaje obszar:
swobodny przep³yw kapita³u i podatki.
(1 paŸdziernika) – Na posiedzeniu
dwustronnej Komisji Miêdzyrz¹dowej RP –
UE w Brukseli zostaj¹ zamkniête negocjacje w dziedzinie polityki regionalnej w czêœci dotycz¹cej spraw instytucjonalnych.
(16 paŸdziernika) – Polska i Unia Europejska podpisuj¹ porozumienie w sprawie liberalizacji handlu przetworzonymi
artyku³ami rolnymi.
(20 listopada) – Sygnatariusze Paktu
na Rzecz Integracji podpisuj¹ wspóln¹ Deklaracjê w sprawie przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej.
(9 grudnia) – W Brukseli odbywa siê
kolejna runda negocjacyjna RP – UE na
szczeblu ministrów spraw zagranicznych.
(12–13 grudnia) – Rada Europejska
spotyka siê w Kopenhadze z delegacjami
najwy¿szego szczebla z dziesiêciu krajów
kandyduj¹cych, w celu zamkniêcia negocjacji akcesyjnych.
(14 grudnia) – Premier Leszek Miller
oznajmia o zakoñczeniu negocjacji w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
na najlepszych z mo¿liwych warunkach.

Polska
we w³adzach UE
Polska jako szóste pod wzglêdem
liczby ludnoœci pañstwo Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu bêdzie mia³a
znaczny udzia³ we w³adzach Unii:
* w Parlamencie Europejskim Polska
bêdzie reprezentowana przez 54 deputowanych, którzy zostan¹ wybrani w naszym
kraju w bezpoœrednich i powszechnych
wyborach w czerwcu 2004 roku;
* w Radzie Unii Europejskiej po rozszerzeniu Unii podczas podejmowania decyzji
kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów Polska
bêdzie dysponowa³a 27 (na 321) g³osami;
* obywatel polski bêdzie cz³onkiem Komisji Europejskiej;
* Polakiem bêdzie jeden z sêdziów w
Trybunale Sprawiedliwoœci i jeden w S¹dzie Pierwszej Instancji;
* jeden z cz³onków Trybuna³u Obrachunkowego bêdzie obywatelem polskim;
* Polska otrzyma po 21 miejsc w Komitecie Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitecie Regionów na ogóln¹ liczbê 317 cz³onków z ka¿dego z Komitetów;
* Od momentu przyst¹pienia do Unii,
Polska bêdzie reprezentowana w Radzie
Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, natomiast od chwili wejœcia
do Unii Gospodarczej i Walutowej (co stanie siê równoczeœnie z wprowadzeniem
euro w Polsce), prezes NBP bêdzie tak¿e
cz³onkiem Rady Zarz¹dzaj¹cej EBC;
* jako cz³onek Europejskiego Banku
Inwestycyjnego Polska bêdzie reprezentowana w Radzie Gubernatorów i Radzie
Dyrektorów EBI;
* Polska bêdzie te¿ uczestniczy³a w pracach innych unijnych komitetów i agencji
na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów unijnych.

Ankieta

Co s¹dzisz
o wejœciu Polski
do Unii Europejskiej
i czy uwa¿asz, ¿e bêdzie
to mia³o wp³yw na rozwój
naszego regionu?
Unia Europejska... ostatnio modny temat. Myœlê, ¿e my ju¿ dawno jesteœmy w
Europie, a wejœcie do Unii to formalnoœæ,
która przyniesie nam korzyœci gospodarcze i ustawi nas w sta³ym miejscu w Europie. Je¿eli chodzi o nasz region, to mo¿e w
koñcu coœ siê tu zacznie dziaæ, ale myœlê,
¿e to zale¿y ju¿ od w³adz miasta, czy bêd¹
chcia³y one wykorzystaæ œrodki UE w nale¿yty sposób.

Tomasz, lat 34, sprzedawca
Niedawno skoñczy³am 18 lat i w referendum mogê wzi¹æ ju¿ udzia³. Osi¹gniête
rezultaty negocjacyjne daj¹ Polsce ogromne mo¿liwoœci i rodz¹ wielkie nadzieje zwi¹zane z cz³onkostwem w Unii Europejskiej.
Wykorzystanie perspektyw, jakie siê przed
naszym krajem otwieraj¹, jest kolejnym
zadaniem na drodze integracji europejskiej,
ale przede wszystkim zobowi¹zaniem, z
którego bêd¹ nas rozliczaæ nastêpne pokolenia. Za rok zdajê maturê i zaczynam siê
interesowaæ mo¿liwoœci¹ kszta³cenia siê za
granic¹. W naszym regionie myœlê, ¿e ju¿
widaæ skutki korzystania z funduszy Europejskich. Oby tak dalej!

Agnieszka uczennica LO
Nie jesteœmy gotowi, bo nie staæ nas finansowo na integracjê, ale z drugiej strony nie staæ nas równie¿ na zmarnowanie
szansy. Jesteœmy w kropce. Albo zainwestujemy w Uniê ponosz¹c spore koszty,
które dadz¹ siê we znaki spo³eczeñstwu
przez co najmniej pierwsze dwa, trzy lata,
albo zostaniemy poza marginesem Europy
skazani na los Bia³orusi.
Je¿eli referendum wypadnie pozytywnie, to na pewno miasto i region skorzysta
na tym w znacznym stopniu, ale to te¿ zale¿y od w³adz regionu, bo wiadomo, ¿e Unia
na si³ê pieniêdzy nam nie wepchnie.

wam, ¿e nic siê nie zmieni w pierwszych
latach cz³onkostwa, mo¿e coœ siê ruszy za
piêæ, osiem lat.

Marek, 38 lat, bezrobotny

Jestem na tak. A szczególnie jest to
potrzebne w naszym przypadku.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na rozwój
naszego regionu. Jest tak z paru powodów,
np.: nasz region jest silnie uzale¿niony od
rolnictwa podobnie wiele zak³adów w Le¿ajsku (Hortino, Browar, Fabryka Tytoniu).
Dop³aty Unii do rolnictwa mog³yby wp³yn¹æ znacznie na poprawê kondycji tych
zak³adów, a co za tym idzie, wiêksze zarobki okolicznych rolników. Ponadto w le¿ajskim powiecie znajduj¹ siê zak³ady chemiczne (jedne z najwiêkszych w Europie,
produkuj¹cych œrodki ochrony roœlin).
Import nowych technologii i nawet nieznaczne dofinansowanie mog³oby pozwoliæ na to, aby Organika sta³a siê potêg¹ na
skalê europejsk¹, i mog³a konkurowaæ z
najwiêkszymi koncernami chemicznymi w
Europie.

Mariusz, lat 23,
student chemii

Ja jestem przeciwko Unii Europejskiej.
Co poniektórym wydaje siê, ¿e fakt wejœcia
otworzy nam drzwi do raju. Jak myœlicie
– dlaczego oni (z Unii) wyrazili zgodê na
przyjêcie nas i innych krajów do wspólnoty europejskiej? Jesteœmy dla nich s³abi,
nie mamy szans, wiêc jesteœmy rynkiem
zbytu. A po wejœciu do Unii staniemy siê
rynkiem bezbronnym. Historia ko³em siê
toczy... Zobaczcie, co siê dzieje w TV... slogany, propaganda jak za dobrej komuny.
A dla naszego rz¹du pe³nego „fachowców”
Unia Europejska jest jedynym celem – bo
nic wiêcej nie potrafi¹. S¹ jak konie z klapkami na oczach.

Bo¿ena, 41 lat

Grzegorz, lat 54,
rzemieœlnik

Unia Europejska – to przecie¿ nie jest
maria¿ na wieki! Jak nam siê nie bêdzie
podoba³o, zawsze mo¿emy zrezygnowaæ po
kilku latach. W naszej sytuacji wiêcej przemawia za Uni¹ ni¿ przeciw niej. Polacy s¹,
wbrew pozorom, doœæ ekspansywni i myœlê, ¿e du¿ej grupie m³odych i bystrych
powiedzie siê. A reszta bêdzie klepa³a tak¹
sam¹ biedê, jak teraz – mo¿e tylko w lepiej
zorganizowanym kraju. Bo to nasze bezho³owie zostanie ukrócone przez przepisy
unijne. Co do naszego regionu podejrze-

Unia Europejska – mam mieszane
uczucia. Jednak bêdê g³osowa³a za integracj¹, ale tylko dlatego, ¿e mam wnuki i
myœlê, ¿e one na tym lepiej wyjd¹ ni¿ ja.
Na pewno otworz¹ siê przed nimi lepsze
perspektywy na przysz³oœæ. Chocia¿, patrz¹c na rz¹dz¹cych naszym krajem, myœlê, ¿e i Unia nam nie pomo¿e. Le¿ajsk to
wspania³e miasteczko i nic bym w nim nie
zmienia³a.

Janina, 65 lat, emerytka
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Unia bez tajemnic
podbudowie to¿samoœci narodowej i regioEdukacja
nalnej. Program SKE „Europol” opracowany zosta³ przez jego za³o¿ycieli, tj. dyrektoJózefa Rzeszutko oraz nauczycieleuropejska w SP 2 rakêszko³y
historii i spo³eczeñstwa Krystynê PliszSprawa edukacji europejskiej spo³eczeñstwa polskiego wobec nadchodz¹cej perspektywy naszego wst¹pienia do
struktur jednocz¹cej siê Europy nabra³a ogromnego znaczenia. Chodzi g³ównie o to, aby Polacy zdobywali rzetelne
informacje o historii integracji i funkcjonowania Unii Europejskiej, by ich
g³osy podczas referendum w sprawie
naszego cz³onkostwa w Unii nie wynika³y ani z uprzedzeñ i obaw, ani z nadmiernego optymizmu. Mog³oby to bowiem prowadziæ do przykrych rozczarowañ wynik³ych g³ównie z niewiedzy.
Myœl¹cy obywatel naszego pañstwa zdaje sobie sprawê z tego, ¿e Polska dziêki
przyst¹pieniu do UE mo¿e wiele zyskaæ, ale
musi równie¿ ponieœæ okreœlone koszty i
ciê¿ary. W dziedzinie rzetelnej i obiektywnej informacji o tym wszystkim niezwykle
wa¿ne miejsce przypada szkole. To ona
uczy i wychowuje przysz³ych obywateli
zjednoczonej Europy. Choæ tematyka europejska by³a i jest obecna na wielu lekcjach szkolnych, to dopiero wprowadzenie
œcie¿ki edukacyjnej europejskiej pozwoli³o
nadaæ jej bardziej zintegrowan¹ formê,
podkreœliæ jej znaczenie, zwróciæ wiêksz¹
uwagê na historiê i wspó³czesnoœæ Europy
oraz miejsce, jakie Polska w niej zajmuje.
Aby ukazaæ mo¿liwie jak najszersze
spojrzenie na problemy jednocz¹cej siê
Europy, nale¿y jednak wyjœæ poza pryzmat
poszczególnych przedmiotów. Jedn¹ z wa¿niejszych cech szko³y jest nauczanie interdyscyplinarne, ukazuj¹ce uczniom œwiat
ca³oœciowo oraz takie, które lepiej przygotowuje ich do funkcjonowania we wspó³czesnym œwiecie.
Wa¿n¹ form¹ pobudzania aktywnoœci
pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniów a
zarazem drog¹ poszerzania wiedzy na temat zintegrowanej Europy s¹ Szkolne Kluby Europejskie. Z chwil¹ wejœcia Polski
do Unii Europejskiej Polacy stan¹ siê jej
pe³noprawnymi obywatelami. Przygotowanie do œwiadomego uczestnictwa w ¿yciu
politycznym, gospodarczym i kulturalnym
Europy powinno zatem zaczynaæ siê ju¿ od
lat najm³odszych. Oczywista wydaje siê
koniecznoœæ przygotowania m³odego pokolenia do funkcjonowania w zjednoczonej
Europie.
Dzia³alnoœæ Szkolnych Klubów Europejskich stwarza mo¿liwoœci rozszerzenia horyzontów poznawczych dzieci i m³odzie¿y
oraz zapewnia osi¹gniêcie celów edukacyjnych zgodnych z dokumentami Ministerstwa Edukacji Narodowej – ustaw¹ o systemie oœwiaty i podstaw¹ programow¹
kszta³cenia ogólnego dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z dnia 15 lutego 1999
roku. Realizacja treœci programu sprzyja
poznawaniu Europy ju¿ w klasach szko³y
podstawowej i wspiera promocjê europejsk¹ za pomoc¹ konkretnych zadañ. Dokonuje siê to przez wprowadzenie dzieci w
tematykê zagadnieñ z zakresu historycznego dziedzictwa kultury i ochrony œrodowiska oraz wartoœci takich, jak: solidarnoœæ, szacunek dla innych, wspó³praca,
itp. Preferowane w tej grupie wiekowej s¹
metody pracy aktywizuj¹ce, eksponuj¹ce i
praktyczne. Przedstawienia, gry dydaktyczne, wywiady, wystawy, spotkania itp. stanowi¹ sposób poznania i przybli¿enia dzieciom ró¿nych aspektów kulturalnych, przyrodniczych, historycznych i innych w odniesieniu do pañstw Europy. Kszta³tuj¹ te¿
praktyczne umiejêtnoœci dzia³ania w grupie, prezentacji w³asnej osoby i techniki
opracowywania projektów.
Dzia³aj¹cy od stycznia 2003 roku Szkolny Klub Europejski „Europol” w Szkole
Podstawowej nr 2 im. W³. Broniewskiego
w Le¿ajsku realizuje cele edukacji europejskiej rozwijaj¹c œwiadomoœæ europejsk¹ na
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kê, która jest jednoczeœnie opiekunem klubu wraz z innymi nauczycielami: Alicj¹
Skoczylas i Bogus³awem Wi¹ckiem. Klub
ma swoje logo, którym jest flaga Unii Europejskiej z umieszczonym wewn¹trz herbem Le¿ajska. „Europol” ma te¿ w³adze
oraz kilkudziesiêciu cz³onków, a systematyczne spotkania odbywaj¹ siê w sali historycznej. Cz³onkowie klubu zorganizowali tam „k¹cik europejski”, który na bie¿¹co
aktualizuj¹.
W styczniu 2003 roku oby³ siê w szkole
„Bal Europejski”, zamiast corocznej zabawy choinkowej. Projekt „Balu Europejskiego” opracowany zosta³ przez Krystynê
Pliszkê, która jednoczeœnie by³a jego organizatorem wraz z Alicj¹ Skoczylas. Celem
balu by³o rozwijanie wiedzy o krajach europejskich w powi¹zaniu z ich histori¹, tradycjami i obyczajami. Podczas imprezy
odby³ siê Konkurs Europejski, w którym
uczestniczyli przedstawiciele klas IV–VI.
Prezentowali oni pokaz mody europejskiej,
narodowe utwory muzyczne, flagi pañstw
Unii Europejskiej, a potem odby³a siê zabawa kotylionowa. Komisja konkursowa,
w sk³ad której wchodzili wychowawcy klas
IV–VI, przyzna³a nagrody najlepiej prezentuj¹cym siê zespo³om klasowym. Podczas
takich uroczystoœci wskazuje siê uczniom
drogê nauki równie¿ przez zabawê, konkursy i quizy. Realizuj¹c program edukacji europejskiej w szkole podstawowej, nale¿y pamiêtaæ, i¿ nauka i zdobywanie wiedzy to nie tylko zajêcia lekcyjne, ale równie¿ dodatkowe zajêcia pozalekcyjne, prowadzone g³ównie z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.
Prowadzenie zajêæ z zakresu edukacji
europejskiej pozwoli³o na przygotowanie
uczniów do konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2002/2003 dyrekcja Szko³y Podstawowej Nr 2 w Le¿ajsku oraz nauczyciele historii i spo³eczeñstwa le¿ajskich szkó³ podstawowych tj.
Krystyna Pliszka SP nr 2, Barbara Koszmider SP nr 1, Renata Brzuzan SP nr 3 w
porozumieniu z Urzêdem Miasta Le¿ajska
zorganizowali Konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej „Unia bez tajemnic” dla
uczniów klas V–VI szkó³ podstawowych w
Le¿ajsku. W przygotowaniu konkursu
uczestniczy³y te¿: Alicja Skoczylas SP nr 2
oraz Krystyna GoŸdziewska SP nr 1. Etap
szkolny konkursu odby³ siê równolegle we
wszystkich szko³ach podstawowych 28
marca 2003 r. Laureaci tego etapu rywalizowali podczas etapu miejskiego, który
odby³ siê w Szkole Podstawowej Nr 2 w Le¿ajsku 2 kwietnia br.
Miejska Komisja Konkursowa, której
przewodniczy³a Krystyna Pliszka przyzna³a tytu³ laureata siedmiu uczniom. S¹ to:
Marzena Krupa – SP nr 1, Anna Dziura –
SP nr 1, Karol Sapiñski – SP nr 2, Karol
Kupras – SP nr 1, Natalia Kaszycka – SP
nr 2, Joanna Kyc – SP nr 3, Patrycja Pude³kiewicz – SP nr 3. Uczniowie wyró¿nieni to: Iwona Turosz – SP nr 2, Damian
Witek – SP nr 1, Andrzej Oœka – SP nr 2,
Damian Siast – SP nr 1, Adrian Miœ – SP
nr 1, Agnieszka Jarek – SP nr 2, Katarzyna Wo³ek – SP nr 2, Joanna Borowska –
SP nr 3, Pawe³ Sadowski – SP nr 3.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej by³
jednym ze sposobów propagowania wœród
uczniów wiedzy na temat Europy, która jest
naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Podczas przygotowywania do konkursu rozwijano œwiadomoœæ europejsk¹
na podbudowie to¿samoœci narodowej i
regionalnej, poczucie odpowiedzialnoœci za
pokój, bezpieczeñstwo i obronê praw cz³owieka oraz przygotowywano uczniów do
¿ycia w nowej, zintegrowanej Europie.
Udzia³ w konkursie pozwoli³ na kszta³towanie postaw wzajemnej tolerancji i sza-

cunku, rozwija³ zainteresowania otaczaj¹cym nas œwiatem, szczególnie jego zmianami i wspó³czesnym wizerunkiem oraz
przyczyni³ siê do poznania historii i kultury innych narodów oraz mniejszoœci narodowych.
Uczniowie dzia³aj¹cy w Szkolnym Klubie Europejskim „Europol” oraz wspó³pracuj¹cy z nim zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które pozwalaj¹ na samodzielne pozyskiwanie informacji o integracji europejskiej, ich przetwarzanie i ocenianie tak, aby
wyrobiæ sobie na ten temat w³asna opiniê.
Przekonuj¹ siê, ¿e jako obywatele Polski, a
w przysz³oœci Unii, bêd¹ mieli wp³yw na jej
kszta³t i drogê rozwoju. Maj¹ nadziejê, ¿e
bêd¹ mogli w przysz³oœci zrealizowaæ swe
marzenia, ale widz¹ te¿ zagro¿enia.
W dzia³alnoœci Szkolnego Klubu Europejskiego chodzi nie tylko o cele dydaktyczne, ale i wychowawcze, którym s³u¿y akcentowanie aspektów duchowych jednoœci
europejskiej, uczulanie na kwestie tolerancji, przekazywanie praktycznych korzyœci
p³yn¹cych z bieg³ego w³adania jêzykiem
obcym, jak równie¿ z wiedzy zdobytej na
temat historii i tradycji innych narodów
europejskich. Celem dzia³alnoœci klubu
europejskiego jest równie¿ otwieranie siê
na drugiego cz³owieka i inne narody. Wiedza, któr¹ uczniowie zdobyli, pozwoli im
zrozumieæ integracjê europejsk¹ jako drogê prowadz¹c¹ do rozwoju naszego kraju
oraz zapoznaæ siê ze sposobami wspólnego rozwi¹zywania problemów i sytuacji
konfliktowych.

Krystyna Pliszka
Alicja Skoczylas

Komputer i Unia
25 kwietnia br. wrêczone zosta³y nagrody laureatom konkursu informatycznego, który odby³ siê w Gimnazjum Miejskim im. W³adys³awa Jagie³³y w Le¿ajsku. Jego celem by³o pog³êbienie zainteresowania informatyk¹ i poszerzenie
wiedzy zwi¹zanej z tematyk¹ wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i promocj¹ swojego miasta.
W konkursie og³oszonym na pocz¹tku
marca uczniowie, korzystaj¹c z programu
Power Point, mieli za zadanie samodzielnie przygotowaæ prezentacjê na jeden sposród trzech tematów: * Patron mojej szko³y, * Polska w Unii Europejskiej, * Moja
miejscowoœæ.
Konkurs cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów naszego
gimnazjum, którzy z³o¿yli bardzo ciekawe
i dobrze wykonane prace propaguj¹ce zagadnienia zwi¹zane z Unia Europejsk¹ i
promocj¹ swojego miasta. Uczniowie w
swoich pracach wykorzystywali wiadomoœci zdobyte podczas lekcji, lektury prasy i
korzystania z Internetu.
O ocenie prezentacji zadecydowa³a komisja konkursowa, która ocenia³a zawartoœæ merytoryczna, ciekawy sposób przedstawienia i oryginalnoœæ ujêcia tematu,
trafnie dobrane i wykorzystane techniki
multimedialne oraz niezawodnoœæ pracy w
systemie Windows 98/ME/2000/XP.
Laureatem I nagrody zosta³ Marek Kêdziorek z klasy 1c, który z³o¿y³ pracê na
temat „Moja miejscowoœæ”. II miejsce zaj¹³
Marek Czapla z klasy 3i za prezentacjê
Polski w Unii Europejskiej, III – Ma³gorzata Kendziorek z klasy 3i za prezentacjê
„Moje miasto”. Komisja przyzna³a te¿ kilka wyró¿nieñ, które otrzymali: Dominik
Ku³acz (3g), Anna GoŸdziewska (2a), Piotr
Sarzyñski (1a), £ukasz Pêcak (2b), Tomasz Wiêc³aw (1h).
Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Ma³gorzata Karaœ, Bo¿ena Leniart,
Jerzy Œwita i Tomasz Chrz¹stek.

(ab)

...

krok do przodu

Od lat odbywa siê konkurs „Ferie na
sportowo, bezpiecznie i zdrowo”. Celem
konkursu jest zaktywizowanie szkó³ do organizacji ciekawych, kulturalnych i bezpiecznych ferii w miejscu zamieszkania
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i
wszystkich szkó³ ponad podstawowych.
W tym roku odby³a siê X jubileuszowa
edycja tego konkursu.
Przebiega³ on w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnokrajowym. I w dwóch kategoriach: najlepiej zorganizowane ferie w
œrodowisku miejskim oraz w œrodowisku
wiejskim.

zenty. Ka¿da szkolna delegacja postara³a
siê o to, by pozostawiæ w Ministerstwie
pami¹tkê. My przywieŸliœmy piêkny wielkanocny stroik wykonany przez uczniów
naszej szko³y.
Kiedy zabrzmia³a zapowiedŸ wrêczenia
nagrody za zdobycie pierwszego miejsca w
kraju wœród szkó³ miejskich, serca bi³y
nam tak mocno, ¿e omal nie wyskoczy³y z
piersi. Og³oszono: „laureatem I miejsca
zosta³a Szko³a Podstawowa nr 3 im. kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Le¿ajsku”.
Rozpiera³a nas duma. Gratulacje, b³yski
fleszy... Dyplom wrêczy³ nam podsekretarz

Pierwsi w kraju
Gdy tylko kuratorium Oœwiaty og³osi³o
X edycjê konkursu, dyrekcja naszej szko³y
postanowi³a zg³osiæ nas. Ju¿ wtedy program ferii by³ zaplanowany i mo¿na powiedzieæ zapiêty na ostatni guzik. Nie trzeba
by³o nic zmieniaæ ani poprawiaæ. Regulamin konkursu narzuci³ na nas czyli na
szko³ê obowi¹zek przygotowania oryginalnej dokumentacji, której wykonanie sta³o
siê dla uczniów nie przymusem lecz jeszcze jedn¹ wspania³¹ zabaw¹.
Ferie zimowe przebieg³y bezpiecznie, co
wcale nie znaczy, ¿e nudnie, wrêcz przeciwnie. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Mi³oœnicy sportu mieli zajêcia SKS, najm³odsi urz¹dzali „Ogród pani Zimy”, starsi uczniowie poszerzali sw¹ wiedzê z ulubionych przedmiotów na zajêciach kó³ek
zainteresowañ. Ekolodzy szukali w lesie
przyjació³, dokarmiali ptactwo i zwierzynê.
Ostro trenowali sportowcy, æwiczy³y te¿
nasze zespo³y artystyczne. Do tego stopnia, ¿e nawet biwakowali w szkole. A wraz
z nimi nasi wychowawcy i nauczyciele.
Ale ferie zimowe minê³y. Ju¿ prawie o
nich zapomnieliœmy. Zmieni³a siê pora
roku, a wraz z ni¹ przysz³o kultywowaæ inne
zwyczaje – trzeba by³o przecie¿ jakoœ zauwa¿yæ pierwszy dzieñ wiosny i choæby
symbolicznie utopiæ marzannê.
Nied³ugo potem pani dyrektor naszej
szko³y El¿bieta Dmitrowska-Kaduk otrzyma³a wiadomoœæ, z kuratorium, ¿e zajêliœmy pierwsze miejsce wœród szkó³ miejskich województwa podkarpackiego za zorganizowanie zimowych ferii i zosta³a zakwalifikowana do etapu drugiego, czyli ogólnopolskiego.
Nie wierzyliœmy w odniesienie sukcesu
w takiej skali, bo nasza szko³a po raz pierwszy przyst¹pi³a do tego konkursu, ale w
g³êbi duszy mieliœmy nadziejê, ¿e siê nam
poszczêœci. I... tak siê sta³o! Wygraliœmy w
kraju! Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu uzna³o, ¿e w naszej szkole ferie zimowe zorganizowane zosta³y najlepiej ze
wszystkich szkó³. Zajêliœmy pierwsze miejsce! Wiadomoœæ ta rozesz³a siê po szkole z
szybkoœci¹ torpedy. Cieszyliœmy siê bardzo, ale wci¹¿ z niedowierzaniem pytaliœmy,
czy to rzeczywiœcie jest prawda.
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu zosta³y zaproszone trzyosobowe
delegacje ze szkó³, które zajê³y trzy pierwsze miejsca oraz otrzyma³y wyró¿nienia w
obu kategoriach. Z naszej szko³y delegacjê
stanowi³y dwie uczennice o najwy¿szej
œredniej – Anna Szamik z klasy Vb i Joanna Borowska z klasy VIa (to ja) i oczywiœcie pani dyrektor El¿bieta Dmitrowska-Kaduk. W dniu uroczystoœci (15 kwietnia
br.) spotka³yœmy siê przed szko³¹ o pi¹tej
rano. O dziesi¹tej przywita³y nas wielkie,
otwarte bramy Ministerstwa Edukacji i
Sportu. W ogromnej sali przywitali nas organizatorzy konkursu i zanim nast¹pi³o
oficjalne rozdanie nagród, dyplomów i wyró¿nieñ, rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna
– na salê wkroczy³ zespó³ taneczny „Brawko”. W pierwszej kolejnoœci uhonorowani
zostali laureaci w kategorii szkó³ w œrodowisku wiejskim. Gratulacje, ¿yczenia, pre-

stanu w MENiS Adam Giersz. Kiedy emocje nieco opad³y, poprosi³yœmy, ¿eby z³o¿y³
na nim tak¿e swój podpis.
Oficjalna czêœæ uroczystoœci dobieg³a
koñca. Zaproszono nas na poczêstunek. W
pustym wczeœniej korytarzu sta³y sto³y zastawione pó³miskami pe³nymi przek¹sek,
a wokó³ by³a wystawa najciekawszych kronik uczestników konkursu. Nasza kronika przykuwa³a uwagê i widz¹c to, znów
rozpiera³a nas duma.
Wróci³yœmy do Le¿ajska zmêczone, ale
szczêœliwe. I nie wróci³yœmy z pustymi rêkami! Bo jeœli jest konkurs, s¹ i nagrody.
Wygraliœmy i dostaliœmy 12 porz¹dnych
rowerów górskich i zestaw s³owników oraz
encyklopedii PWN. Gdy tylko dotar³ do
szko³y transport z rowerami, natychmiast
wypróbowaliœmy je – podobno osi¹gaj¹

prêdkoœæ 100 kilometrów na godzinê.
Teraz, gdy jest ju¿ po wszystkim, chyba wszyscy zgadzaj¹ siê z tym, ¿e warto by³o
startowaæ w tym konkursie i to nie tylko
dla nagród. Nasze zimowe ferie by³y naprawdê udane – bezpieczne, kulturalne i
sportowe. W ubieg³ym roku te¿ takie by³y,
ale wtedy jeszcze nie braliœmy udzia³u w
tym konkursie. Pierwszy start i taki sukces! To dodaje skrzyde³, ale te¿ jeszcze bardziej mobilizuje.

Joanna Borowska

uczennica kl. VIa
SP nr 3 w Le¿ajsku

...

30 kwietnia w szkole odby³o siê wojewódzkie podsumowanie tego konkursu.
„Trójka” to najm³odsza szko³a w mieœcie, funkcjonuje dopiero drugi rok. Jest
nowoczesna, wprost b³yszcz¹ca czystoœci¹
i – jak siê okaza³o – pod ¿adnym wzglêdem
nie ustêpuj¹ca najlepszym. Na fina³owe
podsumowanie zjecha³y do niej delegacje
ze wszystkich szkó³ podkarpackich bior¹cych udzia³ w konkursie. Goœæmi honorowymi byli: dyrektor Wydzia³u Nadzoru
Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej Podkarpackiego Kuratorium Oœwiaty Alina
Pieni¹¿ek, starszy wizytator tego¿ kuratorium Krystyna B³otnicka oraz burmistrz
Le¿ajska Tadeusz Trêbacz wraz ze swoim
pe³nomocnikiem do spraw kultury, oœwiaty i sportu Henrykiem Œwit¹. Wszystkich
wita³a z równ¹ serdecznoœci¹ dyrektor El¿bieta Dmitrowska-Kaduk. Goœcie sk³adali
gratulacje oraz wrêczali upominki i dyplomy zarówno gospodarzom jak i delegacjom
ze szkó³ startuj¹cych w konkursie. Najwiêcej ciep³ych s³ów us³yszeli nauczyciele i
uczniowie „Trójki”. Nie szczêdzi³ pochwa³
zw³aszcza burmistrz T. Trêbacz, który przypomnia³ sukcesy szkolnej dru¿yny minisiatkarzy oraz wrêczy³ pisemne podziêkowania nauczycielom. Wœród przemawiaj¹cych by³ te¿ przewodnicz¹cy samorz¹du
uczniowskiego Micha³ Rejman, który wrêczy³ kolegom przyby³ym z innych szkó³ koszyki ze s³odyczami i upominkami.
Przed goœæmi popisa³y siê szkolne mar¿onetki, chór i orkiestra – wszyscy w nowiutkich, gustownych uniformach. Okazja
by³a nie tylko uroczysta ale i bardzo radosna. Ca³y gmach, udekorowany piêknie na
ten dzieñ, wprost rozbrzmiewa³ muzyk¹.

EZ
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decyzje

Specjalna strefa
w Le¿ajsku

Na terenie województwa podkarpackiego
istnieje obecnie mo¿liwoœæ utworzenia obszaru inwestycyjnego w ramach funkcjonuj¹cych ju¿ stref ekonomicznych. S¹ to: Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec i
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wis³osan. Zgodnie z ustaw¹ o
specjalnych strefach ekonomicznych wszelkie decyzje dotycz¹cych tych obszarów le¿¹
w kompetencji Rady Ministrów, która podejmuje decyzjê w drodze rozporz¹dzenia na
wniosek ministra zobligowanego do dzia³ania stosownym wnioskiem gminy. Miasto
Le¿ajsk zg³osi³o swój akces. Bo utworzenie
takiej strefy oznacza powstanie nowych zak³adów produkcyjnych, a co za tym idzie
stworzenie nowych miejsc pracy.
Burmistrz Le¿ajska z³o¿y³ stosowny wniosek o utworzenie obszaru inwestycyjnego specjalnej strefy ekonomicznej w mieœcie do Agencji Rozwoju Przemys³u w Warszawie, która pe³ni funkcjê zarz¹dcy obu stref na terenie Podkarpacia. Za³¹cznikami do wniosku oprócz
dokumentacji geodezyjno-prawnej i uzasadnienia s¹: uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie wyra¿enia zgody na utworzenie strefy
oraz listy intencyjne firm, zamierzaj¹cych
prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie planowanym objêciem stref¹. Maj¹c to na
uwadze podjêta zosta³a przez Radê Miejsk¹
uchwa³a w sprawie ustanowienia na terenie
Le¿ajska rejonu inwestycyjnego Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. – Strefa zacznie funkcjonowaæ wówczas – mówi burmistrz Le¿ajska Tadeusz Trêbacz - gdy Rada Ministrów
zaakceptuje wskazany przez nas teren, a my
oprócz terenu wska¿emy równie¿ inwestora.
Musimy siê spieszyæ, bo czas dzia³a na niekorzyœæ strefy; wpierw by³y ulgi (prawie 100
procent, potem 80 i 60) w podatkach dochodowych, w tej chwili jest tylko jedna ulga – w
wydatkach inwestycyjnych, która wynosi 65
procent nak³adów. Inwestorzy s¹. Jednym z
nich jest Bogdan Paw³owski, w³aœciciel „Conresu” w Rzeszowie oraz sklepów „Europa”.
Mamy z³o¿one listy intencyjne, biznes plan
zosta³ przedstawiony w³aœciwym organom.
Bogdan Paw³owski zamierza wydzier¿awiæ od Miasta zak³ad „Uni Mode”, który obecnie jest w z³ej kondycji finansowej (ma zaleg³oœci z tytu³u p³acenia za wynajem, p³ace w
wysokoœci 800–1000 z³otych miesiêcznie
wyp³acane s¹ w kilku ratach). Na jego podwalinach chce stworzyæ w Le¿ajsku filiê „Conresu”. W firmie tej zatrudnienie ma znaleŸæ
oko³o 180 pracowników, a œrednia p³ac brutto wynosiæ w przysz³ym roku niewiele ponad
dwa tysi¹ce z³otych. Rzecz kolejna. Na obszarze 1,15 ha za „Uni Mode” Bogdan Paw³owski zamierza stworzyæ nowy zak³ad pracy, produkuj¹cy tarcze œcierne tzw. gumówek. Inwestycja kosztowaæ ma ponad 1,8
miliona z³otych, zatrudnienie – oko³o 20
osób. Tereny te wraz ze znajduj¹cymi siê na
nich budynkami, w momencie utworzenia
specjalnej strefy ekonomicznej, sprzedane
zostan¹ w drodze przetargów. Trzecim zak³adem produkcyjnym, który ma powstaæ w Le¿ajsku, w tej strefie, ma byæ wytwórnia wód
gazowanych i niegazowanych oraz napojów
opartych na komponentach soków „Hortino”.
Atest na produkcjê wód zosta³ przyznany.
Obszarem dzia³alnoœci ma byæ czêœæ obiektów Fabryki Maszyn.
– Na tym nie koniec – mówi burmistrz. –
Czynimy starania o przejêcie z Agencji Rynku Rolnego piêtnastu hektarów ziemi nad
Sanem, gdzie „Kruszgeo” robi³o ju¿ odwierty,
wyniki s¹ pozytywne, i jest powa¿nie zainteresowane tym terenem. Zamierzamy go sprzedaæ tej firmie, poniewa¿ jest to w obopólnym
interesie. „Kruszgeo” zatrudnia oko³o 700
osób, ma 24 jednostki w terenie w województwach po³udniowo-wschodniej Polski. Ma
zamiar rozwin¹æ wspó³pracê z le¿ajskimi Silikatami.
Jaki to koszt dla miasta stworzenie obszaru inwestycyjnego specjalnej strefy ekonomicznej?
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– Od œrodków, które uzyskamy ze sprzeda¿y mienia inwestorom, 40 procent wartoœci mamy przekazaæ Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu lub Mielcu, czyli tej,
której cz¹stk¹ bêdziemy. Ale te pieni¹dze
wróc¹ na poprawê infrastruktury, na drogi,
kanalizacjê itd.
Wiadomoœæ z ostatniej chwili:
13 maja br. prezes Zarz¹du Agencji Rozwoju Przemys³u (w odpowiedzi na list burmistrza Le¿ajska z 18 kwietnia br.) przes³a³
wiadomoœæ, ¿e podj¹³ decyzjê o stworzeniu w
Le¿ajsku obszaru inwestycyjnego mieleckiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park”.
Jest zatem wielka szansa, ¿e w Le¿ajsku
powstan¹ niebawem nowe zak³ady produkcyjne i nowe miejsca pracy.
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Jesteœ bezrobotnym
– zarejestruj siê!!!
Jaki jest rzeczywisty poziom bezrobocia
w powiecie le¿ajskim i w kraju? Tak do koñca nikt nie wie.
Statystyki opieraj¹ siê na danych z rejestrów urzêdów pracy. Ale wiadomo, ¿e obok
zarejestrowanych bezrobotnych istnieje trudna do ustalenia grupa osób, które nie pracuj¹, ale z ró¿nych przyczyn nie ubiegaj¹ siê o
status osoby bezrobotnej. Taka sytuacja
powoduje z jednej strony zafa³szowanie faktycznego poziomu bezrobocia, z drugiej zaœ
strony uniemo¿liwia udzielenie pomocy w
uzyskaniu pracy bezrobotnym mieszkañcom
naszego powiatu oraz korzystanie z bezp³atnej opieki medycznej. Pod koniec lutego br.
stopa bezrobocia, czyli procentowy udzia³
zarejestrowanych bezrobotnych wœród aktywnych zawodowo osi¹gnê³a w powiecie le¿ajskim wartoœæ 17,5 procent, kszta³tuj¹c siê
na poziomie wy¿szym ni¿ œrednia dla regionu podkarpackiego (17,4 proc.). Mimo, i¿ jest
to bardzo wysoki poziom bezrobocia, jednoczeœnie okazuje siê on znacznie ni¿szy od
przeciêtnego w kraju (18,8 proc.). Wynika to
st¹d, ¿e w coraz wiêkszej liczbie powiatów na
terenie kraju sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ni¿ u nas. Z ka¿dym miesi¹cem przybywa powiatów, w których bezrobocie przekracza 30 procent, czyli co najmniej co trzecia
osoba jest bez pracy. Wed³ug danych GUS w
koñcu marca br. w kraju by³o blisko 60 takich powiatów. Je¿eli sytuacja ta utrzyma
siê przez kolejne miesi¹ce i ostatniego dnia
czerwca 2003 (zgodnie z ustaw¹) stopa bezrobocia w naszym powiecie bêdzie ni¿sza, ni¿
przeciêtnie w kraju, wówczas z dniem 1 stycznia 2004 roku ulegnie zmianie d³ugoœæ
okresu pobierania zasi³ku dla bezrobotnych. Zasi³ek w naszym powiecie bêdzie
wyp³acany tylko przez 6 miesiêcy.
Obecnie okres pobierania zasi³ku wynosi
12 miesiêcy. Skrócenie okresu pobierania zasi³ku spowoduje utratê oko³o 4 milionów z³otych, które trafiæ by mog³y do kieszeni bezrobotnych. Wp³ynie to te¿ na kondycjê kasy miejskiej i bud¿et miasta, bo po wyp³atê œwiadczeñ
socjalnych ustawi siê znaczne wiêksza kolejka
ludzi bez œrodków do ¿ycia. Odbije siê tak¿e
na lokalnej gospodarce. Zmniejszeniu ulegnie
trudna dzisiaj do oszacowania kwota na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia
itp. W podobnej sytuacji znalaz³ siê ju¿ jeden
z s¹siednich powiatów, w którym 30 czerwca 2002 roku poziom bezrobocia okaza³ siê
byæ ni¿szy, ni¿ przeciêtny w kraju. Rezultat
tego wyniku by³ dotkliwy – od stycznia br.
bezrobotni pobieraj¹ zasi³ek nie przez 12
miesiêcy lecz jedynie przez 6. Jeszcze w ubieg³ym roku (ale ju¿ po czerwcu) dosz³o tam do
znacznych zwolnieñ, w wyniku których bezrobocie wzros³o i przekroczy³o poziom krajowy. Ale by³o za póŸno! Bo dniem decyduj¹cym o rozpiêtoœci czasowej wyp³acania
zasi³ku jest 30 czerwca ka¿dego roku. Wiêc
zwiêkszony stan bezrobocia nie wp³yn¹³ ju¿
na zmianê d³ugoœci pobierania zasi³ku przez
osoby bezrobotne. Stracili oni mo¿liwoœæ
otrzymywania go przez ca³y rok.

Jedyn¹ szans¹ uchronienia siê przed tak¹
w³aœnie sytuacj¹ jest zarejestrowanie siê w
Powiatowym Urzêdzie Pracy ka¿dego, kto nie
ma sta³ego zatrudnienia. Bo to jest stwierdzenie faktu – nie pracuje, bo nie ma dla niego
pracy. Czêsto zdarza siê tak, ¿e ludzie, którzy
pobierali zasi³ek dla bezrobotnych i szukali
pracy, nie znajdywali jej, mimo poœrednictwa
Urzêdu Pracy. Teraz czuj¹ siê zawiedzeni i nie
rejestruj¹ siê jako bezrobotni, bo nie wierz¹,
¿e znajd¹ zatrudnienie. Ale oni wci¹¿ jednak
s¹ bez pracy! Gdyby wszyscy, którzy nie mog¹
podpisywaæ codziennie listy obecnoœci z zak³adzie pracy, zarejestrowali siê w Urzêdzie
Pracy, wskaŸnik bezrobocia w Le¿ajsku
by³by z pewnoœci¹ wy¿szy od wskaŸnika
ogólnokrajowego. A wtedy w przysz³ym roku
bezrobotni dostawaliby zasi³ek przez 12 a nie
przez 6 miesiêcy. A to im grozi. Jakie jest
wyjœcie z tej sytuacji? Wszyscy, którzy nie
maj¹ pracy, powinni siê do tego przyznaæ i
wype³niæ w PUP odpowiedni dokument bez
wzglêdu na to, czy wierz¹ w to, ¿e j¹ uzyskaj¹. W ten sposób pomog¹, jeœli nie sobie, to
innym. A poza tym – nie wszystkim, którzy
chc¹ i mog¹ pracowaæ, Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e pomóc; z ca³¹ pewnoœci¹ nie mo¿e
pomóc tym, o których nie wie, ¿e s¹ osobami
bezrobotnymi.

Beata Tkaczyk

Sprz¹tanie
usamodzielnione
W le¿ajskim ZOZ-ie zosta³ wydzielony dzia³
higieny szpitalnej. Tworz¹ go salowe ze wszystkich oddzia³ów i sprz¹taczki. Wszystkie podlegaj¹ teraz jednej szefowej – kierowniczce
dzia³u higieny. Najwa¿niejsze cele, które przyœwieca³y tej reorganizacji to poprawa stanu
sanitarno-epidemiologicznego szpitala i wyrównanie obci¹¿enia prac¹ osób sprz¹taj¹cych. Nie bez znaczenia jest te¿ mo¿liwoœæ
zaoszczêdzenia paru groszy.
Do tej pory salowe podlega³y pielêgniarkom oddzia³owym, teraz maj¹ w³asn¹ szefow¹. Nadal pozostaj¹ na oddzia³ach i pracuj¹
wed³ug grafików u³o¿onych przez oddzia³owe. Kierowniczk¹ dzia³u higieny jest Bo¿ena
Olszewska. Oprócz szefowania paniom salowym i sprz¹taj¹cym B. Olszewska przejê³a
nadzór nad wydawaniem œrodków czystoœci
i dezynfekcyjnych. Jest to novum, bo do tej
pory nikt nie kontrolowa³ dok³adnie iloœci
tych chemikaliów i nie zastanawia³ siê, dlaczego jeden oddzia³ zu¿ywa ich wiêcej ni¿
inne. Nie by³o te¿ œcis³ej kontroli nad jakoœci¹ sprz¹tania. Kolejn¹ zalet¹ wydzielenia
sprz¹tania jest lepszy ni¿ do tej pory wgl¹d w
grafiki salowych w ca³ym szpitalu. Kierowniczka dzia³u higieny mo¿e w razie potrzeby sprawnie i szybko przesuwaæ personel z oddzia³u
na oddzia³ – w zale¿noœci od potrzeb. Mo¿e
przecie¿ zdarzyæ siê, ¿e na przyk³ad na chirurgii ktoœ zachoruje lub ¿e z innego powodu
pracuj¹ce tam salowe s¹ przeci¹¿one prac¹.
Decyzja o przesuniêciu na ten oddzia³ – na
potrzebny okres – jednej lub kilku salowych
z innego oddzia³u, na którym nie ma tyle pracy, bêdzie nale¿a³a do niej. Utworzenie dzia³u
higieny w strukturach organizacyjnych ZOZu to zaledwie próba generalna przed jeszcze
dalej id¹c¹ reform¹. Po kilku miesi¹cach próby dyrektor og³osi przetarg dla firm zajmuj¹cych siê sprz¹taniem. Ta z nich, która go
wygra, przejmie obowi¹zek zapewnienia czystoœci w szpitalu. Ca³y dzia³ higieny wyjdzie
wówczas ze struktur ZOZ-u. Przetarg zakoñczy siê rozstrzygniêciem pozytywnym tylko
pod warunkiem, ¿e wygrywaj¹ca firma zatrudni na co najmniej trzy lata wszystkie
salowe pracuj¹ce aktualnie w ZOZ-ie oraz ¿e
koszty wykonania ich us³ug nie bêd¹ dla
ZOZ-u wy¿sze ni¿ s¹ obecnie.
Wszystkie zmiany budz¹ zrozumia³y niepokój pracowników. Tak jest i w tym przypadku. Wydaje siê jednak, ¿e salowe, które obawiaj¹ siê zwolnieñ, nie maj¹ do tego powodów, poniewa¿ nie tylko nie strac¹ pracy, ale
niektórym wrêcz jej przybêdzie.
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W ruchu bezpiecznie
W ostatnich latach znacznie wzros³o natê¿enie ruchu drogowego. Nawet na drogach lokalnych jest na tyle du¿e, ¿e stanowi
realne zagro¿enie dla jego uczestników. Szczególnie, ze wzglêdu
na specyfikê m³odego wieku, zagro¿enie to dotyczy najm³odszych.
Bardzo wa¿ne staje siê wiêc prowadzenie dzia³añ, które poprawiaj¹ stan bezpieczeñstwa na drodze.
Dziêki dzia³alnoœci kilku osób, w tym
szczególnie sier¿. szt. Bogdana Latuszka
z Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Le¿ajsku, pomocy i przychylnoœci dyrektora
Gimnazjum Miejskiego im W³adys³awa Jagie³³y W³adys³awa Py¿a oraz przy wspó³pracy z nauczycielem Gimnazjum Dariuszem Latuszkiem ju¿ po raz kolejny 24
kwietnia 2003 roku zosta³ przeprowadzony powiatowy turniej wiedzy dotycz¹cy znajomoœci przepisów ruchu drogowego. Gospodarzem eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego by³o Gimnazjum
Miejskie w Le¿ajsku.
W wyniku eliminacji wstêpnych do turnieju zakwalifikowa³y siê dru¿yny z: Gimnazjum w Nowej Sarzynie, Kury³ówce, Grodzisku Górnym i Gimnazjum Miejskie z
Le¿ajska. Uczestnicy eliminacji powiatowych w czêœci pierwszej turnieju mieli do
rozwi¹zania test wielokrotnego wyboru ze
znajomoœci przepisów ruchu drogowego.
¯adnemu uczestnikowi nie uda³o siê rozwi¹zaæ testu bezb³êdnie. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, ¿e pytania by³y trudne, ale ciekawe i pozwalaj¹ce wykazaæ siê perfekcyjn¹ znajomoœci¹ przepisów.
W czêœci praktycznej uczestnicy mieli
do pokonania na rowerze sprawnoœciowy
tor przeszkód. Pokonuj¹c rowerem takie
przeszkody jak: slalom kó³kowy, korytarz
z desek, bramka wisz¹ca, równowa¿nia,
tarka, przewo¿enie przedmiotu, slalom
miêdzy pacho³kami wszyscy musieli wykazaæ siê doskona³ym opanowaniem pojazdu. Uczestnicy pokonywali tor ró¿nymi
technikami. Jedni szybciej inni wolno, staraj¹c siê nie dotkn¹æ przeszkód i utrzymaæ
równowagê w czasie przejazdu. Turniej
odbywa³ siê w przyjaznej i mi³ej atmosferze oraz przy doskona³ej organizacji.
Wszystkim rywalizuj¹cym kibicowali gimnazjaliœci z le¿ajskiej szko³y. Dobra zabawa nie przeszkodzi³a wy³oniæ zwyciêskiej
dru¿yny. Komisja sêdziowska w sk³adzie:
sêdzia g³ówny – sier¿. szt. Bogdan Latuszek – KPP w Le¿ajsku, cz³onkowie: Jan
Cisek – przedstawiciel Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego, Bo¿ena Leniart – nauczycielka Gimnazjum Miejskiego i Dariusz Latuszek – nauczyciel Gimnazjum Miejskiego ustali³a w wyniku prze-

prowadzonych eliminacji nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ:
I miejsce zdoby³o Gimnazjum Grodzisko Górne – 227 pkt., II miejsce – Gimnazjum Miejskie im W³adys³awa Jagie³³y w
Le¿ajsku – 174 pkt., III miejsce – Gimnazjum Kury³ówka – 152 pkt., IV miejsce –
Gimnazjum Nowa Sarzyna – 25 pkt.
Do etapu wojewódzkiego zosta³a zakwalifikowana dru¿yna z Gimnazjum w Grodzisku Górnym w sk³adzie: Bartosz Pawul,
Tomasz Dr¹¿ek i Micha³ Wojnarski.
Dziêki sponsorom wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali upominki rzeczowe.
Dru¿yny za zajête miejsca otrzyma³y dyplomy a najlepsza dru¿yna z r¹k dyrektora
Gimnazjum w Le¿ajsku odebra³a pami¹tkowy puchar.
Cieszy fakt, ¿e s¹ jeszcze przedsiêbiorstwa i osoby prywatne, które wspieraj¹ finansowo tak potrzebne inicjatywy i rozumiej¹ koniecznoœæ prowadzenia dzia³añ profilaktycznych w tym zakresie. Nale¿¹ do nich:
PBDiM S.A. w Le¿ajsku, Zak³ad Us³ug Motoryzacyjnych Z.W. Haszto, Firma Budowlana „Primont” – Z. i T. Konieczny, poœrednictwo ubezpieczeniowe – Smycz, Stacja Paliw
Auto-Gaz Chamiec i Student, PPHU Pr¹dex
– Chmielecki, Sk³ad czêœci zamiennych – H.
Bereziewicz i F. Ha³aj. Wszystkim wspieraj¹cym sk³adam podziêkowania.
Pomimo starañ organizatorów w turnieju nie uczestniczyli przedstawiciele Gimnazjów z Gminy Le¿ajsk.

Dariusz Latuszek

Fot. Jerzy Œwita

Dzieñ póŸniej powiatowy fina³ konkursu, przeprowadzony zosta³ w Szkole Podstawowej nr 2 w Le¿ajsku. Wziê³o w nim udzia³
15 uczniów, reprezentantów szkó³ podstawowych powiatu. Pierwsze miejsce zdoby³a
Szko³a Podstawowa w Brzózie Królewskiej
(233 punkty), drugie – SP w Grodzisku Dolnym (196 pkt.) i kolejne: SP nr 2 w Lezajsku (70 pkt.), SP w Rudzie £añcuckiej (30
pkt.) oraz SP w Brzyskiej Woli (13 pkt.).
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowana zosta³a reprezentacja Szko³y Podstawowej im. T. Hollendra w Brzózie Królewskiej.
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Toczeñ w roli g³ównej
24 kwietnia 2003 r. odby³a siê w Le¿ajsku konferencja naukowo-szkoleniowa internistów i reumatologów województwa podkarpackiego. By³a poœwiêcona chorobie o nazwie – toczeñ trzewny uk³adowy oraz antybiotykoterapia w
reumatologii.

Konferencja odby³a siê w sali widowiskowej Domu Kultury. Na jej otwarcie przyby³y w³adze miasta, powiatu i dyrektorzy
le¿ajskiego szpitala. Przed rozpoczêciem
obrad podkarpaccy interniœci i reumatolodzy oraz zaproszeni goœcie obejrzeli wystêp m³odszej i starszej grupy zespo³u „Ziemia Le¿ajska”, zespo³u „Meritum” dzia³aj¹cego przy DK oraz paradê wielkanocnych
turków z Grodziska Dolnego.
W czêœci merytorycznej wyst¹pili zaproszeni naukowcy: dr med. Bogna Dratwianka z Kliniki Chorób Tkanki £¹cznej Instytutu Reumatologicznego w Warszawie, doc.
dr hab. med. Andrzej Pluta – konsultant
województwa podkarpackiego w dziedzinie
chorób wewnêtrznych, doc. dr hab. med.
W³odzimierz Samborski z Kliniki Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz s³awa
w swojej dziedzinie – prof. dr hab. med.
Jacek Szechiñski – konsultant krajowy
w dziedzinie reumatologii z Zak³adu Reumatologii AM we Wroc³awiu. Konferencji
przewodniczyli dr Marian Wójcik – przewodnicz¹cy oddzia³u podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
oraz dr n. med. Marek Siennicki przewodnicz¹cy oddzia³u podkarpackiego Towarzystwa Internistów Polskich. Organizatorami w Le¿ajsku byli ordynatorzy oddzia³ów
reumatologicznego i wewnêtrznego: Jan
Marczak i Marian Kamiñski.
W trakcie konferencji w kuluarach DK
firmy farmaceutyczne rozdawa³y wszystkim chêtnym materia³y promocyjne.
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pisz¹ do nas
Dwa problemy
A przy dobrej organizacji i wspólnej
wyrozumia³oœci mo¿na po³¹czyæ w jeden i
sprawa z g³owy.
By³o to w latach szeœædziesi¹tych czy
siedemdziesi¹tych ju¿ dok³adnie nie pamiêtam, jaki to by³ czas. Czyta³em w gazecie
artyku³, ¿e ka¿dy turysta japoñski jest wywiadowcom i przez to Japonia jest krajem
bogatym. Nie chodzi tu o szpiegostwo w
sprawach politycznych, lecz gospodarczych.
Turysta japoñski zwiedzaj¹c fabrykê w obcym pañstwie, jest wszystkim szczegó³owo
zainteresowany. Powraca jeden, drugi i nastêpny, sk³adaj¹ wiadomoœci w ca³oœæ, jeszcze ulepszaj¹ i nie wydaj¹ pieniêdzy na patent, a maj¹ u siebie coœ nowego.
Ja, kiedy znalaz³em siê w latach piêædziesi¹tych we Wroc³awiu i okolicach, pracowa³em z pozosta³ymi Niemcami w Polsce,
ale nie d³ugo, do czasu powo³ania do wojska, a po powrocie ich ju¿ nie by³o, wyjechali. W czasie rozmowy po polsku mówili,
¿e trzeba zawsze patrzyæ w przysz³oœæ, a
Polak nie potrafi. Godzinê myœli i ca³y dzieñ
buduje i póŸniej rozbiera. Niemiec dzieñ
myœli, dwie, trzy godziny robi, ale jest zrobione. Mo¿na to i teraz zauwa¿yæ na przedmieœciach Wroc³awia jak s¹ domy pobudowane.
W tamtych czasach motoryzacja zaczê³a siê rozwijaæ, ale gara¿e by³y pobudowane pod ka¿dym domem, myœlami szli w
przysz³oœæ. Jechaæ do po³udniowych s¹siadów – S³owacja i Czechy – jakie maj¹ drogi! Nie spotyka siê zamkniêtych ramp na
przejazdach kolejowych, s¹ albo tunele,
albo wiadukty, drogi przysz³oœci.
W Stanach Zjednoczonych, za parê miesiêcy przejecha³em bardzo du¿o mil i zwiedzi³em kilka stanów. Zobaczy³em wiêcej ni¿
nie jeden Polak tam mieszkaj¹cy ponad
dwadzieœcia lat na sta³e, bo pilnuje pracy.
Jeœli tam ktoœ buduje sklep, bank czy
jakiœ zak³ad, musi wybudowaæ parking, bo
inaczej nikt do niego nie przyjedzie i... bankrut.
Spotyka³em – nie w du¿ych miastach,
ale w ma³ych – banki, do których nie trzeba by³o z samochodu wysiadaæ, aby pobraæ
pieni¹dze. Od œciany banku by³o zadaszenie na d³ugoœæ samochodu i parê stanowisk. Klient wje¿d¿a³ na stanowisko, wk³ada³ czek do szuflady – coœ w rodzaju zsypu. Tylko zaszumia³o i czek poszed³, a za
oko³o dwie minuty wraca³y dolary ju¿ odliczone.
W Le¿ajsku mamy bank NBP, nowy
budynek, a taki wielki problem z zaparkowaniem auta. W XXI wieku!
Drugi problem to remont budynku po
dawnym kinie.
Szanowni Radni Miasta, pomyœlcie
trzeŸwo i popatrzcie w przysz³oœæ. Mieszkañcy wybrali Was, aby u³atwiaæ im ¿ycie,
nie kieszenie czyœciæ. Poprzednia Rada na
mieszkañców na³o¿y³a d³ug. Licz¹c na ka¿dego mieszkañca nie wy³¹czaj¹c noworodków, którzy na œwiat jeszcze s³abo patrz¹,
ten d³ug to ponad 120 z³.
Wyburzyæ budynek dawnego kina! Zostanie pó³ miliona na remont, a na tym 19
arowym terenie wybudowaæ parking z przygotowaniem na wielopoziomowy, kiedy bêdzie wiêcej pieniêdzy i potrzeba wiêcej
miejsc.
Trafi siê konkurent i wybuduje bank na
wiosce z parkingiem nowoczesnym, a w
mieœcie zostanie jako zabytek, razem z
poczt¹ pusty.
W Ameryce zbankrutowane fabryki zarz¹d miasta burzy i czysty teren sprzedaje
nowemu nabywcy, bo wyjdzie taniej ni¿
wyniesie przeróbka po której dalej bêdzie
stara rudera.
Architekci nie przewidzieli, a teraz widoczne s¹ b³êdy. Nale¿y je naprawiæ. Parking jest przysz³oœci¹ na pokolenia, a kino
to przesz³oœæ.

Mieszkaniec Le¿ajska
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sekrety garnka
S E K R E T Y
G A R N K A

Kuchnia „Biuletynu
Miejskiego” pod
redakcj¹ specjalistyki
w dziedzinie ¿ywienia
Hanny
Janiszewskiej-Celej
Wiosna! Nareszcie przysz³a! A¿ chce
siê porz¹dkowaæ, odnawiaæ, upiêkszaæ
domowe ogródki… A my sami? Czy nie
nale¿y siê nam wiosenna odnowa? Szara cera, matowe w³osy, dziwne zmêczenie i sennoœæ szczególnie po po³udniu.
Organizm sygnalizuje, ¿e brakuje mu
witamin i innych „sk³adników od¿ywczych”. Gdzie ich szukaæ ?
Danie dla zdrowia i urody, które przyczyni siê do zmiany wygl¹du i samopoczucia, a spo¿ywane przez co najmniej 2 tygodnie to „surówka piêknoœci” wed³ug I.
Gumowskiej, zaczerpniêta z ksi¹¿ki „Pszczo³y i ludzie”.
Objawy
Szara zmêczona cera
Przebarwienia skóry
Zaczerwieniona
skóra, pêkaj¹ce
naczynia krwionoœne
Gêsia skórka
S³abe, rozdwajaj¹ce
siê paznokcie
Wypadanie w³osów
S³abe zêby
Dra¿liwoœæ, pobudliwoœæ, sk³onnoœæ do
depresji

3 ³y¿ki p³atków owsianych,
5–6 ³y¿ek zimnej, przegotowanej
wody,
5 ³y¿ek mleka lub œmietanki,
1–2 ³y¿ki miodu,
7–10 posiekanych orzeszków laskowych,
1 du¿e lub 2 mniejsze jab³ka,
ewentualnie: trochê soku z cytryny
i pokrojone owoce œwie¿e lub mro¿one.
P³atki namoczyæ w wodzie, dodaæ miód
i orzeszki. Zostawiæ na noc lub na 1 godzinê. Potem dodaæ starte na tarce umyte jab³ko, skropiæ sokiem z cytryny. Ewentualnie
jeszcze dos³odziæ cukrem, rozcieñczyæ mlekiem lub œmietank¹ np. dla rekonwalescentów. Mo¿na te¿ dodaæ inne owoce sezonowe jak jagody, truskawki, pokrajane
owoce z kompotu itp., ale te dodatki nie s¹
konieczne. Jeœæ powoli, d³ugo ¿uæ.
Ta surówka zjedzona na œniadanie da
nam uczucie sytoœci na kilka godzin.
Do spo¿ywanych potraw warto dodawaæ
œwie¿¹ natkê pietruszki, rze¿uchê czy szczypiorek, bo zawieraj¹ du¿o naturalnej witaminy C, tak potrzebnej na przednówku.
Korzystajmy ze s³oñca, za¿ywajmy ruchu na œwie¿ym powietrzu i – jak radz¹ dietetycy – pijmy wodê mineraln¹ bogat¹ w
mikroelementy.

Niedobór sk³adnika
Przyk³ady zalecanych produktów
(-ów) w po¿ywieniu
Marchew i jej przetwory, natka pietruszWitaminy: A, C, B1,
kwas foliowy, mangan ki, pomidory, broku³y, fasola czerwona,
zielona herbata, nabia³, owoce cytrusowe
Oliwa z oliwek, orzechy, broku³y, kie³ki
Witaminy: B12, E
pszenicy, makrela, tuñczyk
Witaminy: C, PP
Orzechy, ryby, natka pietruszki, owoce
cytrusowe, chude miêso
Witaminy: A, PP

Marchew i jej przetwory, pomidory,
natka pietruszki, orzechy, broku³y
rzodkiewka, zielony groszek, orzechy,
Witamina B2, krzem,
siarka, ¿elazo
owoce jagodowe, podroby, mleko i przetwory mleczne, makrela, herbata ze
skrzypu
Kwas pantotenowy,
Orzechy, fasola, natka pietruszki, piemagnez, ¿elazo, cynk czywo pe³noziarniste, kie³ki pszenicy,
podroby
Wapñ, fluor
Mleko i produkty mleczne, sardynki,
p³atki zbo¿owe
Witamina PP, wapñ,
Mleko i pozosta³e produkty mleczne,
magnez
kakao, pieczywo pe³noziarniste, orzechy,
kasze, fasola

Griluj z nami

Moda na grillowanie staje siê coraz
powszechniejsza i nie zadawala nas ju¿
tylko kie³basa z ogniska.
Zbli¿a siê czas ró¿nych uroczystoœci rodzinnych, krótkich spotkañ na œwie¿ym powietrzu czy w ogrodzie. Chêtnie, zjedlibyœmy coœ innego, ni¿ tradycyjne potrawy.
Proponujê poeksperymentowaæ w ogrodzie
przy grillu. Ka¿dy z nas ma swoje ulubione
smaki, a talenty kucharskie mo¿na odkryæ
u siebie przy tej w³aœnie okazji. Tutaj nie
trzeba œciœle trzymaæ siê przepisów. Trochê wyobraŸni i… do dzie³a.
Miêso przeznaczone do pieczenia na
grillu trzeba koniecznie odpowiednio przygotowaæ. Mog¹ to byæ wszystkie gatunki
miês, raczej chude i koniecznie wczeœniej
zamarynowane (bejcowane). Zyskuje wtedy na smaku i aromacie. Przed pieczeniem
miêso powinno byæ osuszone, unikniemy
„pryskania” w trakcie pieczenia i nieprzyjemnych zapachów wydzielaj¹cych siê podczas spalania soków i kapi¹cego t³uszczu.
Zaprawa do steków z cielêciny, wieprzowiny lub wo³owiny na 4 porcje:
3–4 ³y¿ki oleju
1–2 ³y¿ki soku cytrynowego
2–3 ³y¿ki winiaku
przyprawa zio³owa do miês z grilla lub
zmieszaæ: tymianek, bazyliê, cz¹ber, czo-

snek i przyprawê typu Vegeta lub podobn¹.
Wszystkie sk³adniki dok³adnie mieszamy,
nacieramy porcjê miêsa i pozostawiamy w
marynacie przez 1–2 godziny lub d³u¿ej.
Atrakcyjne i ³atwe w wykonaniu s¹
szasz³yki. Mo¿na ³¹czyæ kawa³ki miêsa z
ró¿nymi warzywami owocami. Np.: miêso
drobiowe z pieczarkami, cebul¹, papryk¹,
ananasem albo wieprzowe z boczkiem, cebul¹, papryk¹ lub czosnkiem.
Sama „zwyk³a” kie³basa zyska na atrakcyjnoœci, je¿eli przygotujemy z niej szasz³yki dodaj¹c choæby plastry cebuli i boczku.
Proponujê spróbowaæ upiec na grillu
kaszankê. Uwa¿aæ nale¿y jednak aby nie
uszkodziæ jelita – bo bêdzie „kipieæ” w trakcie pieczenia. Podaæ do niej mo¿na warzywa upieczone na grillu zawiniête w foliê
aluminiow¹, np. cukiniê, dyniê, bak³a¿any, paprykê. Trzeba tylko pamiêtaæ, by pieczenie zacz¹æ od warzyw, bo trwa to zdecydowanie d³u¿ej.
W oczekiwaniu na pieczone miêsa, kie³baski, szasz³yki mo¿na zaostrzyæ apetyt
podaj¹c surowe warzywa do „chrupania”
jak rzodkiewki, œwie¿e ogórki, marchewkê
krojon¹ w s³upki z dodatkiem gêstych sosów warzywnych popularnie zwanych dipami. Jest wiele gotowych, ale mo¿na spróbowaæ przygotowaæ je samemu.

...

ekologia i sport
zyczna przygotowana przez nauczyciela
U stra¿aków
muzyki – Piotra Domaradzkiego.
Œw. Florian jest patronem walcz¹cych z po¿arami i obroñc¹ od ognia, st¹d
stra¿acy zwani s¹ czasem „rycerzami
œw. Floriana”. Co roku 4 maja obchodzone jest œwiêto stra¿aka.
Za zgod¹ Józefa Nicponia, zastêpcy Komendanta Powiatowego Stra¿y Po¿arnej w
Le¿ajsku dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
4 wyruszy³y na spotkanie ze stra¿akami.
Przedszkolaki najpierw obejrza³y niektóre
pomieszczenia w budynku stra¿y, a nastêpnie pokazy sprawnoœciowe stra¿aków na
placu æwiczeñ. Z zainteresowaniem ogl¹da³y
balansowanie na linie, wspinanie siê w pe³nym uposa¿eniu po drabinie, przecinanie
metalu podobnie jak podczas akcji ratowania ludzi ze zgniecionych pojazdów w wypadkach samochodowych. Wielkie wra¿enie zrobi³ na maluchach zaimprowizowany
pokaz gaszenia po¿aru wod¹ i pian¹. Najwiêksz¹ ciekawoœæ wzbudzi³y wozy stra¿ackie z nowoczesnym i wielofunkcyjnym wyposa¿eniem oraz akcesoria i œrodki pierwszej pomocy, które mog³y dotkn¹æ lub przymierzyæ. By³y to: he³my, gaœnice, ko³nierze
usztywniaj¹ce krêgos³up itp.
Wszystkie dzieci uwa¿nie s³ucha³y opowiadania o tym jak bardzo wa¿na, niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca stra¿aka. Z otwartymi ustami i rumieñcami na
twarzach podziwia³y ka¿dy ruch niestrudzonych le¿ajskich stra¿aków. Na pytanie:
kto chcia³by zostaæ stra¿akiem? – w górze
pojawi³ siê las r¹k. Kto wie – mo¿e ta nasza wizyta przyczyni siê do tego, ¿e z naszych „zerówkowiczów” wyroœnie kilku
przysz³ych stra¿aków.
Ca³ej za³odze Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku w imieniu dzieci serdecznie dziêkujê
za wspania³¹ lekcjê pokazow¹ i poœwiêcony nam czas, a z okazji œwiêta stra¿aka
¿yczê im wszystkiego najlepszego.

Teresa Ma³ecka

„Aby Ziemia
by³a piêkna”
Pod takim has³em obchodzony by³ w
tym roku Dzieñ Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 w Le¿ajsku.
W le¿ajskiej „dwójce” obchody Dnia Ziemi na sta³e zagoœci³y w kalendarzu szkolnych uroczystoœci. 22 kwietnia br. by³
dniem wolnym od nauki, wiêc uroczystoœæ
zorganizowaliœmy w pi¹tek, 25 kwietnia.
W ramach tegorocznych obchodów
szkolnego Œwiêta Ziemi zaprezentowany
zosta³ ca³ej spo³ecznoœci szkolnej program
ekologiczny, przygotowany przez nauczycielki: Urszulê Litwin i Teresê Dydack¹-Jarek. W pierwszej czêœci odby³a siê debata
„ekologów” pod has³em: „Aby Ziemia by³a
piêkna”, której celem by³o przedstawienie
problemu zagro¿enia ¿ycia na Ziemi i uœwiadomienie roli, jak¹ uczniowie mog¹ odegraæ
w swoim najbli¿szym œrodowisku. Wszyscy
obecni na sali z du¿ym zainteresowaniem
przys³uchiwali siê tej debacie.
Druga czêœæ programu zatytu³owana
by³a „Ekoekspress”, w czasie której uczniowie poznali krótk¹ historiê ustanowienia
obchodów Dnia Ziemi, wys³uchali wierszy
i obejrzeli „sondê uliczn¹”, badaj¹c¹ stan
wiedzy spo³eczeñstwa na temat ozonu. Na
koniec przedstawiona zosta³a inscenizacja
pt. „Jaœ i Ma³gosia w wersji proekologicznej”, ukazuj¹ca „na weso³o”, jak nie nale¿y zachowywaæ siê w lesie?
Przedstawiony program artystyczny
uczy³, a jednoczeœnie bawi³, gdy¿ zawiera³
w sobie wiele humoru i du¿o treœci. Wszystkim bardzo siê podoba³ i zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. Nie bez znaczenia
dla jego odbioru by³a bogata oprawa mu-

Uczniowie naszej szko³y s¹ jednak œwiadomi, ¿e samo mówienie o zagro¿eniach
œrodowiska nie zlikwiduje problemu jego
degradacji. Dlatego przyst¹piliœmy do konkursu miêdzyszkolnego pod has³em „Zbieraj¹c surowce wtórne – chronisz œrodowisko” (organizatorem konkursu jest Miejski
Zak³ad Komunalny spó³ka z o.o. w Le¿ajsku), staraj¹c siê w ten sposób okazaæ swój
szacunek dla Ziemi. Konkurs trwa przez
ca³y rok szkolny, a jego efekty s¹ satysfakcjonuj¹ce. Wszystkie klasy aktywnie w³¹czy³y siê w zbiórkê surowców wtórnych, a najaktywniejsze z nich zosta³y nagrodzone po I
etapie trwania konkursu. Najwiêcej makulatury, opakowañ plastikowych oraz metalowych puszek zebra³y klasy: II c – I miejsce, VI d – II miejsce, II a – III miejsce.
Cieszy nas fakt, ¿e do tej akcji w³¹czyli
siê tak¿e rodzice naszych uczniów. Nic tak
bowiem nie dzia³a na kszta³towanie ekologicznych postaw m³odych ludzi, jak przyk³ad doros³ych.

(ul)

Œwiêto Ziemi
w „jedynce”

Rozwijanie i kszta³towanie pozytywnych postaw proekologicznych jak równie¿ zainteresowanie uczniów plastyczn¹ form¹ wypowiedzi by³o g³ównym celem konkursu plastycznego pod has³em:
„Œwiêto Ziemi” zorganizowanego w
Szkole Podstawowej nr 1 w Le¿ajsku.
Inicjatorem konkursu by³a Krystyna
Krawczyk – nauczycielka plastyki. Konkurs adresowany by³ do uczniów klas I –
VI, którzy dowoln¹ technik¹ wykonali w
sumie 90 prac. Komisja, oceniaj¹ca prace,
zwracaj¹c uwagê na estetykê, piêkno oraz
ogólny wyraz artystyczny, przyzna³a nagrody w dwóch kategoriach: I kategoria – klasy I–III oraz II kategoria – klasy IV–VI.
Laureatem pierwszej kategorii zosta³a
Aleksandra Horoszko, drugie miejsce zajêli: Mateusz Cisek oraz Marcin Pelc, a
trzecie przypad³o Grzegorzowi Fransowi i
£ukaszowi ¯o³yni. Kolejnoœæ w drugiej
kategorii by³a nastêpuj¹ca: 1 miejsce –
Joanna Tomala i Joanna Krawczyk, 2
miejsce – Agnieszka Babiarz i Jolanta
Gdula, 3 miejsce – Beata G¹siorowska i
Karolina Burek.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radê Rodziców.
Przez ca³y czas trwania konkursu a tak¿e po jego zakoñczeniu, wszystkie prace
mo¿na by³o podziwiaæ w szkolnej ekspozycji plastycznej.

Krystyna GoŸdziewska

Szachy Powiatowe

30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Le¿ajsku odby³y siê Powiatowe
Igrzyska Szkolne w Szachach dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Wystartowa³o 42 uczestników. Partie
rozgrywane by³y na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim. Zmaganiom szachistów towarzyszy³o wiele emocji, gdy¿ pierwsze trzy miejsca w ka¿dej kategorii premiowane by³y udzia³em w finale wojewódzkim.
Uczestnicy turnieju reprezentowali SP nr
1 w Le¿ajsku, SP nr 2 w Le¿ajsku, Gimnazjum Miejskie w Le¿ajsku oraz SP i Gimnazjum w Nowej Sarzynie.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Dziewczêta kl. I–III. Pierwsze miejsce:
Zuzanna Chrz¹stek – SP nr 1, drugie:
Adrianna Zdanowicz – SP nr 1 i trzecie:
Karolina Mazurkiewicz – SP nr 1.
Ch³opcy kl. I–III. Pierwsze miejsce: Amadeusz Paliwoda – SP nr 1, drugie: Krzysz-

tof Soko³owski – SP nr 1, trzecie: Arkadiusz Radomski – SP w Nowej Sarzynie.
Dziewczêta kl. IV–VI. Pierwsze miejsce:
Ewelina Pó³torak – SP nr 1, drugie: Kornelia Pietrzyk – SP nr 1, trzecie: Martyna
Zdanowicz – SP nr 1.
Ch³opcy kl. IV–VI. Pierwsze miejsce:
Mateusz Domaga³a – SP nr 1, drugie: £ukasz Osipa – SP w Nowej Sarzynie, trzecie: Sebastian Paliwoda – SP nr 1.
Gimnazjum:
Dziewczêta kl. I–III. Pierwsze miejsce:
Joanna Lisowska, drugie: Anna Lisowska,
trzecie: Ewa Saj Nowa Sarzyna.
Ch³opcy kl. I–III. Pierwsze miejsce:
Grzegorz Nosal, drugi: Micha³ B¹k, trzecie: Micha³ Cyra Nowa Sarzyna.
Wszyscy wy¿ej wymienieni szachiœci
oprócz pami¹tkowych dyplomów zapewnili
sobie udzia³ w Wojewódzkich Igrzyskach
Szkolnych w Szachach, które odbêd¹ siê
9 czerwca w Górnie. Trzymamy kciuki.

Andrzej Mazurkiewicz

„Trójka”
w pó³finale

Szko³a Podstawowa nr 3 w Le¿ajsku
by³a 25 kwietnia br. gospodarzem Rejonowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w
mini-siatkówce ch³opców.
Podopieczni Jana Macha i tym razem nie
zawiedli swoich sympatyków i jako jedyni
wœród szkó³ z miasta i powiatu le¿ajskiego
awansowali do pó³fina³u igrzysk wojewódzkich, wygrywaj¹c zawody powiatowe.
Aby osi¹gn¹æ sukces, musieli kolejno
pokonaæ: SP nr 2 Bratkowice (2:0), SP nr 1
Rakszawa (2:0) i SP nr 11 Rzeszów (2:1).
Zespó³ „Trójki” wyst¹pi³ w sk³adzie:
J. Zygmunt, M. Baran, M. Borek, D. Sier¿êga, M. Kamiñski, P. Borkowski, P. Wojtyna, M. Kuras, K. Maruszak, M. Cymerman.

(aw)

Puchary rektora

4 i 5 kwietnia br. odby³ siê w Stalowej Woli III Turniej Pi³ki Siatkowej
dziewcz¹t i ch³opców o Puchar za³o¿yciela i rektora Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej.
Uczestniczy³o w nim dziesiêæ zespo³ów
dziewcz¹t i dwanaœcie zespo³ów mêskich
ze szkó³ œrednich.
W wyniku sportowej rywalizacji pierwsze miejsca przypad³y siatkarkom i siatkarzom z Zespo³u Szkó³ Licealnych z Le¿ajska.
Dziewczêta w sk³adzie: Renata Dudek,
Barbara Juszczyk, Aldona Mieleszko,
Magda Janas, Kamila Kosior, Paulina Ziobro, Iwona Staroñ, Ma³gorzata B³¹dek i
Lucyna Kruk pokona³y wszystkie przeciwniczki wygrywaj¹c kolejno po 2:0 z LO Tarnobrzeg (25:15, 25:20), LO Bi³goraj (25:15,
25:8), LS Stalowa Wola (25:12, 25:11), LO
KEN Stalowa Wola (25:9, 25:10). Opiekunem zespo³u jest mgr Adam Kowalski.
Ch³opcy w sk³adzie: Marcin Œliwa,
Rafa³ Limanowski, mateusz Mazurek,
S³awomir Mokrzycki, Miros³aw Fil, Mateusz £yko, Micha³ Tokarz, Jakub Tara
i Jacek Czapla pokonali wszystkie zespo³y. Wygrywaj¹c kolejno: z LO Stalowa Wola
2:0 (25:15, 25:22), ZS II Stalowa Wola 2:0
(25:20, 25:18), ZSZ Stalowa Wola 2:0
(25:15, 25:17), LO KEN stalowa Wola 3:1
(25:22, 23:25, 25:21, 26:24). Opiekunem
zespo³u jest mgr Zbigniew Trêbacz.
Turniej przebiega³ w sportowej i bardzo
serdecznej atmosferze, która udzieli³a siê
wszystkim uczestnikom.
Otwarcia i zakoñczenia Turnieju dokona³ rektor uczelni prof. dr hab. Jan Chojka. Za trzy pierwsze miejsca zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe. Wszyscy zostali zaproszeni do udzia³u
w kolejnym, IV Turnieju za rok.

(ak)
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na ryby

Zebranie
sprawozdawcze
w Rzeszowie

Spinningowe
Dni Le¿ajska
Zapraszam serdecznie na zawody
Grand Prix
wêdkarskie z okazji obchodów Dni Le¿ajOkrêgu Rzeszów 2003 ska.

10 maja br. odby³o siê w Rzeszowie siê
zebranie sprawozdawcze z udzia³em Zarz¹du Okrêgu, Okrêgowej Komisji Rewizyjnej,
Okrêgowego S¹du Kole¿eñskiego i Prezesów Kó³ Okrêgu. Z naszego ko³a udzia³
wziêli koledzy: Grzegorz Gorzkiewicz – prezes naszego Ko³a zarazem Sekretarz Zarz¹du Okrêgu, Stanis³aw M¹czka – wiceprezes Ko³a i wiceprezes ds. Sportu przy Zarz¹dzie Okrêgu oraz Lech Soko³owski
„œwie¿o upieczony” sekretarz Okrêgowej
Komisji Rewizyjnej (kol. Soko³owski zosta³
wybrany do Okrêgowej Komisji Rewizyjnej
podczas II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okrêgu Rzeszów 8 kwietnia br.).
Przedstawiono sprawozdania z dzia³alnoœci za rok 2002: Zarz¹du Okrêgu, Zak³adu Rybacko wêdkarskiego, S¹du Kole¿eñskiego, natomiast Komisja Rewizyjna podsumowa³a i oceni³a dzia³alnoœæ tych organów okrêgu. W dyskusji podjêto temat Zak³adu Rybacko-wêdkarskiego, który przestaje istnieæ w tej formie, a od 1 lipca br.
gospodarstwa w Korniaktowie i Dobrzechowie przechodz¹ pod Zarz¹d Okrêgu. Gospodarstwa po³o¿one na terenie Okrêgu PZW
Kielce przechodz¹c¹ pod zarz¹d Kielc. Dyskutowano bie¿¹ca tematykê PZW i miêdzy
innymi podjêto uchwa³ê, maj¹c¹ na celu
umo¿liwienie podjêcia kroków dla uzyskania mo¿liwoœci wêdkowania w okrêgach
Przemyœl i Krosno przez naszych wêdkarzy.
Zarz¹d Okrêgu chce doprowadziæ do sytuacji gdzie na jedn¹ op³atê bêdziemy ³owiæ w
ca³ym województwie podkarpackim. Na
pewno zadowoli to wielu naszych wêdkarzy.
Mi³ym dla akcentem by³o wrêczenie
dyplomu dla najlepiej dzia³aj¹cego w 2002
roku ko³a PZW okrêgu Rzeszów.
Z r¹k prezesa Zarz¹du Okrêgu Emila
Wiœniewskiego dyplom odebra³ kol. Gorzkiewicz.
Dodatkow¹ premi¹ jest 600 kg karpia w
zarybieniu jesiennym, lub równowartoœæ w
innych rybach (bior¹c pod uwagê ceny karpia nagroda ma wartoœæ oko³o 5600 z³otych).
To kolejne uhonorowanie naszych wêdkarzy
i naszego trudu w³o¿onego w spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz PZW i naszego Ko³a.

27 kwietnia br. spotkaliœmy siê nad rzek¹ Wis³ok w miejscowoœci ¯arnowa, aby
rozpocz¹æ kolejny rok zmagañ najlepszych
spinningistów naszego Okrêgu. Tym razem
pisz¹cy te s³owa jak i pozostali koledzy z
Le¿ajska siê nie spisali...
W zawodach wziê³o udzia³ 36 zawodników. Z³owiono 39 sztuk ryb (klenie, jazie,
okonie). £¹czna waga z³owionych ryb:
8,440 kg.

Mistrzostwa Ko³a
Drgaj¹cej Szczytówki

6 kwietnia br. odby³y siê Mistrzostwa
Ko³a Drgaj¹cej Szczytówki.
Mistrzem Ko³a zosta³ Andrzej D¹browski. Nale¿y dodaæ, ¿e zawody odby³y siê w
ciê¿kich warunkach atmosferycznych. Powrót zimy: silny wiatr i mróz to wszystko
nie pomaga³o w wêdkowaniu.

Otwarcie sezonu
szczupakowego

Pseudonim do czegoœ zobowi¹zuje (esox
to szczupak)... Niestety, jak do tej pory nie
z³owi³em wymiarowego szczupaka, tak
samo zreszt¹ jak i wielu z tych, którzy
pierwszego maja z wielkimi nadziejami
wyruszyli nad wodê.
Kolejne majowe dni nie przynosi³y efektu, a adrealinê podnosi³y mi tylko informacje o sukcesach innych wêdkarzy (tu nale¿y wspomnieæ o 85 cm szczupaku kol. Leszka Flaka – podobno wa¿y³ ponad 4,5 kg!).
Ja muszê uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, bo chyba nie prêdko z³owiê tak¹ sztukê. Tych Kolegów, którym uda siê z³owiæ du¿¹ rybê, proszê o zdjêcia i informacje o po³owie – bêdziemy je publikowaæ w Biuletynie.
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Miejsce I: Arkadiusz Kierepka Nowa
Sarzyna; miejsce II: Miros³aw W¹sowicz
Strzy¿ów; miejsce III: Stanis³aw £uczak
Nowa Sarzyna.

W sobotê, 31 maja, od godziny 6 rano
rywalizowaæ bêd¹ seniorzy o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta. Natomiast od
godziny 14 walczyæ bêd¹ dzieci i m³odzie¿
o Puchar Burmistrza Miasta.
¯yczê zwyciêstwa i dobrej zabawy!

Konkurs Plastyczny
Konkurs o którym pisa³em we wczeœniejszym Biuletynie jeszcze siê nie zakoñczy³, ale prace, które otrzyma³em do tej
pory, s¹ naprawdê dobre.
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Problemy
* Wyj¹tkowe ciep³o spowodowa³o, ¿e
m³odzie¿ k¹piel na Florydzie rozpoczê³a ju¿
w pierwszych dniach maja.
Po raz kolejny zadajê sobie pytanie: jak
u³o¿ony jest plan lekcji, ¿e a¿ tak wielu
m³odych i bardzo m³odych ludzi przebywa
nad zalewem do po³udnia? Du¿e „branie”
ma obecnie wino w kartonach – bo takich
œmieci po nich pozostaje najwiêcej.
* Upraszam zmotoryzowanych mieszkañców Le¿ajska, by przeje¿d¿ali wewnêtrznymi drogami nad zalewem z prêdkoœciami „spacerowymi”. W innym przypadku podnosz¹ tumany kurzu, a nie jest
to przyjemne dla znajduj¹cych siê akurat
nad wod¹ wêdkarzy czy innych osób.
* Wêdkarzom przypominam o obowi¹zku sprz¹tania na swoim stanowisku.
Sprz¹tajcie swoje stanowiska, nawet jeœli nie s¹ to Wasze œmieci. Zwracajcie
proszê uwagê na osoby, które œmiec¹ i
upominajcie je. Postaramy siê ustawiæ
dodatkowe stojaki na œmieci, mo¿e to trochê pomo¿e.
* Zgodnie z regulaminem Amatorskiego
Po³owu Ryb oraz przepisami ustawy o Rybactwie Œródl¹dowym z³owionych ryb nie
wolno sprzedaæ! Ponadto ryby przeznaczone do zabrania do domu nale¿y uœmierciæ
(tu k³ania siê ustawa o Ochronie Zwierz¹t).
Piszê o tym dlatego, ¿e mam coraz wiêcej sygna³ów o przekazywaniu z³owionych
ryb ró¿nym osobom, mniej lub bardziej
zaprzyjaŸnionym z danym wêdkarzem, do
ich prywatnych stawów i oczek wodnych.
Gdyby to by³y ma³e iloœci, mo¿na by
sprawê zbagatelizowaæ. Wygl¹da jednak na
to, ¿e proceder ten w skali naszego powiatu to setki kilogramów (!) w ci¹gu roku.
Aby ukróciæ ten proceder, Spo³eczna
Stra¿ Rybacka, wraz z Pañstwow¹ Stra¿¹ Ryback¹ i Policj¹ bêdzie podejmowaæ
kroki w celu egzekwowania przepisów dotycz¹cych tych spraw. Proszê wiêc o niebagatelizowanie problemu, tak aby nie
spotka³y kolegów niepotrzebne nieprzyjemnoœci.
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Gimnazjum Wola Zarczycka – Anna
Siuzdak

Zawody
dla dzieci i m³odzie¿y
Prócz zawodów na Florydzie w dniu 31
maja z okazji Dni Le¿ajska planujemy równie¿ zawody dla dzieci i m³odzie¿y w dniu
8 czerwca o PUCHAR BIULETYNU MIEJSKIEGO (na tym samym zbiorniku). Zbiórka zawodników o godzinie 8 rano – zawody nie potrwaj¹ d³ugo, wiêc rodzice i opiekunowie bêd¹ mogli spokojnie wzi¹æ udzia³
w referendum unijnym.
Wczeœniej 1 czerwca planujemy zawody na zbiornikach O¿anna (zbiórka dzieci
o godzinie 8 rano) oraz Brzóza Królewska
(zbiórka dzieci o godzinie 17).
Szczegó³y na og³oszeniach, które przeka¿emy równie¿ do zainteresowanych
szkó³.

Stanis³aw „Esox” M¹czka

...

tajemnice kolekcjonera

Monety królewskie
okresu z³otowego (XVI–XVIII)
Historia pieni¹dza polskiego
(ci¹g dalszy)

Zygmunt III Waza (1587–1632)
Bardzo d³ugie, bo trwaj¹ce 45 lat panowanie Zygmunta III,
pierwszego króla ze szwedzkiej dynastii Wazów na tronie polskim,
cechuje niezwykle bogata dzia³alnoœæ mennicza. Nigdy wczeœniej,
ani ju¿ nigdy póŸniej, nie mieliœmy do czynienia z tak¹ ró¿norodn¹ i obfit¹ produkcj¹ pieni¹dza kruszcowego. Za Zygmunta III
czynnych by³o a¿ siedem mennic, bij¹cych monety koronne (Olkuszu, Poznaniu, Wschowie, Bydgoszczy, Malborku, Lublinie
i Krakowie), nastêpnie mennica w Wilnie, bij¹ca monety litewskie, dalej mennice miejskie, emituj¹ce monety ryskie, toruñskie,
gdañskie, elbl¹skie, wschowskie, poznañskie i ³ob¿yñskie.
Oprócz tej obfitoœci pieniêdzy wystêpowa³a olbrzymia ich ró¿norodnoœæ od maleñkich denarków z niskiej jakoœci kruszcu poczynaj¹c, a na wspania³ych z³otych sztukach koñcz¹c. Przecie¿ to
w³aœnie w czasie trwania tego panowania powsta³a najwiêksza
moneta z³ota w ca³ej ponad 1000-letniej historii polskiego pieni¹dza – s³ynna 100-dukatówka o wadze 350 g.

Przechodz¹c do monet litewskich, mamy kolejno – 2 denary
i szel¹gi. Nastêpnie – grosze, rzadkie pó³toraki z lat 1619–1620
i wreszcie trojaki. Istnieje wœród nich wiele rzadkoœci. Szczególnie poszukiwane s¹ trojaki z herbem ³abêdŸ Podskarbiego
Andrzeja Zawiszy i trojak z ostatniego roku emisji. Z³ote monety
litewskie (1, 3, 5 i 10 dukatów) s¹ dziœ wszystkie niezmiernie rzadkie, niektóre znane jako unikaty.
Monety wschowskie – to tylko ma³e srebrne denary – wszystkie dziœ rzadkie. Monety ³ob¿enickie i poznañskie to te¿ denary
oraz ternary. Wszystkie te monety s¹ na ogó³ rzadkie.
Natomiast Gdañsk prezentuje nam wielkie bogactwo emisji.
Oprócz denarów, emitowano ternary (trzeciaki), grosze, trojaki,
a tak¿e przepiêkne orty. Ort z 1608 r. jest nadzwyczaj rzadki, inne
roczniki nale¿¹ do monet raczej pospolitych. Oprócz wymienionych tu gatunków monet, Gdañsk bi³ przez wiele lat bardzo du¿e
iloœci dukatów. Wszystkie nale¿¹ do monet poszukiwanych, a wiele
roczników jest bardzo rzadkich.
Z monet toruñskich znamy rzadkie æwierætalary, pó³talary
i talary z pó³postaci¹ króla, a tak¿e okolicznoœciowe talary z panoram¹ p³on¹cego miasta. Ponadto dukaty z popiersiem króla
i okolicznoœciowe trzydukatówki z widokiem p³on¹cego Torunia.
Przechodz¹c do monet ryskich, wymieniæ nale¿y szel¹gi, które generalnie bior¹c nale¿¹ do monet pospolitych, nastêpnie doœæ
rzadkie pó³toraki i trojaki. Natomiast dukaty ryskie s¹ niezmiernie rzadkie, zaœ piêkny portugal (10 dukatów) z 1592 r. z ca³¹,
stoj¹c¹ postaci¹ króla na awersie i herbem Rygi na rewersie
– stanowi niezwyk³¹ rzadkoœæ.
Warto choæ parê s³ów napisaæ o monetach szwedzkich Zygmunta III, które bi³ w latach 1593–1599 wprawdzie jako król szwedzki, ale które te¿ nosz¹ tytu³y króla polskiego (POL.REX), a w wypadku du¿ych nomina³ów – równie¿ tarcze herbowe Polski i Litwy.
We wspomnianym okresie bite by³y 2 i 4 penningary, 1 fryg
(czyli jedna czwarta öre), nastêpnie pó³, 1, 2 i 4 öre, 1 marka,
pó³talary i talary (wartoœci 4 marek). Te ostatnie monety s¹ piêkne i wygl¹dem bardzo zbli¿one do talarów koronnych. Wysokie
nomina³y s¹ dziœ szczególnie drogie i rzadkie, a niektóre wrêcz
unikatowe. Oprócz wymienionych emisji, monety Zygmunta III
bi³o równie¿ miasto Rewal (dzisiejszy Tallin).
Ilustracj¹ tekstu jest kserokopia s³ynnej monety 100–dukatowej Zygmunta III z 1620 roku.

Wojciech Wirski

S³ynna moneta 100-dukatowa Zygmumta III z 1621 r.
Przechodz¹c do wykazu emisji monetarnych, zwiêz³ego ich
omówienia, zaczynam od monet koronnych. Bito denary, terrnary czyli trzeciaki, masowo szel¹gi i pó³grosze. Nastêpnie grosze
koronne z lat 1593–1603 wszystkie rzadkie lub bardzo rzadkie.
Kolejnym gatunkiem monet, zupe³nie nowym w polskim mennictwie, s¹ pó³toraki, tzn. monety wartoœci pó³tora grosza.
Niezbyt wielk¹ natomiast emisj¹, musia³y byæ trzykrucierzówki bite w latach 1615–1618, gdy¿ nie s¹ one pospolite.
Nastêpn¹ natomiast olbrzymi¹ grupê monet – najbardziej charakterystyczn¹ dla mennictwa Zygmunta III – stanowi¹ trojaki,
niezmiernie popularne monety srebrne o wartoœci 3 groszy. Trojaki jego nosi³y na awersie portret w³adcy. Natomiast na rewersie
trojaki maj¹ w olbrzymiej swojej wiêkszoœci charakterystyczne
poziome napisy i tylko niektóre, bardzo rzadkie odmiany z 1588 r.
maj¹ koronowan¹, piêciopolow¹ herbow¹ tarczê.
Kolejnym gatunkiem monet s¹ szóstaki. Najwczeœniejsze (bite
od 1595 r.) wzorowane by³y na trojakach. S¹ one bardzo rzadkie.
Po d³ugiej przerwie dopiero w 1623 r. bicie tych monet wznowi³a
mennica krakowska.
Nowym gatunkiem monety, który w Polsce pojawi³ siê po raz
pierwszy w³aœnie za Zygmunta I, by³y orty – du¿e ju¿ monety srebrne o wadze nieco ponad 7 gramów pomyœlane jako odpowiednik
jednej czwartej talara. Na awersie mia³y pó³postaæ króla z mieczem, jab³kiem królewskim, a na rewersie koronowane tarcze
herbowe i oczywiœcie, odpowiednie legendy. Roczniki 1621–1624
s¹ pospolite, natomiast wczeœniejsze i póŸniejsze szalenie rzadkie. Pó³talary koronne maj¹ podobny rysunek jak orty, ale wszystkie s¹ rzadkie. Nastêpnym nomina³em s¹ talary, wielkie monety
srebrne o wadze oko³o 29 gramów. Oprócz wy¿ej omawianych talarów znanych jest wiele niezmiernie rzadkich talarów medalowych – klipy talarowe, talary tzw. monogramowe, talary z popiersiem króla w wysokim kapeluszu i inne.
Oprócz monet srebrnych, w okresie panowania Zygmunta III
bito w niespotykanych dotychczas iloœciach monety z³ote – dukaty i ich wielokrotnoœci. Z³oto koronne Zygmunta III jest dziœ jednak bardzo rzadkie. Oprócz wymienionych tu monet z³otych, w
czasie panowania Zygmunta III powsta³a wspomniana ju¿ na pocz¹tku moneta 100-dukatowa. Stemple do niej wykonane przez
znanego artystê medaliera Samuela Ammona stanowi¹ misterne
arcydzie³o sztuki rytowniczej, a moneta ta traktowana jest przez
niektórych autorów jako medal.

Filatelistyka
Arkusik wydany przez pocztê Republiki Konga.
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