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W numerze

Pani

Zofii Kazubińskiej
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

SYNA
składają

Starosta Leżajski, Zarząd Powiatu Leżajskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Stanisław Kornasiewicz

GWIADKA BETLEJEMSKA

Patrz!,

już gwiazdka betlejemska puka do okna,
śniegu płatki tańczą, nocą utulone,
siano pachnie na stole,
a dusza samotna czeka,
aż przyjdziesz,
tęsknoty szalone,
dręczą dusze wspomnienia,
a myśli skłębione
gonią z opłatkami
z życzeniem dla bliskich,
co tam daleko czekają wieczoru
i opłatkiem
dzielą się życzeniem
by tu na walizkach,
przez oceanów głębiny,
nadziei ostatkiem,
gonię
- uściskać Was wszystkich.
Jezus,
co przychodzi dziś w majestacie prostoty,
dobroci oblewa nas łaską,
nadziei w niedoli
to co boli,
gnębi i ciąży,
zostawmy zgryzoty
sami weźmy czyste sumienie,
chodźmy powoli
pokłonić się Bogu,
co nas utuli do serca
On, obłudą nas nie karmi,
otrze z oczu słone łzy
przeprosić Go muszę,
ja grzeszny bluźnierca
jedyną miłością
jesteś miłością
jesteś Boże Ty.

Toronto, grudzień 2004.
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Szanowni Państwo, Czytelnicy „Kuriera Powiatowego”

Kolejny numer czasopisma, który oddajemy w Wasze ręce, jest numerem świątecznym.
Mając nadzieję, że wielu czytelników sięgnie po „Kuriera Powiatowego” w czasie Świąt Bożego Narodzenia, 

pragnę po raz kolejny skierować do Państwa mój apel. 
Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego, a także murów i baszt klasztornych, objęta wspólnym projektem, 

została zakończona. Udało się nam wykonać wszystkie prace zgodnie z zaplanowanym terminem, mimo iż 
pojawiło się w trakcie inwestycji wiele trudnych zadań – robót dodatkowych, koniecznych do wykonania, 
by wyremontowane budynki służyły nam wszystkim przez długie lata. W Dworze Starościńskim pragniemy 
utworzyć Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Zwracam się więc do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek zbiory lub wiedzą, gdzie takowe 
mogą się znajdować, by skontaktowali się ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku.

W dniu 03 grudnia 2007r. nastąpiło w obecności wielu zacnych osób przecięcie wstęgi i poświęcenie 
obiektu. Dziękuję wszystkim, którzy w tej uroczystości wzięli udział. 

W kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach będziemy przygotowywali ekspozycje i wystawy, na które pragnę zaprosić wszystkich 
mieszkańców naszego powiatu oraz przybywających do nas gości.

Moim najskrytszym, a zarazem najszczerszym marzeniem jest to, by jak najszybciej powstało u nas prężne i dynamicznie dzia-

łające muzeum. Chciałbym, aby oddane do użytku obiekty stały się miejscem spotkań mieszkańców ziemi leżajskiej  - centrum życia 
kulturalnego. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim pokoju i miłości, niechaj szczęśliwa gwiazda 
świeci nad naszym powiatem, jednocząc ludzi dobrej woli. 

Niech Rok 2008 będzie dla mieszkańców ziemi leżajskiej rokiem sukcesów i spełniających się marzeń.
Starosta Leżajski

Robert Żołynia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny na 
każdy dzień. 
Niech Nowy Rok będzie źródłem pomysłów  
i odwagi w podejmowaniu nowych twórczych wyzwań

Starosta Leżajski 
oraz 
Zarząd Powiatu Leżajskiego

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, 

życiowego optymizmu, zawodowej i osobistej pomyślności.
Niech opłatek z wigilijnego stołu stanie się znakiem 

miłości i przebaczenia, a betlejemska gwiazda przyniesie 
pokój i nadzieję na lepsze jutro

W imieniu Radnych Rady Powiatu Leżajskiego 
Przewodniczący – Jan Kula 
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3 grudnia br. odbyło się otwarcie Dworu Starościńskiego, w którym mieścić się 
będzie Muzeum Ziemi Leżajskiej. Starosta Leżajski przywitał wszystkich przybyłych 
gości, którzy przyczynili się do realizacji i zakończenia tak wielkiej inwestycji, jaką 
było wyremontowanie budynków Dworu Starościńskiego. W imprezie wzięli udział 
m.in.: Jan Burek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciel 
Posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza, wójtowie i burmistrzowie z terenu po-

wiatu leżajskiego, członkowie Rady Programowej ds. Muzeum, radni Rady Powiatu 
Leżajskiego, Zarząd Powiatu Leżaj-
skiego, przedstawiciele wykonawcy 
robót: firmy SKANSKA, a także 
księża z parafii Powiatu Leżaj-
skiego wraz z Kustoszem Klasztoru  
OO. Bernardynów w Leżajsku O. Jarosławem Kanią.

Uroczystość rozpoczęła się od odmówienia modlitwy przez Proboszcza Parafii 
Farnej  w Leżajsku ks. Ryszarda Królickiego oraz poświęcenia budynków. Następnie 
dokonano symbolicznego otwarcia Dworu Starościńskiego, czyli przecięcia wstęgi. 
Dalsza część uroczystości odbyła się już w Sali Konferencyjnej Dworu, gdzie wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi omawiano historię remontu Dworu Starościńskiego.

Remont Dworku Starościńskiego to inwestycja, którą prowadził Powiat Leżajski, 
a całość prac nadzorował Wydział Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego  
w Leżajsku. 

PW

Uroczyste otwarcie 
Dworu Staroœciñskiego

Proboszcz Parafii 

Farnej ks. R. Królicki 

święci budynki dworu

Starosta Leżajski R. Żołynia uroczyście przecina wstęgę

29 listopada br. odbył się V Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział ok. 300 
osób, a gośćmi specjalnymi była grupa dzieci niepełnosprawnych 
z Koziatynia na Ukrainie. Imprezą towarzyszącą było przedsta-

wienie teatralne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Jelnej w ramach projektu „Arteterapia drogą do samorealizacji 
i integracji społecznej”. Przedstawienie składało się z dwóch etiud 
pantomimicznych pt. „Wernisaż” i „Zagubiony Obraz”. Ponadto na 
scenie Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowali się mieszkańcy 
Domów Pomocy Społecznej: w Brzózie Królewskiej i Piskorowicach-
Mołynie, OREW w Laszczynach oraz goście z Ukrainy. Na za-

kończenie tej części Przeglądu uczniowie ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku odegrali przedstawienie „Żywe 
szachy”. Na ogromnej planszy uczniowie przebrani za figury szacho-

we odtworzyli przebieg bitwy polsko-szwedzkiej oraz autentycznej 
partii szachowej z 1932 r. 

W drugiej części Przeglądu uczestnicy mogli zapoznać się z twór-

czością artystyczną osób niepełnosprawnych zaprezentowaną na 
wystawach, obejrzeć wystawę fotograficzną „Osoba niepełnospraw-

na w obiektywie”, a także obserwować osobę niepełnosprawną przy pracy. W tej części 
prezentowali się: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Dom Pomocy Społecznej 
w Piskorowicach-Mołynie, Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Zakład 
Aktywności Zawodowej w Sarzynie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Leżajsku, Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
w Laszczynach, Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Leżajsku oraz Polski 
Związek Niewidomych Koło Powia-

towe w Leżajsku. Przegląd zakończył 
się zabawą taneczną.

Niepe³nosprawni artyœci

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim wymienionym wyżej placówkom i stowa-

rzyszeniom, które były współorganizatorami 
Przeglądu. Dziękujemy również tym, którzy ma-

terialnie i finansowo wsparli imprezę: Środowi-
skowemu Domu Samopomocy w Jelnej, Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Leżajsku, 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w 
Grodzisku Dolnym, PILAWA Kuczek, Skarba 
i Szydełko Sp.J, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg 
i Mostów w Leżajsku, Drukarni „Poligraf” w 
Leżajsku, FHU JEZ Zygmunt Jerzy Zygmunt 
Janusz, Firmie „Orzech” oraz „Amak-Eko” w 
Górnie.  Szczególne podziękowania składamy 
również Miejskiemu Centrum Kultury w Leżaj-
sku, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku oraz „Strzelcom” Klas Woj-
skowych Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 
pod dowództwem Waldemara Tłuczka, za pomoc 
organizacyjną.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Leżajsku
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W dniu 30.11. br w Starostwie Powia-

towym w Leżajsku odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy pomiędzy Rejonem 
Pyriatyńskim (Ukraina) a Powiatem Le-

żajskim (Polska) o wzajemnej współpracy 
w dziedzinie ekonomicznej, naukowo-tech-

nicznej i kulturalno-humanitarnej. Podpisa-

nie umowy odbyło się w ramach pobytu w 
Powiecie Leżajskim delegacji z Rejonu Py-

riatyńskiego, w skład której weszli: Oleksiej 
Pietrowicz Riabokoń - Przewodniczący Py-

riatyńskiej Rady Rejonowej, Aleksander Mi-
chaiłowicz Garkawienko – Główny Lekarz, 
Wołodimir Mikołijowicz Leluch - Naczelnik 
Wydziału Oświaty Rejonowej Administracji 
w Pyriatynie, Wołodimir Proko-

pienko Grygorowicz - Naczelnik 
Wydziału Kultury i Turystyki 
Rejonowej Administracji w Py-

riatynie, Oleksij Aleksandrowicz 
Niecziporienko - Naczelnik Wy-

działu Spraw Organizacyjnych 
Rejonowej Administracji w Py-

riatynie.  
W imieniu Powiatu Leżaj-

skiego umowę podpisali: Sta-

rosta Leżajski Robert Żołynia 

W dniach 28 - 29.11.2007 r . w Leżajsku 
– w Dworku Starościńskim - odbyły się 
warsztaty pn. „Leżajsk – mała ojczyzna 
Polaków i Żydów”.

Warsztaty były zorganizowane  przez 
Centrum Dialogu i Kultury w Krakowie 
oraz Starostwo Powiatowe w Leżajsku - 
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy 
Międzynarodowej. 

W warsztatach wzięli udział ucznio-

wie z Zespołu Szkół Technicznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku oraz z Zespołu Szkół im. Igna-

Lekcja o wspólnej historii Polaków i ¯ydów
cego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie wraz 
z opiekunami. 

Warsztaty poprowadziło kilkanaście 
osób z Polski i Izraela, w tym rabin, 
ksiądz, ocalały z zagłady żydowskiej 
w czasie wojny Józef Noyhauz, a przede 
wszystkim młodzi Żydzi, zarówno z Polski, 
jak i z Izraela. 

Pan Bogumił Pempuś, emerytowany 
nauczyciel historii, znawca i miłoś-

nik Ziemi Leżajskiej, bardzo zasłużony 
dla budowania dobrej atmosfery wokół 
chasydzkiego ruchu pielgrzymkowego 
w Leżajsku opowiedział o polsko-żydow-

skim  współistnieniu  na ziemi leżajskiej, 
a Pani Anna Ordyczyńska niezmiernie 
ciekawie opowiedziała o relacjach polsko- 
żydowskich w wielokulturowym Leżajsku. 
Uczniowie z niezwykłym zaciekawieniem 
słuchali wykładów i zwierzeń. W ramach 
warsztatów słuchacze udali się również na 
Leżajski ohel, gdzie Jacek Proszek znany 
polski badacz cmentarzy i nagrobków 
żydowskich, objaśnił żydowską symbolikę 
nagrobną, co pozwoliło młodzieży w czasie 
wizyty na kirkucie dostrzec, że także ten 
żydowski cmentarz jest świadectwem 
głębokiej wiary i bogatego duchowego 
świata ludzi, dla których Leżajsk był małą 
ojczyzną.   

Widoczny w Leżajsku entuzjazm, 
otwartość i zaangażowanie młodego poko-

lenia dają podstawy do nadziei, że w rezul-
tacie takich inicjatyw, Leżajsk będzie coraz 
jaśniejszym punktem na wielokulturowej 
mapie Polski i wzorcowym przykładem 
kształtowania przyjaznych relacji między 
nowymi pokoleniami Polaków i Żydów.

Dziękujemy za udział  w warsztatach 
wszystkim wykładowcom, prelegentom, 
opiekunom, młodzieży, Jezuickiemu CEN-

TRUM KULTURY I DIALOGU w Kra-

kowie oraz  wszystkim  zaangażowanym 
w przygotowanie warsztatów.

PW

i Wicestarosta Leżajski Józef Majkut, a stronę ukraińską reprezentował Przewodniczący 
Pyriatyńskiej Rady Rejonowej Oleksiej Riabokoń. 

Przy uroczystym podpisaniu umowy obec-
ni byli również: Członek Zarządu Powiatu 
Lucjan Czenczek, Przewodniczący Rady Po-

wiatu Leżajskiego Jan Kula oraz  pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 

W ramach wizyty delegacja ukraińska 
odwiedziła między innymi: leżajski Bro-

war, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku, Zespół Szkół Tech-

nicznych w Leżajsku, Zamek w Łańcucie, 
a także zwiedziła Kraków. 

PW

Uroczyste podpisanie umowy 
o wzajemnej wspó³pracy

Delegacja ukraińska oraz 
przedstawiciele Powiatu Leżajskiego

Od prawej: Przewodniczący Pyriatyńskiej Rady Rejonowej O. Riabokoń, 
Starosta Leżajski R. Żołynia i Wicestarosta Leżajski J. Majkut
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M.O Na wstępie chcę złożyć Panu gratulacje za osiągnię-

ty wynik w wyborach; ponad 28 tysięcy otrzymanych  głosów 

stawia Pana w czołówce osób, które weszły do parlamentu 

z największym poparciem. To zapewne dla pana potężne 

zobowiązanie?        

Z.R. Pragnę podziękować mieszkańcom Leżajska i całej Ziemi 
Leżajskiej za poparcie, które  było znaczne. Indywidualnie był to 
najlepszy wynik w powiecie, który po raz kolejny zobowiązuje 
mnie do dalszej pracy. Mam nadzieję,  że Ci wszyscy którzy oddali 
na mnie głos będą po tej kadencji usatysfakcjonowani moją pracą, 
natomiast Ci, którzy uważali inaczej przekonają  się do mojej 
osoby, o co będę się starał  właśnie poprzez pracę. 

M.O. Jak Pan uważa jaki będzie ten Sejm? Czy jest szan-

sa na odbudowanie zaufania społecznego do parlamentu, 

bo jak pamiętamy to zaufanie w poprzedniej kadencji było 

bardzo niskie.   

Z.R. W Polsce niestety mamy do czynienia z okresem, w któ-

rym parlament jest oceniany nienajlepiej. Jest kilka powodów 
takiej oceny. Pierwszy i podstawowy to sposób wyboru przedsta-

wicieli do Sejmu: ordynacja wyborcza preferująca szyldy partyjne, 
brak możliwości utożsamiania się wyborcy ze swoim przedstawi-
cielem do parlamentu. Powoduje to sytuację, że ludzie nie czują 
się do końca związani z tymi osobami, które zostały wybrane. Po 
drugie mamy do czynienia z monopolizacją życia politycznego. 
Mam tu na myśli preferowanie życia politycznego partyjnego 
łącznie z dotowaniem tych partii politycznych, które uzyskują 
najlepszy wynik wyborczy. To powoduje, że niemalże każdy śledzi 
życie polityczne przez pryzmat Warszawy i przekazu medialne-

go, który rozgrywa się w samym budynku Sejmu lub w samej 
Warszawie. W konsekwencji ludzie oceniają politykę i polityków 
tylko i wyłącznie przez pryzmat życia politycznego centralnego. 
A ten obraz był różny i często daleki od oczekiwań ludzi. Bardzo 
dużo trzeba zrobić żeby zmienić oblicze Sejmu. Przede wszystkim 
należy zwiększyć jego wiarygodność, a zrobić to należy przez  
pracę, z którą społeczeństwo będzie się utożsamiać. Uważam, że 
trzeba zmienić ordynację wyborczą. Życie polityczne powinno być 
bardziej otwarte, zbliżone do ludzi. Widzimy też jak rozwija się 
w Polsce  demokracja i jak zmieniają się oczekiwania ludzi. Na 
początku zmian w latach  1989-1990 cieszyliśmy się z wydarzeń, 
które wówczas miały miejsce. Mniej  zastanawialiśmy się wtedy 
co może zrobić rada gminy, wójt, co może zrobić generalnie sa-

morząd czy sejm. Bardziej cieszyło nas, że stajemy się państwem 
niezależnym, które może kształtować swoją tożsamość narodową, 
swoją własną politykę. Obecnie największą wagę społeczeństwo 
skupia nie na aspektach zewnętrznego postrzegania państwa 
(które też są bardzo ważne), ale na sobie. Ludzie zastanawiają  
się  jak rząd jest w stanie spełnić ich własne  oczekiwania ekono-

miczne, w jaki sposób jest w stanie zapewnić dobre wykształcenie 
dzieciom i odpowiedni poziom opieki medycznej. Ludzie myślą 
w kategorii własnych oczekiwań i potrzeb. To jest kolejny etat 
rozwoju demokracji w Polsce.  Rządzący muszą mieć świadomość, 
że jeżeli się rządzi to  odpowiada się za ten moment, za obecną 
chwilę, ale także za to co będzie za rok, dwa i dziesięć lat. Pa-

trząc na chwilę obecną wymagane są szybkie działania związane 
z naprawą służby zdrowia, dalsze reformy w oświacie i systemie 
ubezpieczeń społecznych. Potrzebujemy potężnych reform, które 
pozwolą wreszcie na zbudowanie w Polsce infrastruktury. Tutaj 

potrzeba odwagi i determinacji, i często podejmowania trudnych 
decyzji,  z których nie wszyscy będą zadowoleni. 

M.O. Jest Pan szefem Parlamentarnej Komisji Infra-

struktury, czy w aspekcie przygotowań Polski do organi-

zacji Euro 2012,  nie widzi Pan zagrożenia dla realizacji 

lokalnych inwestycji jak np. leżajska obwodnica? 

Z.R Myślę, że zagrożenie jeżeli jest to tkwi w nas samych. Ob-

wodnica powstanie, jest ona wpisana w program i nie ma takiego 
zagrożenia, żeby nie powstała. Wszystko zależy od tego na ile 
Miasto Leżajsk i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad  
są w stanie sprawnie, szybko i zgodnie z interesem okolicznych 
mieszkańców przygotować odpowiednią  dokumentację. Brak 
obwodnic Ropczyc, Jarosławia czy Przeworska spowodowany jest 

Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim „Kurierze Powiatowym” zamieszczamy 
wywiad z Pos³em na Sejm RP – panem Zbigniewem Rynasiewiczem

Ze  Zbigniewem Rynasiewiczem o Sejmie 
i sprawach wa¿nych dla miasta i powiatu
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trudnościami z zamknięciem prac nad dokumentacją, ponieważ 
wszędzie tam mieszkańcy protestowali  przeciwko ich lokalizacji. 
Nie znam takiego przypadku żeby nie powstała obwodnica czy 
inna inwestycja drogowa tam, gdzie została przygotowana pełna 
dokumentacja i stąd uważam, że jest to najważniejsze również 
dla szybkiej budowy leżajskiej obwodnicy.      

Natomiast dla mnie, jako parlamentarzysty, ważne jest to, 
jakie rozwiązania prawne zastosować, żeby całe postępowanie 
administracyjne z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę  przy-

śpieszyć. Jak zmienić i uprościć procedury, aby przyśpieszyć 
budowę obwodnic, autostrad, ale i zarazem uwzględniać interesy 
ludzi, którzy jak pokazują powyższe przykłady często  protestują  
i wstrzymują  inwestycje. Jest tutaj dla mnie jako osoby kieru-

jącej komisją infrastruktury dużo do zrobienia, szczególnie, aby 
udrożnić przepisy i wyeliminować często zupełnie niepotrzebne 
i biurokratyczne procedury. Wracając więc do leżajskiej obwodnicy 
to rolą Pana Burmistrza i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad jest przygotowanie dokumentacji, a moją ułatwienie 
realizacji inwestycji. Wiem, że prace nad dokumentacją  są mocno 
zaawansowane, jest więc duża szansa na szybką realizację tej 
ważnej dla Leżajska inwestycji. Jestem zwolennikiem powstania 
obwodnicy w Leżajsku i uważam że miasto dzięki niej dużo zyska. 
Leżajsk powinien stać się takim miastem jak np. Garwolin pod 
Warszawą, który dzięki obwodnicy stał się terenem atrakcyjnym 
dla inwestorów. 

M.O. Zakończono prace na Dworze Starościńskim. To 

z Pana inicjatywy jeszcze jako Starosty Leżajskiego przy-

gotowano projekt „Rewaloryzacji Dworu Starościńskiego 

oraz murów i baszt klasztoru OO. Bernardynów w Leżaj-

sku”. W dworze powstanie Muzeum Ziemi Leżajskiej. Jak 

Pan widzi funkcjonowanie muzeum i w jaki sposób Pana 

zdaniem zapewnić jego trwałe finansowanie?

Z.R. Leżajsk poprzez swoje atrakcje od dawna przyciąga tu-

rystów. To głównie zasługa Ojców Bernardynów, którzy użyczają 
swojego muzeum, organów i pięknej bazyliki na różne przedsię-

wzięcia, które promują nie tylko Klasztor ale przede wszystkim 
Leżajsk. Powstające muzeum będzie dopełnieniem oferty tury-

stycznej i wzmocni promocję Leżajska i całej Ziemi Leżajskiej. 
Wszyscy pamiętają w jakim stanie jeszcze 2 lata temu był Dwór 
Starościński a jak wygląda obecnie. Pomysł na utworzenie muze-

um powstał stosunkowo dawno, kiedy zastanawiano się co zrobić 
z opuszczoną szkołą. Dzisiaj wyrażam wdzięczność ówczesnej  
Radzie  i Zarządowi  Powiatu za poparcie pomysłu, a moim następ-

com Panom Kozikowskiemu i Żołyni za kontynuację i dokończenie 

inwestycji. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie i finansowanie muze-

um to moim zdaniem powinien być to wspólny  temat do dyskusji 
dla wszystkich samorządów z powiatu leżajskiego. Ja przypomnę 
moją koncepcję  utworzenia związku międzygminnego. Związek 
tworzy płaszczyznę do wspólnych dyskusji,  często twardych, ale 
w trakcie których wypracowywane są plany przedsięwzięć, które 
zamierza się wspólnie realizować, jak np. budowa dróg, tworzenie 
parków przemysłowych czy  spółek komunalnych.     

Jednym z zadań związku mogłoby być zarządzanie muzeum. 
Muzeum przypisane do związku międzygminnego byłoby  bardziej 
mobilne, z większą  zdolnością  finansową i łatwiej byłoby nim 
zarządzać. Związek stwarza też możliwości pozyskiwania dużych 
pieniędzy zewnętrznych. Uważam, że źle się stało że porzucono 
dyskusję o związku międzygminnym, bo moim zdaniem jest 
on potrzebny. Przecież gdzieś trzeba rozmawiać o problemach, 
o sposobie ich rozwiązywania, jak i nowych szansach. Taką szan-

sę na promocję i rozwój turystyki w całym  powiecie leżajskim 
stwarza właśnie muzeum.

Jak powinno wyglądać muzeum? Przede wszystkim powinno 
być placówką bardzo nowoczesną. Chcę do Leżajska zaprosić dy-

rektora Muzeum Powstania Warszawskiego Pana Ołdakowskiego, 
aby sam opowiedział jak organizował muzeum, jakie możliwości 
wykorzystywał przy jego tworzeniu. 

Nie powinniśmy cofać się do tyłu i porównywać się do muzeów 
tworzonych w latach 50-tych czy 60- tych, tylko przez najbliższe 
dwa, trzy lata i tworzyć placówkę, która będzie najnowocześniej-
sza na Podkarpaciu i która będzie dla innych wzorem. 

M.O. Przed nami nowy 2008 rok. Czy ma Pan jakieś 

szczególne plany związane z nowym rokiem?  

Z.R. Moje plany wynikają  bezpośrednio z funkcji jaką peł-
nię w parlamencie. Chcę dobrze zorganizować pracę komisji, 
mieć dobre relacje z posłami będącymi jej członkami, z moimi 
zastępcami, którymi są między innymi byli ministrowie Polaczek 
i Tchórzewski. Ważne jest,  aby członkowie komisji wiedzieli, że 
mają przewodniczącego, który wie w jaki sposób podzielić obowiąz-

ki, rozdzielić pracę, jak prowadzić sprawy legislacyjne. Jest to dla 
mnie bardzo ważne, aby komisja była sprawna, by miała dobre 
relacje z resortem i co najważniejsze - by dobrze się wpisała się 
w rozwój jakże potrzebnej Polsce nowoczesnej infrastruktury. 

M.O. Dziękuję Panu Posłowi za znalezienie czasu na 

wywiad i życzę realizacji wszystkich planów i zamierzeń.     

                                                                              

rozmawiał Marek Ordyczyński                      

Mieszkańcom Ziemi Leżajskie j 
ciepłych i pogodnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
i spełnienia marzeń  

w Nowym Roku 2008

życzy 
Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Wszys tkim Czyte lnikom „Kuri era Powia towego” 

i sympa tykom Leżajski ego Browaru
życzę, aby nadc hodzące Święta Bożego 
Narodzenia były czasem spokoju i nadzi e i 
na lepszy Nowy 2008 rok 

Mattheus Di e tvors t
Dyrektor Browaru 
w Leżajsku 
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Od 28 listopada Miejska Biblioteka 
Publiczna w Leżajsku oficjalnie nosi imię 
nowego patrona – Stanisława Wyspiań-

skiego. Uroczyste nadanie połączone było 
z wystąpieniami znamienitych osobistości 
Leżajska oraz z występem muzycznym 
pianisty Ryszarda Marchewki i tenora 
Piotra Szpary. Dzień ten wpisany został 
w obchody Tygodnia Wyspiańskiego, or-

ganizowanego przez MCK, i poprzedzony 
był licznymi konkursami recytatorskimi, 
literackimi i plastycznymi, a także cyklem 
spotkań poświęconych twórczości młodo-

polskiego artysty. 

Już 30 października dramaty Wy-

spiańskiego zagościły także na deskach 
scenicznych sali widowiskowej MCK 
w Leżajsku. Teatr Śląski wystawił u nas 
spektakl Wczoraj, dziś i jutro… - taki mi 
się snuje dramat. 

MCK, realizujące projekt sponsorowany 
ze środków ministerialnych, nie zakończyło 
na tym „wciągania” leżajskiej publiczności 
w świat teatralny Wyspiańskiego. 

We wtorkowy wieczór, 27 listopada, 
dom kultury zamienił się w bronowicką 
chatę. Ludowa kapela, kolorowe, regional-
ne stroje i pachnące swojskością potrawy 
wprawiały w weselny nastrój już przy sa-

mym przestąpieniu progu MCK-u. A były 
to przecież tylko dodatki do widowiska 
teatralno – lalkowego, które na leżajskiej 
scenie zaprezentowało Niżańskie Centrum 
Kultury „Sokół”. Ogromny sztab pracowni-
ków NCK dokonał wielkiej pracy nowego 

Jak w bronowickiej chacie 
ponad 100 lat temu…

spojrzenia na tekst Wesela. Ogromny 
szacunek do słowa napisanego ponad 100 
lat temu przez Wyspiańskiego, nie pozwolił 
na drastyczne zmiany w dramacie – czego 
efektem jest dwugodzinny spektakl anga-

żujący 17 aktorów i 9 lalek.  
Pomysł na połączenie dwóch rodzajów 

teatru: planu żywego aktora z teatrem 
lalkowym zaowocował wieloma ciekawymi 
rozwiązaniami scenicznymi. Jednocześnie 
jednak rozwiązanie takie wiąże się z ogrom-

nym wyzwaniem dla aktora, i w tym 
miejscu należy się pochwała dla zespołu 
aktorskiego NCK, zwłaszcza dla Marka 
Urbana, Tomasza Węglarza, Ewy Błądek, 
Wiesława Kieżuna i Tomasza Żbika. 

Połączenie dwóch planów gry najlepiej 
sprawdziło się w drugim i trzecim akcie. 
Lalki wykorzystano tu, aby zaznaczyć po-

zarealny charakter takich osób dramatu 
jak Stańczyk, Wernyhora, Rycerz, Chochoł 
i Upiór. Postacie te pochodzą ze świata 
sennej wyobraźni, a ich głos dobiega jakby 
z głębi.

Wszystkim scenom,  
w których występują zjawy 
towarzyszy ciemne, niebie-

skie światło, które wzma-

ga nastrój tajemniczości 
i podkreśla ich oniryczny 
charakter. 

Słowa uznania należą 
się twórczyni lalek, a za-

razem autorce prostej, ale 
niezwykle sugestywnej sce-

nografii – Paulinie Karze. 
Koloryt ludowy scenografii 
uzupełniały barwne kostiumy, za które 
odpowiedzialna była Agnieszka Jarosz, 
a także muzyka i taniec. 

W spektaklu wziął udział Zespół Pieśni 
i Tańca „Racławice”, który uzupełniał luki 
pomiędzy scenami dialogowymi, dodawał 
sztuce dynamizmu i przypominał zebra-

nym, że oto znajdujemy się na weselu, 
a sprawy najwyższej wagi państwowej roz-

grywają się na tle ludycznej atmosfery. 

O bogactwie widowiska przesądziła 
fenomenalna oprawa muzyczna przygoto-

wana przez Edwarda Horoszko, dyrektora 
NCK. Muzyka jest nie tylko elementem 
weselnego tła, pełni funkcję porządkującą, 
wyznacza rytm spektaklu, nadaje tempa 
akcji i buduje nastrój. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza pomysł muzycznej klamry kom-

pozycyjnej – przeszywający lament kobiecy 
rozpoczyna i kończy spektakl. 

Wraz ze spektaklem nie kończy się 
jednak iluzja teatralna, wrażenie pozostaje 
na długo, a wesele trwa nadal. Przenosi 
się ze sceny do atrium tanecznego, gdzie 
razem z Rachelą, Gospodarzem, Panem 
Młodym i innymi osobami dramatu, przy 
dźwiękach kapeli ludowej, zakosztować 
można było weselnych smakołyków. 

I ja tam byłam… A kto nie był niech ża-

łuje, bo ominęła go prawdziwa uczta i nie 
mam tu na myśli tylko tych wyśmienitych 
pierożków, gołąbków i pachnącej kapusty 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wierzawic pod kierunkiem 
Zofii Niemczyk. Niżańskie Centrum Kultu-

ry przygotowało fantastyczne widowisko, 
które duchowo nasycić musiało nawet 
najbardziej wymagającego krytyka.

Serdeczne podziękowania pragniemy 
wyrazić Panu Robertowi Żołyni Staroście 
Leżajskiemu, za patronat nad obchodami 
Tygodnia Wyspiańskiego, a także sponso-

rom bez których wiele uroczystości nie mo-

głoby się odbyć. Sponsorami byli: Skanska 
S.A. w Leżajsku, Zakłady Mięsne w Górnie, 
MZK w Leżajsku, Browar w Leżajsku, Za-

kład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
POLTINO, PSS „Społem”, Zakład Optyki 
Okularowej, apteka „Pod gwiazdą”, Hotel 
i Restauracja „U Braci Zygmuntów” oraz 
kwiaciarnia „Storczyk”.

Agnieszka Margas
Foto: R. Węglarz

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia 
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku  
składają wszystkim Leżajszczanom 
oraz swoim sponsorom i współpracownikom 

Dyrekcja oraz pracownicy 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku
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Na XVII sesji Rady Powiatu Leżajskie-

go jednogłośnie podjęto uchwałę w spra-

wie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na 
lata 2007-2011.  

Przyjęty  dokument  ma służyć realiza-

cji  strategicznych celów rozwoju powiatu 
w dziedzinie polityki inwestycyjnej. Posia-

danie i realizacja WPI umożliwia lepsze 
zarządzanie inwestycjami, co w konse-

kwencji przyczyni się do rozwoju społecz-

no-gospodarczego powiatu, sprawniejszego 
wdrażania zapisów zawartych w strategii 
rozwoju powiatu oraz efektywniejszego 
zarządzania powiatem. 

Prace przygotowawcze nad opracowa-

niem WPI Powiatu Leżajskiego zaczęły się 
już w kwietniu 2007 r. natomiast szczegó-

łowa metodologia została zawarta w do-

kumencie pt. „Procedura opracowywania, 
uchwalania i realizacji Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskie-

go na lata 2007 – 2011”, uchwalonym przez 
Radę Powiatu Leżajskiego w dniu 20 lipca 
2007 roku. Procedura ta zawiera szcze-

gółowy opis prac nad WPI i wskazówki 

niezbędne dla wnioskodawców. Dotychczas 
najważniejszymi etapami prac było: powo-

łanie Zespołu Koordynującego ds. tworze-

nia WPI Powiatu Leżajskiego, wybór kry-

teriów oceny wniosków inwestycyjnych do 
WPI, identyfikacja potrzeb inwestycyjnych 
Powiatu Leżajskiego, wybór projektów do 
WPI, opracowane prognozy finansowej 
oraz zatwierdzenie WPI przez Radę Po-

wiatu. Kolejnym bardzo ważnym z punktu 
planowania etapem jest realizacja WPI, 
jego monitoring oraz aktualizacja.  Nadzór 
nad realizacją zadań określonych w WPI 
będzie sprawowała Komisja Właściwa ds. 
budżetu  Powiatu Leżajskiego, natomiast 
bieżącą analizę stopnia wdrażania WPI 
dla Zarządu Powiatu będzie wykonywał 
Zespół Koordynujący.  Należy zauważyć, 
iż Wieloletni Program Inwestycyjny Po-

wiatu Leżajskiego na lata 2007-2011 jest 
dokumentem otwartym i wymaga corocz-

nej reedycji polegającej na aktualizacji 
danych w nim zawartych, co zagwarantuje 
zgodność z corocznym cyklem budżetowym 
i dostosowanie  się do rzeczywistych po-

trzeb i możliwość finansowych Powiatu.  

XVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się w dniach 3 i 5 grudnia 2007r. Było to pierwsze posiedzenie Rady 

Powiatu przeprowadzone w sali konferencyjnej Dworu Starościńskiego w Leżajsku. 

Podczas sesji radni podjęli osiem uchwał, które dotyczyły m.in.: 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Leżajskiego na lata 2007 – 2011;
przyjęcia Programu Promocji i Współpracy Międzynarodowej Powiatu Leżajskiego w latach 2007 – 2009;
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2007r. 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r.

Ponadto radni dokonali zmian w planie finansowym PFRON w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podjęli też uchwałę o przystąpieniu Powiatu Leżajskiego do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia p.n. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – wschód” oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Mu-

zeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

•

•

•

•

XVII sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego

Uchwalony Program zawiera zestawienie 
projektów inwestycyjnych priorytetowych 
oraz rezerwowych. Obejmuje on głównie 
inwestycje, których realizacja będzie 
opierała się o środki finansowe pochodzą-

ce ze źródeł udostępnionych przez Unię 
Europejską w związku z nowym okresem 
programowania na lata 2007-2011. Pozo-

stałe środki zostaną zapewnione z budżetu 
Powiatu Leżajskiego, innych jednostek 
samorządu terytorialnego, jak również ze 
środków budżetu Państwa. 

W ramach opracowywania WPI dla 
Powiatu Leżajskiego na lata 2007-2011, 
dokonany został również przegląd  Stra-

tegii Rozwoju  Powiatu Leżajskiego na 
lata 2001-2010. 

Szczegółowe informacje na temat 
WPI oraz przeglądu strategii znajdują 
się na stronach internetowych Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku: www.staro-

stwo.lezajsk.pl oraz www.bip.starostwo.
lezajsk.pl. 

Zachęcamy do lektury!!!

Dorota Motyka, PW

Głosowanie nad WPI
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PROJEKT
„Powiatowy Urz�d Pracy kompetentnym liderem i partnerem 

w rozwoju zasobów ludzkich w Powiecie Le ajskim”
(EFS Dz. 1.1 SPO RZL) 

Partner na lata!

Powiatowy Urz d Pracy w Le!ajsku realizuje projekt finansowany 
z Europejskiego Funduszu Spo�ecznego w ramach Dzia�ania 1.1 Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, dzi"ki któremu rozwija kompetencje 
i umiej"tno#ci pracowników urz"du, poprzez: 

- studia podyplomowe,
- szkolenia, 

               
        

       Uczestnicy studiów podyplomowych w ramach projektu 

-  kompetencyjny opis stanowisk pracy, 
- diagnoz" poziomu kompetencji  
  (audyt kompetencyjny), 

        Szkolenie „Standardy  wiadczenia us�ug Rynku Pracy” 

- planowanie rozwoju, 
- coaching indywidualny,  
- utworzenie i wyposa!enie biblioteki. 

                

         

                     Coaching indywidualny 

Wi cej informacji na temat projektu na stronie internetowej: www.praca.lezajsk.pl/efs1.1

Publikacja wspó�finansowana ze #rodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 
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29 listopada 2007 roku odbyło się 99 
spotkanie przygotowane przez Majda-

niarzy. W chłodne, jesienne popołudnie 
w Zakopiance w Nowej Sarzynie spotkali 
się miłośnicy piwa. Gościem Romana 
Kostyry i Jurka Harysza był Dyrektor 
Browaru w Leżajsku Mattheus Dietvorst. 
Tematem spotkania było „Leżajsk nie tylko 
Browarem słynie”. W spotkaniu uczestni-
czył również Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Robert Gnatek.

Oczywiście nie obyło się bez niespo-

dzianek. Specjalnie dla Pana Dietvorsta 
zaśpiewał zespół Gościeńczanki. Pieśni 
a któż ciebie ty wierzbino oraz kołysan-

ka, do której słowa ułożyła Stanisława 
Pudełkiewicz przypadły do gustu Panu 
Dyrektorowi.

Po występie prowadzący spotkanie 
rozpoczęli przepytywanie gościa. Holender, 
żona, 2 synów (12 i 14 lat). Skończone 
studia – technologia żywności. I w końcu 
praca w Heinekenie, która dała mu moż-

liwość podróżowania. Pan Mattheus jest 
prawdziwym obieżyświatem. W końcu Hei-
neken ma 130 browary na całym świecie. 
Dzięki temu pracował w tak egzotycznych 
miejscach jak Papua Nowa Gwinea, gdzie 
spędził 4 lata. Później pracował w Nowej 
Kaledonii (wyspy na Pacyfiku). Tu urodził 
się jego drugi syn. W 1998 roku przenieśli 
się na Wyspy Bahama (Karaiby). Nasz gość 
wspominał, że ciężko mu się tam pracowało 
ze względu na mentalność ludzi. Bahamy 
żyją głównie z usług i turystyki. Ludzie 
nie są przyzwyczajeni do pracy fizycznej. 
W 2000 roku wraz z rodziną powrócili do 
Holandii. Było to pierwsze zetknięcie się 
dzieci z językiem holenderskim w szkole. 
Wcześniej dzieci uczyły się po francusku 
i angielsku, w domu zaś mówiono po holen-

dersku. Dietvorst przyznaje, że nie była to 
komfortowa sytuacja dla nich. W Holandii 
pracował jako konsultant chemiczny dla 
Polski i Rosji. Wtedy to pierwszy raz 
zetknął się z Polską. Wspomina, że był 
zaskoczony chęcią rozwoju i ciężkiej pracy 

Zbli¿a siê jubileusz – kolejny 
Czwartkowy Podwieczorek

Polaków. W 2003 roku zaproponowano mu 
pracę w Polsce. Zgodził się bez wahania. 
W Holandii sprzedali dom i przeprowa-

dzili się do Polski. Na początku pracował 
w Warszawie jako dyrektor jakości. Póź-

niej Dietvorst został dyrektorem Browaru 
w Leżajsku. Oboje z żoną są bardzo zado-

woleni. Jak podkreśla, żona już nigdzie 
nie chce się ruszać i chce zostać w Polsce, 
ponieważ strasznie jej się tu podoba. 
Niestety z synami mieszka w Warszawie, 
dzieci chodzą tam do amerykańskiej szko-

ły. Więc na tygodniu jest sam w Leżajsku. 
Mówi, że woli pracę tutaj ponieważ jest 
spokój i ludzie nie są tak zestresowani 
i zabiegani jak w Warszawie.

Pan Dyrektor mówił również o oby-

czajach  i różnicach kulturowych między 
Polską a Holandią. W Holandii wszystko 
jest dozwolone, panuje „wolność”, ale to 
powoduje sporo problemów. Wspomniał 
o rozwoju Polski, który powinien trwać, ale 
nie wolno nam zapominać o naszej tradycji 
i zwyczajach.  

Roman Kostyra podziękował Dyrekto-

rowi za wsparcie oraz pomoc jakiej udzielał 
organizacjom pozarządowym oraz Nowej 
Sarzynie. Wyraził również nadzieję, na 
owocną współpracę w przyszłości. Po po-

dziękowaniu Majdaniarze zaskoczyli po 
raz kolejny. Oto przed Dyrektorem stanęły 
3 szklanki z piwem. Pan Kostyra zapro-

ponował konkurs i rozpoznanie, w której 
szklance znajduje się piwo Leżajsk. 
Okazało się, że Dyrektor nie miał z tym 
najmniejszych problemów i bezbłędnie 
rozpoznał „swoje” piwo.

Na zakończenie Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna Robert Gnatek 
przekazał na ręce Pana Dietvorsta po-

dziękowania dla jego rodziny za pomoc 
w zbieraniu ziemi z pól bitewnych na 
których ginęli Polscy Żołnierze. Ziemia ta, 
będzie umieszczona w Nowej Sarzynie.

Po pamiątkowym zdjęciu, Roman 
Kostyra zakończył kolejny Czwartkowy 
Podwieczorek.

b.w.    

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna dziekuje M. Dietvorst`owi 
za pomoc w zbieraniu ziemi.

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2008 roku 
życzy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Leżajskiego

Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna
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Świąt Bożego Narodzenia białych, iskrzących śniegiem,
kojących ciepłem rodzinnej atmosfery, wartych zapamiętania
oraz Nowego Roku lepszego od tego, który odchodzi
życzą Mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej

Burmistrz i Rada Miejska

Na zapleczu Pływalni „Oceanik” i Gim-

nazjum Miejskiego w Leżajsku powstało 
ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne. 
To pierwszy tego typu obiekt sportowy 
w powiecie leżajskim. 

8 listopada br. na ciemnoczerwonej na-

wierzchni poliuretanowej, na której białe, 
żółte i zielone linie różnej konfiguracji wy-

znaczają boiska do różnych gier, spotkali 
się przedstawiciele inwestora, czyli Urzędu 
Miejskiego w Leżajsku i wykonawców. 
Odbyło się oficjalne przekazanie tego 
obiektu sportowego do użytkowania. Opie-

kunem prawnym boiska jest Gimnazjum 
Miejskie.

Na tym jednym boisku tak naprawdę 
jest sześć boisk – dwa do koszykówki, dwa 
do siatkówki, jedno do piłki ręcznej i jedno 
do tenisa ziemnego. Otrzymało ono kom-

pletne wyposażenie w piłki i siatki.
Boisko powstało w rekordowym tem-

pie. Wykonawca czyli leżajskie Przedsię-

biorstwo Budowy Dróg i Mostów miało 
na wybudowanie go praktycznie około 
miesiąca.

Zgodnie z harmonogramem, podpisa-

nymi umowami 
- Prace przy budowie tego wspaniałego 

boiska wielofunkcyjnego w naszym mieście 

zostały zakończone terminowo – mówi za-

stępca burmistrza Leżajska Piotr Urban, 
w którego gestii leży realizacja wszystkich 
inwestycji w mieście. - Kosztowało ponad 

400 tysięcy złotych, z czego prawie połowę 

kosztów w formie dotacji pokryło Minister-

stwo Sportu. Wielka w tym zasługa posła 

Zbigniewa Rynasiewicza, do którego kie-

ruję słowa podziękowania, który popierał 

nasz wniosek na tyle skutecznie, że został 

on uwzględniony w programie Minister-

stwa Sportu. Takich boisk powstało ostat-

nio na Podkarpaciu tylko sześć.

Najprawdopodobniej w przyszłym roku 
obiekt ten zostanie oświetlony, aby można 
było z niego korzystać także po zmroku. 
Zamontowane zostaną też kamery monito-

rujące boisko i najbliższe otoczenie.
Wykonawcą tego wielofunkcyjnego 

boiska – jak już wspomnieliśmy - było 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

Nowy obiekt sportowy w Le¿ajsku
w Leżajsku. Podwykonawcą zaś specjali-
styczna firma z Warszawy, która zajmuje 
się układaniem nawierzchni ze sztucznego 
tworzywa oraz rodzimy Zespół Szkół Tech-

nicznych, którego dziełem jest okalające je 
wysokie ogrodzenie.

Dwa dni później wielofunkcyjne boisko 
sportowe w Leżajsku gościło już pierw-

szych zawodników. Byli nimi ministranci 
z klasztoru OO. Bernardynów z Leżajska 
oraz parafii w Maleniskach i Hucisku. 
Opiekunami zawodników byli o. Klau-

diusz i o. Erwin. Turniej rozegrany został 
w dwóch kategoriach: ministranci młodsi 
i ministranci starsi. W pierwszych roz-

grywkach piłki nożnej ministrantów zwy-

cięstwo i puchary przypadły ministrantom 
młodszym z Huciska oraz ministrantom 
starszym z Malenisk. Na miejscach dru-

gich uplasowali się w obu kategoriach 
ministranci z Leżajska.

Młodzież, która brała udział w turnie-

ju, bardzo sobie chwaliła poliuretanową 
nawierzchnię, nigdy wcześniej nie miała 
okazji grać na takim boisku. Nawierzchnia 
boiska pokryta jest specjalnym tworzy-

wem, które dzięki swojej elastyczności 
sprawia, że poruszanie się po nim jest 
czystą przyjemnością, a upadki nie są 
tak bolesne i groźne w skutkach jak na 
– dość powszechnych - nawierzchniach 
asfaltowych.

Na nowo otwartym boisku już na 
wiosnę zaczną rozgrywać mecze również 
miłośnicy tenisa ziemnego, siatkówki 
oraz koszykówki. Dzięki temu obiektowi 
młodzież w ramach lekcji wychowania 
fizycznego oraz zajęć poza lekcyjnych 
może świetnie spędzać wolny czas. Także 
dorośli, ponieważ to wielofunkcyjne boisko 
jest otwarte dla wszystkich mieszkańców 
Leżajska - także dorosłych, którzy - rozu-

miejąc wagę i sens czynnego wypoczynku 
– zechcą spróbować swych sił w takich 
dyscyplinach sportu jak: piłka nożna, piłka 
ręczna, siatkówka, tenis, koszykówka.

(am)
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Dnia 05 grudnia br .  
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kuryłówce odbył się „Mię-

dzypowiatowy Festiwal Pio-

senki Mikołaj 2007” .Festiwal 
jest imprezą cykliczną , która na 
trwałe wpisała się w kalendarz im-

prez kulturalnych naszego województwa.
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele 
powiatów: Stalowa Wola, Nisko, Łańcut 
i oczywiście Leżajsk. W tym roku licznie 
zgromadzona publiczność miała okazję 
posłuchać i oklaskiwać 25 uczestników 
podzielonych na trzy kategorie wiekowe. 
Młodych piosenkarzy oceniało czteroo-

sobowe jury w składzie: Janusz Szpila 
- przewodniczący, Bartłomiej Urbański, 
Tomasz Kycia, Joanna Baj. 

Grand Prix Festiwalu otrzymał Patryk 
Maślach  ze Stalowej Woli , który brawuro-

wo wykonał piosenkę pn „Zimny Drań”.
W poszczególnych kategoriach wieko-

wych laureatami zostali:
Kat.I – Aleksandra Czechowicz 
z Nowej Sarzyny 
Kat.II – Gabriela Steć ze Stalowej 
Woli 
Kat.III – Stępak Irena

Nagrodę Publiczności Pluszowego Psa 
Strażaka ufundowanego przez Ochotniczą  
Straż Pożarną w Kuryłówce otrzymała 
Katarzyna Zagaja z Kuryłówki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki, a laureaci nagrody rzeczowe.

W trakcie obrad jury, na scenie po-

jawiły się  pary taneczne  Szkoły Tańca 
MERENGUE  Piotra Kiszki ze Stalowej 
Woli .W programie zaprezentowali prze-

piękne tańce towarzyskie standardowe 
i latynoamerykańskie .

Imprezie towarzyszył zorganizowany 
przez GBP w Kuryłówce konkurs plastyczny 
pn. ”Szopka Betlejemska w oczach dziecka”, 
na który zostało zgłoszonych 33 prac. Jury 
tego konkursu :Aleksandra Janicka – prze-

wodnicząca, Joanna Kotulska oraz Lucyna 
Dziedzic za zwycięskie uznało prace wyko-

nane przez: I kat.  kl. od I-III – Hubert Kyć; 
II kat. kl. od IV-VI – Weronika Waluda  

•

•

•

Miko³aj 2007 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce pragnie złożyć 

serdeczne podziękowania sponsorom imprezy, którymi 

byli:

Firma CENTER BUD 

FHPU METEOR

SILIKATY Leżajsk 

Sklep komputerowy ENTER

OSP im. J.Szczęsnego w Kuryłówce

Urząd Gminy w Kuryłówce

 na 
 im

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość
Mieszkańcom Powiatu Leżajskiego

składają
Wójt i Rada Gminy Kuryłówka
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Gliniane naczynia, wyroby ceramiki, 
krzemienne narzędzia i gliniane chlebki 
– to tylko niektóre eksponaty, jakie można 
było obejrzeć 2 grudnia w Remizie OSP 
w Grodzisku Dolnym, podczas wystawy 
archeologicznej poświęconej grodziskim 
wykopaliskom.

Wystawa „Grodzisko Dolne stan. 22” 
prezentuje efekty pracy prof. Sylwestra 
Czopka – dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie i grupy archeologów, którym 
udało się dokonać niecodziennych odkryć, 
jakie kryje grodziska ziemia. Trwające 
7 lat badania wykopaliskowe pozwoliły 
na odkrycie tysięcy zabytków, jakie pozo-

stawiły po sobie zamieszkujące te tereny 
różne grupy ludzkie na przestrzeni ostat-
nich 11 tysięcy lat. 

Można więc zadać pytanie – dlaczego 
tutaj? Odpowiedzi dostarcza dobra loka-

lizacja stanowiska, w miejscu niezwykle 
atrakcyjnym. Dostęp do wody (najbliższa 
rzeka Leszczynka i niedaleki Wisłok), 
zróżnicowane gleby, korzystne do upra-

wy i hodowli zwierząt oraz stosunkowo 
wysoko położone suche miejsca doskonale 
nadające się na lokalizację osady lub 
cmentarzyska, zapewniały bezpieczne 
warunki zamieszkania i kontakt z innymi 
regionami. Mieszkańcy osady prowadzi-
li bardzo wysoki poziom życia, o czym 
świadczą chociażby znalezione przez ar-

cheologów szklane paciorki i dominująca 
w tym miejscu ceramika. O wyjątkowości 
stanowiska 22 świadczą liczne znalezi-
ska, których nie odnotowano na innych 
stanowiskach w skali regionu. Wielkim 
wydarzeniem było odkrycie największego 
w dorzeczu Wisły i Sanu cmentarzyska 
szkieletowego pochodzącego z epoki brązu. 
Ciekawostkę stanowią ślady znajdujące się 
na czaszce szkieletu, powstałe na skutek 
uderzenia siekierą, co świadczy o wielkiej 
zadziorności i waleczności mieszkającej tu 

ludności. Grodzisko 
jest jedną z niewie-

lu osad na terenie 
ziem polskich, na 
której  udało się 
odkryć fragmenty 
rzymskich amfor, 
służących do prze-

chowywania wina 
i oliwy. Nasycenie 
importami rzym-

skimi było bardzo 
duże, co świadczy 
o randze tego miej-
sca, a jednocześnie o zasobności miesz-

kańców. 
Kolejnym wyjątkowym zjawiskiem 

z terenu Grodziska, są skupiska chałup 
pochodzące z okresu wczesnosłowiańskie-

go. We wnętrzu chaty dominującą rolę 
pełnił gliniany piec o charakterystycznej 
podkowiastej formie. W obrębie pieców 
znaleziono tzw. chlebki – gliniane przed-

mioty, w formie spłaszczonej kulki, które 
wykorzystywane były między innymi jako 
elementy konstrukcji pieca. Absolutnym 
„hitem” na skalę Polski, pochodzącym 
z okresu rzymskiego, jest moneta przed-

stawiająca bizantyjskiego cesarza Hera-

kliusza. Nic więc dziwnego, że stanowisko 
zostało wyróżnione jako jedno z najważ-

niejszych w skali Polski południowo 
– wschodniej. Bardzo rzadkie są bowiem 
przypadki, kiedy w trakcie badań wykopa-

liskowych notuje się w jednym miejscu aż 
takie zróżnicowanie materiałów. 

Z dokonanych odkryć archeologicznych 
wynika, iż ziemia grodziska kryje w sobie 
wiele ciekawych tajemnic. Mamy sporo 
interesujących miejsc, historii i legend. 
Na niektóre z nich udało się uzyskać odpo-

wiedź, inne wymagają badań. Mieszkańcy 
Grodziska powinni być dumni z miejsca, 
w którym przyszło im żyć. 

Grodziskie wykopaliska

Na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia 

wielu radosnych chwil w gronie 
rodzinnym, a w nadchodzącym 
Nowym Roku spełnienia marzeń 

oraz sukcesów i pomyślności 

życzy 

Wójt i Rada Gminy 
Grodzisko Dolne
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W dniach 1 i 2 grudnia br. w Woje-

wódzkim Domu Kultury w Rzeszowie mia-

ły miejsce XXVI Ogólnopolskie Spotkania 
Cymbalistów.

Tradycją tych spotkań jest ich stałe 
miejsce i czas, zaś celem założonym przez 
organizatora zaprezentowanie aktual-
nego stanu żywej jeszcze tradycji gry na 
cymbałach oraz jej dokumentacja. A teraz 
kilka słów historii o samym instrumencie. 
Cymbały przywędrowały na Rzeszowszczy-

znę z kręgu karpackiego i zadomowiły się 
w kapelach naszego regionu. Wzbogaciły 
harmoniczno-rytmiczną funkcję sekun-

dzisty i basisty oraz wzbogaciły charakte-

rystyczną ornamentację linii melodycznej 
instrumentu prowadzącego. Dzięki mi-
strzowskiemu opanowaniu techniki gry, 
wielu cymbalistów zasłynęło z solowych 
popisów, nadając melodiom oryginalne 
brzmienie.

Tegoroczne Spotkanie przebiegało 
w zmienionej i wzbogaconej formule. W 
dniu 1 grudnia (sobota) w godz. 11.00 
– 14.00 w Klubie „Bohema” WDK odbyły 
się przesłuchania konkursowe 21 cymbali-
stów – solistów z całej Polski. Najmłodszy 
z uczestników – Szymon Tadla ze Szklar 
liczył zaledwie 8 lat, a dwaj najstarsi Wła-

dysław Wojtyna z Białobrzegów i Edward 
Markocki z Podlesia po 77 lat. Oprócz 
pana Edwarda Grodzisko reprezentował 
jako debiutant 15-letni Michał Rydzik, 

Grodzisko zag³êbiem talentów
który dopiero od 
września tego 
roku pobiera lek-

cje gry na cym-

bałach u pana 
Edwarda Mar-

kockiego. Uczest-
nicy indywidu-

alni grali przed 
jury 3 melodie 
ludowe. Edward 
Markocki wyko-

nał – „Oberka”, 
„Polkę galopkę 
I” i „Polkę ga-

lopkę II”,  zaś 
Michał Rydzik 
– „Gdybym to ja 
miała”, „Nie ry-

kaj koniku, nie 
rykaj”, „Wyrwa z Wielkopolski”. Utwory 
te komisja artystyczna, biorąc pod uwagę 
dobór repertuaru oraz sposób i poziom 
wykonania, oceniła bardzo wysoko przy-

znając panu Markockiemu I nagrodę, zaś 
jego pilnemu i bardzo pojętnemu uczniowi 
– Michałowi – wyróżnienie. Obydwaj nasi 
soliści otrzymali nagrody pieniężne.

Natomiast w niedzielę, 2 grudnia, 
również w Klubie „Bohema” odbyła się Bie-

siada Cymbalistów z udziałem laureatów 
sobotniego przeglądu oraz kapel ludowych 
mających w swoim składzie cymbalistów. 

Kapele, w tym Kapela Ludowa „Grodzisz-

czoki” wzięły również udział w konkursie 
wykonując 4 dowolne utwory. Tym razem 
szczęście również dopisało naszej kapeli, 
która zdobyła II nagrodę ustępując jedynie 
miejsca Kapeli Ludowej z Ełku. Biesiadę 
zakończyło uroczyste wręczenie nagród 
laureatom.

Życzymy naszej Kapeli wielu dalszych 
sukcesów na polu działalności kulturalnej, 
a Michałowi wytrwałości w kształceniu 
kunsztu muzycznego.

  M. Burda-Król

Warsztaty dla kobiet
W dniach 3-5 grudnia br. dwie przedstawicielki Zarządu Stowarzy-

szenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne wzięły udział w warsztatach 
dla liderek wiejskich. Organizatorami warsztatów było Przedstawiciel-
stwo Narodów Zjednoczonych, pod patronatem którego realizowane są 
współpracujące ze sobą projekty Gender Index i Rzeczpospolita Inter-

netowa. Do Warszawy przyjechało ok. 50 kobiet z różnych stron kraju, 
głównie ze środowisk wiejskich. W czasie warsztatów Panie zapoznały 
się z możliwościami pozyskiwania środków na realizację projektów na 
rzecz kobiet, jak również mogły podyskutować na temat ról społecznych 
i stereotypów dotyczących obydwu płci oraz równości szans kobiet 
i mężczyzn w miejscu pracy i w życiu prywatnym. Panie miały też okazję 
wymienić się swoimi doświadczeniami w pracy na rzecz poprawy sytuacji 
kobiet na rynku pracy.

Stypendia 
dla niepe³nosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych we wrześniu uruchomił pilotażowy program 
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy wiejskie 
i gminy wiejsko-miejskie”. Z uwagi na przystąpienie 
przez Gminę Grodzisko Dolne do realizacji niniejszego 
programu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki złożyło 32 ucz-

niów. PFRON zakwalifikował naszą gminę do realizacji 
programu i przyznał dofinansowanie w kwocie 74 tys. 
zł, w tym 36 tys. dla 18 uczniów szkół podstawowych, 
10 tys. dla 5 uczniów gimnazjum, 24 tys. dla 8 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, 4000 dla 1 ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej do uiszczenia czesnego. 7 grudnia 
podpisana została umowa między Urzędem Gminy Gro-

dzisko Dolne a PFRON-em, na realizację programu.
Dzięki pozyskanym przez Gminę środkom finanso-

wym niepełnosprawne dzieci będą mogły uczestniczyć 
w obozach rehabilitacyjnych i zajęciach mających na 
celu podniesienie sprawności fizycznej. Pozwolą one 
również na zakup przedmiotów ułatwiających i umoż-

liwiających naukę, w postaci słowników, encyklopedii, 
programów edukacyjnych i artykułów szkolnych. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku prosimy przyjąć serdeczne życzenia radości, 
zdrowia, oraz rodzinnego ciepła przy wigilijnym stol e.

Niech Święta upłyną w pogodnym nastroju,
a Nowy Rok wypełnią spokojne i szczęśliwe dni

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Nowak   
     

Wójt Gminy Leżajsk
Mieczysław Tołpa

Dzięki stałym nakładom na infra-

strukturę, w gminie Leżajsk z roku na 
rok przybywa chodników, remontowane 
są drogi gminne, pięknieją szkoły i inne 
budynki zarządzane przez gminę. Nasz 
samorząd stara się dotrzymać kroku sa-

mym mieszkańcom, którzy dbają o wygląd 
swoich domów i posesji.  

Przy gminazjum w Brzózie Królewskiej 
trwa budowa pełnowymiarowej hali spor-

towej  (18m x 36m) wraz z segmentem ży-

wieniowym. Oprócz typowych pomieszczeń 
szkolnych: szatni, pryszniców, magazynu; 
powstanie kuchnia ze stołówką i pokoje 
gościnne.  Całość (prawie 1200 m2) ma być 
gotowa w 2009 roku.  

W Giedlarowej dla potrzeb gimnazjum 
został przystosowany budynek po byłej ap-

tece. Uczniowie zyskali nowe sale lekcyjne 
nowocześnie wykończone i wyposażone. 
Na modernizację wydano z gminnej kasy 
750 tys. zł.

PRACOWITY ROK

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Brzózie Królewskiej

Prace przy chodniku w DębnieChodnik Giedlarowa - Biedaczów
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Wykonany został projekt hali sporto-

wej przy Zespole Szkół w Dębnie. Koszto-

wał prawie 32 tys. zł. 
Trwa adaptacja pomieszczeń szkoły 

w Wierzawicach pod potrzeby przedszko-

la. Przebudowana zostanie klatka scho-

dowa, powstaną sale lekcyjne. Całość ma 
kosztować ponad 800 tys. zł. Od przyszłego 
roku szkolnego przedszkolaki będą mogły 
korzystać z nowych pomieszczeń. 

Tylko w bieżącym roku na budowę 
chodników zostanie wydana kwota ponad 
800 tys. zł.  Kontynuowana jest budowa 
chodnika Giedlarowa – Biedaczów. Za 
kwotę  200 tys. zł  powstało 600 m chodnika 
wzdłuż drogi wojewódzkiej.  Natomiast 
w Dębnie za kwotę  214 tys. gmina wy-

budowała 400 m chodnika wzdłuż drogi 
krajowej.   

Budowę chodników gmina realizuje 
przy współpracy z Podkarpackim Zarzą-

dem Dróg Wojewódzkich (Giedlarowa - 
Biedaczów) oraz Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad (Dębno).  

Za kwotę 600 tys. zł wykonano re-

monty dróg gminnych o łącznej długości 
2 273 mb. Nowe nawierzchnie powstały 
w Starym Mieście, Piskorowicach, Huci-
sku i Przychojcu. 

Sporym wydatkiem z budżetu była 
również budowa szatni sportowej na 
stadionie w Piskorowicach. Wykonanie 
stanu surowego zamkniętego kosztowało 
110 tys zł. W budynku jest miejsce na 
dwie szatnie z zapleczem łazienkowym, 
pomieszczenie gospodarcze oraz świetlicę 
klubową. 

W budynku szkoły podstawowej w Hu-

cisku wyremontowane i wyposażone zosta-

ło zaplecze socjalno-kuchenne dla potrzeb 
tutejszego koła gospodyń. 

Sztandarową inwestycją z zakresu 
modernizacji zaplecza do działalności 
kulturalnej, finansowaną przez gminę, 
był zakończony w połowie roku remont 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Giedlarowej. Modernizacja GOK kosz-

towała ponad 400 tys. zł.
 

Droga gminna w Hucisku

Droga gminna w Starym Mieście

Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej  Wnętrze GOK – salka konferencyjna
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24 listopada br odbyły się zawody strze-

leckie z broni palnej kbks dla uczczenia 89. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 140. 
Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsud-

skiego na strzelnicy LOK w Ropczycach 
pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Pokarpackiego. Wzięło 
w nich udział ok 100 strzelców z Rzeszowa, 
Lubaczowa, Sędziszowa Młp., Ostrowca 
Św., Stalowej Woli, Brzeska, Jarosławia 
i oczywiście Leżajska. Z leżajskiej Jed-

nostki w zawodach brało udział dziewięciu 
strzelców. Każdy miał po trzy strzały prób-

ne i dziesięć punktowanych. W klasyfikacji 
indywidualnej II miejsce zajął Mateusz 
Jednac z LO nr1 w Leżajsku z II klasy 
wojskowej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Oprócz strzelania, została również 
rozegrana konkurencja rzutu granatem, 
która polega na trafieniu granatem do celu 

z odległości: dziewczęta - 20 m, natomiast 
chłopcy z 25 metrów. Niestety w tej kon-

kurencji nasi strzelcy nie zdobyli żadnego 
punktowanego miejsca. Pozostaje więc 
leżajskim Strzelcom przygotowywanie się 
do kolejnych zawodów i nadzieja na dalsze 
sukcesy. 

Plan zajęć strzelców jest napięty i dla-

tego nie kończy się tylko na zawodach 
strzeleckich. Dlatego też, w dniach 26 
- 27.11.2007 r. strzelcy z klas wojskowych 
szkoli się w JRG Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z zakresu ewakuacji 
ludności na wypadek zagrożenia pożarem 
czy podłożenia ładunku wybuchowego. 
Strzelcy poznawali zasady postępowania 
i odpowiedniego reagowania w takich sy-

tuacjach . Zajęcia szkoleniowe poprowadził 
Dowódca JRG PPSP w Leżajsku młd. bryg. 
Bogdan Kołcz oraz z-ca dowódcy JRG PPSP 
asp. sztab Zbigniew Pudełkiewicz, którym 
za pośrednictwem „Kuriera Powiatowego” 

Strzelcy siê szkol¹

Strzelcy składają serdeczne podziękowa-

nia.
W dniu 29.11.2007r. w MCK w Leżaj-

sku odbył się V Powiatowy Przegląd Twór-

czości Artystycznej Osób Niepełnospraw-

nych, podczas którego strzelcy z LO nr 1 
w Leżajsku pełnili funkcje organizacyjne 
i porządkowe. Na zakończenie imprezy 
organizatorzy przygotowali dyskotekę, 
w której Strzelcy mimo wielu obowiązków 
znaleźli czas i chęć by wspólnie się pobawić. 
Kontakt z osobami niepełnosprawnymi był 
dla nich nowym, bardzo bogatym doświad-

czeniem. Strzelcy mają nadzieję, że nie było 
to ostatnie takie spotkanie. 

W dniach 01.12.2007r. w Seminarium 
Duchownym w Rzeszowie odbyła się sesja: 
„Wychowanie Patriotyczne w domu i szko-

le”. W konferencji wzięli udział nauczyciele 
i wychowawcy szkół z całego województwa 
podkarpackiego. Z LO nr 1 w Leżajsku 
w konferencji udział wzięli następujący 
nauczyciele: Halina Śmiałek, Małgorzata 
Bucior, Renata Pytko, Aleksandra Zając, 
Krzysztof Małecki, Bogdan Majcher, Mał-
gorzata Mika. Na konferencji obecny był 
także Wicekurator Oświaty Jerzy Cypryś 
oraz Strzelcy z Rzeszowa, Kolbuszowej 
i Leżajska wraz ze swoimi dowódcami: 
Dowódcą JS 2021 w Rzeszowie mł. insp. 
ZS Markiem Strączkiem, Dowódcą Plutonu 
w Kolbuszowej st. sierż. ZS Piotrem Pane-

kiem, Dowódcą JS 2035 w Leżajsku sierż. 
ZS Waldemarem Tłuczkiem, Kapelanem 
JS 2021 st.chor.ks. Stanisławem Szczącho-

rem. W pierwszej części programu strzelcy 
wraz ze zgromadzonymi gośćmi śpiewali 
pieśni patriotyczne, które prowadził Dy-

rektor Biblioteki Polskiej Piosenki Pan 
Waldemar Domański. Na koniec Strzelcy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Panem 
wicekuratorem. W dniu 8.12.2007r. grupa 
Strzelców z LO nr 1 w Leżajsku szkoliła się 
na poligonie w Rzeszowie z zakresu kamu-

flażu i technik wejścia 
do budynku. Szkolenie 
rozpoczęło się częścią 
teoretyczną w biurze 
JS 2021, a następnie 
marszem kondycyjnym 
w pełnym uzbrojeniu 
strzeleckim. Po dotarciu 
na miejsce ćwiczeń za-

daniem Strzelców było 
zamaskowanie się i po-

dejście do przeciwnika 
na jak najbliższą odle-

głość. Następnie grupa 
szturmowa strzelców 
doskonaliła techniki 
szybkiego reagowania 
i wejścia do budynku 
celem obezwładnienia 
terrorystów.

I Ty możesz zo-

stać Strzelcem jeśli 

masz ukończone 14 

lat!!

Więcej informacji na stronie: www.strzelec-lezajsk.go.pl
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Dnia 3 maja 1947 roku uroczyście 
otwarto w Leżajsku Miejską Bibliotekę 
Publiczną, a akt jej założenia podpisali: 
Antoni Wojnar, Kazimierz Gdula, Roman 
Szczupak, Marcin Pełka, Józef Gorczyca 
i Aleksander Szmid. Bibliotekę umiesz-

czono w jednoizbowym lokalu w budynku 
Miejskiej Rady Narodowej, a pierwszymi 
powojennymi bibliotekarzami byli Danuta 
Kisielewicz i Antoni Wojnar. To były po-

czątki powojennej historii bibliotekarstwa 
w naszym mieście.

Tradycje czytelnictwa w Leżajsku są 
dużo dłuższe i sięgają okresu zaborów. 
W 1868 r. ksiądz Jan Kanty Skoczylas zało-

żył pierwszą czytelnię ludową z siedzibą na 
Podklasztorzu. Pierwszy zbiór biblioteczny 
powstał z darów leżajskich mieszczan, 
urzędników i duchownych, oraz ofiarodaw-

ców z innych miast. W latach 90-tych XIX 
w. rozpoczęła działalność Biblioteka Towa-

rzystwa Szkoły Ludowej , a jej siedzibą był 
wybudowany staraniem mieszkańców mia-

sta Dom Narodowy. Liczący ok. 900 tomów 
księgozbiór  w okresie II wojny światowej 
przechowywany był wśród czytelników 
Leżajszczan. Pod koniec 1945 r.  powstał 
Komitet Organizacyjny Biblioteki Miej-
skiej, a zwieńczeniem jego żmudnych 
starań o odbudowę księgozbioru  było 
wznowienie działalności w półtora roku 
później.

Działająca w strukturach Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku Biblioteka 
Publiczna jest spadkobierczynią tych 
pięknych tradycji. Od 1956 r. jej siedziba 

mieści się w budynku byłej „Proświty”, przy 
ul. Jarosławskiej. W latach 1957- 1974 po-

wstały nowe filie oraz punkty biblioteczne. 
Rok 2007 jest rokiem szczególnym 

dla leżajskiej biblioteki z racji 60-lecia 
jej działalności.  W dniu 30 października 
w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku  odbył się spektakl pt. 
„Taki mi się snuje dramat…” w reżyserii 
Krzysztofa Babickiego w wykonaniu arty-

stów Teatru Śląskiego z Katowic. Imprezy 
związane z obchodami jubileuszu Biblioteki 
rozpoczęły się w poniedziałek  26  listopada 
prezentacją konkursową „Wyspiański w 
oczach współczesnych – próba nowego spoj-
rzenia” (recytacja wybranych fragmentów 
twórczości literackiej pisarza). We wtorek 
27 listopada wręczono nagrody laureatom 
konkursów oraz uroczyście otwarto wy-

stawy:
- „Artysta musi umieć rysować - wów-

czas, mu wszystko wolno” – prace przygoto-

wane przez klub plastyczny „Słoneczni”
- „...widzę i dostrzegam co to za świat 

olbrzymi i jak mało się z niego wie...” 
– ekspozycja prac wykonanych w ramach 

60 lat Biblioteki Publicznej w Le¿ajsku

Pospolite ruszenie 
To, co można było zobaczyć na ostatnim spotkaniu wolontariatu, przeszło najśmielsze ocze-

kiwanie organizatorów – Wolontariat Carpe Diem i Stowarzyszenie „Dobry Dom”. W małej salce 
MCK w Leżajsku, ponad 40 osób wykazało chęć pomocy przy ogólnopolskiej akcji Radia Lublin 
i TVP Lublin- POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ. Oczywiście mówimy o wolontariuszach 
Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, którzy 01.12.2007r. zachęcali ludzi do 
ofiarności w 5 sklepach Miasta Leżajsk (Panorama, Supersam, PSS Społem nr 2 i 15, Biedron-

ka). Jednocześnie w tym samym czasie 27 wolontariuszy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w 
N. Sarzynie było zaangażowanych w akcję w 6 sklepach na terenie N. Sarzyny i Sarzyny (SZiZ 
nr 18 i 38, Delikatesy Centrum, Marmir, Romero i Rumcajs). W akcji zebrano łącznie 977,1 kg 
artykułów spożywczych, w tym 201,7 kg słodyczy. Dzięki wolontariuszom, którzy poświęcili 

swój wolny czas, zbiórka żywno-

ści osiągnęła tak dobre rezultaty. 
Wszystkie zebrane produkty zo-

staną przekazane rodzinom naj-
bardziej potrzebującym z powiatu 
leżajskiego, do których docieramy poprzez wskazania wolontariuszy, 
którzy doskonale znają sytuację ubogich rodzin ze swojego środowiska. 
Przygotowane paczki otrzymali - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaw-

czy w Leżajsku, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Leżajsku, dzieciaki 
z oddziału dziecięcego w leżajskim szpitalu, Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Jelnej oraz dzieci z biednych rodzin zamieszkujących powiat 
leżajski. Musimy podziękować za wsparcie logistyczne MOPS w Leżajsku 
i ZAZ w N. Sarzynie oraz wszystkim niewymienionym osobom. 

      R. Adamski, M. Piechuta

programu edukacyjnego „Zielnik”
- 60 lat Biblioteki publicznej w doku-

mentach i fotografii.
Laureaci konkursów wzięli udział w 

tematycznej wycieczce do Krakowa ph. 
„Krakowskim szlakiem Stanisława Wy-

spiańskiego” (30 listopada). Również we 
wtorek o godz. 18.00 w Sali widowiskowej 
MCK odbyło się widowisko teatralno – lal-
kowe ”Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 
w wykonaniu teatru amatorskiego Towa-

rzystwa Kultury Chrześcijańskiej „LOGOS” 
działającego przy Niżańskim Centrum 
Kultury „Sokół”. Głównym dniem obchodów 
jubileuszu była środa – 28 listopada, w 
którym  nadano  bibliotece imię Stanisława 
Wyspiańskiego.Miejskie Centrum Kultury 
oraz Biblioteka Publiczna w Leżajsku prag-

ną złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim firmom i instytucjom zaangażowanym 
w przygotowanie i przeprowadzenie jubi-
leuszu: Skanska S.A. w Leżajsku, Zakłady 
Mięsne w Górnie, MZK w Leżajsku, Browar 
w Leżajsku, Zakłady Przetwórstwa Owo-

cowo-Warzywnego POLTINO w Leżajsku, 
PSS „Społem” w Leżajsku, Maciej Kuchar-

ski – Usługowy Zakład Optyki Okularo-

wej, NZOZ „Medika” w Leżajsku, Janusz 
Lorfing – Apteka „Pod Gwiazdą”, Janusz 
i Jurek Zygmunt – Hotel i Restauracja 
„U Braci Zygmuntów”. 

Imprezę zorganizowano w ramach 
Programu Operacyjnego „Wyspiański” 
ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Janina Kiełboń, Iwona Tofilska
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Pod takim tytułem dnia 26 listopada 
2007r w Restauracji „U Braci Zygmuntów” 
została zorganizowana konferencja podsu-

mowująca realizację projektu „Szansa na 
powrót”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz. 
1.5. SPO RZL). Tytuł ten nie jest przypad-

kowy, albowiem stanowi znakomitą pu-

entę wszystkich działań podejmowanych 
w ramach tego projektu, które zostały 
przedstawione i podsumowane w ramach 
konferencji.

Sala Konferencyjna wypełniła się 
licznie przybyłymi gośćmi. Zaszczycili nas 
swoją obecnością przedstawiciele samo-

rządów powiatu leżajskiego i pracownicy 
instytucji pomocy społecznej działających 
na terenie powiatu leżajskiego, którzy re-

prezentowali zarówno placówki rządowe, 
samorządowe jak również organizacje 
pozarządowe. Liczną grupę stanowili 
dyrektorzy urzędów pracy z naszego wo-

jewództwa oraz osoby, którym bliskie są 
sprawy społeczne.

Konferencję otworzył Pan Józef Majkut 
Wicestarosta Leżajski witając wszystkich 
przybyłych gości. Pierwsze wystąpienie 
Pani Małgorzaty Bęben – kierownika 
projektu było krótką prezentacją projektu 
i jego rezultatów. Ponadto Pani Bęben 
przedstawiła nowo powstające Stowarzy-

szenie Inicjatyw Społecznych „Szansa” 
jako wartość dodaną projektu. Pani 
Małgorzata Wajda przedstawiła projekt-

koncepcję Centrum Integracji Społecznej 
jako nową perspektywę dla Powiatu 
Leżajskiego. Symboliczną wymowę miało 
wręczenie kamienia węgielnego pod ma-

jące powstać Centrum Panu Andrzejowi 
Janasowi Zastępcy Wójta Gminy Leżajsk. 
Podsumowaniem tej części konferencji 
był panel dyskusyjny poświęcony ocenie 
projektu. Panel poprowadził Pan Krzysz-

tof Rogowski Dyrektor PUP w Leżajsku, 
a wzięli w nim udział specjaliści pracujący 
z beneficjentami, którzy ocenili zasadność 
działań podejmowanych w projekcie.

Druga część konferencji pt. „Z życia 
wzięte…” związana była z prezentacją 
przykładów dobrych praktyk rozwiązy-

wania problemów osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. Rozpoczęła 
Pani Danuta Binek – jej wystąpienie było 
prezentacją projektu EQUAL realizowane-

go w WUP Kraków. Następnie swoje do-

świadczenia związane z funkcjonowaniem 

„Szansa na powrót 
– powrót z sukcesem”

Klubu Integracji Społecznej przedstawiły 
Panie Barbara Dul i Edyta Kiesz ze 
Stalowej Woli. Przykładową działalność 
spółdzielni socjalnej zaprezentowała 
uczestnikom konferencji Pani Aneta 
Englot – pracownik Spółdzielni Socjalnej 
„Konar” w Tarnobrzegu.

Trzecia część konferencji była spoj-
rzeniem na sprawy społeczne z punktu 
widzenia regionu możliwości wsparcia na 
tym poziomie. Pierwszy z prelegentów Pan 
Jacek Posłuszny Dyrektor WUP w Rzeszo-

wie zaprezentował, jakie wsparcie będzie 
możliwe w nowej perspektywie finansowej 
w latach 2007-2013. Panowie Mirosław 
Przewoźnik Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim i Tadeusz Kensy Zastępca 
Prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Re-

gionalnego – eksperci z dziedziny ekonomii 
społecznej przekazali swoje doświadczenia 
związane z możliwościami pomocy osobom 
znajdującym się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy od strony funkcjonują-

cego prawa, aktualnych i kluczowych 
doświadczeń w tym obszarze. Po tych 
wystąpieniach Pan Rogowski podsumo-

wał wszystkie wystąpienia, podziękował 
wszystkim przybyłym uczestnikom oraz 
prelegentom. 

Podejmowane w trakcie konferencji 
problemy i zagadnienia spotkały się z sze-

rokim zainteresowaniem ze strony przy-

byłych osób. Bardzo nas cieszy tak żywe 
zainteresowanie w środowisku zarówno 
lokalnym, jaki i regionalnym potwierdzo-

ne tak licznym przybyciem zaproszonych 
gości. Świadczy to o społecznym zainte-

resowaniu problemami osób w trudnej 
sytuacji życiowej. 

BT

21 listopada jest Dniem Życzliwości. 
Tego samego dnia pracownicy socjalni ob-

chodzą swoje święto. Ta zbieżność, nawet 
jeśli przypadkowa, bardzo dobrze współgra 
ze sobą: praca pracownika socjalnego to 
przede wszystkim życzliwość wobec ludzi, 
którzy potrzebują pomocy. W powiecie 
leżajskim istnieje 13 placówek pomocy spo-

łecznej, które obchodzą swoje święto właś-

nie 21 listopada. Pracuje w nich 230 osób, 
które na co dzień niosą pomoc tym, którzy 
potrzebują wsparcia materialnego, borykają 

się z problemem bezrobocia, uzależnienia, 
niewydolności wychowawczej, starości, 
samotności, niepełnosprawności, przemocy 
fizycznej i psychicznej, bezradności w życiu 
codziennym i wieloma innymi problemami 
wobec których są bezradni. Pracownik 
socjalny to często przyjaciel, powiernik, 
adwokat, a nawet spowiednik. To ktoś, na 
kogo można liczyć, gdy zawiedzie rodzina, 
sąsiedzi i znajomi.   

W tym roku po raz pierwszy w naszym 
powiecie wszyscy pracownicy socjalni ob-

chodzili swoje święto wspólnie, w ramach 
„Powiatowego Dnia Pracownika Socjalne-

go”. Uroczystość odbyła się 22 listopada br. 
w Dworze Starościńskim, a uświetnili go: 
Wicewojewoda Podkarpacki Dariusz Iwa-

neczko, Starosta Leżajski Robert Żołynia, 
Dyrektor WPS Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego Mirosław Przewoźnik,  
Z-ca Dyrektora ROPS w Rzeszowie Zdzi-
sław Banat, burmistrzowie i wójtowie gmin 
z powiatu leżajskiego. 

Najważniejszym punktem Uroczystości 

było wręczenie statuetek Starosty Leżajskie-

go dla tych pracowników, którzy wyróżniają 
się szczególnym zaangażowaniem w służbę 
drugiemu człowiekowi. Statuetki otrzymali: 
Andrzej Gdański z GOPS w Grodzisku 
Dolnym, Jadwiga Stankiewicz-Czapla, 
Stanisława Marzęciak oraz Ewelina Śmia-

łek z PCPR w Leżajsku, Elżbieta Półtorak 
i Barbara Grab z GOPS w Leżajsku, Bo-

gumił Bącal, Iwona Łobodzińska z MOPS 
w Leżajsku, Katarzyna Mierzwa z Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie, Jolanta Buszta, 
Maria Rydzak oraz Katarzyna Zygmunt 
z DPS w Brzózie Królewskiej, Agnieszka 
Skrzyńska ze Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Nowej Sarzynie, Róża Parobek z GOPS w 
Kuryłówce, Maria Wilman, Kornafel Leszek, 
Niemczyk Teresa i Dyjak Teresa z DPS 
w Piskorowicach-Mołynie, Helena Paszek 
i Zofia Sobieraj z MGOPS w Nowej Sarzynie, 
Janina Turczyn z WTZ w Leżajsku oraz Eu-

geniusz Krzemiński z ŚDS w Jelnej.    
PCPR

Dzieñ Pracownika Socjalnego
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RCMB jest w 100% polską firmą i liderem w branży budowlano - wykończeniowej na 
podkarpaciu. Ciągle rosnąca liczba klientów wpłynęła na decyzje o rozpoczęciu nowych 
inwestycji.  Warto wspomnieć, iż w samym 2007 roku otworzyła dwa nowe obiekty w No-
wym Targu oraz Dębicy. 19 grudnia otwarty został oddział w Leżajsku a początkiem 2008 
roku planowane jest otwarcie kolejnych  oddziałów w Lubaczowie, Tarnowie, a później 
w Krośnie oraz Tarnobrzegu.

Firma RCMB od lat stosuje politykę niskich cen, poprzez przedsezonową kontrakta-
cję ogromnych ilości towarów, dzięki czemu cała oferta dostępna jest zawsze od ręki  
i w najniższych cenach na rynku. Jak mówi Grzegorz Grudzień Dyrektor Handlowy RCMB 
S.A. poprzez takie działanie, tj. wykorzystywanie efektu skali firma RCMB ciągle się roz-
wija i zdobywa nowe rynki. 

W Centrum Budowlano Wykończeniowym RCMB w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 80 

(obok Marketu Biedronka) można znaleźć artykuły z branży m.in. instalacyjno – grzewczej, 
ogólnobudowlanej, wykończeniowej i wyposażenia wnętrz,  takich  jak instalacyjne, piece, 
wentylacje, armatura, ceramika, płytki, chemia budowlana, ceramika budowlana, sucha 
zabudowa, docieplenia, klinkier, stolarka, ogrodzenia, oświetlenie, artykuły elektryczne, 
panele, farby, elektronarzędzia, narzędzia, artykuły ogrodnicze.

Szeroka oferta będzie uzupełniana towarami pod zamówienie z Centrali w Rzeszo-
wie. 

Jak powiedział nam Pan Marcin Puszkarewicz Kierownik Marketingu w dzień otwarcia  
bogata oferta RCMB z zachowaniem najniższych cen w regionie  przyciągnęła mnóstwo 
klientów z Leżajska i okolic, co przerosło nawet oczekiwania dyrekcji Firmy -  towar trzeba 
było szybko uzupełnić z magazynów w Rzeszowie.

Co więcej, do 24 grudnia będzie można wszystkie artykuły nabyć w  darmowym kre-
dycie „Raty 0%”.

Zakupy w Centrum Budowlano-Wykończeniowe RCMB można robić od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 17, w sobotę od 8 do 14. 

Serdecznie zapraszamy!

A już dzisiaj dla Wszystkich Klientów RCMB
składamy życzenia Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i Wszelkiej Pomyślności 
w Nadchodzącym Nowym 2008 Roku!

Nowe Centrum Budowlano-Wykończeniowe

 w Leżajsku  
już otwarte!

OGŁOSZENIE PŁATNE

nie przepłacaj, jest 
 21 KURIER POWIATOWY  11/2007 (46)

POWIAT



Spotykamy się od września co tydzień 
po dwie godziny. Czasami ten czas znacz-

nie się wydłuża. Nikt nie narzeka, że 
późno. Nikt nie próbuje wyjść szybciej, bo 
przecież już ciemno. Nawet w sobotę znaj-
dujemy chwilę, dłuższą chwilę, aby przyjść, 
bo przecież jeszcze tyle do dopracowania. 
Tak, proszę państwa, nawet w szkole 
można znaleźć takie zajęcia, na które 
będzie się przychodzić chętnie. Należą do 
nich spotkania trupy teatralnej w Zespole 
Szkół Szkole Podstawowej w Grodzisku 
Górnym realizowane w ramach projektu 
„Szkoły Jagiellońskie”. Zacznę jednak od 
początku.

W lipcu dowiedziałam się, że moim 
zadaniem będzie zorganizować zajęcia 
teatralne. Grupa miała składać się z 15 
osób. Okazało się, że chętnych jest dużo 
więcej. Ostatecznie w szkole mamy 21 
artystów. Świadomie użyłam tego słowa, 
ponieważ ci uczniowie są bardzo zaanga-

żowani i twórczy. To oni z małymi pod-

powiedziami kreują postać, którą grają. 
To oni często proponują kostium i starają 
się go skompletować. Czy zatem na moje 
zajęcia uczęszczają najzdolniejsi? Czy 
w mojej grupie teatralnej znaleźli się tyl-
ko ci, którzy nie boją się sceny? Otóż nie. 
Dzieci są różne. Przychodzą i tacy, którzy 
zawsze by chcieli grać główne role, ale są 
i tacy, którzy na początku prosili: „Żebym 
tylko nie miał długiego tekstu”. Wielu bało 
się wyjść przed większą liczbę widzów, 
bo przecież można się skompromitować, 
bo koledzy wyśmieją. Dla wszystkich 
znalazło się miejsce w grupie. Z czasem 
ci nieśmiali zaczęli czuć się pewniej i już 
się tak nie bronili przed zagraniem czegoś 
trudniejszego. Niektórzy musieli długo 
pracować nad mową. W końcu jednak się 
udało. Dzisiaj mogę stwierdzić, że prawie 
wszyscy przełamali w sobie pewną bloka-

dę i nie sprawia im już takich trudności 
prezentowanie się przed publicznością. 
Ma to też inne dobre strony, ponieważ 
przestali mieć problemy w kontaktach 
interpersonalnych, łatwiej im już odpo-

wiadać na lekcji, nie czują paraliżującego 
strachu. To nie są jedyne atuty tego przed-

sięwzięcia. Aby wystąpić, trzeba jeszcze 
opanować pamięciowo tekst, nauczyć się 
go pięknie mówić, trzeba panować nad 
gestami, ruchem, mową ciała i mimiką. 
Tego wszystkiego można się nauczyć na 
zajęciach. Najważniejsze w tym wszystkim 
jest jednak to, że uczniowie poszerzają 
i kształtują swoją wiedzę i umiejętności 
poprzez zabawę. Nikt im nie każe uczyć się 

pojęć związanych ze sztuką teatralną, ale 
uczą się ich w trakcie warsztatów, spotkań 
z aktorami, a przede wszystkim podczas 
przygotowywania inscenizacji. Przecież 
muszą rozumieć, co się do nich mówi, jeżeli 
chcą się włączyć w działania grupy.

Moi szkolni artyści na pewno wiele 
razy czuli się wyróżnieni. To oni oglądali 
spektakl teatru „Maska” pt. „Trzy świnki” 
w reżyserii Sergiusza Michałkowa. W ten 
sposób poznali specyfikę tego rodzaju 
teatru i zobaczyli, jak wygląda spektakl 
zagrany przez lalki sceniczne. Myślę, że 
długo w ich uszach brzmiały dwa wersy 
śpiewane przez świnki: „Kto by się tam 
wilka bał, wilka bał? Jak tupniemy, będzie 
wiał, będzie wiał!”. Dlaczego zacytowałam 
te słowa? Chcę udowodnić, że dla dzieci 
ogromną rolę odgrywa bezpośrednie 
spotkanie ze sztuką, a takie zwykłe sło-

wa wypowiedziane przez profesjonalistę, 
a zapamiętane mogą stać się wzorem 
dla młodego człowieka. Jak mam to po-

wiedzieć, żeby moją kwestię też na długo 
pamiętali inni? Co ten aktor zrobił, że 
w moich uszach długo brzmiały wypo-

wiedziane słowa? Taki był mój cel, kiedy 
zabierałam moich uczniów na spektakl. 
Samo obejrzenie sztuki to jednak za mało. 
Po spektaklu uczestniczyliśmy jeszcze 
w spotkaniu z panią Kamilą Rybacką 
– aktorką lalkarką pracującą w teatrze 
„Maska” od 1999 roku. Aktorka nakreśliła 
dzieciom drogę, jaką trzeba przebyć, aby 
znaleźć się wśród osób grających na scenie. 
Uczniowie dowiedzieli się też dużo o pracy 
w teatrze, o przygotowaniach do spek-

taklu, o specyfice pracy w teatrze lalek. 
Byli  zaskoczeni, że ten zawód wymaga 
tak dużych umiejętności, które zdobywa 
się ciężką pracą. Pani Kamila udowodniła 
zarazem na swoim przykładzie, że jeśli 

się czegoś pragnie, to pokona się wszelkie 
trudności. Równie atrakcyjna, a zarazem 
bardzo pouczająca była wizyta w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 
Nie mogliśmy go przecież ominąć. Na-

szą wizytę w tym teatrze rozpoczęliśmy 
od obejrzenia przepięknego spektaklu 
„Ania z Zielonego Wzgórza” w reżyserii 

Jana Szurmieja. Zrobił 
on ogromne wrażenie 
na uczniach. Wspomnę 
tylko, że niektóre osoby, 
a w tym chłopcy ucho-

dzący za twardzieli, pła-

kali podczas oglądania 
sztuki. Jakaż radość 
zapanowała w grupie, 
kiedy okazało się, że 
spotka się z nami pani 
Małgorzata Pruchnik, 
odtwórczyni głównej roli, 
oraz Justyna Kacprzy-

cka, która wcieliła się 
w postać Diany. Moi 
podopieczni czuli się 
dumni. Nie przypusz-

czali, że będzie im to dane. Każdy chciał 
stać blisko podczas pamiątkowych zdjęć. 
Spektakl, spotkanie warsztatowe z akto-

rami to jeszcze nie wszystko. Aby poznać 
w pełni specyfikę tego zawodu, trzeba być 
w miejscach bliskim aktorom. W tym dniu 
teatr stał otworem dla młodych artystów. 
Nie tylko poznali tajniki pracy w teatrze 
i słownictwo z nim związane. Obejrzenie 
teatru z perspektywy sceny to też za mało, 
dlatego byliśmy w każdym pomieszczeniu 
znajdującym się w tym budynku. Nie omi-
nęliśmy nawet pracowni krawieckiej. Jeśli 
myślicie, że na tym kończą się atrakcje 
przygotowane dla moich uczniów, to się 
mylicie. Obecnie przyjeżdża do nas pan 
Andrzej Piecuch – aktor teatru „Maska” 
i kierownik artystyczny Teatru „Jaruga”. 
Podczas cyklu spotkań pracujemy nad 
przygotowaniem sztuki, która będzie poka-

zem umiejętności dzieci i podsumowaniem 
naszych dotychczasowych działań w ra-

mach projektu „Szkoły Jagiellońskie”.
Tak w skrócie przedstawia się dzia-

łalność trupy teatralnej naszej szkoły. 
Do tej pory główny nacisk położony był 
na nabycie umiejętności zachowywania 
się na scenie. Jednak już teraz możemy 
pochwalić się pewnymi małymi sukcesami. 
Pierwszy nas występ miał miejsce podczas 
inauguracji projektu „Szkoły Jagielloń-

skie”. Fragment „Małego Księcia”, który 
przedstawiliśmy, zachwycił widzów. Poka-

zaliśmy się też podczas „Międzyszkolnych 
rozmów o prof. Franciszku Lei”, kiedy to 
odegraliśmy scenkę aresztowania profe-

sorów na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w czasie II wojny światowej. Przed nami 
najważniejszy występ w finale projektu 
„Szkoły Jagiellońskie”. Mam nadzieję, że 
zbierzemy gromkie oklaski. 

Monika Fila

O pracy trupy teatralnej 
w Zespole Szkó³ w Grodzisku Górnym 
w ramach projektu „Szko³y Jagielloñskie” 
s³ów kilka, a mo¿e trochê wiêcej...

Młodzi artyści z Grodziska Górnego
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Srebrne medale żaczek i brązowe 
młodziczek oraz 4 miejsce żaków, to trofea 
wywalczone przez drużyny Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” 
Łętownia w finale Mistrzostw Polski Ucz-

niowskich Klubów Sportowych w tenisie 
stołowym, które w dniach 24-25 listopada 
br. rozegrano w Krośnie.  Po dwóch szczeb-

lach eliminacji (zawody wojewódzkie 
i półfinały ogólnopolskie) wyłoniono po 8 
najlepszych zespołów w kategorii żaczek, 
żaków, młodziczek i młodzików.                                                            

W sobotę rywalizowano w grupach 
liczących po 4 zespoły.

Żaczki z Arki - Dominika Kułacz 
i Karolina Pietrońska – zaczęły od porażki 
2:3 z Orlikiem Gdynia, ale potem wygra-

ły 3:0 z Chodorówką Nową (podlaskie) 
i 3:1 z Dalachowem (opolskie) i zajęły 
I miejsce.

Młodziczki – Aneta Kręcidło, Alek-

sandra Stalica i Marta Sałęga – też zajęły 
w grupie I miejsce po zwycięstwach: 3:1 
z Korfantowem (opolskie), 3:0 ze Skrzy-

szowem (małopolskie) i 3:1 ze Stroniem 
Śląskim (dolnośląskie).

Żacy – Paweł Kida i Patryk Baraniak 
– zwyciężyli 3:2 Arkę Ryki (lubelskie), 
3:0 Tytana Bydgoszcz i przegrali 1:3 ze 
Stroniem Śląskim, co dało im II miejsce 
i podobnie, jak drużynom dziewcząt awans 
do niedzielnych gier o medale.

Wystawione puchary, medale i atrak-

cyjne nagrody chyba zbyt mocno zmotywo-

wały naszych młodziutkich zawodników, 
bo w niedzielę łzy często towarzyszyły 
sportowej rywalizacji.

Tenisiœci Arki £êtownia 
na podium Mistrzostw Polski

Żaczki Arki po dramatycznym półfina-

łowym meczu, pokonały 3:2 rywalki z Ko-

rzeniowa (podkarpackie) i awansowały do 
finału zakończonego nieznaczną porażką 
1:3 z Arką Ryki. 

Najbardziej dramatyczne były gry 
w kategorii młodziczek. W półfinałach: 
Arka Łętownia przegrała 2:3 z Arką Ryki, 
a Stronie Śląskie wygrało 3:2 z Budkami 
Piaseckimi (mazowieckie). Finał, to rów-

nież 3:2 dla Stronia Śląskiego z Arką Ryki, 
a w meczu o 3 miejsce Arka Łętownia 
pokonała 3:1 Budki Piaseckie. Tak więc 
pokonane w sobotę przez naszą drużynę 

Młodziczki Arki (Anetka Kręcidło, Ola Stalica) w deblu.

zawodniczki ze Stronia Śląskiego lepiej 
zwalczyły niedzielny stres i cieszyły się ze 
złotych medali.

Anetce Kręcidło pozostała jedynie sa-

tysfakcja z pokonania wszystkich rywalek, 
jakie w ciągu tych dwóch dni stanęły na jej 
drodze w grach pojedyńczych.

Żacy natomiast w półfinale zdecy-

dowanie ulegli 0:3 zespołowi Stronie Śl. 
II, a w meczu o 3 miejsce przegrali 1:3 
z Rawą Mazowiecką (łódzkie).

Wszystkie drużyny wróciły z pięknymi 
oryginalnymi pucharami, nagrodami,     
a dziewczęta z medalami.

W fazie eliminacyjnej w drużynach 
Arki występowali oprócz wyżej wymie-

nionych: Weronika Zybura, Alina Sztaba, 
Kamil Kłos.

Jest to największy sukces w 6-letniej 
historii PUKS „Arka” Łętownia.

Niezapomniane wrażenia, jakie prze-

żyli młodzi sportowcy - uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej 
i Łętowni – były możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna oraz  dużemu zaangażowaniu 
rodziców i księży Parafii Łętownia.

Jan Sum

Szczegółowe wyniki z tych zawodów 
znajdują się na stronie Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego:  www.pzts.pl

Żaczki Arki wraz z Prezesem Arki Łętowni – panem Janem Sumem (pierwszy od lewej).
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Od pewnego czasu mieszkańcy powia-

tu leżajskiego mają okazję oglądać sport 
w wydaniu ogólnopolskim. Jest to zasługą 
koszykarskiej drużyny Lotnika Wierza-

wice, która gra w rozgrywkach senior-

skich I ligi. Jej podstawowy skład oparty 
jest na zawodniczkach wywodzących się 
z reprezentacji Gimnazjum w Wierzawi-
cach, która w rozgrywkach w 2006/7 rok 
znalazła w Polsce tylko jednego pogromcę 
i po raz pierwszy w historii sportu leżaj-
skiego zdobyły medal mistrzostw Polski. 
A do „złota” też było blisko. Jeszcze na 5 
minut przed końcem meczu dziewczęta 
z Wierzawic prowadziły z faworyzowaną 
przez wszystkich reprezentacją szkoły mi-
strzostwa sportowego z Poznania. I tylko 
brak doświadczenia boiskowego spowodo-

wał, iż zeszły z boiska pokonane. Jednak 
srebrny medal gimnazjady pozostał. 

A był to już zresztą nie pierwszy medal 
mistrzostw Polski zdobyty przez te dziew-

częta. W roku szkolnym 2003/4 zajęły 
III miejsce w turnieju mini-koszykówki 
dziewcząt.

W chwili obecnej Zespół Szkół w Wie-

rzawicach należy do kilkunastu naj-
mocniejszych ośrodków w koszykówce 
dziewcząt w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. A pewnie niedługo dołą-

czy do tego także Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku, gdzie trafiają absolwentki 
Gimnazjum.

A zaczęło się wszystko od pasji jednego 
człowieka. I to wcale nie wuefisty, lecz 
muzyka – pana Marka Gołębia, któremu 
zamarzyło się stworzenie w szkole podsta-

wowej w Wierzawicach silnej sekcji koszy-

kówki dziewcząt. Było to w roku 2000 i na 
efekty nie trzeba było wcale długo czekać, 
chociaż na początku były same porażki, ale 
pan Marek nie zrażał się tym wcale. Już 
w roku następnym reprezentacja szkoły 
podstawowej zajęła II miejsce w wojewódz-

twie, a od 2003 r. roku niepodzielnie zajęła 
dla siebie fotel mistrzowski. Działacze 
Podkarpackiego Szkolnego Związku Spor-

towego śmieją się czasem, że właściwie 
niepotrzebnie rozgrywa się mistrzostwa 
Podkarpacia, bo tytuł i tak powędruje 
do Wierzawic. I pewnie takiej hegemonii 
jednej szkoły w jednej dyscyplinie nie ma 
nigdzie indziej w Polsce. Ale jest to efekt 
morderczej pracy i poświęcenia i trenera, 
i dziewcząt, którzy każdą wolną chwilę 
poświęcają ukochanej koszykówce. A tre-

ningi są już teraz praktycznie codziennie, 
zaś szkolenie zaczyna się od II klasy 
szkoły podstawowej. W chwili obecnej we 
wszystkich sekcjach prowadzonych przez 
Zespół Szkół w Wierzawicach szkoli się 
prawie setka dziewcząt, które zamiast 
bezproduktywnie spędzać czas przed 
telewizorem lub komputerem aktywnie 

uczestniczą w zajęciach.
Oprócz drużyn szkolnych powstały 

w 2000 roku Uczniowski Klub Sportowy 
„Lotnik” Wierzawice posiada w chwili 
obecnej drużyny młodziczek, kadetek, 
juniorek i juniorek starszych oraz oczywi-
ście seniorską drużynę grającą w I lidze. 
I tutaj także sukcesów, jakich mogłyby 
pozazdrościć inne kluby, jest mnóstwo. 
Kadetki dwa razy z rzędu wygrywały ligę 
wojewódzką, awansując też dwukrotnie 
do półfinałów Mistrzostw Polski drużyn 
klubowych, gdzie jak równy z równym 
grały z takimi potęgami klubowymi jak 
Wisła Kraków, Olimpia Poznań, czy Lotos 
Gdynia (nawiasem mówiąc Lotos już dwa 

razy przegrał z wierzawiczankami). W tym 
roku może być jeszcze lepiej – wszystkie 
zespoły młodzieżowe są w chwili obecnej 
na miejscach premiowanych awansem do 
następnej rundy MP.

Nie sposób tu w tym momencie nie 
wspomnieć osoby trenera, który do Wierza-

wic przywędrował z Przemyśla. Pan Piotr 

Musijowski początkowo był trenerem ry-

walek Lotnika drużyny UKS 14 Przemyśl. 
W momencie kiedy drużyna ta ze względu 
na brak zainteresowania ze strony władz 
rozsypała się, znalazł się w kręgu zain-

teresowania Lotnika Wierzawice i pana 
Gołębia. Jak to się mówi, „trafił swój na 
swego”. Najpierw na zasadzie konsultacji, 
potem weekendowych treningów zaczął 
zajmować się wierzawiczankami. Kiedy 
przyszły sukcesy na skalę ogólnopolską 
doceniono pracę trenerską pana Musijow-

skiego i został on już formalnie zatrudnio-

ny w Zespole Szkół w Wierzawicach oraz 
Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. 
Jego fachowość doceniono także w pod-

karpackiej centrali, gdzie został trenerem 
kadry województwa kadetek , a ostatnio 
powołano go na asystenta trenera kadry 
narodowej kadetek. 

To dzięki niemu oraz dzięki panu 
Gołębiowi pojawił się pomysł utworzenia 
z tych młodych dziewcząt (najstarsza 
z nich ma w tej chwili lat 17) drużyny 
grającej w I lidze koszykówki kobiet. Bo 
było realne zagrożenie, że te dziewczęta, 
które zdobyły srebrny medal w gimna-

zjadzie rozpierzchną się po całej Polsce. 
Propozycji im nie brakowało. Już na tur-

nieju w Gdyni trener zwycięskiej drużyny 
z Poznania chciał je hurtem zapisać do 
szkoły mistrzostwa sportowego, a po po-

wrocie rozdzwoniły się telefony z Krakowa, 
Rzeszowa, a nawet Gdyni. I właśnie wtedy 
padła myśl. A może w Leżajsku spróbować 
dać tym dziewczynom szanse dalszego 
koszykarskiego rozwoju. Udało się do tego 
projektu pozyskać najpierw przychylność 
władz Gminy Leżajsk (zwłaszcza Wójta p. 
Mieczysława Tołpy), a potem także władz 
powiatowych (łącznie ze Starostą p. Ro-

bertem Żołynią). Nawiązano współpracę 
z Zespołem Szkół Licealnych i dzięki temu 
we wrześniu 2007 roku dziewczęta mogły 
rozegrać swój pierwszy seniorski mecz 
z drużyną Filara Sosnowiec. 

Oczywiście nikt nie liczy, że i w senior-

skich zmaganiach Lotnik Wierzawice/ZSL 
Leżajsk (pod taką nazwą grają w rozgryw-

kach ligowych) będzie odnosił zwycięstwa, 

Na razie jest srebro, bêdzie z³oto!
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chociaż i tych wcale nie brakuje, mimo że 
zdawało się, iż tak młoda drużyna (śred-

nia wieku 15,5 roku – najmłodsza w całej 
lidze) z góry skazana jest na pożarcie. Już 
z założenia zmagania seniorskie miały być 
miejscem do nauki, do nabywania niezbęd-

nego doświadczenia boiskowego. A efekty 
miały przyjść w rozgrywkach młodzieżo-

wych. I to też już widać. Wkrótce rozgryw-

ki gimnazjady wkroczą w etap wojewódzki, 
gdzie raczej reprezentantki Gimnazjum w 
Wierzawicach nie będą miały sobie rów-

nych, a dziewczynom i trenerom marzy 
się ponowna wizyta w Gdyni na turnieju 
Final Four i medal mistrzostw Polski. 
Koszykarską potęgą wkrótce stanie się też 
reprezentacja Zespołu Szkół Licealnych 
(oprócz absolwentek Gimnazjum w Wie-

rzawicach trafiły tam także 3 bardzo 
mocne zawodniczki z Przemyśla). W tym 
roku trener Musijowski skromnie mierzy 
w medal mistrzostw województwa, ale 
w przyszłym ta drużyna może być nie do 
zatrzymania (miały brąz w podstawówce, 
srebro w gimnazjum, więc...).

Na sukcesy Lotnik liczy także w roz-

grywkach juniorek lub kadetek. Przy-

najmniej jedna z tych drużyn powinna 
trafić do finału Mistrzostw Polski i byłby 
to pierwszy wypadek, by drużyna repre-

zentująca tak małą miejscowość, mogła 
walczyć z najsilniejszymi. 

Na dodatek przy tak żywiołowym 
i szybkim rozwoju może też nadejść taki 
dzień, że do bram Leżajska zapuka koszy-

karska ekstraklasa, chociaż to już pewnie 
zupełnie inna bajka. 

Skład drużyny 

Lotnika Wierzawice:

Katarzyna Wach (1990), Jessica Mu-

sijowska (1991), Magdalena Dedio (1991), 
Alicja Gronowicz (1991), Aneta Kaszuba 
(1991), Dominika Majkut (1991), Kinga 
Niemczyk (1991), Angelika Kuras (1992), 
Sylwia Łoś (1992), Anna Tołpa (1992), 
Elżbieta Kryla (1992), Klaudia Zasońska 
(1992).

Terminarz rozgrywek I Ligi ko-

szykówki kobiet drużyny Lotnika 

Wierzawice/ZSL Leżajsk (wszystkie 

mecze w hali widowiskowej Zespołu 

Szkół Technicznych w Leżajsku):

15 XII godz. 17 - AZS AWF Katowice
16 XII godz. 12 - Filar Sosnowiec
12 I godz. 11 - Żak Nowy Sącz
19 I godz. 17 - Korona Kraków
26 I godz. 17 - AZS Rzeszów
9 II godz. 17 - Rybitwy Kraków
16 II godz. 17 - Górnik Wieliczka
23 II godz. 17 - Wisła Kraków
8 III godz. 17 - Stal Stalowa Wola

Serdecznie zapraszamy!

Wiesław Karasiński
Foto: Piotr Lasota

Turniej Pi³ki 
Siatkowej Ch³opców

   W dniach 9-11.11. br. w Leżajsku odbył się III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Chłopców „Od Młodzika do Juniora”. W turnieju udział brały najlepsze zespoły w Polsce: 
„Mostostal” Kędzierzyn Koźle, „Jadar” Radom, „Wifama” Łódź, UKS w Jastarni, 
„Resovia” Rzeszów, UKS Stalowa Wola, „Błękitni” Ropczyce, „Siódemka” Resovia 
Rzeszów, UMKS Łańcut i gospodarz LTS „Feniks” Leżajsk. Turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie. Większość spotkań kończyła się wynikami 2:1. Począwszy od meczu 
otwarcia „Jadar” Radom – „Feniks” Leżajsk 2:1. Do finału w którym „Jadar” Radom 
wygrał z „Mostostalem” Kędzierzyn Koźle 2:1.

Ostateczna Kolejność Turnieju
1. „Jadar” Radom
2. „Mostotstal” Kędzierzyn Koźle
3. „Resovia” Rzeszów
4. UKS w Jastarni
5. UKS Dwójka Stalowa Wola
6. „Feniks” Leżajsk
7. „Wifama” Łódź
8. „Siódemka” Resovia Rzeszów
9. „Błękitni” Ropczyce
10. UMKS Łańcut

Nagrody indywidualne:
MVP Turnieju – Wojciech Ferens (Jadar 

Radom)
Najlepszy Rozgrywający – Damian Są-

pór (Jadar Radom)
Najlepszy Atakujący – Jakub Peszko 

(Resovia Rzeszów)
Najlepszy Środkowy – Szymon Ostro-

wski (Jastarnia)
Najlepszy Libero –Michał Cymereman 

(Mostostal)

Sponsorzy Turnieju: Urząd Miasta w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
PWZS w Rzeszowie, Browar Leżajsk.

   

Zawodnicy LTS „Feniks” Leżajsk. Od lewej w górnym rzędzie: Paweł Zygmunt, Michał Cymerman, Marcin 
Baran, Adrian Zych, Ernest Kulpa, Szymon Tuptoński. Klęczą od lewej: Mateusz Kuras, Aleksander Franus, 
Jakub Zygmunt, Arkadiusz Bosak, Dawid Sierżęga, Mateusz Kamiński z Wicestarostą Leżajskim Józefem 
Majkutem (pierwszy od lewej)
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Nieznajomoœæ prawa szkodzi
Ignoratia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi - głosi jedna z podstawowych zasad prawa, wywodząca 

się jeszcze z prawa rzymskiego . Wiekszość z nas żyje w błogim przeświadczeniu, że gdy o jakimś przepisie 
nie wie, to on nas nie dotyczy. Tymczasem nic bardziej błędnego. A o tym, że tak jest, przekonujemy się 
najczęściej dość boleśnie na własnej skórze, gdy jest już za późno. 

W związku z powyższym w tym numerze „Kuriera Powiatowego” zamieszczamy dwie porady prawne: 
o urlopie wychowawczym i zachowku,  otrzymane z Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego w Rzeszowie – organizacji „non profit”, zajmującą się bezpłatnym poradnictwem obywatelskim 
i prawnym dla osób o najniższym statusie ekonomicznym, których nie stać na uzyskanie poradnictwa w 
komercyjnych kancelariach prawnych. 

Pani Alicja po urodzeniu pierwszego dziecka poszła na urlop 

wychowawczy na 3 lata. Pod koniec okresu urlopu Pani Alicja 

urodziła drugie dziecko. Po zakończeniu urlopu wychowawczego 

chce złożyć wniosek o kolejny urlop wychowawczy. Ze wstępnej 

rozmowy z pracodawcą wynikło iż pracodawca zgadza się jedynie 

na miesiąc takiego urlopu. Czy pracodawca ma prawo ograniczyć 

czas urlopu wychowawczego?

Nie. Urlop wychowawczy uregulowany jest w art. 186 Kodeksu 
Pracy i następnych oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 
2291). Urlop wychowaczy przysługuje pracownikowi, który był 
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i jest udzielany na wniosek 
pracownika. Pracodawca jest bezwględnie obowiązany udzielić 
takiego urlopu na okres żądany we wniosku. Jako, że urlop 
wychowaczy przysługuje na każde dziecko w określonym przez 
Kodeks Pracy wymiarze do 3 lat - lecz nie dłużej jak do ukończenia 
przez nie 4 roku życia (ew. do ukończenia przez nie 18 roku życia 
jeśli dziecko jest niepełnosprawne) pracodawca ma obowiązek 
udzielić urlopu na drugie i kolejne dzieci i urlop ów nie zależy 
od zgody pracodawcy.

Jednocześnie, pracownik przebywający na urlopie wychowaw-

czym jest chroniony, gdyż pracodawca nie może wypowiedzieć 
takiemu pracownikowi umowy o pracę, chyba że zakład pracy 
postawiony będzie w stan likwidacji lub upadłości, a także jeśli 
zajdą okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypo-

wiedzenia z winy pracownika. 
Pracownik pozostający na urlopie wychowawczym nie pobie-

ra wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, przysługuje jednak 
pracownikowi zasiłek wychowawczy uregulowany odrębnymi 
przepisami.

Pracownik może, za zgodą pracodawcy, zakończyć urlop w każ-

dym czasie lub tylko przy zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej 
na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy.

PODSTAWA PRAWNA
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu
wychowawczego (Dz.U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2291).  

Autor: Anna Zięba - doradca w Podkarpackim Ośrodku Roz-

woju Społeczeństwa Obywatelskiego

Artykuł współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach Rządowego Programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czy pracodawca ma prawo ograniczyæ 
czas urlopu wychowawczego?

Kilka s³ów o zachowku…
Zawarta w polskim prawie zasada swobody testowania ozna-

cza, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego 

majątku osobę spoza kręgu najbliższej rodziny. W celu zabezpie-

czenia interesów osób najbliższych ustawa kodeks cywilny daje 

możliwość wystąpienia względem ustanowionego w testamencie 

spadkobiercy z roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej 

zwanej zachowkiem.

Roszczenie o zachowek przysługuje, jeżeli uprawniony do 
zachowku nie otrzymał żadnej korzyści majątkowej, tzn. nie 
został powołany do dziedziczenia jako spadkobierca, nie został 
ustanowiony na jego rzecz zapis czy polecenie, nie otrzymał 
darowizny.

W myśl art. 991 § 1 kc uprawnionymi  do zachowku są zstęp-

ni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani 
do spadku z ustawy. Oznacza to, że powstanie uprawnienia do 
zachowku uzależnione jest od tego, czy w konkretnym stanie 
faktycznym osoby byłyby powołane do spadku z ustawy. I tak, 
jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka i troje dzieci to tylko 
te osoby nabędą prawo do zachowku. Nie uzyskają go natomiast 
rodzice spadkodawcy, którzy w tej sytuacji nie dochodzą do 
dziedziczenia.

Wysokość należnego zachowku odpowiada połowie wartości 

udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu przy 

dziedziczeniu ustawowym. Odstępstwo w tym zakresie występuje 

w stosunku do małoletnich zstępnych oraz osób trwale niezdol-

nych do pracy, którzy traktowani są w sposób uprzywilejowany, 

a wysokość ich zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału 

spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym.

Spadkodawca może jednak uprawnionego do zachowku pozba-

wić tego uprawnienia przez to, że go wydziedziczy. Wydziedziczyć 

można tylko w testamencie, a jego przyczyna powinna wynikać 

z treści testamentu. Art. 1008 kc zawiera wyczerpujące wyliczenie 

przyczyn wydziedziczenia, a należą do nich:

• uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w 

sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

• dopuszczenie się względem spadkodawcy lub jednej

z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko 

życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

• uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obo-

wiązków rodzinnych.

Podanie innej przyczyny niż te wymienione wyżej oraz nie-

podanie przyczyny wydziedziczenia w testamencie skutkować 

będzie jego nieważnością.  

Pamiętać należy, że roszczenie o zachowek ma charakter ma-

jątkowy, a zatem ulega przedawnieniu. Roszczenie to przedawnia 

się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu. 

Autor: Maciej Bandelak - doradca w Podkarpackim Ośrodku 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Artykuł współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-

łecznej w ramach Rządowego Programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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Z podziękowaniem za miniony rok 
wszystkim naszym Klientom 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku
życzymy pogody ducha,  
aby rok 2008 pozwolił  
na zrealizowanie wszystkich 
zaplanowanych przedsięwzięć  
i marzeń

Firma Transport – Handel
Stanisław Bechta
37-306 Grodzisko Dolne 194 a
tel./fax: (017) 24 36 505
kom. 502 178 994

Firma Transport - Handel
Stanisław Bechta

Posiada w sprzedaży:

MATERIAŁY OPAŁOWE 
węgiel – orzech, węgiel – kostka, 
miały węglowe, groszek, koks

MATERIAŁY BUDOWLANE 
cement, wapno, cegły, pustaki, bloczki, klinkier, kostka 
brukowa, wełna mineralna, styropian, płyty kartonowo-
gipsowe, chemia budowlana, kleje, gładzie, szpachle, stal 
zbrojeniowa, wyroby hutnicze, blacha, piaski, żwiry
i inne materiały budowlane

NAWOZY SZTUCZNE

•

•

•

OGŁOSZENIE PŁATNE


