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1. Ten numer naszej, samorz¹dowej gaze-
ty, jest wyj¹tkowy. Setny. Jubileuszowy.
Dla tych, co kolekcjonuj¹, to nie lada
gratka. A dla mieszkañców? To czêœæ hi-
storii naszego miasta i gminy. Wraz z od-
rodzeniem siê Rzeczpospolitej po 1989
roku, da³ siê odczuæ g³ód rzetelnej i
obiektywnej informacji. Nie tylko o tym,
co dzieje siê w œwiecie, Europie, ale tu, u
nas, na naszym najbli¿szym podwórku.
Mieszkañcy, a jednoczeœnie podatnicy,
chc¹ wiedzieæ, na co s¹ wydawane ich
pieni¹dze. Tê funkcjê lokalnego infor-
matora, myœlê, ¿e z powodzeniem, wy-
pe³nia „Biuletyn Sêdziszowski”. Nale¿y tu
z³o¿yæ podziêkowania pomys³odawcom
i twórcom gazety. Gdyby nie ich upór i
konsekwencja nie by³oby dzisiejszego ju-
bileuszu. Ca³ej ówczesnej Redakcji i
Wspó³pracownikom, na czele z Burmi-
strzem Wies³awem Olesiem, mówiê po
prostu – dziêkujê. Wierzê, ¿e ramy „Biu-
letynu Sêdziszowskiego”, dziœ miesiêczni-
ka, d³ugo jeszcze bêd¹ s³u¿yæ informa-
cjami z wydarzeñ w naszej gminie.

2. 28 lutego, w Domu Kultury, odby³a siê
cykliczna uroczystoœæ, zwi¹zana z nada-
niem praw miejskich dla Sêdziszowa.
Akademia zgromadzi³a zaproszonych
goœci z okolicznych gmin, zak³adów pra-
cy, dyrektorów szkó³, radnych, ale co
najwa¿niejsze, m³odzie¿ z naszych szkó³
œrednich.

3.  Sêdziszowska hala sportowa staje siê co-
raz bardziej znan¹ aren¹ zmagañ ciê¿a-
rowców. Po raz trzeci rozegrane zosta³y,
w dniach 4-6.03.2005 r., zawody o mistrzo-
stwo Ludowych Zespo³ów Sportowych w
kategorii do 18 lat. Pomost zgromadzi³
zawodników z ca³ej Polski. By³a okazja
nie tylko do zmagañ fizycznych, ale i na-
wi¹zywania znajomoœci i przyjaŸni. Nie
nale¿y zapominaæ i o promocji gminy.
Uczestnicy zawodów wróc¹ do swoich
domów ze wspomnieniami o Sêdziszowie
M³p. Szkoda tylko, ¿e impreza o zasiêgu
ogólnopolskim, przy du¿ym nak³adzie
pracy sekcji podnoszenia ciê¿arów w klu-
bie sportowym „Lechia”, nie spotka³a siê
z wiêkszym zainteresowaniem ze strony
kibiców. Myœlê, ¿e nale¿y tego typu im-
prezy bardziej nag³aœniaæ, by informacja
z wyprzedzeniem dotar³a do jak najwiêk-
szej liczby mieszkañców miasta i gminy.

4. Tocz¹ siê rozmowy na temat zaopatrze-
nia Osiedla M³odych w ciep³o. Gmina
dysponuje opracowaniami, wskazuj¹cy-
mi ró¿ne warianty modernizacji istniej¹-
cego Ÿród³a ciep³a, zlokalizowanego przy
Wytwórni Filtrów. W obecnym stanie
prawnym i przy obecnych cenach, naj-
korzystniejszym rozwi¹zaniem jest pro-
dukcja ciep³a w istniej¹cej kot³owni wê-
glowej. Ale po roku 2007 zmieni¹ siê obo-
wi¹zuj¹ce normy emisji zanieczyszczeñ,
a to zdecydowanie wp³ynie na wzrost cen.
Pojawia siê i inne Ÿród³o ciep³a – gaz. Tu
konieczne jest zawarcie porozumienia z
dostawc¹ paliwa, by zapewniæ jego do-
stêpnoœæ poza istniej¹cym systemem.
Ostatnio pojawi³ siê nowy pomys³: koge-
neracja – po³¹czenie wytwarzania ciep³a
i pr¹du. Na podstawie wstêpnej analizy
mo¿na stwierdziæ, ¿e zastosowanie uk³a-
dów kogeneracyjnych mo¿e obni¿yæ kosz-
ty wytwarzania ciep³a. Nale¿y jednak do-
k³adnie przeanalizowaæ wiele danych:
iloœæ odbiorców, uk³ad sieci ciep³owni-
czej, stan istniej¹cej kot³owni, mo¿liwo-

œci sprzeda¿y nie tylko ciep³a, ale i pr¹du
itp. Temat jest bardzo wa¿ny – st¹d in-
tensywne rozmowy.

5. W wiêkszoœci szkó³, prowadzonych przez
sêdziszowski samorz¹d, dzieci i m³odzie¿
maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z gor¹ce-
go posi³ku. 4 marca 2005 r. zawarte zo-
sta³o porozumienie pomiêdzy Wojewod¹
Podkarpackim a Burmistrzem Sêdziszo-
wa w sprawie przyznania dotacji, z rezer-
wy celowej bud¿etu pañstwa, na do¿y-
wianie dzieci. Przyznana na wniosek Bur-
mistrza dotacja wyniesie w 2005 roku
159.600 z³, przy zadeklarowanych œrod-
kach gminnych w wysokoœci 103.000 z³.
Œrodki te pozwol¹ na realizacjê zadañ
w³asnych gminy w zakresie pomocy spo-
³ecznej, w formie do¿ywiania dzieci.

6. W lipcu 2004 r. intensywne opady desz-
czu spowodowa³y na terenie gminy po-
wa¿ne szkody powodziowe w infrastruk-
turze komunalnej oraz w gospodar-
stwach indywidualnych. Wszystkim po-
szkodowanym mieszkañcom gmina po-
mog³a, umarzaj¹c dwie raty podatku w
2004 roku. Komisja, powo³ana zarz¹dze-
niem Burmistrza, przeprowadzi³a wizjê w
terenie i stwierdzi³a uszkodzenia dróg
gminnych, mostów, kanalizacji deszczowej
i rowów melioracyjnych, na kwotê ponad
1 mln z³. Najwiêksze zniszczenia nast¹pi³y
na po³udniu naszej gminy. Zgodnie z pi-
smem MSWiA w sprawie likwidacji szkód
na drogach gminnyc, w dniu 22 lutego
2005 r. gmina Sêdziszów, w ramach po-
dzia³ów œrodków na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych, otrzyma³a dotacjê w
wysokoœci 60 tys. z³. na odbudowê infra-
struktury drogowej. To kropla w morzu
potrzeb, ale Podsekretarz Stanu przy
MSWiA pan Tadeusz Matusiak obiecywa³
samorz¹dowcom, ¿e jest to pierwsza pro-
mesa i ¿e bêd¹ nastêpne. Oby.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Komisja realizowa³a zadania, ujête w
GPP i RPA na 2004 rok.

1. W obszarze: zwiêkszenie dostêpnoœci
pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzale¿nionych od al-
koholu, udzielanie rodzinom, w któ-
rych wystêpuj¹ problemy alkoholowe
pomocy psychologicznej i prawnej, a
w szczególnoœci ochrony przed prze-
moc¹ w rodzinie, m. in.:

· 6. osobom, korzystaj¹cym z form te-
rapii indywidualnej i zbiorowej, po-
kryto koszty dojazdu do Poradni
Odwykowej w Ropczycach.

· Inicjowano dzia³ania oraz podej-
mowano czynnoœci, zmierzaj¹ce do
orzeczenia o zastosowanie wobec
osób uzale¿nionych od alkoholu
obowi¹zku poddania siê leczeniu,
w stacjonarnym lub niestacjonar-
nym zak³adzie lecznictwa odwyko-
wego. W 2004 roku wszczêto 28 no-
wych postêpowañ, co ³¹cznie z ju¿
prowadzonymi dzia³aniami daje
47. Komisja wys³a³a 99 zaproszeñ
na posiedzenie celem przeprowa-
dzenia rozmów profilaktycznych.
Wobec 27 osób skierowano mate-
ria³y do S¹du Rejonowego w Rop-

(ci¹g dalszy na str. 4)

W 2004 roku, Gminna Komisja Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Sêdziszowie M³p. funkcjonowa³a w
11-osobowym sk³adzie, reprezentuj¹-
cym ró¿ne grupy spo³eczne. Od 1 lip-
ca 2004 r. nast¹pi³a zmiana na stanowi-

sku Przewodnicz¹cego
Komisji oraz uzupe³nie-

nie stanu o jednego
cz³onka Komisji z ra-
mienia Policji.
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Jest Pan ju¿ drug¹ kadencjê przewod-
nicz¹cym, najwiêkszego obszarowo,
Osiedla nr 3 w Sêdziszowie M³p. Ja-
kie granice wyznaczaj¹ teren tego
osiedla?

 Na zachodzie rozpoczyna siê na ul. Bor-
kowskiej, a wschodni¹ granicê wyznacza ul.
Rzeszowska. Zajmuje ono ca³y obszar na
pó³noc od torów kolejowych oraz ul. Grun-
waldzk¹ i Witosa. Tak du¿e rozci¹gniêcie
obszaru stwarza pewne problemy, chocia¿-
by z samym powiadamianiem mieszkañców
o zebraniach. Ostatnio pojawi³y siê g³osy
mieszkañców, dotycz¹ce podzia³u osiedla.
Pogl¹d taki wydaje siê byæ jak najbardziej
s³uszny, poniewa¿ wspólnota interesów miesz-
kañców ul. Borkowskiej i ul. Rzeszowskiej
jest zgo³a inna.

Osiedle nr 3 jest w tej chwili najwiêk-
szym placem budowy na terenie mia-
sta. Jak Pan myœli, co sk³ania ludzi do
sytuowania swych inwestycji mieszkanio-
wych na tym w³aœnie terenie ?

Brak budownictwa wielorodzinnego
zmusza m³ode pokolenia do podjêcia ¿ycio-
wego wyzwania, jakim jest w dzisiejszych cza-
sach budowa w³asnego domu jednorodzin-
nego. A w tej czêœci miasta uwolni³y siê grun-
ty budowlane, dodatkowo - ceny gruntu s¹
tu nieco ni¿sze.

Jakie problemy podnosz¹ najczêœciej na
zebraniach mieszkañcy osiedla?

Jak na ka¿dym nowo powsta³ym osie-
dlu, najwa¿niejszym problemem jest infra-
struktura, a przede wszystkim stan dróg,
chodników i oœwietlenia ulicznego. Dodat-
kow¹ uci¹¿liwoœæ stanowi fakt, i¿ wiêkszoœæ
dróg i ulic w obrêbie osiedla nr 3 znajduje
siê we w³adaniu innych ni¿ gmina samorz¹-
dów. Na potwierdzenie tych s³ów mogê nad-
mieniæ, i¿ ju¿ od szeœciu lat prowadzê sta-
rania, w Urzêdzie Powiatowym w Ropczy-
cach, o wykonanie chodnika z kolektorem

krytym przy ul. Konopnickiej. Wniosek ten
popieraj¹ równie¿ mieszkañcy Wolicy Pia-
skowej, gdy¿ ich dzieci równie¿ uczêszczaj¹
t¹ ruchliw¹ ulic¹ do szko³y. W¹ska jezdnia,
brak poboczy stwarzaj¹ ogromne zagro¿e-
nie dla ruchu pieszych. Podobne proble-
my wystêpuj¹ na ul. Borkowskiej, tu tak¿e
istnieje koniecznoœæ budowy chodnika dla
zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu pie-
szych. Innym, powa¿nym problemem, jest
brak kanalizacji sanitarnej, chocia¿ istnie-
je ju¿ nadzieja na poprawê tego stanu rze-
czy, poniewa¿ zosta³y zabezpieczone œrod-
ki finansowe na budowê kanalizacji sani-

Wywiad z Przewodnicz¹cym
Zarz¹du Osiedla nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Panem Markiem Flisem
tarnej w tej czêœci miasta. Z innych proble-
mów, które zg³aszaj¹ mieszkañcy wynika, i¿
istnieje zapotrzebowanie na plac zabaw dla
dzieci.

Czy osiedle posiada swoich przedstawi-
cieli w Radzie Miejskiej ?

Pomimo tak du¿ego obszaru i du¿ej licz-
by mieszkañców, nie mamy swojego przed-
stawiciela ani w Radzie Miejskiej, ani w Po-
wiatowej. Ale mam nadziejê, ¿e w zbli¿aj¹-

cej siê, nowej kadencji, znajdziemy chocia¿
jednego przedstawiciela.

Jak zmieni³o siê oblicze osiedla w ostat-
nim czasie?

Pomimo pewnych trudnoœci, jednak
widaæ zachodz¹ce zmiany.

Powsta³ wodoci¹g, do którego pod³¹czo-
no mieszkañców ulic: Œw. Franciszka, Œw.
Klary, Ks. Sapeckiego, Szafirowej, Koralo-
wej, Bursztynowej, Dzia³kowej, Borkowskiej.

Oznakowano nowo powsta³e ulice.
Mo¿e to ma³a rzecz, ale wa¿na w uspraw-

nieniu ¿ycia mieszkañców i osób przyjezd-
nych. Wykonano kanalizacjê burzow¹ przy
ul. Œw. Franciszka.

Wykonano oœwietlenie ulic: Borkow-
skiej, Witosa, Rêdziny, Piaskowej, Œw. Bar-
bary, Œw. Klary, Œw. Franciszka, Szymborskiej,
Ks. Sapeckiego. Zosta³a po³o¿ona na-
wierzchnia asfaltowa ulic: Rêdziny, Borkow-
skiej i Piaskowej.

A w ¿yciu prywatnym, jak spêdza Pan
wolny czas?

W wolnych chwilach lubiê poczytaæ
dobr¹ ksi¹¿kê, obejrzeæ film, pos³uchaæ
muzyki. W pi¹tkowe wieczory amatorsko
grywam w siatkówkê z kolegami. Jednak
moim najwiêkszym hobby jest zbieranie grzy-
bów. S¹ to chwile, w których mogê napraw-
dê odpocz¹æ. Podziwianie przyrody jest naj-
lepszym lekarstwem na dzisiejsze, nerwowe
czasy i pozwala odreagowaæ ca³otygodnio-
wy stres, dlatego z niecierpliwoœci¹ oczeku-
jê koñca zimy.

Dziêkujê Panu za rozmowê.

Rozmawia³:
Grzegorz Wrona

Wiek - 40 lat
Wykszta³cenie - wy¿sze - WSP Rzeszów, kierunek: hi-

storia
Zawód - Nauczyciel
Rodzina - ¯ona i dwie córki
Pe³nione funkcje - Dyrektor Szko³y Podstawowej w Klê-

czanach, kierownik dru¿yny siatkarskiej UKS
„Têcza” Sêdziszów M³p., Przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Osiedla nr 3 w Sêdziszowie M³p.
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u 15 marca br. odby³a siê XX, zwyczajna
Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego, podczas której Starosta Po-
wiatu przedstawi³ sprawozdanie
z prac Zarz¹du Powiatu i z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu oraz z dzia³alno-
œci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
za 2004 r. Podczas sesji podjête zosta³y
nastêpuj¹ce uchwa³y: Nr XX/119/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
z dzia³alnoœci za 2004 r.
Nr XX/120/2005  w sprawie okreœlenia
zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,
na które przeznacza siê œrodki z  PFRON
w  2005 r.
Nr XX/121/2005 w sprawie bud¿etu
powiatu na  2005 r. Dochody Powiatu
na rok bud¿etowy 2005 ustalono w wy-
sokoœci 33.699.064,00 z³, zaœ wydatki za-
mykaj¹ siê w kwocie 33.420.189,00 z³.

u 4 marca br. oficjaln¹ wizytê w Powiecie
z³o¿y³a delegacja z Buskiej Rejonowej
Administracji Pañstwowej na Ukrainie.
Celem wizyty by³o omówienie zasad wspó³-
pracy transgranicznej w 2005 r. oraz pod-
pisanie umowy o udziale i roli partnera
ukraiñskiego w projekcie „Transgranicz-
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci
i Informacji Gospodarczej w Ropczy-
cach, przy ul. Konopnickiej 5”.

u W ramach Programu S¹siedztwa INTER-
REG III A/TACIS CBC Polska – Bia³oruœ
– Ukraina, Starostwo Powiatowe z³o¿y³o
wniosek o przyznanie œrodków finanso-
wych na realizacjê zadania p.n. „Trans-
graniczne Centrum Wspierania Przedsiê-
biorczoœci i Informacji Gospodarczej w
Ropczycach, przy ul. Konopnickiej 5”.

u 11 marca br. z³o¿ony zosta³ raport mery-
toryczny i finansowy z realizacji projektu
„Zasady zrównowa¿onego rozwoju w go-

spodarowaniu zasobami œro-
dowiska naturalnego w re-

gionach przygranicznych,
z uwzglêdnieniem ekosys-
temów leœnych”, przepro-
wadzanego w ramach

programu Wspó³pracy
Przygranicznej Polska-
S³owacja Phare 2002/
2003.
u W czasie obrad, w
dniu 18 lutego br., Rada
Powiatu Ropczycko-Se-
dziszowskiego podjê³a
uchwa³y w sprawia wy-
nagradzania nauczycieli
i wyp³acania nagród ze
specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli.
Zapisy uchwa³y w spra-
wie wynagradzania na-
uczycieli pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e w bie¿¹-

cym roku, w sposób widoczny, wzrosn¹
wynagrodzenia tej grupy zawodowej.
Podniesiono wysokoœæ wynagrodzenia
za wychowawstwo do 65 z³, a za opieku-
na sta¿u do 50 z³ miesiêcznie. Wzroœnie
równie¿ o 3% fundusz motywacyjny, co
³¹cznie z ustawowym wzrostem wynagro-
dzenia o 3% spowoduje zwiêkszenie w
2005 r. poborów nauczycieli szkó³ po-
wiatowych o ponad 6%, w stosunku do
poprzedniego roku. Mo¿liwe to bêdzie
dziêki du¿ej redukcji pracowników nie-
pedagogicznych, w dwu ubieg³ych latach
oraz wdro¿onemu programowi oszczêd-
noœciowemu. Ponadto pozytywnym efek-
tem zakoñczy³y siê dzia³ania Powiatu o
zwiêkszenie subwencji na szkolnictwo
specjalne, prowadzone przez samorz¹d
powiatowy.

u Zarz¹d Powiatu dokona³ 13 uzgodnieñ
decyzji o warunkach zabudowy w zakre-

sie zadañ samorz¹dowych Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego, s³u¿¹cych reali-
zacji inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym.

u Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetarg nieogra-
niczony na wykonanie i dostawê tablic
rejestracyjnych.

u Na wniosek powiatu kieleckiego z dnia
28 lutego br., Zarz¹d Powiatu wyrazi³
pozytywn¹ opiniê w zakresie pozbawie-
nia kategorii drogi powiatowej odcinka
drogi powiatowej ul. Biernackiego i ul.
Chopina w Mielcu, od skrzy¿owania
z ul. Arciszewskiego do skrzy¿owania z
ul. Wyspiañskiego.

u W dniu 25 lutego br. goœci³, na zaprosz-
nie samorz¹du powiatowego, wicemini-
ster Leszek Zieliñski (Ministerstwo Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej), któ-
ry zapozna³ siê z potrzebami inwestycyj-
nymi Domu Pomocy Spo³ecznej w Lub-
zinie i poinformowa³ o mo¿liwoœciach
wsparcia rozbudowy DPS-u, realizowa-
nej przez Powiat, na kwotê 2,5 mln z³.

u W dniu 15 marca br. goœci³, na zapro-
szenie samorz¹du powiatowego, wice-
minister infrastruktury Jan Ryszard Ku-
rylczyk, który zapozna³ siê ze stanem przy-
gotowania obwodnicy Ropczyc, z³o¿y³
deklaracjê sfinansowania tej inwestycji i
poinformowa³, ¿e rozpoczêcie budowy
ma nast¹piæ w II po³owie 2006 r. Ponad-
to omówiono kwestie modernizacji dro-
gi krajowej E 40, przebiegaj¹cej przez
powiat i wsparcia modernizacji dróg
powiatowych ze œrodków 10% rocznej
subwencji drogowej.

Inf. w³asna

czycach celem wydania orzeczenia
o przymusowym leczeniu przeciw-
alkoholowym.

· Przewodnicz¹cy Komisji uczestni-
czy³ w 35 rozprawach przed S¹dem
Rejonowym w Ropczycach, o zasto-
sowanie obowi¹zku poddania siê
leczeniu odwykowemu przez oso-
by uzale¿nione.

· Finansowano Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny, z którego us³ug sko-
rzysta³o 65 osób.

· Finansowano 40 osobom wspó³uza-
le¿nionym udzia³ w Podkarpac-
kich Spotkaniach TrzeŸwoœcio-
wych w Niechobrzu.

· Zorganizowano i sfinansowano
spotkanie op³atkowe dla 41 osób
uzale¿nionych i wspó³uzale¿nio-
nych.

· Prowadzono Œwietlicê Socjotera-
peutyczn¹ „Nadzieja” w Sêdziszo-
wie M³p., w której dzia³aj¹ 4 grupy
samopomocowe:
- AA, czyli alkoholicy
- AL.-Anon – wspó³ma³¿onkowie

alkoholików
- AL.-Ateen – dzieci alkoholików
- DDA – doros³e dzieci alkoholików.

2. W obszarze: prowadzenie profilaktycz-
nej dzia³alnoœci informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwi¹zywania
problemów alkoholowych i przeciw-
dzia³ania narkomanii, w szczególno-
œci dla dzieci i m³odzie¿y, m. in.:

· Sfinansowano pobyt 25. uczniów z ro-
dzin dysfunkcyjnych na kolonii letniej
w Myczkowcach.

· Sfinansowano konkursy o tematyce
antyalkoholowej w 20 placówkach
oœwiatowych Gminy (uczestniczy³o w
nich 3173 uczniów).

· Sfinansowano 19. nauczycielom szko-
lenie pt.: „Program siedmiu kroków,
czyli trzeci elementarz”.

· Sfinansowano program profilaktycz-
no-wychowawczy pt. „Noe” dla 9. klas

(ci¹g dalszy ze str. 2)
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej,
finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz.U. nr 210, poz. 2135), od 1 stycznia
2005 roku obowi¹zuj¹ nowe deklaracje
wyboru lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej
podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru
lekarza rodzinnego, pielêgniarki, b¹dŸ
po³o¿nej, dokonuje siê poprzez wype³nie-
nie okreœlonego druku deklaracji, która
powinna byæ dostêpna w ka¿dej placów-
ce podstawowej opieki zdrowotnej, dzia-
³aj¹cej w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Nale¿y zabraæ ze

Poni¿ej zamieszczamy informacjê do
prasy, przekazan¹ przez Lilianê Le-
niart – Rzecznika Prasowego Pod-

karpackiego Oddzia³u Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia z siedzib¹ w Rzeszowie.

Liczne nieporozumie-
nia, niemo¿liwe do zreali-
zowania ¿yczenia, a w wie-
lu przypadkach ¿¹dania,
œwiadcz¹ o nieznajomoœci
zasad funkcjonowania,
obowi¹zuj¹cych obecnie
w s³u¿bie zdrowia. Czyta-
j¹c poni¿szy komunikat, mo¿emy uzupe³niæ
niezbêdn¹ nam wiedzê oraz przekonaæ siê,
jakie konsekwencje, dla ka¿dego z nas, mo¿e
mieæ zlekcewa¿enie obowi¹zku wyboru le-
karza rodzinnego. Jest to jednostkowy przy-
k³ad, dotykaj¹cy pacjenta. Dalsz¹ konse-

kwencj¹ takiego postêpowania, odnosz¹c¹
siê do wszystkich mieszkañców powiatu, jest
pozyskanie mniejszej kwoty kontraktów na
podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ przez ZOZ

w Ropczycach. Wynika to z faktu, ¿e nasz
ropczycki ZOZ jest jednym z nielicznych w
kraju, zatrudniaj¹cych lekarzy rodzinnych.
Powiaty, w zasadzie, s¹ organem za³o¿yciel-
skim szpitali powiatowych i przychodni spe-
cjalistycznych, a gminy odpowiadaæ powin-

ny za podstawow¹ opiekê lekarsk¹, czyli le-
karzy rodzinnych. Lekarze rodzinni, zawie-
raj¹cy indywidualne kontrakty z NFZ, s¹
bardziej zainteresowani pozyskaniem sta-

³ych pacjentów, co
odzwierciedla siê wy-
¿sz¹ kwot¹ kontraktu.
Pomijaj¹c ekstre-
maln¹ sytuacjê, opi-
san¹ poni¿ej, ka¿dy
zapisuj¹cy siê do le-
karza rodzinnego, z
jednej strony auto-
matycznie zwiêksza

œrodki finansowe, pozyskane na swoje lecze-
nie, a z drugiej strony, poprawia sytuacjê fi-
nansow¹ ZOZ-u, przyczyniaj¹c siê tym sa-
mym do lepszego zaspokojenia potrzeb w
tym zakresie.

Stanis³aw D¹broœ

Informacja Rzecznika Prasowego POW NFZ w Rzeszowie

sob¹ dowód ubezpieczenia i dowód oso-
bisty. Na deklaracji wyboru mo¿na wpisaæ
wszystkich cz³onków rodziny, ale nie jest
to obowi¹zek, poniewa¿ np. dla dziecka
mo¿na wybraæ innego lekarza. Przypo-
mnijmy, ¿e ka¿dy ubezpieczony ma prawo
wybraæ sobie lekarza rodzinnego, pielê-
gniarkê  i po³o¿n¹. Nie obowi¹zuje rejo-
nizacja, ale wa¿ne jest, aby lekarz, pielê-
gniarka czy po³o¿na dzia³ali w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
bo tylko wtedy wszystkie œwiadczenia bêd¹
przys³ugiwaæ za darmo, w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Lekarz rodzinny nie tylko przyjmie swo-
jego pacjenta, kiedy ten zachoruje, ale tak¿e
mo¿e skierowaæ go na dalsze, specjalistycz-
ne leczenie lub do szpitala. Mo¿e tak¿e zle-
ciæ wykonanie, niezbêdnych w procesie le-
czenia, badañ diagnostycznych lub skiero-
waæ na leczenie sanatoryjne. W przypad-
ku kiedy ktoœ umrze w domu, a nie np. w
szpitalu, to lekarz rodzinny wystawia akt
zgonu. Nie tak dawno mieliœmy przyk³ad
ubezpieczonego z Sanoka, który zmar³ w
domu i nie mia³ kto wystawiæ aktu zgonu.
Nie warto wiêc zwlekaæ z wyborem lekarza
rodzinnego, a tak¿e pielêgniarki, która w
razie potrzeby mo¿e wykonaæ zastrzyk,
zmierzyæ ciœnienie, pobraæ materia³ do
badañ itp.

Po³o¿na fachowo zajmie siê nie tylko
kobiet¹ w ci¹¿y i po porodzie, ale tak¿e no-
worodkiem. Zgodnie z ustaw¹, lekarza ro-
dzinnego i pielêgniarkê ubezpieczony mo¿e
zmieniæ dwa razy w roku. Je¿eli bêdzie chcia³
robiæ to czêœciej, bez uzasadnionej potrze-
by, to musi liczyæ siê z poniesieniem op³aty.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania
lub w sytuacji zaprzestania udzielania œwiad-
czeñ zdrowotnych przez wybranego œwiad-
czeniodawcê POZ, op³ata nie jest pobiera-
na. Wszystkie stare deklaracje wyboru za-
chowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ.

Nowe, aktualne wzory deklaracji wybo-
ru znajduj¹ siê na stronie Podkarpackiego
Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ www.nfz-rze-
szow.pl w linku „Szablony i programy do
pobrania”.

z powa¿aniem
Liliana Leniart

Rzecznik Prasowy Podkar-
packiego Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdro-
wia z siedzib¹ w Rzeszo-
wie.

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
· Sfinansowano programy profilaktyczne:

„Z innej perspektywy” oraz „£aweczka”
dla uczniów 5. szkó³, prowadzonych
przez Gminê Sêdziszów M³p.

· Sfinansowano program pt. „Bia³a pu³ap-
ka” dla uczniów ZSZ w Sêdziszowie M³p.

3. W obszarze: wspomaganie dzia³alno-
œci instytucji, stowarzyszeñ i osób fi-
zycznych, s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych, m.in.:

· Dofinansowano dzia³alnoœæ Kurator-
skiego Oœrodka Pracy z M³odzie¿¹.

· Dofinansowano wyjazd na pielgrzym-
ki trzeŸwoœciowe dla cz³onków Klubu
Abstynenta „Pro-Futuro” – do Czêsto-
chowy dla 50 osób, do Lichenia - dla
42 osób.

· Dofinansowano i wspomagano reali-
zacjê programów profilaktycznych, z
omówieniem zagro¿enia alkoholem i
narkotykami, przez wiele organizacji i
stowarzyszeñ, np.: ZHR, KSM, Akcjê
Katolick¹, Ruch Domowy Koœció³,
ZPiT Rochy, Stowarzyszenie Rodzin

Katolickich, PZW Amur, KS Lechia
Sêdziszów i kluby sportowe z terenów
wiejskich, Caritas, PCK i inne.

· Sfinansowano zakup 20. sto³ów do te-
nisa sto³owego i sprzêtu sportowego
dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z
ca³ej Gminy.

4. W obszarze: podejmowanie interwen-
cji w zwi¹zku z naruszaniem przepi-
sów, okreœlonych w art. 13 i 15 ustawy
„O wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi”, m.in.
dokonano kontroli placówek handlo-
wych, zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ na-
pojów alkoholowych. W wyniku ujaw-
nionych nieprawid³owoœci, zalecano
stosowne polecenia celem wyelimi-
nowania tych patologii.

Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Sêdziszowie M³p. pe³ni dy¿ur w
Urzêdzie Miejskim, w pokoju nr 5:
we wtorki, w godz. 8-12; w œrody, w godz.
11-15. Tel. 2216230 lub 2216247

Bogus³aw Œwider
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6 lutego 2005 roku, w Domu Kultury w
Sêdziszowie M³p. odby³o siê Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejsko-
Gminnego Ko³a PZW w Sêdziszowie M³p.
Otwarcia zebrania Ko³a dokona³ prezes Al-
fred Ku³ak, witaj¹c zaproszonych goœci w
osobach: dyrektora Biura Okrêgu PZW w
Rzeszowie Romana Depowskiego, prezesa
Ko³a PZW w Œwilczy Izydora Zaj¹ca, prezesa
Ko³a PZW „Amur” w Sêdziszowie Stanis³a-
wa Œliwy, burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazi-
mierza Kie³ba oraz wszystkich wêdkarzy, licz-
nie przyby³ych na zebranie - ponad 70, na
ogóln¹ liczbê 185 cz³onków.

Na przewodnicz¹cego zebrania powo-
³any zosta³ jednomyœlnie burmistrz Sêdziszo-
wa M³p., cz³onek Miejsko-Gminnego Ko³a
PZW w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Kie³b.
Po z³o¿onych sprawozdaniach z pracy Za-
rz¹du Ko³a oraz Komisji Rewizyjnej, która
wnioskowa³a o udzielenie absolutorium dla
Zarz¹du za minion¹ kadencjê, wywi¹za³a siê
o¿ywiona dyskusja. Szczególnie mile za-
brzmia³y s³owa Dyrektora Romana Depow-
skiego, który po zapoznaniu siê z osi¹gniê-
ciami Ko³a, wyrazi³ g³êbokie uznanie i po-
gratulowa³ du¿ych osi¹gniêæ. Zaznaczy³, ¿e
o wiele liczniejsze Ko³a nie mog¹ pochwaliæ
siê tak znacz¹cymi sukcesami. Przejawem
g³êbokiego zaanga¿owania siê w sprawy Ko³a
jest fakt du¿ej frekwencji na zebraniu, mimo
trudnych warunków atmosferycznych i roz-
leg³ego obszaru zamieszkania.

W trakcie dalszych dyskusji przejawi³a
siê g³êboka troska wêdkarzy o czystoœæ wód,
prawid³owe ich zagospodarowanie, ochro-
nê przyrody, dba³oœæ o maj¹tek Ko³a, a w
szczególnoœci Rybaczówki w Cierpiszu. Pan
Kazimierz Kie³b, patrz¹c po zebranych za-
uwa¿y³, ¿e Ko³o prze¿ywa swój renesans, gdy¿

coraz wiêcej m³odych, ambitnych cz³onków
do niego chce nale¿eæ, co pozwala mieæ
nadziejê, ¿e praca Ko³a idzie w dobrym kie-
runku, a nasze wody bêd¹ mia³y dobrych
gospodarzy. Po dyskusji i udzieleniu Zarz¹-
dowi absolutorium, odby³y siê wybory w³adz
Ko³a na now¹ kadencjê.
Prezesem wybrany zosta³ ponownie kol. Al-

fred Ku³ak,
wiceprezesem - Andrzej Romañski,
skarbnikiem - Franciszek B¹kowski,

sekretarzem - Kazimierz Czapka,
gospodarzem - Wincenty Czarnik,

cz³onkami Zarz¹du:
Klaudiusz Dobrzewski,
 Jacek G³ód,
 Miros³aw Hadyœ,

 Marek Markiewicz,
 Konstantyn Nieroda,
 Pawe³ Potwora,
 Wies³aw Skarbek,
 Zbigniew Wójcik.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy - Jan Ró¿añski
Cz³onkowie: Zbigniew Czapka

Zdzis³aw Wójcik

S¹d Organizacyjny:
Przewodnicz¹cy - Kazimierz Kie³b
Cz³onkowie: Mariusz Machowski

Henryk ZgryŸniak

Z cz³onków w³adz Ko³a, ukonstytuowa³y
siê dwie komisje:
1. Komisja zarybieniowa.
2. Komisja imprez sportowych.

Miejsko-Gminne Ko³o PZW w Sêdziszo-
wie M³p. powsta³o w 1955 roku i obecnie

obchodzi swój jubileusz – 50-lecie swego ist-
nienia. Na tej przestrzeni czasowej, w Kole
pracowa³o wielu ofiarnych, etycznych wêd-
karzy. To w³aœnie dziêki nim dzisiaj mo¿emy
wypoczywaæ nad wod¹ w Cierpiszu i Czar-
nej, w otoczeniu piêknej przyrody. Z tej racji,
Zarz¹d Ko³a opracowa³ program obchodów,
którego wa¿niejsze elementy to: konkurs pla-
styczny dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów Gminy Sêdziszów M³p. pod tytu-
³em „Wêdkarstwo- moje hobby”, akcja sadze-
nia drzew i krzewów nad zbiornikami w Czar-
nej i w Cierpiszu, wystawy zdjêæ fotograficz-
nych o tematyce wêdkarskiej i wiele innych.

Podsumowanie obchodów 50-lecia ma
mieæ miejsce w czerwcu 2005 r., w Cierpi-
szu. Na tê okazjê wykonany bêdzie okolicz-
noœciowy medal i odznaka, których projekt
wykona³ kol. Kazimierz Czapka.

Zebranie zakoñczy³o siê ¿yczeniami
wszelkiej pomyœlnoœci, prze¿ycia wspania³ej
przygody na wod¹.

Jan Ró¿añski

Fot. Arch

Zbieranie œmieci na brzegach zbiornika wodnego w Czarnej przez uczniów miejscowej Szko³y Podstawowej.

Nad zalewem w Czarnej.
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¯ywio³
znowu da³ znaæ o sobie

W wyniku nag³ego wzrostu temperatury, du¿e iloœci
œniegu zaczê³y szybko topnieæ, co spowodowa³o znacz-
ny wzrost poziomu wody w rzekach. W pi¹tek, 18 marca
i w ci¹gu nastêpnej nocy wezbrane wody wyla³y z koryt i
w niektórych miejscach zanotowano lokalne podtopie-
nia. Tak du¿ej iloœci wody nie wytrzyma³a równie¿ tama
na rzece Tuszymce w Kamionce. Wybudowana w 1957 r.
tama zosta³a doszczêtnie zniszczona.

G. Wrona
Prezentujemy fotoreporta¿ z zalanych miejsc.

 Fot. J. Maroñ, G. Wrona.

¯ywio³
znowu da³ znaæ o sobie
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W maju 2004 roku, Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sê-
dziszowie M³p. wzi¹³ udzia³ w konkursie na
najskuteczniejsze i najlepiej rozwiniête pla-
ny dzia³ania szkó³ zawodowych i centrów
kszta³cenia praktycznego. Projekt ten reali-
zowany by³ w ramach œrodków Unii Euro-
pejskiej PHARE 2001 „Spójnoœæ spo³eczna i
gospodarcza. Województwo podkarpackie.”.

Szko³a opracowa³a tytu³ planu dzia³ania
w ramach realizacji projektu:

„Kszta³cimy absolwentów na miarê dzi-
siejszych czasów, przysz³oœci, nowoczesnej
Europy, wykorzystuj¹c programy modu³o-
we i pracownie symulacyjne”.

Zespó³, pracuj¹cy nad wnioskiem apli-
kacyjnym, w porozumieniu z Rad¹ Rodzi-
ców szko³y, wyznaczy³ nastêpuj¹ce cele:
- analiza rynku pracy,
- wyrównywanie szans edukacyjnych m³o-

dzie¿y wiejskiej i miejskiej, kobiet i mê¿-
czyzn, osób niepe³nosprawnych,

- stworzenie pracowni symulacyjnych, kszta³-

cenie modu³owe,
- nawi¹zanie szerokiej wspó³pracy z zak³a-

dami pracy i partnerami spo³ecznymi,
- aspekty proedukacyjne w kierunkach

kszta³cenia,
- przygotowanie pracowni z uwzglêdnieniem

wymagañ, zwi¹zanych z egzaminem, po-
twierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu uzyskano, sfinanso-
wany przez œrodki Unii Europejskiej, sprzêt
ICT o wartoœci 42 tysiêcy EURO.

Pozyskano m.in.:
- 20 multimedialnych zesta-

wów komputerowych z
oprogramowaniem,
- 2 komputery przeno-
œne - Notebook,

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.

- projektory, kamery i aparaty cyfrowe,
- kopiarki, faksy, kasy fiskalne, drukarki, ska-

nery,
- specjalistyczne oprogramowanie, stosowa-

ne w nauczaniu przedmiotów ekonomicz-
nych i elektronicznych.

Obecnie szko³a posiada trzy nowocze-
sne pracownie komputerowe (60 stano-
wisk), w tym dwie, pozyskane przez Dyrek-
cjê z Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu, i jedn¹ ze œrodków UE.

Bernadeta Frysztak
Zdjêcia: Archiwum ZSZ
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Œwiête Triduum Mêki i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa jawi siê jako szczyt ca³e-
go roku liturgicznego. Trzy dni wiel-

kanocne rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Wiecze-
rzy Pañskiej w Wielki Czwartek, swój punkt
kulminacyjny osi¹ga w Wigiliê Paschaln¹
(Wielka Sobota), a koñcz¹ siê w Niedzielê
Zmartwychwstania.

Trzy dni Chrystusa ukrzy¿owanego,
pogrzebanego i zmartwychwsta³ego, sta-
nowi¹ trzy etapy wydarzeñ zbawczych. Nie
mo¿na od siebie oddzieliæ krzy¿a i zmar-
twychwstania (œmierci i ¿ycia). Te dwie rze-
czywistoœci nawzajem siê przenikaj¹. Jest
czymœ bardzo wymownym, ¿e liturgia nie
czci nigdy Krzy¿a Chrystusa bez równocze-
snego akcentowania i celebrowania Jego
Zmartwychwstania.

Paschalne wydarzenia zbawcze Chrystu-
sa, Jego przejœcie ze œmierci do ¿ycia, znaj-
duj¹ wyj¹tkow¹ syntezê w liturgii wigilii pas-
chalnej. To w³aœnie w noc paschaln¹, jak w
¿adn¹ inn¹, uobecniaj¹ siê przez Ducha
Œwiêtego i ³¹cz¹ w jedno: przesz³oœæ, teraŸ-
niejszoœæ i przysz³oœæ.

Wielki Czwartek,
zgodnie z najdawniejsz¹  tradycj¹, we wszyst-
kich koœcio³ach mo¿na odprawiæ tylko jedn¹
Mszê œw. (w koœciele  katedralnym biskup
przed po³udniem koncelebruje uroczyst¹
Eucharystiê z poœwiêceniem krzy¿ma i oleju
chorych). Jest to Msza œw. Wieczerzy Pañ-
skiej, sprawowana na pami¹tkê  ustanowie-
nia sakramentu Eucharystii i kap³añstwa.
Wielki Pi¹tek
jest dniem rozwa¿ania mêki i œmierci Chry-
stusa. Liturgia zaprasza do rozwa¿ania bi-

blijnego opisu mêki Pañskiej,
a nastêpnie - do adoracji i
uczczenia Krzy¿a Œwiêtego.
Podkreœla jednak bardziej
chwa³ê odkupienia przez
krzy¿ ni¿ poni¿enie przez
mêkê. Wspominaj¹c œmieræ
Chrystusa pamiêtamy, i¿ nie
by³a ona dla Niego klêsk¹ i
przegran¹. Œmieræ Jezusa by³a

zwyciêstwem i zosta³a opromieniona bla-
skiem zmartwychwstania. Zgodnie ze zwy-
czajem, na zakoñczenie nabo¿eñstwa Wiel-
kiego Pi¹tku eucharystyczne Cia³o Chrystu-
sa, które na zawsze pozostanie gwarancj¹
naszego zmartwychwstania, a tym samym na-
szego wyzwolenia z niewoli grzechu i œmier-
ci, zostaje uroczyœcie przeniesione do Gro-
bu Pañskiego.

Wielka Sobota
jest dniem, w którym nie odprawia siê Mszy
œw. ani innych nabo¿eñstw. Wierni nawie-
dzaj¹ Grób Pañski i czuwaj¹ na modlitwie.

W tym dniu b³ogos³awi siê pokarmy na
stó³ wielkanocny. Œwiêcenie pokarmów jest
starym zwyczajem w Koœciele. Przepe³nieni
wielk¹ radoœci¹, zasi¹dziemy po Rezurekcji
do œwi¹tecznego sto³u i podzielimy siê wza-
jemnie ¿yczliwoœci¹ przy sk³adaniu sobie
¿yczeñ. Nowe ¿ycie Zmartwychwsta³ego
Pana symbolizuje poœwiêcone jajko, któ-

rym tak¿e dzielimy siê wzajemnie.

Wigilia Paschalna
– noc paschaln¹ rozjaœnia zmartwych-
wsta³y Chrystus. Jest to naprawdê Wiel-
ka Noc, bo w niej dostrzegamy to naj-
wa¿niejsze wydarzenie w dziejach œwia-
ta i ludzkoœci, jakim by³o przejœcie –
pascha – ze œmierci do nowego ¿ycia
przez zmartwychwstanie. Ta tajemni-
ca zbawcza  tej nocy stanie siê dla nas
teraŸniejszoœci¹. Uobecni¹ nam j¹ dwa
sakramenty paschalne: chrzest  i Eu-
charystia.

Niedziela Zmartwychwstania.
W czasie Wigilii Paschalnej us³yszeliœmy
wezwanie:

„Weselcie siê ju¿ zastêpy Anio³ów w
niebie! Weselcie siê s³udzy Boga! Niech za-
brzmi¹ dzwony, g³osz¹ce zbawienie, gdy tak
wielki Król odnosi zwyciêstwo! Raduj siê zie-
mio opromieniona tak niezmiernym bla-
skiem, bo jesteœ wolna od mroku, co œwiat
okrywa! Niech ta œwi¹tynia zabrzmi potê¿-
nym œpiewem ca³ego ludu!” Pos³uszni temu
wezwaniu, pójdziemy w uroczystej procesji
za Chrystusem Zmartwychwsta³ym, aby wy-
znaæ nasz¹ wiarê w Jego zwyciêstwo nad
œmierci¹ i szatanem. Zmartwychwsta³emu
Chrystusowi, obecnemu wœród  nas w Naj-
œwiêtszym Sakramencie, bêdziemy dziêko-
waæ za to, ¿e otworzy³ wierz¹cym królestwo
niebios. Chrystus Zmartwychwsta³ – praw-
dziwie Zmartwychwsta³ - Alleluja!!!

Ks. Wojciech Wiœniowski

Niedziela Palmowa, zwana te¿ Kwietn¹
Niedziel¹, rozpoczyna cykl obrzêdów wcze-
snowiosennych i wielkanocnych.

G³ównym akcentem obrzêdowym jest tu
œwiêcenie palm. Ten koœcielny obrzêd po-
siada jednak w tradycji ludowej tak¿e zasto-

sowanie zabobonne:
wprawdzie magiczne w³a-

œciwoœci palmy t³uma-
czone s¹ faktem jej po-
œwiêcenia, ale wiadomo,
¿e zielona ga³¹Ÿ, jako

symbol ¿ycia, zawsze odgrywa³a w obrzêdo-
woœci przedchrzeœcijañskiej wa¿n¹ rolê. Pal-
my wije siê z ga³¹zek wierzbowych i ja³owco-
wych, i dodaje siê do nich zielonych listków
barwinku. Do robienia palm u¿ywano kwia-
tów szuwaru, rosn¹cego w stawach, trzciny,
jak równie¿ krzewu k³okoczki, szak³aku.
Wk³adano je na d³ugie dr¹¿ki, obwi¹zuj¹c
nastêpnie batogami. Palmy takie mia³y nie-
raz po 4 metry wysokoœci. Palmy s³u¿y³y do
zabiegów magicznych, stosowanych przede
wszystkim przy bydle. Wracaj¹c z palm¹ z
koœcio³a, gospodyni musia³a j¹ nieœæ opusz-
czon¹ w  dó³, aby krowy w lecie siê nie „gzi-
³y”. Powszechnym by³ zwyczaj uderzania
palm¹ byd³a przy pierwszym wygonie na
pastwisko. W powiecie ropczyckim, palmê
wk³adano pod próg obory, aby uchroniæ
wychodz¹ce byd³o po raz pierwszy z obory
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przed chorobami i spowodowaæ, by siê do-
brze pas³o. Palmy z poprzedniego roku za-
tykano w polu, aby chroni³y przed burzami
i gradem. W powiecie kolbuszowskim wyj-
mowano z palmy kilkanaœcie trzcinek i wbi-
jano je w polu na „przycokach” (niwach).

Ca³y Wielki Tydzieñ mia³ w obrzêdowo-
œci ludowej wyj¹tkowy charakter. By³ to nie
tylko okres ¿a³oby i bardzo œcis³ego postu,
ale wg wierzeñ tak¿e i okres, w którym lu-
dzie byli nara¿eni na dzia³anie czarownic i
z³ych mocy. W Wielkim Tygodniu obowi¹zy-
wa³y równie¿ zakazy wykonywania pewnych
czynnoœci, które mog³yby spowodowaæ ta-
kie nieszczêœcia, jak burze, gradobicia czy
posuchê. W powiecie ropczyckim, od Wiel-
kiego Pi¹tku do Wielkiej Soboty w³¹cznie,
nie wolno by³o praæ chust kijankami, po-
niewa¿ wierzono, ¿e powstan¹ z tego w
chmurach grady. W innych miejscowoœciach
nie pieczono chleba w Wielki Pi¹tek, aby
nie spowodowaæ suszy. Wielki Czwartek by³
dniem ¿a³oby; milk³y dzwony w koœcio³ach.
Dzieci obiega³y dom w praw¹ stronê, dzwo-
ni¹c kluczami i wo³aj¹c – „Myszy, szczury do
nory”. Chodzi³o o to, ¿e gdy milk³y dzwony,
maj¹ce moc odstraszania, coœ musia³o
ochroniæ dom przed z³ymi mocami. W Wiel-
ki Czwartek obowi¹zywa³ zakaz wykonywa-
nia prac, zwi¹zanych z ha³asem. Wierzono
bowiem, ¿e wracaj¹ wtedy na ziemiê dusze
zmar³ych. Obowi¹zywa³ równie¿ zakaz pie-
czenia chleba, gdy¿ piec by³ siedzib¹ ognia,
który mia³ moc oczyszczaj¹c¹, a przybywa-
j¹cy ze œwiata ciszy, maj¹c moc medialn¹,
mogli wstawiaæ siê za ¿yj¹cymi do Boga. W
Wielki Czwartek i w Wielki Pi¹tek do obór
skrada³y siê czarownice, by ukraœæ coœ, co
pomog³oby im w czarowaniu. Chodzi³y tak-
¿e po skrzy¿owaniach dróg i po miedzach,
zbieraj¹c rosê, potrzebn¹ im do tajemnych
praktyk. Szczególne znaczenie w obrzêdo-
woœci Wielkiego Tygodnia mia³a noc z wiel-
kiego Czwartku na Wielki Pi¹tek. Tej nocy
wieszano na drzewie kuk³ê Judasza, uszyt¹ z
worków, wypchan¹ s³om¹. Najczêœciej wie-
szano j¹ na akacji, która w zimie wygl¹da³a
bardzo posêpnie, aby spotêgowaæ obraz
grozy. W powiecie ropczyckim ch³opcy ro-
bili „mamonê” ze s³omy i ubierali j¹ w stare
³achmany. Na drugi dzieñ, w Wielki Pi¹tek,
orszak, z³o¿ony z dzieci, w³óczy³ tê kuk³ê
przez wieœ bij¹c kijami, kamieniami, wrzu-
ca³ j¹ do rzeki, spala³. Zwyczaj ten jest prak-
tykowany do dnia dzisiejszego w Próchniku
w powiecie jaros³awskim. Tej nocy mia³ rów-
nie¿ miejsce zwyczaj, który nawi¹zywa³ do
przedchrzeœcijañskich praktyk wiary w
oczyszczaj¹c¹ moc wody. W Wielki Pi¹tek o
œwicie starano siê obmyæ w wodach p³yn¹-
cych, najlepiej w wodach tzw. „krzy¿owych”
(tj. miejscach, gdzie zbiega³y siê strumyki lub
rzeki). Mia³o to symbolizowaæ obmycie siê
ze „z³a” z poprzedniego roku oraz oczysz-
czenie siê z chorób. Wodê przynoszono rów-
nie¿ do domów, aby mogli siê ni¹ obmyæ
pozostali domownicy. Wodê po obmyciu
trzeba by³o koniecznie odnieœæ do rzeki, aby
„z³o” i choroby odp³ynê³y. W ¿adnym wy-

padku nie wolno by³o tej wody wylewaæ na
ogród.

Do pierwiastka chrzeœcijañskiego zali-
czyæ nale¿y przede wszystkim tradycjê o mêce
i œmierci Chrystusa. Z popularnymi w œre-
dniowieczu misteriami, odtwarzaj¹cymi
Drogê Krzy¿ow¹. PóŸniej tradycja ta zagi-
nê³a, jej pozosta³oœci¹ s¹ groby wielkanoc-
ne i stra¿e grobowe. Na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego ta tradycja jest bardzo
bogata i przybiera niekiedy bardzo bogate
formy. Najpopularniejsze s¹ „Turki”, wystê-
puj¹ce w powiatach: przeworskim i ni¿añ-
skim, chocia¿ w sêdziszowskim stra¿e gro-
bowe s¹ znane tak¿e pod t¹ nazw¹. W Ra-
domyœlu nad Sanem, w Woli Rzeczyckiej
maj¹ swoj¹ tradycjê historyczn¹, siêgaj¹c¹
odsieczy wiedeñskiej. Radomyœlanie, jako
królewscy poddani, wyruszyli z królem Ja-
nem III Sobieskim pod Wiedeñ. Tam zdo-
byli mnóstwo ³upów, m.in. zbroi i mundu-
rów tureckich. Wracaj¹c do Radomyœla, z
fantazji poprzebierali siê w te mundury, tak
wkroczyli do miasta, wzbudzaj¹c sensacjê
wœród mieszkañców. Aby podziêkowaæ Bogu
za szczêœliwy powrót, udali siê zwartym sze-
regiem do koœcio³a. Poniewa¿ przy grobie
nie by³o ¿adnej stra¿y, postanowili j¹ trzy-
maæ sami. A dzia³o siê to w Wielki Pi¹tek.
Dzisiaj „Turki” ubrani s¹ w niebieskie kurt-
ki, czerwone spodnie, przypominaj¹ce sza-
rawary, bia³e skarpety i czarne trzewiki. Na
g³owach nosz¹ barwne czapki, bogato przy-
brane koralami, pawimi i ba¿ancimi pióra-
mi, ze znakiem gwiazdy i pó³ksiê¿yca, ró¿-
ni¹ce siê kszta³tem w zale¿noœci od rangi.

Na barwne widowisko „Turków” sk³a-
daj¹ siê w du¿ej mierze marsze i parady.
Zgodnie z tradycj¹, w pierwszy i drugi dzieñ
œwi¹t, oddzia³ z towarzyszeniem orkiestry
chodzi³ po miasteczku, sk³adaj¹c ¿yczenia
jego mieszkañcom. W okolicach Sêdziszo-
wa to widowisko nie by³o znane. Tutaj „Tur-
ki” ubierali siê w zwyk³e mundury stra¿ac-
kie, he³my. Dowódcy odznaczali siê tym, ¿e
w przeciwieñstwie do reszty stra¿y grobo-
wej, mieli szable. Ciekawym momentem by³a
zmiana wart przy grobie Chrystusa. W Wiel-
ki Pi¹tek obowi¹zywa³ zakaz przegl¹dania
siê w lustrze oraz czesania w³osów. Nieucze-
sane w³osy symbolizowa³y tych, którzy ode-
szli i by³y znakiem jednoœci z nimi.

W Wielk¹ Sobotê chodzi³o siê tradycyj-
nie ze „œwiêconym” do koœcio³a. W tym dniu
ksiê¿a poœwiêcaj¹ równie¿ ogieñ i wodê. Wodê
u¿ywa³o siê potem do poœwiêcenia pól,  a
tarninê z ogniska zamyka³o siê pod dach w
celu ochrony przed uderzeniem pioruna.
„Œwiêcone” spo¿ywano, tak jak obecnie, po
Rezurekcji, któr¹ odprawiano o œwicie. Na
„oœwiêt” nosi³o siê jajka (pisanki), kie³basê,
s³oninê, chleb, chrzan, póŸniej wypiekane z
ciasta lub cukrowe baranki wielkanocne.

Jajka by³y od zamierzch³ych czasów sym-
bolem odradzaj¹cego siê ¿ycia i odgrywa³y
wa¿n¹ rolê w kulcie dusz. T³umaczono siê
tym, ¿e jaja, dziêki swej sile rozrodczej, koja-
rzy³y siê z istot¹ ¿ycia, a przez to i z dusz¹.
Pisanki, dziœ tak bardzo popularne, bêd¹ce

niejako symbolem Œwi¹t Wielkanocnych,
barwione by³y w najrozmaitsze wzory, kolo-
ry. Rozró¿niamy trzy techniki ich zdobie-
nia: malowanie, wydrapywanie i technikê ba-
tikow¹. Pierwsza polega na malowaniu, dru-
ga na wydrapywaniu wzorów na uprzednio
ufarbowanym jajku, technika batikowa zaœ
polega na pisaniu wzorów woskiem i goto-
waniu w farbie. Po wyjêciu z farby, wosk siê
zdrapuje i w ten sposób, na kolorowym tle,
powstaj¹ bia³e wzory. Dla uzyskania kolo-
rów u¿ywano dawniej wywarów z kory dêbu
lub kruszyny, pêdów m³odego ¿yta, kwiatów
fio³ka lub sasanki. Pisanki robi³y przewa¿nie
dziewczêta i dawa³y je w podarku ch³opcom.
Ch³opak, który zabiega³ o wzglêdy dziew-
czyny, stara³ siê dostaæ od niej pisankê, a
jeœli j¹ otrzyma³, by³ to znak, ¿e cieszy siê jej
sympati¹. Nie wolno by³o wyrzucaæ skoru-
pek œwiêconych jaj. Wynoszono je do sadów
i wieszano na drzewach, a gdy odezwa³y siê
dzwony rezurekcyjne w koœciele, potrz¹sa-
no drzewami, co wró¿y³o urodzaj owoców.
W Wielk¹ Niedzielê obowi¹zywa³ zakaz spa-
nia po po³udniu, aby œpi¹cego w ci¹gu roku
nie okrad³ z³odziej, albo ziemniaki nie zaro-
s³y chwastami. W okolicach Ropczyc i Sê-
dziszowa, o œwicie w Wielk¹ Niedzielê kro-
piono pola i zabudowania œwiêcon¹ wod¹.
Œwiêc¹c pole, zatykano w nie ciernie z ogni-
ska, palonego w Wielk¹ Sobotê w koœciele.
Zabieg ten mia³ zapewniæ urodzaj. W wielu
okolicach œwiêcenie pól mia³o miejsce z
Wielkiej Niedzieli na Wielki Poniedzia³ek.
Na pogórzu palono ogniska. Z ka¿dego
domu wychodzili wówczas gospodarze,
ch³opcy i dziewczêta, z wod¹ œwiêcon¹ w
naczyniach, z krzy¿ykami, robionymi ze œwiê-
conej palmy, k³okoczki, leszczyny, szak³aku i
œwiêc¹c swoje pola, zatykali je na zagonach,
by zapewniæ dobry plon i uchroniæ od klê-
ski gradobicia. Przy ogniu jedzono, pito i
skakano przezeñ. Nad ranem, podczas po-
wrotu, ch³opcy robili ró¿ne z³oœliwe psoty.
Jednemu rozebrali wóz i powymieniali czê-
œci, innemu zamalowali b³otem szyby lub za-
tkali s³om¹ komin. Cykl obrzêdów wielka-
nocnych koñczy³ „lany poniedzia³ek”. Zwy-
czaj oblewania siê wod¹ jest elementem daw-
nych praktyk magicznych, które mia³y na
celu zapewnienie plonom dostatecznej ilo-
œci wody. Ch³opcy chodzili po Œmigusie –
Dyngusie. Oblanie wod¹ dziewczyny by³o dla
niej wyró¿nieniem, tote¿ czêsto rewan¿owa³y
siê one poczêstunkiem. Uwa¿ano, ¿e dziew-
czyna, której nie oblano, nie bêdzie mia³a
szczêœcia. Ch³opcy za oblanie dziewczyny
czêsto dostawali jajko, a iloœæ tak zebranych
przez ch³opca jaj œwiadczy³a o jego powo-
dzeniu u dziewczyn.

Kazimierz Popielarz

(na podstawie ksi¹¿ki dr.
Andrzeja Karczma-
rzewskiego „Obrzêdy i
zwyczaje roczne wsi
rzeszowskich”)
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28lutego 2005r., w Miejsko-
Gminnym Oœrodku Kultu-
ry w Sêdziszowie M³p. œwiê-

towaliœmy rocznicê nadania praw miej-
skich naszemu miastu. Ca³oœæ uroczysto-
œci poprowadzi³ gospodarz obiektu, dy-
rektor M-GOK Kazimierz Popielarz. Po-
³udniow¹ por¹ wita³ on, w sali widowi-
skowej administrowanego przez siebie
obiektu, wielu znamienitych goœci. Wy-

mieñmy chocia¿ starostê Powiatu Rop-
czycko- Sêdziszowskiego Wies³awa Rygla,
zastêpcê wójta gminy Ostrów pana Ciel-
ca, burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimie-
rza Kie³ba, przedstawiciela stanu du-
chownego: ks. Marka Kêdziora, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p. Bogus³awa Kmiecia, pani¹
dyrektor Domu Kultury w Iwierzycach
Martê Ÿdzieb³o, przedstawiciela PKS
Connex Marka Ubermana i Gospodar-
stwa Rolnego w Górze Ropczyckiej pana
Adama Bogdana, dyrektorów szkó³ œred-
nich w Sêdziszowie M³p.: Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych, gimnazjów naszej gminy, szkó³
podstawowych i zespo³ów szkó³ z terenu
Ziemi Sêdziszowskiej.

Widowniê wype³ni³a m³odzie¿ na-
szych szkó³ œrednich i sympatycy miasta.

Urodzinowe ¿yczenia sk³ada³ jako
pierwszy starosta Wies³aw Rygiel. Wyra-
zi³ nadziejê, ¿e Sêdziszów Ma³opolski bê-
dzie dalej tak dobrze siê rozwija³. Zauwa-
¿y³, ¿e nasz gród warunkuje istnienie po-
wiatu ropczycko- sêdziszowskiego, jest
on jedn¹ z g³ównych „lokomotyw” powia-

tu. Zapowiedzia³ znaczne inwestycje na
tym terenie w okresie najbli¿szego roku:
1200 tys. z³ na Szpital w Sêdziszowie M³p.,
sygnalizacjê œwietln¹ na ul. Wêglowskie-
go. Koñcz¹c, na rêce pana burmistrza Sê-
dziszowa M³p. z³o¿y³ uroczysty adres gra-
tulacyjny.

Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazi-
mierz Kie³b szczególnie ciep³o zwraca³
siê do m³odzie¿y- m³odych obywateli,

przysz³oœci miasta. Za-
uwa¿y³ docenienie
naszego miasta w wy-
powiedzi poprzedni-
ka i przywo³a³ senty-
menty, zwi¹zane z
ma³¹ ojczyzn¹: „Do
kraju tego, gdzie kru-
szynê chleba…”

Oby wam by³o rów-
nie têskno do waszej ma³ej ojczyzny”.

Do chóru ¿yczeñ do³¹czy³ burmistrz
Ropczyc Stanis³aw F¹fara- co prawda nie
osobiœcie, ale poprzez pisemne ¿yczenia.

Tradycyjn¹ imprez¹ artystyczn¹ by³a wy-
stawa rzeŸby Marcina Roga- sêdziszowskie-
go samouka, który tworzy przede wszyst-
kim w drewnie. Jak sam autor siê wyrazi³,
„do wszystkiego dochodzi³ sam, starzenie
drewna ma zbli¿yæ widza do natury”. Licz-
ne maski, inspirowane wzorcami afrykañ-
skimi i polskimi ludowymi, sugestywnie
przemawiaj¹ bezzêbnymi ustami. Autor
podziêkowa³ m.in. Paw³owi P³ocicy, Ka-
rolinie Kaczkowskiej i Bogusiowi Kmie-
ciowi, którzy namówili go do szerszego po-
kazywania swojego artystycznego hobby.
Wystawa by³a drug¹ publiczn¹ prezen-
tacj¹ jego dorobku. Pierwsz¹ by³a audycja
w Telewizji Miejskiej pt. „Cudze chwali-
cie, swojego nie znacie”.

„Wspomnienia kulturalne” dyrekto-
ra ZS w Wolicy Piaskowej Janusza Bar-
ciñskiego dope³ni³y tradycji. Piêkn¹
polszczyzn¹ przypomina³ te szczytne i
mniej chlubne fragmenty historii sêdzi-
szowskiego grodu.

Wyst¹pienie burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba.
Fot. B. Kmieæ

Koñcowa czêœæ uroczystoœci zosta³a
zdominowana przez dzieci i m³odzie¿.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Zespó³ Pie-
œni i Tañca „Rochy”- grupa dzieciêca. To
wyj¹tkowo dojrza³a (jak na wiek artystów)
prezentacja tañców warszawskich, w uk³a-
dzie choreograficznym opiekunki Kry-
styny Szczerbiak.

Zespó³ Taneczny Blues, prowadzony
przez Edytê Winkowsk¹, pokaza³ sekcjê
dzieciêc¹ i m³odzie¿ow¹. Ca³oœæ dope³-
ni³ program humorystyczny m³odzie¿y
sêdziszowskiej na temat œrodowisk niszo-
wych w naszej okolicy. Artystycznym prze-
rywnikiem by³y piosenki w wykonaniu
Sylwii Pusz.

Wiêc có¿, wypada wyraziæ wdziêcz-
noœæ organizatorom za stoj¹c¹ na wyso-
kim poziomie imprezê, Czytelników za-
prosiæ na kolejne, 523. urodziny Sêdzi-
szowa M³p. Za rok.

Jan Flisak

Tañczy ZPiT Rochy. Fot. B. KmieæŒpiewa Sylwia Pusz. Fot. B. Kmieæ
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(…) Nie uznajê za zasadne mêcze-
nia s³uchaczy suchymi danymi statystycz-
nymi, opisem osób zas³u¿onych dla mia-
sta czy wreszcie opisem stylu architekto-
nicznego znajduj¹cych siê w nim zabyt-
ków – rzeczy tak trwa³e same œwiadcz¹ o
sobie i same obroni¹ sw¹ pozycjê.

Skupiê siê nad czymœ bardziej ulot-
nym, trudnym do potwierdzenia w ma-
teria³ach Ÿród³owych i czêsto pomijanym
w badaniach nad ¿yciem spo³ecznoœci –
sposobem spêdzania wolnego czasu nie-
co dawniej i wspó³czeœnie, nad istnie-
niem ¿ycia kulturalnego i twórczego w
Sêdziszowie M³p., bo takowe, wbrew mal-
kontentom, by³o, jest i mam nadziejê, bê-
dzie.

(…) Trudno mierzyæ sw¹ tradycjê i
obyczajowoœæ miar¹ settysiêcznych me-
tropolii, ale czy to ma³a rzecz posiadaæ
klub sportowy, którego pocz¹tki siêgaj¹
1914 r.? Dziewiêædziesi¹t lat sukcesów i
pora¿ek, setki osób, zwi¹zanych z orga-
nizacj¹ i czynnym uprawianiem sportu,
osiem sekcji na prze³omie tego okresu i
wreszcie pokolenia kibiców, zawsze chêt-
nie wspieraj¹cych swoich zawodników to
coœ, o czym zapomnieæ nie mo¿na.

(…) W mrokach dziejowej niepa-
miêci ginie tajemnicza nazwa „Gazon”.
By³o to, jak wynika z opowieœci ju¿ nie
œwiadków, a osób, jeœli mo¿na tak powie-
dzieæ, dobrze poinformowanych, miej-
sce jak z filmów o dawnej Polsce. Wiele
osób s³ysza³o zapewne o istnieniu, w po-
bli¿u dzisiejszej linii kolejowej, na wyso-
koœci Klasztoru oo. Kapucynów pa³acu,
wraz z zabudowaniami dworskimi i piêk-
nym parkiem. Po pa³acu ju¿ dawno œlad
zagin¹³, pozosta³y jeszcze resztki budyn-
ków, które w okresie zaborów s³u¿y³y jako
obiekty garnizonowe dla armii austriac-
kiej. Na tym terenie w XIX w., w otocze-
niu piêknych, starych drzew i wœród wy-
pe³nionych czyst¹ wod¹ stawów, co bar-
dziej sk³onni do zabawy i lubi¹cy spotka-
nia towarzyskie mieszkañcy mogli, przy
dŸwiêkach przyje¿d¿aj¹cej z Rzeszowa or-
kiestry wojskowej, w sobotnio – niedziel-
ne popo³udnia, korzystaæ z podestów ta-
necznych i wp³ywaæ na rozwój kulturowy
swego miasta a¿ do I wojny œwiatowej.

(…) Muzyczne tradycje miasta pod-
trzymywa³a amatorska orkiestra stra¿ac-

nia ci¹gle jest powiêkszana, ale nie zna-
czy to wcale, ¿e zaspokaja potrzeby rekre-
acyjne spo³eczeñstwa. Pamiêæ najstar-
szych mieszkañców Sêdziszowa odtwa-
rza ci¹gle ¿ywy zwyczaj rodzinnego spê-
dzania niedzielnych, letnich popo³udni
w Rudkach, czyli nad rzek¹, a mo¿e ra-
czej potokiem, wp³ywaj¹cym w granice
miasta od strony po³udniowej i zapew-
niaj¹cym zdrow¹ rozrywkê m³odszym i
starszym przez d³ugie lata przed i po II
wojnie œwiatowej. W pamiêci tych¿e sa-
mych osób pozosta³ obyczaj spacerów
m³odzie¿y po biegn¹cej przez miasto,
wygodnej, pokrytej przez okupantów w
czasie II wojny œwiatowej asfaltem szosie,
w cieniu ros³ych drzew. Towarzyszy³a tym
rekreacyjnym przyjemnoœciom gitara,
harmonia, œpiew i œmiech, bo taka, rów-
nie¿ dzisiaj, jest natura wieku – m³odoœæ
i zwi¹zany z ni¹ zapa³ lubi¹cych prze-
strzeñ i ruch.(…)

Patrz¹c dzisiaj, z perspektywy czasu,
na zwyczaje naszych babæ i pra, pra, dojœæ
mo¿na do wniosku, ¿e w zakresie potrzeb
bytowych, w naszej œwiadomoœci zmieni-
³o siê wiele, jednak trzon obyczajowo –
socjologiczny pozostaje przez lata nie-
zmienny: cz³owiek potrzebuje wypoczyn-
ku po ciê¿kiej pracy, zwykle chêtnie zwra-
ca siê ku kulturze i lubi funkcjonowaæ,
równie¿ wypoczynkowo, w przyjaznym to-
warzystwie.

W dobie zmieniaj¹cych siê mód,
pêdu cywilizacyjnego i nowoczesnych
technologii ¿yczyæ sobie
nale¿y, by przywi¹zanie
do kultury i obycza-
jowoœci rodzinnego
miejsca pozosta³o
niezmienne.

ka, która przez d³ugie lata stanowi³a chlu-
bê miasta, zapewnia³a oprawê wa¿nym
uroczystoœciom koœcielnym i pañstwo-
wym, jak te¿ przyczynia³a siê do ciekawej
organizacji wolnego czasu wielu miesz-
kañców poprzez poœredni i bezpoœred-
ni udzia³ w ich funkcjonowaniu. Potwier-
dzeniem jej umiejêtnoœci i wartoœci by³
udzia³ i wyró¿nienie w przegl¹dzie, od-
bytym w latach 30-tych XX w. w Czêsto-
chowie.

(…) Mówi¹c o aktywnoœci twórczej sê-
dziszowian, nie sposób pomin¹æ funk-
cjonowania budynku o znanej sk¹din¹d
nazwie „Jednoœæ”. Nie mam tu bynaj-
mniej na myœli miejsca, w którym siê ak-
tualnie znajdujemy. Wed³ug uzyskanych
przeze mnie informacji, w miejscu dzi-
siejszego boiska sportowego przy SP nr
2 i ulicy Wyspiañskiego znajdowa³ siê,
u¿ywaj¹c dzisiejszej terminologii, budy-
nek u¿ytecznoœci publicznej, którego
nazwê wczeœniej wymieni³em. W nim od-
bywa³y siê próby, a nastêpnie przedsta-
wienia amatorskiego zespo³u teatralne-
go, które przyci¹ga³y t³umy mieszkañ-
ców, nie zawsze mog¹cych siê zmieœciæ w
niezbyt przestronnych wnêtrzach „Jed-
noœci”. Miejsce to pe³ni³o równie¿ funk-
cje dzisiejszego klubu, w którym mo¿na
siê spotkaæ, poœmiaæ i potañczyæ, a za-
tem niedaleko nam by³o do Europy
wspó³czesnej ju¿ wiele lat temu.

(…) Przed wojn¹, w zachodniej czê-
œci rynku, odby³a siê projekcja pierw-
szejw dziejach miasta reklamy /mo¿e
ma³o wychowawczej, bo papierosowej,
ale zastosowana technika taœmy celulo-
idowej w trzydzieœci kilka lat po ukaza-
niu œwiatu wynalazku braci Lumierre nie
jest wydarzeniem pospolitym. Miejmy to
w pamiêci, mijaj¹c obojêtnie kolejny afisz
reklamowy.

(…) Nie sposób dzisiaj wyobraziæ so-
bie wolnego dnia letni¹ por¹ bez mo¿li-
woœci spêdzenia go z dala od miejskie-
go ruchu, najlepiej nad wod¹, w gronie
rodziny lub znajomych. O takie miejsca
coraz trudniej, ze wzglêdu na powszech-
noœæ tej formy spêdzania wolnego czasu
i ³atwoœæ przemieszczania siê, spowodo-
wan¹ wzrostem liczby dróg i œrodków lo-
komocji, zw³aszcza samochodów. D³uga
lista ofert, spe³niaj¹cych ww. oczekiwa-

Fragmenty wyst¹pienia
Janusza Barciñskiego

– dyrektora Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej –
podczas uroczystoœci

z okazji 522. rocznicy urodzin naszego miasta.

Fot. B. Kmieæ
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Red.: Kiedy i gdzie rozpoczê³a siê Twoja przygo-
da z rzeŸbiarstwem?

Marcin Róg: Od kilku lat, w³aœciwie od czte-
rech, zajmujê siê rzeŸb¹ amatorsk¹. Wysz³o to
tak spontanicznie, gdy¿ moja mama pomyœla³a
kiedyœ sobie, ¿e dobrze by³oby mieæ rzeŸbê
ogrodow¹. Jednak przeszkod¹ w realizacji tego
zamierzenia by³ brak materia³u. Wiadomo, ¿e
rzeŸba tego typu musi mieæ odpowiednie wy-
miary. W zwi¹zku z tym, ¿e takowego nie posia-
da³em, swoj¹ przygodê z rzeŸbiarstwem rozpo-
cz¹³em od ma³ych form. W chwili obecnej
chcia³bym powróciæ do wykonywania wiêkszych
form artystycznych w drewnie, poniewa¿ jest
ona bardziej wdziêczna. Mo¿na w niej wyko-
rzystaæ starzenie drewna, gdy¿ natura jest naj-
lepszym rzeŸbiarzem. Warunki atmosferyczne
nadaj¹ mu ekspresji, drzewo wygl¹da wtedy
naturalnie. Jest to oczywiœcie moje zdanie. S¹
rzeŸbiarze realiœci, którzy wszelkie braki w drew-
nie uzupe³niaj¹ mieszank¹ kleju i wiór, nastêp-
nie pokrywaj¹ to polichromi¹, aby rzeŸba nie
mia³a ¿adnych wad.

Red.: Sk¹d w ogóle pojawi³ siê u Ciebie pomys³,
by zaj¹æ siê, jak¿e trudn¹ form¹ artystycznego prze-
kazu, jak¹ jest rzeŸbiarstwo?

M. R.: Kilka lat temu, bêd¹c w Centrum
Ogrodniczym w Rzeszowie, zobaczy³em rzeŸ-
bê, chocia¿ trudno by³o okreœliæ j¹ jako wysu-
blimowan¹ formê artystyczn¹. By³ to po prostu
kawa³ek pnia, przypominaj¹cy jak¹œ postaæ. Po-
myœla³em sobie wtedy, ¿e i ja móg³bym pokusiæ
siê o wykonanie takiego eksponatu, który na
tej wystawie kosztowa³ a¿ 500 z³. To by³ mój
impuls, dlatego te¿ zacz¹³em „d³ubaæ” w drew-
nie, aczkolwiek nie dla celów komercyjnych.

Red.: Czy w Swoich pracach wzorujesz siê na
innych twórcach?

M. R.: Moim ulubionym artyst¹ jest Piotr
Woroniec. Jest to rzeŸbiarz z Brzozowa, jego
prace s¹ znane na ca³ym œwiecie. Mia³em oka-
zjê kiedyœ byæ na jego wystawie, która wywar³a
na mnie ogromne wra¿enie. Artysta ten poru-
sza wiele tematów, m.in. z ¿ycia Ikara, porów-
nuje to do ¿ycia cz³owieka, który zawsze pragn¹³
wzbiæ siê w niebo, a przez wiele lat to siê nie
udawa³o. Jego rzeŸby ukazuj¹ niemoc cz³owie-
ka, zarówno we wzniesieniu siê, jak i w pokony-
waniu problemów ¿yciowych.

Red.: Wiemy, ¿e jesteœ rzeŸbiarzem – amatorem,
ale czy nie marzy³eœ kiedyœ, aby kszta³ciæ siê w tym
kierunku?

M. R.: Tak, moim ma³ym marzeniem by³o
studiowaæ na Uniwersytecie Ludowym we Wzdo-
wie. Jest to ma³a uczelnia ko³o Brzozowa, z któ-
rej wysz³o wielu artystów, rêkodzielników, m.in.
wikliniarzy, rzeŸbiarzy. Jednak w chwili obec-
nej moja praca zawodowa uniemo¿liwia mi zre-
alizowanie tego marzenia, poniewa¿ zajêcia od-
bywaj¹ siê na kilkudniowych zjazdach w ci¹gu
miesi¹ca i po prostu zabrak³oby mi urlopu, aby
móc kontynuowaæ edukacjê na tej uczelni.

Red.: Czy jest jakiœ element, który sprawia Ci
najwiêcej problemów w rzeŸbieniu, np. postaci?

M. R.: Odk¹d zacz¹³em zabawê w rzeŸbiar-
stwo, najwiêksz¹ zagadk¹ i tajemnic¹ by³y dla
mnie oczy. Zawsze pojawia siê problem, jak je
przedstawiæ, jak je wykonaæ i pomimo ju¿ kilku-
letnich doœwiadczeñ, nadal mam trudnoœci z
nadaniem im odpowiedniego kszta³tu i formy.

Red.: Czy móg³byœ w kilku s³owach okreœliæ swój
styl rzeŸbienia, do jakiej tematyki najczêœciej siêgasz
w swojej twórczoœci?

M. R.: Jednym z moich ulubionych tema-
tów jest maska. Jest to o tyle

wdziêczna forma rzeŸbiar-
ska, ¿e nie wymaga wiele

pracy, a efekt jest widocz-
ny. W chwili obecnej je-
stem na etapie poszuki-
wañ, nie mam jeszcze wy-

robionego, jednoznacznego swojego stylu rzeŸ-
biarskiego. W moich dotychczasowych pracach,
poza maskami, dominuj¹ akty kobiece oraz ele-
menty twórczoœci ludowej. Swoje prace wyko-
nujê „z marszu”, nie wykonujê wczeœniej ich
szkiców czy te¿ modeli. Wszystkie poprawki,
zmiany proporcji, wygl¹d ca³ej rzeŸby, wychodz¹
w trakcie jej powstawania. Jest to uzale¿nione
równie¿ od rodzaju materia³u. Na przyk³ad rzeŸ-
bi¹c w pniu, wg³êbiaj¹c siê w drewno okazuje
siê, ¿e napotykamy niespodzianki, jakimi s¹
kolty i sêki, co niweczy wczeœniej zak³adany
efekt, poniewa¿ w miejscach tych wylatuje dziu-
ra i nale¿y dokonywaæ kolejnych poprawek,
zmieniaj¹c ca³kowicie wczeœniej zak³adany
kszta³t rzeŸby.

Red.: Jakie, wed³ug Ciebie, drewno najlepiej
nadaje siê do tworzenia form rzeŸbiarskich?

M. R.: Wiêkszoœæ rzeŸb wykonujê w lipie,
gdy¿ jest to drewno miêkkie. Szczególnie przy-
datne jest przy wykonywaniu detali, okr¹g³ych,
pó³okr¹g³ych czy g³adkich.  W zwi¹zku z tym i¿
uwa¿am, ¿e natura jest najlepszym rzeŸbiarzem,
dlatego te¿ bardzo czêsto siêgam po starzej¹ce
siê drewno, które, naruszone czynnikami at-
mosferycznymi, pobudza moj¹ wyobraŸniê. Pa-
sjonuje mnie równie¿ materia³ twardszy,
o s³ojach bardziej wyrazistych, np. je-
sion, orzech w³oski Stosujê ró¿ne me-
tody mojej pracy, np. wypalanie miêk-
kich w³ókien, natomiast do prac koñ-
cowych u¿ywam bejcy i wosku psz-
czelego.

Red.: W zwi¹zku z tym, ¿e nie
pobiera³eœ nigdy ¿adnych nauk w
tym kierunku i nie uczestniczy³eœ w
¿adnych kursach rzeŸbiarskich, a
patrz¹c przez pryzmat Twoich prac
czy uwa¿asz, ¿e masz talent?

M. R.: Myœlê, ¿e rzeŸbiæ
mo¿e ka¿dy. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest to zajêcie, zwi¹-
zane z usuwaniem zbêdnego
materia³u z powierzchni drew-
na i tym samym wy³anianie po-
¿¹danego efektu. Byæ mo¿e
mam talent, sam tego  nie je-
stem jednak w stanie stwier-
dziæ. Nie twierdzê równie¿,
¿e moja rzeŸba to jest sztuka
przez du¿e S. Po prostu lubiê to robiæ, lubiê,
gdy ktoœ  docenia moj¹ pracê.

Red.: Czy rzeŸbiarstwo jest drogim hobby?

M. R.:  Nie, nie jest to drogie hobby. Pod-
stawowym wyposa¿eniem, jakie powinien mieæ
ka¿dy rzeŸbiarz, s¹ specjalne d³uta. Przez dwa
lata rzeŸbi³em d³utami stolarskimi, zupe³nie pro-
stymi, które warte by³y zaledwie kilka z³otych.
Nie wiedzia³em, gdzie mo¿na kupiæ prawdziwe
d³uta rzeŸbiarskie, maj¹ce odpowiedni¹ koñ-
cówkê, odpowiednie wykoñczenie. S¹ to ju¿
narzêdzia solidne i profesjonalne, kosztuj¹ce
od dwudziestu kilku z³otych wzwy¿. Lecz je¿eli
chcia³oby siê posiadaæ d³uta ze stali szlachet-
nej, o wiêkszych œrednicach, wymiarach, to trze-
ba ju¿ wydaæ na nie nawet parêset z³otych.

Red.: Ile czasu poœwiêcasz swej pasji?
M. R.: Niestety, niezbyt du¿o, jest to parê

godzin w tygodniu. Spowodowane jest to m.in.
tym, ¿e w tej chwili nie mam odpowiednich
warunków lokalowych. Mam jednak nadziejê,
¿e w najbli¿szym czasie siê to zmieni, gdy¿ prze-
prowadzam siê do nowego domu w Witkowi-
cach i tam bêdê chcia³ przygotowaæ sobie, w
pomieszczeniach piwnicznych, warsztat z praw-
dziwego zdarzenia.

Red.: Czy rzeŸbiarstwo jest Twoim jedynym za-
interesowaniem i sposobem na spêdzanie wolnego
czasu?

M. R.: Oczywiœcie, ¿e nie. Fascynujê siê spor-
tem. Uprawiam tenis ziemny, narciarstwo. W
szczególny sposób pasjonuje mnie alpinizm, jest
to jednak temat rzeka, o którym móg³bym mówiæ
godzinami. Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ okazjê w

przysz³oœci szerzej przybli¿yæ Czytelnikom
„Biuletynu Sêdziszowskiego” tê jak¿e cie-
kaw¹ formê uprawiania sportu.

Red.: Rok 2005 wydaje siê byæ prze³o-
mowym w Twoim ¿yciu. Pierwszy program
telewizyjny o Twojej twórczoœci, pierwsza
profesjonalna wystawa, przeprowadzka do
nowego domu, czy w Twoim ¿yciu osobistym
zmieni siê coœ jeszcze w najbli¿szym czasie?

M. R.: Tak, w tym roku, a dok³ad-
nie w kwietniu, zamierzam wst¹piæ w
zwi¹zek ma³¿eñski. Moja wybrank¹ jest
sêdziszowianka, mieszkanka Osiedla
M³odych – Ania Terlecka. Bêdzie  to,
jak do tej pory, najwa¿niejsze wyzwa-
nie i wydarzenie w moim ¿yciu.

Red.: Dziêkuj¹c za rozmowê, w imie-
niu ca³ej redakcji „Biuletynu Sêdziszow-
skiego” oraz jej Czytelników ¿yczymy Ci wie-
le szczêœcia na nowej drodze ¿ycia i samych
sukcesów w dalszej twórczoœci artystycznej.

Tekst i zdjêcia: Bogus³aw Kmieæ
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Wciskaj¹cy siê w ka¿d¹ szparê œnieg, so-
ple, zwisaj¹ce niemal do samej ziemi-jak¿e
trudno uwierzyæ, ¿e wiosna tu¿ … Bywa, ¿e
jedynymi jej zwiastunami s¹ coraz d³u¿sze
dni i œpiew trznadla, dobiega-
j¹cy z gêstwiny. Chocia¿ marzec
uwa¿any jest za miesi¹c przed-
wioœnia, czasem sk¹pi nam wi-
doku marnej stokrotki i pod-
bia³u. Niegdyœ ludzie wypatry-
wali koñca zimy z jeszcze wiêk-
szym utêsknieniem ni¿ obecnie.
Okres ten kojarzy³ siê z „g³od-
nym” przednówkiem, kiedy koñ-
czy³y siê zimowe zapasy. Czytel-
nicy znaj¹ go z utworów A. Dy-
gasiñskiego i W. S. Reymonta.
Wypatrywano powrotu bocia-
nów. Jeœli nie pojawi³y siê przed
Zwiastowaniem Pañskim (25 III),
na prawdziw¹ wiosnê trzeba
by³o jeszcze poczekaæ. By³ to
równie¿ z³y znak dla przysz³ych plonów. Lu-
dzie czêsto zatem spogl¹dali w niebo. Kto
pierwszy raz zobaczy³ boæka lec¹cego, mia³
zapewnion¹ pomyœlnoœæ. W tym momencie
nale¿a³o mieæ w kieszeni jak¹œ monetê, aby
pieni¹dze trzyma³y siê do koñca roku. Ju¿
C. K. Norwid pisa³, ¿e zniszczenie ich gniaz-

da „win¹ jest du¿¹,” a zabicie ptaka by³o grze-
chem ciê¿kim. Bocianie gniazdo na dachu
lub na pobliskim drzewie chroni³o gospo-
darstwo przed po¿arem. Z podobnym sza-
cunkiem odnoszono siê do jaskó³ek, które
chêtnie gnieŸdzi³y siê w stajniach i pod strze-
chami. Wszystko, co zdarza³o siê po raz
pierwszy, nabiera³o szczególnego znaczenia.
Pojawienie siê pierwszego, wiosennego
grzmotu oznacza³o pokonanie z³ych mocy.
Nale¿a³o wtedy przewróciæ siê na ziemiê, by
w ten sposób uchroniæ siê przed bólem krzy-
¿a podczas ¿niw. Siew zbó¿ mo¿na by³o roz-
poczynaæ dopiero po œw. Józefie (19 III), k³a-
d¹c pod skibê poœwiêcon¹ palmê. Wierzo-
no, ¿e najlepszy plon wyda ziarno, zasiane w
Wielkim Tygodniu. Jest to zgodne z zalece-
niem kalendarza biodynamicznego-w tym
czasie ksiê¿yca przybywa. Ziarno, przezna-
czone na pierwsze zasiewy, trzeba by³o po-
kropiæ wod¹ œwiêcon¹ i dorzuciæ do niego

garœæ owsa poœwiêconego podczas mszy w
dniu œw. Szczepana. Dziêki tym zabiegom,
„czarcie ziele” (oset) nie bêdzie panoszy³o
siê na polu.

Wypas byd³a, przy odpowiednim poro-
œcie traw, rozpoczynano od œw. Wojciecha i
œw. Jerzego (23 IV). Zwierzêta kropiono œwiê-

Nasze klimaty, cz. IV

Gdy w marcu œniegi, pluchy,
maj bywa ch³odny, suchy.

Przys³owie ludowe

con¹ wod¹, a do ich rogów przywi¹zywano
czerwone wst¹¿ki, co mia³o chroniæ przed
urokami. Wed³ug panuj¹cych ongiœ przes¹-
dów, z³e spojrzenie mog³o odebraæ krowom
mleko. W naszych stronach istnia³ te¿ zwy-
czaj oblewania wod¹ pasterza lub pasterki,
aby lepiej byd³a pilnowali. Pasieniem zajmo-
wa³y siê g³ównie dzieci i osoby w wieku po-
desz³ym. Zanim gospodarz ruszy³ konnym
zaprzêgiem, kreœli³ batem nad koñmi znak
krzy¿a. Te robocze zwierzêta wypasano póŸ-
nym wieczorem, a nawet w nocy, zaœ pozo-
sta³e-za dnia. Czynnoœæ ta wygl¹da³a zupe³-
nie inaczej ni¿ obecnie. Nie wi¹za³o siê krów
na palikach, ale trzymano je na powrozach,
posuwaj¹c siê w¹skimi miedzami i zagona-
mi. Trawê na ³¹kach kosi³o siê kosami; naj-
lepszym terminem by³ tu okres malej¹cego
ksiê¿yca, wtedy siano prêdzej wysycha³o.
By³y to bardzo trudne dni dla ka¿dej rodzi-
ny, bowiem sianokosy zbiega³y siê w czasie z
innymi terminowymi pracami pielêgnacyj-
nymi. Przy pomocy motyk i r¹k wyrywano
chwasty, które ros³y „bez opamiêtania”.
Szczególnie ciê¿ko by³o pozbyæ siê uporczy-
wych k¹koli, b³awatów, rumianów

i „ostrzycy” (przytulia czepna), nie mó-
wi¹c ju¿ o wszechobecnych ostach. Dodat-
kow¹ „atrakcj¹” sta³y siê z czasem wêdrówki
po ziemniaczyskach, gdzie wœród m³odych
liœci ¿erowa³a ¿ar³oczna stonka. Zadaniem
dzieci-gdy¿ w³aœnie one g³ównie tym siê zaj-
mowa³y-by³o wyszukiwanie doros³ych osob-
ników

i umieszczanie w butelkach. Na polach
czêsto mo¿na by³o zobaczyæ, umieszczone
na kijach, migoc¹ce wst¹¿ki, które mia³y
odstraszyæ … pioruny. Nieod³¹cznym ele-
mentem wiejskiego pejza¿u by³y licznie sta-
wiane strachy na wróble, znane nam ju¿ tyl-
ko z obrazów malarzy realistów.

             Sympatycznym zwyczajem, któ-
ry zachowa³ siê jeszcze u nas do dnia dzisiej-
szego, by³y niedzielne odwiedziny pól. Po
powrocie z koœcio³a, w odœwiêtnym ubra-
niu gospodarz, powolnym krokiem, prze-
chadza³ siê po w³asnej niwie. Ocenia³ stan
gleby i wzrastanie roœlin uprawnych. Gdy
zauwa¿y³ kretowisko, wk³ada³ w nie ga³¹zkê
olchy, której zapach odstrasza³

nieproszonych goœci. Pêdy bzu, zatkniê-
te w zagonie kapusty, zapewnia³y g³ówkom
twardoœæ, a kruszyny-soczystoœæ i „zdrowie”
ziemniakom. Troskliwy gospodarz czasem
zatrzymywa³ siê na miedzy, by spokojnie
pogawêdziæ z s¹siadem, na co w dni powsze-
dnie po prostu nie mia³ czasu. Potem, od-
prowadzany „dzwonkami skowronków”,
udawa³ siê w stronê chaty, gdzie czeka³ na
niego smaczny, niedzielny obiad.
„Gdy s³oñce dojrzeje,
Œpiew mój wyp³ywa
Od wierzby œródpolnej,
Gdzie drzemi¹ fujarki
Pe³ne wiosennych melodii.”

(Chojnacki J.,
„Œpiew mój”)

Maria Wilczok
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Rokrocznie, w okolicach 8. marca
od¿ywa tyle¿ nieœmiertelna, co ja³o-
wa dyskusja na temat wy¿szoœci p³ci

mêskiej nad ¿eñsk¹, b¹dŸ odwrotnie. Œciœlej
mówi¹c, nie tyle od¿ywa, co nabiera mocy,
bo problem ten jest stale roztrz¹sany przez
wszelkiej maœci frustratów i domoros³ych fi-
lozofów. Daje siê przy tym zauwa¿yæ pewna
prawid³owoœæ, ¿e im wiêcej p³ci przeciwnej
zawdziêczamy, tym ³atwiej
przychodzi nam nañ narze-
kaæ i z³orzeczyæ.

¯yje sobie, dajmy na to,
beztroski ¿onkoœ, którego je-
dyna ¿yciowa rola sprowadza
siê do tego, ¿e po prostu jest
i mo¿e cieszyæ oczy wpatrzonych weñ ko-
biet. Najpierw mamusi, potem zaœ ¿onki, a
mo¿e, przy odrobinie szczêœcia, i teœciowej.
Codzienne œniadanko, obiadek, niedzielne
ciasteczka, fotelik przed telewizorem, ¿ad-
nych problemów, no, chyba, ¿e zmartwie-
nie, kto wygra Ligê Mistrzów... W porz¹dku,
ktoœ powie, ale przecie¿ odpowiedzialnoœæ,
podejmowanie decyzji, planowanie przysz³o-
œci, to chyba dla niego spore obci¹¿enie.
Nic z tych rzeczy. ¯onka dawno wziê³a te
sprawy we w³asne rêce, wychowuje dzieci,
prowadzi dom, pracuje zawodowo, chodzi
na wywiadówki i jeszcze zd¹¿y,,zrobiæ siê na
bóstwo”, aby mê¿owi sprawiæ przyjemnoœæ.
I ten jegomoœæ jest pierwszy do narzekania!
Jego denerwuje, ¿e ¿ona buczy odkurza-
czem, czyta g³oœno dzieciom, wci¹¿ stoi przy
kuchni i w kó³ko domaga siê rozmowy. Jeœli
odradza mu t³usto jeœæ i paliæ papierosy, to
jest zrzêd¹. Jeœli zabrania przegl¹dania ga-
zet przy obiedzie, zapêdza do wielkanocne-
go œniadania, w niedzielne popo³udnie wy-
³¹cza telewizor, to uchodzi za satrapkê. A
on by wola³, ¿eby by³a taka, jak on. LuŸna i
bez zasad. To dopiero by³oby ¿ycie. On wzdy-
cha do trzpiotki, która nie zaprz¹ta sobie
g³owy g³upotami i ma zawsze czas, by byæ na
bie¿¹co z serialami. Znam faceta, który po
œlubie wprowadzi³ siê do domu ¿ony go³y
jak œwiêty turecki, prac¹ siê nie zhañbi³,
przez trzydzieœci lat wyci¹ga³ pieni¹dze na
wódkê i... ¿eby choæ raz wybieli³ œciany b¹dŸ
tylko pozamiata³... W dodatku, na staroœæ
zaniemóg³ i kolejnych kilkanaœcie lat prze-
le¿a³ w ³ó¿ku, ku uciemiê¿eniu swojej po³o-
wicy. Nawet po œmierci by³ dla niej Ÿród³em
utrapienia, bo wci¹¿ drêczy³o j¹ sumienie,
¿e mo¿e za ma³o go kocha³a... Co dobrego
zrobi³ w swoim nêdznym ¿yciu ten cz³owiek?
Jednemu nie mo¿na zaprzeczyæ - w najwa¿-
niejszym momencie oœwieci³ go b³ysk geniu-
szu: wtedy, gdy wybiera³ sobie ¿onê. Dajê
sobie uci¹æ - no, mo¿e tylko g³owê - ¿e gdy-
by by³ zaradny, pracowity, m¹dry i odpowie-
dzialny, dba³ o dom i rodzinê, ¿ona by³aby
wci¹¿ niezadowolona, gdy¿ pieniêdzy i tak

by³oby za ma³o, a znajomi
w³aœnie zmienili samo-

chód. W dodatku z po-
dziwem zerka³aby na
lumpa z s¹siedztwa, bo
ten œwietnie gra w bi-

lard. Gdyby jednak dobraæ wymienion¹
wczeœniej trzpiotkê z rzeczonym bilardzist¹,
mielibyœmy klasyczny,,trzeci œwiat”, w którym
rodzice uganiaj¹ siê, ka¿dy za swoimi przy-
jemnoœciami, dzieci chodz¹ po ulicy g³od-
ne / o ile nie naæpane/ z kluczem u szyi, a
dom siê wali. Z kolei, wymieniony zaradny
facet z energiczn¹ kobiet¹, obdarzon¹ cha-
rakterem, stworzyliby zwi¹zek, ¿e tylko po-

zazdroœciæ. A mo¿e wcale nie?
Doprawdy, zasady dobierania siê ludzi

w pary wymykaj¹ siê wszelkim próbom ja-
kiegokolwiek rozs¹dnego wyjaœnienia. Bo
te¿ nie wszystko da siê wyjaœniæ, korzystaj¹c
z rozumu i doœwiadczenia. Z regu³y nie do-
ceniamy tego biologicznego pierwiastka,
który w nas siedzi i, czy tego chcemy, czy
nie, decyduje o wiêkszej liczbie spraw, ni¿
jesteœmy sobie w stanie wyobraziæ. Trudno
siê temu dziwiæ, bo kto z nas chêtnie przy-
zna, ¿e czêœciej ulega instynktowi ni¿ rozu-
mowi? Dlaczego kobietom podobaj¹ siê
agresywni faceci, choæ czêsto maj¹ z nimi w
¿yciu same k³opoty? Dlaczego m³odziutka i
g³upiutka nastolatka jest w stanie wodziæ za
nos prawie ka¿dego dojrza³ego mê¿czyznê?
Który z nich w tym momencie z oburzeniem
zaprzeczy, to albo k³amie, albo sam przed
sob¹ nie chce przyznaæ siê do atawizmów,
które w nim drzemi¹, albo te¿ rzeczywiœcie
nale¿y do chlubnych /?/ wyj¹tków. Odpo-
wiedzi na te pytania trzeba by szukaæ w na-
szej biologicznej naturze, która jest wci¹¿ ta
sama, jak przed tysi¹cami lat. Je¿eli wiêc szes-
nastoletnie dziewczê przychodzi pewnego
piêknego dnia do domu, przyprowadza
mocno podejrzanego kolesia i oœwiadcza:
„mamo, ja go kocham i chcê z nim byæ na
zawsze”, to trzeba daæ temu wiarê, gdy¿ jej
uczucia i zamiary s¹ szczere, zgodne z tym,
co podpowiada instynkt. Kiedy zaœ matka
³apie siê za g³owê i krzyczy:,,czyœ ty zwario-
wa³a !” – te¿ ma racjê, bo wie, ¿e decyzja
córki, wymuszona archaicznym instynktem,
tysi¹c lat temu zaowocowa³aby z pewnoœci¹
gromadk¹ zdrowego i od¿ywionego potom-
stwa, dziœ zaœ poskutkuje pasmem udrêk i
poczuciem zmarnowanego ¿ycia.

 Wiêkszoœæ problemów na styku damsko
– mêskim wynika w³aœnie z rozdŸwiêku miê-
dzy naturalnymi instynktami, a tym, co na-
rzuca nam wspó³czesny sposób ¿ycia. Tra-
dycyjny podzia³ ról na mêskie i kobiece po-
wodowa³ zawsze wzajemne scementowanie,
gdy¿ ani samotny mê¿czyzna, ani kobieta
nie byli w stanie prze¿yæ w ówczesnych, trud-
nych warunkach.

Tego podzia³u jednak dziœ utrzymaæ siê
nie da. Gwoli sprawiedliwoœci przyznaæ trze-
ba, ¿e zmiany kulturowe nie obesz³y siê spra-
wiedliwie z obiema p³ciami. W przeciêtnej
mieszczañskiej rodzinie, a takich jest najwiê-

cej, kobieta nadal gotuje, sprz¹ta, rodzi i wy-
chowuje dzieci i jeszcze na dodatek pracuje
zawodowo, zaœ mê¿czyzna, o ile w ogóle pra-
cuje, nie jest w³aœciwie do niczego potrzebny.
Nie stawia czo³a wrogom i ¿ywio³om, remont
zleca ekipie fachowców, nawet ³opat¹ do œnie-
gu nie umie siê pos³u¿yæ, o czym tej zimy ³atwo
siê by³o przekonaæ ka¿demu, kto mia³ nie-
szczêœcie goœciæ na Osiedlu, które jest praw-

dziw¹ wylêgarni¹ takich,,
mê¿czyzn z nazwy”.

 Czy¿bym zdradzi³ rodzaj
mêski? Sk¹d¿e. Trudno jed-
nak odczuwaæ szacunek do
uniseksualnego osobnika,
który chcia³by czerpaæ przy-

jemnoœci i profity, przynale¿ne jednej i dru-
giej p³ci, a od obowi¹zków siê od¿egnuje.
To takie du¿e dziecko. Zreszt¹ bywaj¹ i od-
wrotne sytuacje. Wiele kobiet zazdroœci
mê¿czyznom, rozumiej¹c mêski œwiat tylko i
wy³¹cznie jako pi³kê no¿n¹, motocykle, piw-
ko i ogóln¹ beztroskê. Tymczasem bycie mê¿-
czyzn¹ przez du¿e M to przede wszystkim
wielka odpowiedzialnoœæ, to œwiadomoœæ, ¿e
oprócz codziennych trudów, mo¿e przyjœæ
czas, gdy na szalê trzeba bêdzie po³o¿yæ bez
wahania nawet to, co najcenniejsze. I za tê
gotowoœæ kobiety zawsze mê¿czyzn kocha³y
i podziwia³y, przymykaj¹c oko na codzien-
ne niedoskona³oœci. Oby nie sprawdzi³y siê
czarne przewidywania futurologów, wiesz-
cz¹cych zunifikowanie p³ci. Bo choæ kobie-
ty g³oœno ¿ycz¹ sobie, by mê¿czyzna na rów-
ni z nimi pra³ i gotowa³, przecie¿ nie o takim
facecie marz¹ w skrytoœci serca. A przyci¹-
gaj¹ siê tylko przeciwieñstwa.

 Wszak fizycy wiedz¹, ¿e im wiêksza ró¿ni-
ca potencja³ów, tym ³atwiej i z wiêksz¹ moc¹
przeskoczy elektryczna iskra, a o to przecie¿
obydwu p³ciom w ostatecznym rozrachun-
ku chodzi.

Grzegorz Bury

Drugi etap konkursu „Poeci i Pisarze
Dzieciom” to eliminacje powiatowe. Odby-
³y siê one 7. lutego 2005 roku, tak¿e w Domu
Kultury w Sêdziszowie. Ale teraz zima ju¿
naprawdê zawita³a, nie tylko w poezji, ale i
w rzeczywistoœci. Mróz i œnieg na dworze i
na scenie. Komisja w sk³adzie: Ma³gorzata
Ho³owiñska – przewodnicz¹ca, Marta To-
biasz, Krystyna Taczuk i Pawe³ Gnacek,
musia³a siê d³u¿ej zastanawiaæ i dyskutowaæ,
bo tym razem przyjechali najlepsi z terenu
naszego powiatu. Zarówno w pierwszej, jak
i drugiej kategorii obejrzeliœmy insceniza-
cje i wys³uchaliœmy piêknych recytacji i pio-
senek. Nowoœci¹ w tym roku by³o przedsta-
wienie w formie pantomimy. W tej konwen-
cji, „Królow¹ œniegu” zaprezentowa³ nam
Zespó³ Szkó³ z NiedŸwiady Górnej i zosta³
laureatem konkursu. W tej¿e samej katego-
rii wyró¿nienie przyznano SP nr 3 w Sêdziszo-
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PowódŸ – jest to zalanie przez wodê te-
renów, zazwyczaj nadbrze¿nych, po-
woduj¹ce szkody gospodarcze i spo-

³eczne. Przyczynami powodzi bywaj¹ obfite
i d³ugotrwa³e opady deszczu (powódŸ opa-
dowa), b¹dŸ nag³y sp³yw wód roztopowych,
powsta³ych podczas szybkiego topnienia za-
legaj¹cego œniegu (powódŸ roztopowa); do-
datkowo powódŸ potêguj¹ zatory lodowe i 
powsta³e z ró¿nego rodzaju materia³u, nie-
sionego przez wodê (drzewa, fragmenty znisz-
czonych konstrukcji, najczêœciej zator po-
wstaje przy mostach, przepustach na wsku-
tek zamkniêcia przep³ywu przez te budowle
(powódŸ zatorowa); na ma³ych rzekach gór-
skich i wy¿ynnych oraz na po-
tokach powódŸ mo¿e byæ wy-
wo³ana tak¿e krótkotrwa³¹,
siln¹ ulew¹ (tzw. oberwanie
chmury). Innym rodzajem
powodzi s¹ powodzie w uj-
œciach rzek do morza, zw³asz-
cza na przyleg³ych terenach
depresyjnych (po³o¿onych
poni¿ej poziomu morza),
spowodowane dzia³aniem sztormów mor-
skich (silny nap³yw wody od strony morza
w postaci wysokiej, nie cofaj¹cej siê fali (po-
wódŸ sztormowa); powódŸ mo¿e byæ wywo-
³ana równie¿ zniszczeniem zapory zbiornika
wodnego, utrzymuj¹cej poziom wody ponad
poziomem przyleg³ego terenu. Na obszarze
Polski najczêœciej wystêpuj¹ powodzie opa-
dowe (g³ównie w górach) i powodzie rozto-
powe (g³ównie na nizinach); czêsto tak¿e
tworz¹ siê zatory lodowe. Na terenie powia-
tu ropczycko-sêdziszowskiego mamy najczê-
œciej do czynienia z niewielkimi i krótkotrwa-
³ymi podtopieniami, g³ównie terenów rolni-
czych i nieu¿ytków rolnych, niemniej jednak
dochodzi równie¿ do niewielkich podtopieñ
budynków mieszkalnych i gospodarczych. S¹
to zazwyczaj krótkotrwa³e zjawiska, ale niekie-
dy powoduj¹ce znaczne straty materialne.
Mimo tego, ¿e na naszym terenie nie docho-
dzi³o do tej pory do zjawisk powodzi nosz¹cej
znamiona klêski ¿ywio³owej to pamiêtaæ nale-

¿y, ¿e ka¿dy z nas kiedyœ mo¿e siê znaleŸæ w
sytuacji, bêd¹c np. na wycieczkach, wczasach,
obozach itp.,  wymagaj¹cej znajomoœci pew-
nych zasad, które u³atwi¹ nam postêpowanie
w czasie powodzi.

W chwili obecnej, dziêki ci¹g³ej obser-
wacji poziomu wód mo¿na przewidzieæ po-
wstawanie powodzi, jak te¿, w przybli¿eniu,
okreœliæ poziom wody, jaki osi¹gnie ona
na danym terenie. Niemniej jednak w przy-
padku, kiedy zauwa¿ymy, ¿e poziom wody
w zbiornikach wodnych (zalew, rzeka, po-
tok) uleg³ znacznemu podniesieniu i w na-
szym przekonaniu mo¿e dojœæ do wylania,
nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ o tym s³u¿-

by ratownicze oraz w³adze samorz¹dowe
(Urz¹d Gminy, Miasta), na terenie którego
wyst¹pi³o zagro¿enie.

 Je¿eli znajdziemy siê ju¿ w sytuacji, gdy
powódŸ dotyczy nas bezpoœrednio, ale obej-
mie jedynie czêœæ obiektu (piwnica, czêœæ
lub ca³y parter), nale¿y przenieœæ wyposa-
¿enie i inne urz¹dzenia na wy¿sze poziomy
budynku (piêtro, poddasze) lub na wy¿ej
po³o¿ony teren poza budynkiem. W przy-
padku mo¿liwoœci podtopienia budynku,
uszczelniæ wszystkie otwory w jego dolnej
czêœci (okna piwnic, drzwi, otwory wentyla-
cyjne). Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê czy
nie nast¹pi zalanie lub podtopienie urz¹-
dzeñ elektrycznych. Je¿eli istnieje takie praw-
dopodobieñstwo, nale¿y od³¹czyæ je od pr¹-
du, a w razie koniecznoœci - wy³¹czyæ zasila-
nie w ca³ym budynku lub jego czêœci. Po-
niewa¿ zawsze w tego typu sytuacjach ska-
¿ona zostaje woda w studniach oraz innych
ujêciach wodnych, nale¿y zgromadziæ za-

pas wody pitnej na pierwsze dni powodzi,
w zale¿noœci od przewidywanego stopnia
zalania. Je¿eli przewidywana jest wysoka fala,
nale¿y bezwzglêdnie opuœciæ budynek.
W ka¿dym przypadku bezwzglêdnie nale¿y
stosowaæ siê do poleceñ, wydawanych przez
s³u¿by ratownicze (Stra¿ Po¿arna, Policja,
inne s³u¿by gminne i powiatowe). W przy-
padku nag³ych i d³ugotrwa³ych powodzi
wiosennych, bardzo czêsto do informowa-
nia ludnoœci o sytuacji wykorzystywane s¹
œrodki masowego przekazu (radio, telewi-
zja). Dlatego te¿ w takiej sytuacji nale¿y s³u-
chaæ rozg³oœni lokalnych lub regionalnych.

W ¿adnym razie nie wolno wchodziæ
do wody, je¿eli stanowi ona rw¹cy potok.
Przy poziomie wody, siêgaj¹cej do wysokoœæ
kolan oraz nieznacznej prêdkoœci wody, sil-

ny mê¿czyzna nie jest w sta-
nie utrzymaæ siê na nogach.
W sytuacji, kiedy jest to
woda stoj¹ca bez widoczno-
œci dna, poruszanie siê pie-
szo dozwolone jest tylko w sy-
tuacjach wyj¹tkowych, w po-

bli¿u œcian budynków, ogrodzeñ itp., aby
w razie utraty równowagi lub wejœcia w rów
czy inne zag³êbienie terenu mo¿na by³o siê
czegoœ uchwyciæ. W przypadku zagro¿enia,
nale¿y w ka¿dy dostêpny sposób zg³aszaæ
s³u¿bom ratowniczym potrzeby ewakuacji
lub innych dzia³añ, zmierzaj¹cych do zabez-
pieczenia mienia.

W wodzie zalewowej nie wolno: myæ siê,
u¿ywaæ do picia nawet po przegotowaniu,
u¿ywaæ do pojenia zwierz¹t hodowlanych,
praæ oraz u¿ywaæ do jakichkolwiek celów
gospodarczych.

Nie wolno korzystaæ ze studni i innych
ujêæ przed uzyskaniem pozwolenia od s³u¿b
sanitarnych, z uwagi na ska¿enie bakteria-
mi chorobotwórczymi, najczêœciej pocho-
dz¹cymi z rozk³adaj¹cych siê zwierz¹t, któ-
re utonê³y. Usun¹æ z budynku osad zalewo-
wy, pomieszczenia zmyæ bie¿¹c¹ wod¹, a na-
stêpnie intensywnie wentylowaæ. Przed wy-
suszeniem œcian i posadzki nie wstawiaæ wy-
posa¿enia. Pomieszczeñ tych nie wykorzy-
stywaæ do przechowywania ¿ywnoœci i sk³a-
dowania materia³ów, które pod wp³ywem
wilgoci ulegaj¹ zniszczeniu.

Wszelkie dzia³ania, prowadzone po ust¹-
pieniu wody, nale¿y uzgadniaæ i konsulto-
waæ ze s³u¿bami sanitarnymi.

W celu ³atwiejszego przygotowania siê
do zagro¿eñ powodziowych, Komenda
G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, wraz
ze Zwi¹zkiem Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych RP  oraz przy wsparciu producenta
produktów „Domestos” przygotowa³a „Po-
radnik na wypadek powodzi”. Jednak, ze
wzglêdu na ograniczony nak³ad nie mo¿e-
my zapewniæ, aby ka¿dy Czytelnik tej gazety
móg³ otrzymaæ ulotkê. Zachêcamy wiêc za-
interesowanych do odwiedzenia strony in-
ternetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w
Rzeszowie, sk¹d mo¿na pobraæ broszurê w
formacie PDF. www.podkarpacie.straz.pl

Przygotowa³:
Asp. B. Drozd

wie M³p. za inscenizacjê pt. „Córka zimy”. W
kategorii: recytacja, laureatkami zosta³y:
Paulina Maroñ ze SP nr 2 w Sêdziszowie i
Anna Goœ ze SP w Iwierzycach. Paulina ocza-
rowa³a komisjê du¿ym wdziêkiem i kultur¹
wykonania, a Ania swobod¹ i radosnym
przedstawieniem wiersza. W ogólnym od-
czuciu komisji, za du¿o by³o smutku na sce-
nie, jakby zima by³a bardzo ponur¹ por¹
roku, a przecie¿ bywa naprawdê radosna w
zabawach na œniegu, zje¿d¿aniu na sankach
i lepieniu ba³wanków. Pewno to trema spra-
wi³a, ¿e nie by³o tego widaæ. Wyró¿nienia w
kategorii: recytacja przyznano - Annie Zapa³
ze SP w Broniszowie, Izabeli Baran ze SP w
Olchowej i Sabinie Paœko ze SP w Gnojnicy.
W kategorii: piosenka przyznano tylko wy-
ró¿nienia. Otrzymali je: El¿bieta Wlezieñ i
Karolina Krasoñ ze SP w Gliniku, zespó³ wokal-
ny ze SP w Iwierzycach i zespó³ wokalny ze SP nr

3 w Sêdziszowie M³p. To wszyscy laureaci i
wyró¿nieni w drugiej grupie wiekowej.

W pierwszej grupie, w kategorii: re-
cytacja, widzów i komisjê zachwyci³a
Magdalena Rz¹sa z Zespo³u Szkó³ w

Gnojnicy Dolnej. Zosta³a laureatem za du¿y
wdziêk sceniczny i piêkn¹ recytacjê. Wyró¿-
nienia w tej kategorii otrzymali: Dominika
Bochnak ze SP w Iwierzycach, Krystian Zia-
jor ze SP w Szkodnej, Katarzyna Kozek ze SP
w Bystrzycy, Anna Szpara ze SP w Wielopo-
lu Skrz. i Joanna Wójcik ze SP w Gliniku. W
kategorii: piosenka, Kinga Maræ ze SP nr 2
w Sêdziszowie oraz duet: Sylwia Chmiel i
Dominika Traciak ze SP w Nawsiu zosta³y
laureatkami, a Izabela Skoczek ze SP nr 2 w
Sêdziszowie, And¿elika Noga ze SP w Nawsiu
i Weronika Bizoñ ze SP w Iwierzycach uzyska-
³y wyró¿nienia.

¯yczê tegorocznym laureatom sukce-
sów w Rzeszowie, a wszystkim uczestnikom
dziêkujê za dostarczenie wielu artystycznych
wra¿eñ. Do zobaczenia za rok, w kolejnej
edycji konkursu.

 Krystyna Taczuk

www.pspropczyce.
.brc.com.pl
- zapraszamy
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Ju¿ po raz trzeci sêdziszowskie œrodowisko sportowe by³o or-
ganizatorem mistrzostw Polski w podnoszeniu ciê¿arów. Tym ra-
zem by³y to mistrzostwa juniorek i juniorów Zrzeszenia LZS, z udzia-
³em 35 dziewcz¹t i 80 ch³opców. Zawody odby³y siê w dniach 5-6
marca 2005r., w hali LO w Sêdziszowie. Mi³oœnicy tej dyscypliny
sportu podziwiali na pomoœcie w Sêdziszowie m³odych adeptów
dŸwigania sztangi z ca³ego kraju, a wœród nich - piêcioosobow¹
ekipê Lechii.

Wœród juniorek najlepiej zaprezentowa³a siê Malwina Hetzyg
(Tarpan Mrocza), która wyrówna³a rekordy Polski w podrzucie i
dwuboju w kat.53 kg, uzyskuj¹c odpowiednio 85 i 152,5 kg. Spo-
œród reprezentantów Lechii, najlepiej spisa³ siê Pawe³ Korona, któ-
ry w kategorii wagowej powy¿ej 105 kg zaj¹³ drugie miejsce.

Medalistki  w kobiecych kategoriach wagowych:
48 kg:
1. Izabela Jaszczyk (LKS Terespol) – 132,5 kg (57,5+75)
2. Marzena Karpiñska (Znicz Bi³goraj) – 130 kg (60+70)
3. Ewa Kwapisz (Stal Kunów) – 85 kg (37,5+47,5)
53 kg:
1. Malwina Hetzyg (Tarpan Mrocza) – 152,5 kg (67,5+85)
2. Magdalena Mielczarek (UKS Opole) – 130 kg (55+75)
3. Agnieszka Kaszuba (Mazovia Ciechanów) – 120 kg (52,5+67,5)
58 kg:
1. Paula D³ugo³êcka (Mazovia Ciechanów) – 127,5 kg (52,5+75)
2. Justyna Golon (Mazovia Ciechanów) – 122,5 kg (55+67,5)
3. Marta Unkiewicz (Unia Hrubieszów) – 112,5 kg (50+62,5)
63 kg:
1. Anna Nurkiewicz (Tarpan Mrocza) – 172,5 kg (77,5+95)
2. Justyna Skrzecz (Mazovia Ciechanów) – 150 kg (65+85)
3. Magdalena Grzeszczak (Mazovia Ciechanów) – 115 kg (50+65)
69 kg:
1. Ewa Mizdal (Unia Hrubieszów) – 160 kg (70+90)
2. Ewa Jastrzêbska (WLKS Siedlce) – 127,5 kg (57,5+70)
3. Marta Brzeziñska (Mazo-

via Ciechanów) – 107,5
kg (50+57,5)

75 kg:
1. Anna Szulborska (Mazo-

via Ciechanów) – 117,5
kg (52,5+65)

2. Agnieszka Sterniczuk
(LKS Terespol) – 117,5 kg
(52,5+65)

3. Katarzyna Samelska
(UOLKA Ostrów Maz.) –
105 kg (50+55)

+75 kg:
1. Natalia Zabiszak (AKS My-

œlibórz) – 180 kg (80+100)
2. Anna Winogradów (UKS

Opole) – 115 kg (50+65)
3. Agnieszka Cichoñska

(Stal Kunów) – 105 kg
(45+60)

Medaliœci mêskich kategorii
wagowych i miejsca zawod-
ników Lechii:

56 kg:
1. Wojciech Flora (UKS

Opole) – 172,5 kg
(77,5+95)

2. Artur Kryñ (Znicz Bi³go-
raj) – 165 kg (75+90)

3. £ukasz Trybus (Pogórze
Gorlice) – 160 kg (70+90)

4. Micha³ Macas (Lechia) –
152,5 kg (67,5+85)

…
7. Jakub Wanat (Lechia) – 132,5 kg (57,5+75)
62 kg:
1. Pawe³ Skrzypczyñski (LKS Dobryszyce) – 215 kg (95+120)
2. Emil Kosza³ka (Unia Hrubieszów) – 207,5 kg (90+117,5)
3. Rados³aw Uciñski (AKS Myœlibórz) – 207,5 kg (92,5+115)
69 kg:
1. Piotr Leonienko (LKS Terespol) – 237,5 kg (107,5+130)
2. Rados³aw Wróblewski (Mazovia Ciechanów) – 215 kg (97,5+117,5)
3. Adam Bobiñski (Mazovia Ciechanów) – 212,5 kg (95+117,5)
77 kg:
1. Pawe³ Wawrzeczko (LKS Dobryszyce) – 265 kg (117,5+147,5)
2. Micha³ Wawrzonkowski (Mazovia Ciechanów) – 247,5 kg

(110+137,5)
3. Arkadiusz Chmiel (Unia

Hrubieszów) – 220 kg
(97,5+122,5)

85 kg:
1. Krzysztof Cieœlik (Gryf

Bujny) – 252,5 kg
(110+142,5)

2. £ukasz Denisiuk (WLKS
Siedlce) – 250 kg
(110+140)

3. Adrian Guziuk (LKS Te-
respol) – 232,5 kg
(100+132,5)

94 kg:
1. Kamil Wawrzonkowski

(Mazovia Ciechanów) –
242,5 kg (112,5+130)

2. Emil Strza³ka (Znicz Bi³-
goraj) – 232,5 kg
(102,5+130)

3. Patryk Krasoñ (Gryf Buj-
ny) – 227,5 kg (97,5+130)

105 kg:
1. Grzegorz Parafiniuk

(LKS Terespol) – 280 kg (120+160)
2. Cezary Lipka (WLKS Siedlce) – 232,5 kg (102,5+130)
3. £ukasz Ziemba (LKS Dobryszyce) – 225 kg (97,5+127,5)
…
6. Tomasz Golonka (Lechia) – 180 kg (80+100)
+105 kg:
1. Kamil Kulpa (Znicz Bi³goraj) – 285 kg (122,5+162,5)
2. Pawe³ Korona (Lechia) – 202,5 kg (85+117,5)
3. Piotr Wielosz (Unia Hrubieszów) – 202,5 kg (87,5+115)
…
5. Artur Szlêzak (Lechia) – 145 kg (65+80)

Najlepszy wynik w punktacji Sinclaira osi¹gn¹³ Pawe³ Wawrzeczko
z LKS Dobryszyce – 332,7 pkt.

Tadeusz Lis

Mistrzostwa LZS i Szkó³
juniorów i juniorek

do lat 18
w podnoszeniu ciê¿arów

Nastêpczyni Agaty Wróbel? Najsilniejsza w kat.  +75
kg Natalia Zabiszak.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej gratuluje srebrne-
mu medaliœcie w kat. +105 kg – Paw³owi Koronie
z Lechii Sêdziszów M³p. Fot. (3) T. Lis

Burmistrz Kazimierz Kie³b, Prezes Podkarpackie-
go Zrzeszenia LZS Józef Krzywonos i wiceprezes
Krajowego Zrzeszenia LZS Wac³aw Hurho.
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Spotkania towarzyskie
23.02.05r. Lechia – Bratek Bratkowice 2-1 (1-0)
Gole dla Lechii: Szeliga i Rzepka

Paszczyniak – Kaskada Kamionka 3-0
05.03.05 r. Resovia – Lechia 3-1 (1-0)
dla Lechii: Doroba z rzutu karnego.
06.03.05 r. Korona Góra Ropczycka – Inter Gnojnica 2-5
12.03.05 r. Lechia – Stal £añcut 4-3
Gole dla Lechii: Doroba, Fito³, Brudek, Szeliga.
Mecz rozegrano w Rzeszowie, na treningowym boisku Stali Rzeszów.

Rozgrywki V ligi przesuniête!
Decyzj¹ Komisji Gier Podokrêgu Dêbica, inauguracja V ligi dêbic-
kiej rozpocznie siê od 18 kolejki. Lechia Sêdziszów pierwsze spotka-
nie rozegra w Sêdziszowie M³p., 3 kwietnia 2005 r., o godz. 1600 (nie-
dziela). Natomiast prze³o¿one spotkanie z 16 kolejki: Lechia – KP
Ropczyce zostanie rozegrane 20 kwietnia 2005 r. o godz. 1730 w Sêdzi-
szowie M³p. (œroda), spotkanie z 17 kolejki Kolbuszowianka – Lechia
wyznaczono na 18 maja (œroda), na godz. 18 00, w Kolbuszowej.

Tomasz Toton

PALP
Fina³ Pucharu Ligi

Gr. Kapita³owa ZM Ropczyce – RZFM Sêdziszów M³p. 3 – 2 Rk 4 – 2
WF PZL Sêdziszów M³p. – PUK Ropczyce 4 – 3 Rk 3 – 4
BAÆ – POL Rzeszów – RZFM Sêdziszów M³p. 5 – 2 Rk 3 – 5
PKP PR Rzeszów – WF PZL Sêdziszów M³p. 8 – 0 Rk 3 – 5
Gr. Kap. ZM Ropczyce – BAÆ – POL Rzeszów 2 – 3 Rk 3 – 1
PKP PR Rzeszów – PUK Ropczyce 7 – 1 Rk 3 – 2

GR. A
1. BAÆ – POL 2 6 8 – 4
2. GR. KAP. ZM 2 5 5 – 5
3. Rz FM 2 1 4 – 8

GR. B
1. PKP PR. Rz. 2 7 15 – 1
2. WF PZL Sêdz. 2 4 4 – 11
3. PUK 2 1 4 – 11

Bia³a Gwiazda Ropczyce – Junior-Boñki Sêdzi-
szów M³p. 7-3(5-0)

Bramki: dla Bia³ej Gwiazdy - Pacanowski – 2, Rudny R. – 3, Orzech
B. – 1, Huzarski – 1, dla Junior-Boñków - Laska -2, Duduœ – 1.
Bia³a Gwiazda: Raœ – Orzech B., Orzech S³., Pacanowski, Rudny,
Ciska³, Kaznecki, Huzarski.
Junior – Boñki: Grzesiak – Bieœ, Jasek, Laska, Michalski, Duduœ,
Pietkiewicz.
Sêdziowali: ¯egleñ L. i G³owacki M. Widzów 170.
Spotkanie nie wywo³a³o wielkiego zainteresowania. Ju¿ po pierw-
szej po³owie dru¿yna weteranów Podkarpacia (Pacanowski, Hu-
zarski, Kaznecki) zapewni³a sobie zdecydowan¹ przewagê. W dru-
giej po³owie kontrolowa³a grê i zachowa³a pewne zwyciêstwo, zdo-
bywaj¹c Puchar Ligi oraz wczeœniej - mistrzostwo ligi.

III Regionalny Turniej Firm
i Instytucji PALP

Pi³ka No¿na

o V m – ce
Rz FM Sêdziszów M³p. – PUK Ropczyce 13 – 3

Pó³fina³y
BAÆ – POL Rzeszów – WF PZL Sêdziszów 3 – 0
PKP PR Rzeszów – GR. KAP. ZM Ropczyce 2 – 0

o III m – ce
WF PZL Sêdziszów M³p. – GR. KAP. ZM Ropczyce 0 – 2

Fina³
BAÆ – POL Rzeszów – PKP PR Rzeszów 1 – 6
Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany Drozdowski z WF PZL Sê-
dziszów M³p.

Tadeusz Lis

Siatkarze Têczy zakoñczyli rozgrywki w III lidze
Koñcowa tabela

1. Karpaty Krosno 18 35 pkt 52-15
2. Orkan Nisko 18 34 pkt 51-9
3. B³êkitni II Ropczyce 18 28 pkt 35-29
4. MOSiR Jas³o 18 28 pkt 38-34
5. Stal Mielec 18 27 pkt 39-31
6. TSV Sanok 18 27 pkt 35-32
7. Czarni Oleszyce 18 27 pkt 32-30
8. AZS Uniwersytet Rzeszów 18 26 pkt 31-34
9. San Lesko 18 19 pkt   6-52
10. Têcza Sêdziszów M³p. 18 19 pkt   6-53

Wystêpy Têczy na III-ligowych parkietach podsumujemy w na-
stêpnym, kwietniowym wydaniu „Biuletynu Sêdziszowskiego”

Mariusz Kazior

W sobotê, 5 marca 2005 r.,  w sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w Górze
Ropczyckiej, Têcza Sêdziszów M³p. rozegra-
³a mecz ostatniej, 18. kolejki III ligi, z fawory-

zowan¹ Stal¹ Mielec. Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem goœci
3-0 (25-15, 25-17, 25-10).

 Têcza gra³a w sk³adzie: Marcin Bukiewicz, Bart³omiej Filipek,
Przemys³aw Cyrulik, Rafa³ Œliwa, £ukasz Wiater, Damian Kubacki
oraz Grzegorz Kozek i Krzysztof Walczyk.

Doœwiadczony zespó³ goœci b³yszcza³ na parkiecie siln¹ zagrywk¹
i skutecznoœci¹ w ata-
ku, g³ównie ze skrzy-
de³. 60-osobowa wi-
downia najwiêksze
emocje prze¿y³a na po-
cz¹tku drugiego seta,
gdy Têcza przegrywa-
³a ju¿ 1-9, a na zagryw-
ce pojawi³ siê Marcin
Bukiewicz. Od tego
momentu miejscowi
zagrali skutecznie i do-
prowadzili do stanu 10-
11. W tym momencie
gospodarze stanêli i
oddali inicjatywê go-
œciom.

Od lewej: Prezes Klubu B. Kmieæ, G. Kozek, D. Kubacki, £. Cyrulik, R. Œliwa, B. Filipek, kierownik dru¿yny
M. Flis, sekretarz Klubu M. Kazior. W dolnym rzêdzie: £. Wiater, K. Walczyk, trener M. Bukiewicz.W ataku £. Cyrulik z nr 5. Fot. M. Kazior
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Uczestnicy:
1. Uczestniczyæ mog¹ mieszkañcy miasta

i gminy Sêdziszów M³p., osoby ucz¹ce
siê lub pracuj¹ce na terenie miasta i
gminy Sêdziszów M³p., niezrzeszeni od
trzech lat w sekcjach tenisa sto³owego
klubów sportowych oraz osoby niepe³-
nosprawne.

2. Uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjów mog¹ uczestniczyæ w turnieju
tylko pod opiek¹ nauczyciela lub ro-
dzica.

System wspó³zawodnictwa:
Zawody przeprowadzone bêd¹ w

grach indywidualnych, w/g przepisów Pol-

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO

W RAMACH „ VI PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STO£OWEGO”

skiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego - „du¿¹”
pi³eczk¹, do trzech wygranych setów po 11
pkt., systemem pucharowym  lub „do dwóch
przegranych”, w zale¿noœci od iloœci uczest-
ników w poszczególnych grupach wieko-
wych.

Kategorie wiekowe:
Wspó³zawodnictwo rozgrywane bêdzie w
piêciu grupach wiekowych dla dziewcz¹t i
ch³opców oraz kobiet i mê¿czyzn (uczestni-
ków obowi¹zuje dokument, stwierdzaj¹cy
datê urodzenia):
· do 14 lat (urodzeni po dn. 1.01.1991 r.),
· od 15-20 lat (urodzeni: 1.01.1984 r. -

31.12.1990 r.),

I. CELE:
1. Upowszechnianie sportu wœród m³odzie¿y, doros³ych i

ca³ych rodzin
2. Aktywizacja wszystkich œrodowisk szkolnych do upra-

wiania sportu, a szczególnie wiejskich i ma³omiastecz-
kowych.

3. Popularyzacja pi³ki siatkowej jako dyscypliny sportu.
4. Likwidacja sportowych dysproporcji miêdzyœrodowi-

skowych.
5. Przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym i alkoholi-

zmowi poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

II. UCZESTNICY:
Uczestnikami turnieju mog¹ byæ mieszkañcy powiatu

ropczycko-sêdziszowskiego lub pracuj¹cy na terenie powiatu,
niezrzeszeni od trzech lat w sekcjach siatkarskich klubów spor-
towych.

III. SYSTEM WSPÓ£ZAWODNICTWA:
1. Zawody przeprowadzone bêd¹ wg przepisów Polskie-

go Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej.
2. Rozgrywki toczyæ siê bêd¹ w  grupach, systemem ka¿dy

z ka¿dym, do dwóch setów wygranych (ewentualny set
trzeci do 25 pkt.). Do pó³fina³u przechodz¹ zwyciêzcy
grup i jedna dru¿yna z 2. miejsca, która zgromadzi³a
najwiêksz¹ iloœæ punktów. Pó³fina³y i fina³y rozgrywane
bêd¹ systemem pucharowym, do trzech wygranych
setów.

3. Limit uczestników – w ka¿dej dru¿ynie do zawodów
nie mo¿e byæ zg³oszonych wiêcej ni¿ 12 zawodników.

Burmistrz  Sêdziszowa M³p., UKS „Têcza” Sêdziszów M³p., LO Sêdziszów M³p.
zapraszaj¹ na

II. TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ AMATORÓW
 O PUCHAR BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.

IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
- Gry eliminacyjne w grupach – 16 kwietnia (sobota) –

w godz. 10.00 – 15.00 - hala sportowa przy LO w Sêdziszowie
M³p.

- Pó³fina³y, mecz o 3 miejsce oraz fina³ turnieju –
16 kwietnia (sobota) – godz. 15.30 – hala sportowa przy LO w
Sêdziszowie M³p.

V. NAGRODY:
1. Przewiduje siê nagrody w postaci pucharów i dyplo-

mów dla dru¿yn, które zajê³y w turnieju miejsca od I-
III, dla pozosta³ych dru¿yn - pami¹tkowe dyplomy za
udzia³.

2. Fundatorzy nagród: Burmistrz Sêdziszowa M³p.

VI. SPRAWY RÓ¯NE:
1. Uczestnicy turnieju przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
2. Interpretacja regulaminu turnieju nale¿y do organiza-

torów.
3. We wszystkich sprawach, zwi¹zanych z organizacj¹ tur-

nieju, mo¿na siê zwracaæ do: p. Bogus³awa Kmiecia w
MGOK – tel. 22 16 044 lub p. Romana Dziedzica – LO,
tel. 22 16 112.

4. Zg³oszenia dru¿yn do turnieju przyjmowane bêd¹ do
14. kwietnia 2005r.

5. Spotkanie organizacyjne, z udzia³em kapitanów zg³o-
szonych dru¿yn, odbêdzie siê w Miejsko – Gminnym
Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. w dniu 14. kwiet-
nia 2005r., o godz. 17.00.

· od 21-45 lat (urodzeni: 1.01.1959 r. –
31.12.1984 r.),

· powy¿ej 45 lat (urodzeni przed dn.
31.12.1959 r.),

· osoby niepe³nosprawne bez wzglêdu na
wiek i stan upoœledzenia psychofizyczne-
go.

Termin i miejsce Turnieju:
· 2 kwietnia 2005 r. (sobota) – godz. 900

 – hala sportowa przy LO w  Sêdziszowie
M³p. –  kat. do 14 lat (ch³opcy  i dziewczê-
ta), osoby niepe³nosprawne,

· 3 kwietnia 2005 r. (niedziela) – godz. 900

- hala sportowa przy LO w  Sêdziszowie
M³p. –  pozosta³e kategorie.

REGULAMIN
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10.00 – 11.00:
· Msza Œw. w Koœciele Parafialnym w Sêdzi-

szowie M³p.
11.00 – 12.30:
· uroczyste ods³oniêcie tablicy informacyj-

nej na dawnym budynku szko³y, przy ul.
Ks. Maci¹ga,

· przejœcie na cmentarz i z³o¿enie wi¹za-
nek kwiatów na grobach zmar³ych na-
uczycieli liceum.

13.00 – 15.00:
· ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w holu

obecnego budynku LO,
· uroczysta akademia w hali sportowej przy

LO w Sêdziszowie M³p. (wyst¹pienia ab-
solwentów i zaproszonych goœci, czêœæ ar-
tystyczna).

15.00 – 19.00:

· spotkania poszczególnych roczników -
absolwentów na hali lub

     w klasach, zwiedzanie szko³y, spotkania
indywidualne.

· ciep³y posi³ek (do godz. 17.00) na sali „Sê-
dzisz”.

19.00:
· bankiet 60-lecia na sali „Sêdzisz”, przy ul.

Fabrycznej.

Koszt uczestnictwa 1 osoby:
· z bankietem i ciep³ym posi³kiem - 120,-z³.
· bez bankietu, ale z ciep³ym posi³kiem –

40,-z³.

W ramach powy¿szych kwot, Absolwent
otrzyma monografiê LO i okolicznoœciowe
pami¹tki.

Szanowni Absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p.

Niniejszym informujemy, i¿ w dniu 10.09.2005 roku (sobota)
organizowane s¹ uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego

im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

Program obchodów przedstawia siê nastêpuj¹co:
Z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc,

nie przewiduje siê udzia³u osób towarzysz¹-
cych – uczestniczyæ mog¹ wy³¹cznie Absol-
wenci LO.

Warunkiem udzia³u w obchodach jest
wp³ata jednej z w/w kwot na konto nr:
58124026691111001005218386 w banku
PKO S.A. I O/Ropczyce filia w Sêdziszowie
M³p., w terminie do 31.05.2005 roku, z do-
piskiem „Jubileusz - ........ (nale¿y wpisaæ rok
ukoñczenia LO)”.
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ w
LO w Sêdziszowie M³p., tel: (0-17) 2216-
112 lub na stronie

http://www.losedziszow.edu.pl

Komitet Organizacyjny Obchodów
60-lecia LO w Sêdziszowie M³p.

W rewan¿owym meczu 1/8 fina³u pi³karskiej Ligi Mistrzów, roze-
granym 9 marca 2005 r. na Stadionie Alpejskim w Turynie, Juven-
tus wygra³, po dogrywce, z Realem Madryt 2:0 (1:0, 0:0). W pierw-
szym meczu, w Madrycie, „Stara Dama” uleg³a „Galaktycznym”
tylko 0:1 i to ona awansowa³a do æwieræfina³u, w którym zmierzy
siê z Liverpoolem Jerzego Dudka.
Na „Stadio Del Alpi” reprezentowali nas mieszkañcy Góry Rop-
czyckiej. Fotoreporta¿ z meczu prezentujemy dziêki uprzejmo-
œci p. Ryszarda Szajnowskiego, który wraz z synami: Edwardem i
Grzegorzem, na ¿ywo ogl¹da³ to spotkanie.

Ze Stadionu Alpejskeigo w Turynie...
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W otaczaj¹cym nas œwiecie
czêsto spotykamy siê z wie-
loma budowlami, które

swym  kszta³tem przypominaj¹ bry-
³y i figury geometryczne. Czêsto nie
zdajemy sobie sprawy z faktu, ¿e
geometria dotyczy naszego co-
dziennego ¿ycia. £ad i piêkno oto-
czenia to wyraz porz¹dku, wystêpu-
j¹cego zarówno w przyrodzie, jak i
w dzie³ach ludzkiej twórczoœci. W
zwi¹zku z powy¿szym, Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka w Rze-
szowie – Filia w Sêdziszowie M³p.
zorganizowa³a, w dniach 2.11.2004
– 5.01.2005r., wystawê prac konkur-
sowych, przygotowanych przez
uczniów Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. pod has³em: „Geometryczny
porz¹dek œwiata”. Geometria, do-
strze¿ona oczami uczniów, zosta³a
wspaniale przedstawiona w wyko-
nanych przez nich makietach, któ-
re zosta³y pogrupowane w trzech ka-
tegoriach:

1. „Geometria prosto z bajki” -
 „Dom moich marzeñ” – K. Gil; „Dom

Królewny Œnie¿ki i siedmiu krasnolud-
ków” – A. Popowicz; „Chatka Baby Jagi”
– A. Strza³ka, M. Majka; „Chatka pod go-
³ym niebem” – M. Anyszek; „Dworek z
przesz³oœci” – M. Klimek

2. „Budowle œwiata” -

 „Staro¿ytny Egipt” – J. Kaczor, E. Ko-
zak, K. Mazan; „Piramidy” – J. Wojdon;
„Piramida króla D¿esera” – J. Bocheñ-
ska, K. Kozak; „Krzywa wie¿a w Pizie” – S.
Radoñ, M. Skopek; „Wzgórze Akropol”
– A. Bernat, A. Kuc; „Cerkiew Wasyla B³o-
gos³awionego” – M. Ostrêga, J. Róg, K.
Siciarz; „Siedziba Parlamentu Londyñ-

skiego” – I. Drozd; „Wie¿a Eiffla” –
M. Froñ, D. Filipek; „Pa³ac Kultury
i Nauki – P. Paœko

3. „Budowle przysz³oœci” -
 „Budynek przysz³oœci” – I. Bereœ,

P. Æwiczak, D. Kopala, K. Tylutki; „Blok
moich marzeñ” – P. Sowiñski; „Kra-
ina kwitn¹cej przysz³oœci” – W. Gar-
barz, K. Gunia, S. Idzik; „Dom za 200
lat” – H. Kocur, W. Patro, W. Marci-
nek; „Piramida przysz³oœci” – D. G¹-
sior, M. Skarbek; „Centrum odnowy
biologicznej” – M. Gdowik, A. Gdo-
wie; „Centrum handlowe” – M. Fito³.

Serdecznie dziêkujemy organi-
zatorowi wystawy: pani Annie Bed-
narz za zaprezentowanie najciekaw-
szych prac uczniowskich szerszej
spo³ecznoœci lokalnej, a tak¿e samym
wykonawcom makiet za umiejêtne
³¹czenie zdolnoœci artystycznych z
wnikliw¹ obserwacj¹ œwiata oraz wia-
domoœciami matematycznymi.

Do 10 kwietnia 2005r., w Filii w
Sêdziszowie M³p., mo¿na obejrzeæ

wystawê nauczyciela LO w Ropczycach
Pana Janusza Ska³uby pt. „W starym obiek-
tywie”, na któr¹ zapraszamy w godzinach
otwarcia biblioteki:

poniedzia³ek, pi¹tek 900-1600

wtorek, czwartek 1030-1730

sobota 900-1300.
Ma³gorzata Ko³yñska
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O WYSTAWIE
Bliska mi twórczoœæ

jest Marcina Roga,
Wszak to niezale¿nie

uprawiamy oba
Przez ni¹ niew¹tpliwie

bli¿ej jest do Boga
A i ludziom zapewne

trochê  siê podoba.

NOWA PARTIA
Znów wœród polityków

(mówi¹c miêdzy nami)
Olbrzymie manewry

s¹ przed wyborami.
Jedni maj¹ uznanie

inni potêpienie
Dla nowej formacji

na tej wielkiej scenie.
A ja – w swoim stylu

to tak bym to uj¹³ -
   „Znowu siê mieszaj¹
 i przefarbowuj¹!”

ŒNIE¯NA ZIMA
Dla jednych bajka, urok, wdziêki,
Dla innych same zaœ udrêki.

SKOKI  NARCIARSKIE
Choæ wiêkszoœæ skacze
wrêcz doskonale,
To wiatr szczêœliwcom
daje medale.

NOWA NAZWA...
Na moim osiedlu -

chyba nie przesadzam
Wiêkszoœæ pieski chowa

i ... je wyprowadza.
To przemi³e hobby,

czy swoista mania
Okropny nam widok

na wiosnê ods³ania.
- Ju¿ oczami kpiarza

z napisem widzê s³up:
„OSIEDLE  PSICH  KUP”

10.03.2005r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek

w Ropczycach i Sêdziszowie Ma³opolskim
kwiecieñ 2005 r.


