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1. Tradycyjnie w Sêdziszowie M³p. odby³y
siê uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹
Konstytucji Majowej, pierwszej w Euro-
pie i drugiej na œwiecie ustawy zasadni-
czej, na której podwalinach zbudowa-
no m. in. obecn¹ Konstytucjê naszego
demokratycznego pañstwa. Uroczystoœæ
mia³a charakter religijny i patriotyczny.
Z radoœci¹ nale¿y zauwa¿yæ fakt, i¿ z roku
na rok obserwowaæ mo¿na coraz
wiêksz¹ iloœæ uczestników zarówno w Ko-
œciele jak i podczas sk³adania wieñców
przy Ratuszu. Uœwietniaj¹ ca³¹ ceremo-
niê licznie zgromadzone poczty sztan-
darowe harcerzy, kombatantów, stra¿a-
ków z OSP czy przedstawiciele szkó³
gminnych i powiatowych na czele ze
swoimi Dyrektorami. To wa¿ny element
wychowawczy. Wszystkim im serdecznie
dziêkujê. Tradycj¹ ju¿ sta³a siê obecnoœæ
orkiestry dêtej z WSK Rzeszów, z piêk-
nie œpiewaj¹cym solist¹ i towarzysz¹c¹
mu solistk¹. W obecnym roku ca³oœci
dope³nia³a przyjemna pogoda.

2. Pi¹tego maja, w czwartek, w Sêdziszowie
M³p. odby³y siê obchody Dnia Godnoœci
Osoby z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektu-
aln¹. Dziœ nikogo nie dziwi widok osób

„sprawnych inaczej” na ulicy, w szkole,
Koœciele, sklepie czy na scenie naszego
Domu Kultury. To przecie¿ tacy sami pe³-
noprawni obywatele naszej gminy. Trze-
ba by³o w latach poprzednich prze³amaæ
wiele stereotypów, zmieniæ sposób myœle-
nia i mieæ odwagê wyjœæ z dzieæmi niepe³-
nosprawnymi na zewn¹trz. Nieocenion¹
rolê odgrywa tu Dzienne Centrum Aktyw-
noœci z Panem W³adys³awem Antosem,
niestrudzenie i od lat walcz¹cym o prawa
i godnoœæ osób „sprawnych inaczej”. Po-
dobnie rodzice tych dzieci, którzy niepo-
równywalnie wiêkszy wysi³ek musz¹ w³o-
¿yæ w wychowanie swoich pociech.
Wszystkim dzieciom opiekunom i rodzi-
com ¿yczê, by z takim zainteresowaniem i
tak¹ ¿yczliwoœci¹ stykali siê przez ca³y rok.

3. Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie
goœci³a w swoich progach wielu znamie-
nitych goœci. Wszystko z podwójnej oka-
zji: nadania i poœwiêcenia sztandaru
szkolnego oraz wmurowania nowej ta-
blicy pami¹tkowej poœwiêconej swojemu
Patronowi. Ta piêkna lekcja wychowaw-
cza pokaza³a jak œciœle historia zwi¹zana
jest ze wspó³czesnoœci¹. ¯e bohaterów
mamy równie¿ tu, w gminie. ¯e ci¹gle
wa¿nym s³owem jest wyraz patriotyzm.
Szko³a do tej uroczystoœci przygotowy-
wa³a siê starannie. Mam tu na myœli nie
tylko przygotowane uroczystoœci, ale i
wygl¹d szko³y. Nowa stolarka, elewacja,
kwietniki przed budynkiem – to obiekt,
który zdobi rynek w mieœcie. Ca³ej spo-
³ecznoœci szkolnej ¿yczê pomyœlnoœci.

4. Jest wiosna i na drogach coraz wiêkszy
ruch. Wszystkie drogi gminne zosta³y pod-
dane przegl¹dowi i s¹ na bie¿¹co remon-
towane. Wy³oniona w drodze przetargu
firma zakoñczy³a remont ulic i dróg gmin-

nych o nawierzchni bitumicznej. Wiêcej
problemów stwarzaj¹ drogi o nawierzch-
ni ¿wirowej, ale deszczowa pogoda opóŸ-
nia ich odnowê. Zapewniam jednak, ¿e
wszystkie drogi dojazdowe bêd¹ w miarê
starannie utrzymywane. Rozstrzygniêty zo-
sta³ przetarg na przebudowê drogi w Za-
gorzycach-Ratajówce. Odcinek tej drogi
otrzyma now¹ nawierzchnie bitumiczn¹.
Czêœæ œrodków (60 tys. z³) gmina pozyska-
³a ze œrodków powodziowych.

     Gmina przyst¹pi równie¿ do przebudo-
wy pierwszego odcinka drogi w Borku
Wielkim (tzw. Grobla). Przetarg zosta³
rozstrzygniêty i pozosta³o tylko podpi-
saæ umowê z wykonawc¹. W ramach
œrodków pozyskanych z FOGR-u grun-
townie zostanie wyremontowana zosta-
nie droga w Wolicy Piaskowej-Za³u¿e.

 5. Ze œrodków na usuwanie skutków po-
wodzi Gmina zatrudni³a 11 osób w ra-
mach prac interwencyjnych. Prace roz-
poczêto od gruntownego sprz¹tania ulic
i dróg w gminie. Setki worków œmieci
wywieziono z miasta i dróg (rowów)
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. Podobnie z rzekami. Kiedy opad³y
wody w rzekach, okaza³o siê, co robimy
ze œmieciami. St¹d ponowny apel – pro-
szê podpisywaæ umowy na wywóz nie-
czystoœci. Nie ka¿my sprz¹taæ innym po
sobie, nie pozostawiajmy naszym dzie-
ciom zanieczyszczonych rzek i potoków.
Pracownicy interwencyjni przyst¹pili rów-
nie¿ do remontów lokali komunalnych,
m.in. w Kawêczynie i hotelu na stadionie
sportowym w Sêdziszowie M³p. W czerw-
cu zostanie zatrudniona nastêpna gru-
pa osób bezrobotnych z terenu gminy.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

W dniach 17, 18, 19
marca 2005 r. silne opady
deszczu po³¹czone z top-
nieniem œniegu spowodo-
wa³y znaczne podniesienie
siê poziomu wody w rze-
kach. Wielka woda poczy-
ni³a ogromne zniszczenia w
infrastrukturze, niszcz¹c
drogi, przepusty, uszkadza-
j¹c mosty. Nios³a równie¿
tony œmieci zalegaj¹cych na
skarpach rzek. Po opadniê-
ciu wody, wiêkszoœæ tych
œmieci pozosta³a na drze-
wach i krzewach rosn¹cych
w korytach rzek.

Z inicjatywy Dyrekcji Gimnazjum w Za-
gorzycach Górnych, proboszcza parafii z
Zagorzyc oraz OSP z Zagorzyc Górnych i
Szkodnej, zorganizowana zosta³a akcja
sprz¹tania rzeki „Budzisz”. Przeprowadzo-
na zosta³a w dniu 14.04.2005 r. M³odzie¿ Gim-
nazjum z Zagorzyc Górnych oraz cz³onko-
wie OSP wysprz¹tali ok. 3 km rzeki „Budzisz”
w Zagorzycach – pocz¹wszy od Szkodnej.
Zebrano wówczas 29 m3 œmieci.

Kolejny odcinek rzeki „Budzisz” – od
Ochronki do Domu Stra¿aka w Zagorzy-
cach Dolnych, sprz¹tany by³ w dniu

11.05.2005 r. Akcja ta przeprowadzona by³a
z inicjatywy so³tysa so³ectwa Zagorzyce Dol-
ne przy udziale pracowników interwencyj-
nych zatrudnionych w Urzêdzie Miejskim w
Sêdziszowie M³p. oraz cz³onków OSP z Za-
gorzyc Dolnych. Podczas tej akcji zebrano
11 m3 œmieci. Planowane jest sprz¹tanie
pozosta³ej czêœæ rzeki „Budzisz”. Zostanie
ono zorganizowane w póŸniejszym termi-
nie, uzale¿nionym od warunków pogodo-
wych. W chwili obecnej nie s¹ one sprzyjaj¹-
ce do przeprowadzenia takiej akcji.

W dniu 12.05.2005 r. Miejsko-Gminne
Ko³o Pszczelarzy w Sêdziszowie M³p. zorga-

nizowa³o akcjê sprz¹tania rzeki „Bystrzyca”
w Sêdziszowie M³p. przy ul. Grunwaldzkiej.
M³odzie¿ Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
zebra³a 4,4 m3 odpadów zalegaj¹cych na
skarpach tej rzeki.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie
tych akcji Burmistrz Sêdziszowa M³p. sk³a-
da serdeczne podziêkowania organizato-
rom i uczestnikom, a w szczególnoœci:
Ksiêdzu Kazimierzowi Markowi – probosz-

czowi parafii Zagorzyce Górne
Ksiêdzu Eugeniuszowi Regule – proboszczo-

wi parafii Góra Ropczycka
Panu Stanis³awowi Wozowiczowi – Dyrekto-

rowi Gimnazjum w Zagorzycach Górnych.
Pani Bo¿enie Michalskiej – Dyrektorowi

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Panu Franciszkowi Bochnakowi – So³tysowi

Zagorzyc Dolnych
Panu Piotrowi Dzikowi – So³tysowi Zagorzyc

Górnych
Panu Janowi Ziajorowi – So³tysowi Szkodnej
Panu Janowi Cholewie – Sekretarzowi Miej-

sko-Gminnego Ko³a Pszczelarskiego w
Sêdziszowie M³p.

Cz³onkom OSP z Zagorzyc Dolnych, Zago-
rzyc Górnych oraz ze Szkodnej.

Robert Ocha³
Referat Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.

Sprz¹tanie rzeki Budzisz w Zagorzycach Dolnych. Fot. Arch
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Jest Pan w obecnej kadencji Prze-
wodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla nr 2
w Sêdziszowie M³p. – jakie granice
wyznaczaj¹ jego teren?

Osiedle nr 2 to osiedle 500-lecia, na
którym mieszkam oraz stare, zabytkowe
serce miasta wokó³ Ratusza, Koœcio³a,
Miejskiego Domu Kultury, siêga od uli-
cy Wêglowskiego po ulicê ks. Maci¹ga.

Osiedle nr 2 wydaje siê byæ do-
brze zagospodarowane, na pewno
jednak ma Pan jakieœ plany, których
realizacja usprawni mieszkañcom
¿ycie.

Zamierzenia Rady Osiedla to przede
wszystkim remonty i nowe inwestycje,
wœród których do najpilniejszych nale¿¹:
remont chodnika przy ulicy Armii Kra-
jowej, gdzie stare, zniszczone p³ytki na-
le¿a³oby wymieniæ na kostkê brukow¹;
takie same inwestycje nale¿y wykonaæ na
ulicach Piekarskiej i Partyzantów, z ko-
lei ulice Ogrodowa, Piekarska i Blich
wymagaj¹ pilnego odnowienia na-
wierzchni asfaltowej.

Innym wa¿nym zagadnieniem, wy-
magaj¹cym szybkiego rozwi¹zania jest
ochrona Osiedla 500-lecia przed pod-
tapianiem. Przy wysokich stanach rze-
ki, woda, systemem kanalizacji deszczo-
wej, poprzez kratki œciekowe, zalewa
ulicê Armii Krajowej, ulice osiedlowe,
a co gorsza wdziera siê te¿ do kilkudzie-
siêciu budynków mieszkalnych. Aby
temu zapobiec, jedynym rozwi¹zaniem
jest pod³¹czenie kanalizacji deszczowej
osiedla do rowu kolejowego wp³ywaj¹-
cego do rzeki Bystrzyca, a biegn¹cego
przy targowisku.

Nale¿y tu przebudowaæ kanalizacje
deszczow¹ przy ul. Kolejowej od piekar-
ni do rowu kolejowego.

Nowe, niezbêdne inwestycje to wyko-
nanie kanalizacji deszczowej przy ulicy
Lipowej oraz klapy zwrotnej na rzece
Budzisz.

Sporym mankamentem jest brak bo-
iska sportowego i placu zabaw dla dzie-
ci, gdzie mog³yby bezpiecznie siê bawiæ.

Jak zmieni³o siê oblicze osiedla w
ostatnim czasie?

Oblicze naszego osiedla a co za tym
idzie miasta, zmienia siê z dnia na dzieñ.
Dzieje siê to dziêki pracowitoœci miesz-
kañców, którzy dbaj¹ o swoje najbli¿ej
otoczenie – ogrody, domy. Z kolei samo-
rz¹d remontuje ulice, chodniki, inwe-
stuje w kanalizacjê. Mimo tego lista za-
dañ do wykonania jest niew¹tpliwie bar-
dzo d³uga ale ograniczaj¹ j¹ œrodki bu-
d¿etowe. Wspó³praca Rady Osiedla z
Burmistrzem uk³ada siê dobrze. Dekla-
rujê, ¿e w miarê moich mo¿liwoœci i pe³-
nionych funkcji spo³ecznych i zawodo-
wych bêdê wspiera³ moje miasto, gminê
i powiat.

Imiê i nazwisko: W³adys³aw Szczêch
Wykszta³cenie: wy¿sze – ukoñczy³ Akademiê Rol-

nicz¹ w Lublinie, specjalnoœæ ochrona œro-
dowiska

Wiek: 55 lat
Rodzina: ¿onaty, dwie córki i syn.
Pe³nione funkcje: Zastêpca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzê-

du Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego, Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Prezes Zarz¹du Gminnego, Wice-
prezes Zarz¹du Powiatowego oraz cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, Prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Nr 2 w Sêdziszowie Ma³opolskim.

Bêdê wspiera³
moje miasto

Co nale¿y do Pañskich obowi¹z-
ków jako zastêpcy dyrektora Depar-
tamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzê-
du Marsza³kowskiego?

Odpowiadam za nabór i ocenê wnio-
sków z Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja i Moderniza-
cja Sektora ¯ywnoœciowego Oraz Obsza-
rów Wiejskich”, tj: scalanie gruntów, od-

nowa wsi i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego oraz gospodarowanie rolniczy-
mi zasobami wodnymi, czyli melioracje
podstawowe w tym: zbiorniki wodne, rze-
ki, potoki oraz wa³y przeciwpowodziowe.

W dziale rolnictwa odpowiadam za
Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych. Oprócz tego odpowia-
dam za produkt tradycyjny i regionalny
– program realizowany od stycznia 2005
roku.

Myœli Pan, ¿e mamy szansê taki
produkt regionalny wylansowaæ?

W tej chwili, w ci¹gu miesi¹ca dotar-
³o do nas 100 zg³oszeñ na produkt lo-
kalny z ca³ego województwa. Myœlê, ¿e
docelowo bêdzie tych zg³oszeñ oko³o
300, z tego na rynki europejskie mo¿e
siê zakwalifikowaæ 2-3. Pozosta³e bêd¹ na
rynku lokalnym i krajowym.

Czy s¹ zg³oszenia z okolic Sêdzi-
szowa?

Z naszych terenów jeszcze zg³oszeñ
nie ma. Taki produkt podlega okreœlo-
nym warunkom: musi byæ produkowany
minimum 25 lat, wed³ug niezmiennej,
tradycyjnej receptury, musi mieæ odpo-
wiedni wygl¹d, walory smakowe, zapacho-
we. Myœlê, ¿e szansê ma chleb wypieka-
ny w GS w Sêdziszowie, który bra³ ju¿
udzia³ w konkursie “Smaczne, bo Pod-
karpackie”, a wiêc pierwszy krok zosta³
zrobiony. Byæ mo¿e zostan¹ zg³oszone
inne produkty, lody lub wyroby cukier-
nicze. Wys³aliœmy odpowiednie informa-

cje do gmin i czekamy na odzew. Zwróci-
my siê te¿ do Kó³ Gospodyñ Wiejskich i
spróbujemy takie produkty odszukaæ.

Jak, bêd¹c odpowiedzialnym za
Sektorowe Programy Operacyjne,
ocenia Pan stopieñ pozyskiwania œrod-
ków unijnych na naszym terenie?

Jeœli chodzi o scalanie gruntów, to
rolnicy z naszego terenu nie sa tym pro-

gramem zainteresowani. Z odnowy wsi i
dziedzictwa kulturowego Gmina Sêdzi-
szów z³o¿y³a wniosek na odbudowe par-
ku w Górze Ropczyckiej. Zosta³ wykona-
ny poprawnie i ma szansê na dofinanso-
wanie. Gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi: by³aby mo¿liwoœæ po-
wiêkszenia zbiornika w Cierpiszu o 2,5
ha je¿eli w³aœciciele wyra¿a zgodê na
sprzeda¿ przyleg³ych gruntów.

W zakresie Pañskich obowi¹zków
mieœci siê dbanie o zniszczony pod-
czas ostatniej powodzi zbiornik wod-
ny w Kamionce – jakie s¹ szanse na
jego odnowienie?

Rzeczywiœcie, le¿y to w zakresie mo-
ich obowi¹zków. Moja inicjatywa sz³a ku
temu, aby zabezpieczyæ doraŸnie budy-
nek, który woda podmy³a oraz usun¹æ
beton, który pozosta³ ze zniszczonego jazu.
Te dwie rzeczy zosta³y zrobione, brzegi s¹
ju¿ umocnione koszami kamiennymi i
ziemi¹. 22 kwietnia odby³ siê przetarg na
wykonanie dokumentacji, obecnie trwaj¹
badania geologicznie, poniewa¿ nowa
budowla bêdzie posadowiona inaczej.
Zwróci³em siê z proœb¹ do wykonawcy
dokumentacji, ¿eby skonsultowa³ swoje
za³o¿enia ze spo³ecznoœci¹ lokalna, aby
projekt jazu przypomina³a wygl¹d budow-
li przed zniszczeniem, oraz by by³a wyko-
nana przep³awka dla ryb.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³  Grzegorz Wrona
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Radni przed g³osowaniem wys³uchali
sprawozdania Burmistrza z wykonania bu-
d¿etu gminy za 2004 r.

Plan dochodów zamkn¹³ siê kwot¹
29.257.706 z³ i zosta³ wykonany w 97,1 %,
wydatki bud¿etu planowano w wysokoœci
30.893.786 z³ i wykonano w 96,2 %.

Po stronie wydatków najwiêksze pozy-
cje to:
· w dziale „wytwarzanie i zaopatrzenie w

energiê elektryczn¹, gaz i wodê”
- 703.316 z³ – budowa wodoci¹gu w Za-

gorzycach oraz sieci wodoci¹gowej na
nowo powstaj¹cym osiedlu przy ul. We-
so³ej i Wêglowskiego,
o budowa sieci wodoci¹gowej w Zago-

rzycach - II etap, jest realizowana w
cyklu 2-letnim, rozpoczêto j¹ w lipcu
2004 r. a zakoñczenie planowane jest
na 20 listopada 2005 r., ca³kowity
koszt realizacji tego etapu wyniesie
1.200.000 z³ (netto), w wyniku inwe-
stycji zostanie pod³¹czonych do sieci
wodoci¹gowej ok. 270 gospodarstw,

o w ramach uzbrojenia terenu powsta-
j¹cego osiedla na tzw. „trójk¹cie” wy-
konano sieæ wodoci¹gow¹ o d³ 2.511
mb.

· w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- 948.279 z³ – modernizacja drogi gmin-

nej Czarna Sêdz. – Boreczek na odcin-
ku 3.313 mb, (inwestycja wspó³finanso-
wana ze œrodków SAPARD w kwocie –
409.853 z³),

- 268.742 z³ – modernizacja drogi gmin-
nej Góra Ropczycka-Domaradz na od-
cinku 507 mb, (inwestycja wspó³finan-
sowana ze œrodków SAPARD w kwocie
– 116.544 z³),

- 109.313 z³ – zimowe utrzymanie dróg i
placów

- 82.095 z³ – przebudowa ul. Cichej w Sê-
dziszowie M³p.

- 67.703 z³ – budowa odcinka ul. Wyszyñ-
skiego w Sêdziszowie M³p.

- 66.042 z³ – remont drogi na Osiedle
M³odych w Sêdziszowie M³p.,

- 65.650 z³ – remont ul. ks. Maci¹ga w
Sêdziszowie M³p.,

- 33.461 z³ – remont ul. Letniej w Sêdzi-
szowie M³p.,

- 34.000 z³ – wspó³finansowanie odnowy
chodnika przy ul. Kolbuszowskiej,

- 29.519 z³ – remont chodnika przy ul.

Armii Krajowej w Sêdziszowie M³p.
- 18.422 z³ – remont chodnika przy ul.

Rynek w Sêdziszowie M³p.,
- 70.243 z³ – remont drogi gminnej w

Szkodnej-So³tysówka
- 45.384 z³ – remont drogi gminnej Za-

gorzyce-Sobótki,
- 35.038 z³ – remont drogi gminnej Za-

gorzyce-Pañskie,
- 25.000 z³ – utwardzenie drogi gminnej

Zagorzyce-W¹wozy,
- 19.866 z³ – remont mostów w Zagorzy-

cach,
- 18.490 z³ – wykonanie barier ochron-

nych przy drogach gminnych,
- 10.000 z³ – wspó³finansowanie odnowy

nawierzchni drogi powiatowej Cierpisz-
Huta Przedborska,

· w dziale „gospodarka mieszkaniowa”
- 25.376 z³ – remonty obiektów komu-

nalnych
- 24.557 z³ – koszty utrzymania hotelu
- 21.221 z³ – remont budynku Oœrod-

ka Sportu i Rekreacji w Sêdziszowie
M³p.

· w dziale „administracja publiczna”
- 2.332.928 z³ – utrzymanie Urzêdu,
- 63.096 z³ – diety radnych i so³tysów, kosz-

ty utrzymania Rady
· w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i

ochrona przeciwpo¿arowa”
- 70.341 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 16 jed-

nostek OSP (zakup paliwa, sprzêtu, re-
monty samochodów, ubezpieczenia)

- 19.985 z³ – budowa gara¿u OSP w
Szkodnej,

- 10.330 z³ – prace remontowe i budow-
lane w Domach Stra¿aka (Góra Rop-
czycka, Zagorzyce Dolne, Wolica £ugo-
wa, Borek Wielki)

· w dziale „oœwiata i wychowanie”
- 9.146.365 z³ – utrzymanie 14 szkó³ pod-

stawowych, w których obowi¹zek szkol-
ny realizuje 1.954 uczniów,

- 3.678.659 z³ – utrzymanie 3 gimnazjów,
w których obowi¹zek szkolny realizuje
1.187 uczniów,

- 1.062.113 z³ – utrzymanie 4 przedszkoli
do których uczêszcza 277 dzieci,

- 369.371 z³ – utrzymanie 10 klas „0” przy
szko³ach podstawowych, do których
uczêszcza 154 dzieci,

- 680.687 z³ – budowa sali gimnastycznej
i dwóch sal lekcyjnych w SP w Wolicy
Piaskowej

- 458.488 z³ – utrzymanie Zespo³u Obs³u-
gi Szkó³ i Przedszkoli,

- 200.232 z³ – dowo¿enie ok. 500 uczniów
do szkó³,

- 79.200 z³ – awans zawodowy nauczycie-
li,

- 78.300 z³ – odpis na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli i
emerytów,

- 41.989 z³ – dokszta³canie i doskonale-
nie nauczycieli,

- 94.366 z³ – remont kuchni oraz pomiesz-
czeñ socjalnych w SP Krzywa (w tym
33.072 z³ z Programu Aktywizacji Ob-
szarów Wiejskich),

- 97.252 z³ – wymiana okien, odnowienie
elewacji wraz z dociepleniem œcian w
SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.

- 70.860 z³ – remonty w szko³ach podsta-
wowych i gimnazjach (w tym wymiana
okien, drzwi w SP Borek Wielki, SP Klê-
czany, SP Boreczek)

· w „dziale ochrona zdrowia”
- 180.085 z³ – realizacja gminnego pro-

gramu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych,

· w dziale „opieka spo³eczna”
- 2.498.856 z³ – wyp³ata zasi³ków rodzin-

nych z dodatkami dla 980 rodzin,
- 326.773 z³ – zasi³ki celowe dla 568 osób,
- 206.873 z³ – dodatki mieszkaniowe dla

162 rodzin,
- 184.752 z³ – zasi³ki pielêgnacyjne dla 160

osób,
- 169.426 z³ – do¿ywianie 996 dzieci w

szko³ach,

XXII Sesjê, potocznie zwan¹ absolutor yjn¹ Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a w
dniu 29 kwietnia br. Wart odnotowania jest fakt, ¿e absolutorium Burmistrzowi z wykona-
nia bud¿etu za 2004 r. radni udzielili jednog³oœnie, ostatnio taki sam wynik g³osowania w
sprawie absolutorium (wszyscy „za”) mia³ miejsce w 1998 r.

Rada miejska jednog³oœnie udzieli³a Burmistrzowi absoluto-
rium z wykonania bud¿etu za 2004 r. Fot. Arch
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- 147.840 z³ – œwiadczenia pielêgnacyjne
dla 45 osób,

- 127.670 z³ – zasi³ki wyrównawcze dla 44
osób niezdolnych do pracy z powodu
inwalidztwa,

- 71.829 z³ – zasi³ki sta³e dla 45 osób z
tytu³u wychowywania dziecka niepe³no-
sprawnego,

- 48.215 z³ – zasi³ki okresowe macierzyñ-
skie dla 43 osób,

- 27.800 z³ – zasi³ek okresowy z powodu
bezrobocia i d³ugotrwa³ej choroby dla
91 rodzin,

- 372.711 z³ – utrzymanie Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,

· w dziale „edukacyjna opieka wychowaw-
cza”
- 530.432 z³ – utrzymanie 6 sto³ówek, w

których z gor¹cych posi³ków korzysta-
³o 1596 uczniów,

· w dziale „gospodarka komunalna i miesz-
kaniowa”
- 1.437.930 z³ – budowa III etapu kanali-

zacji w Sêdziszowie M³p., w wyniku tej
inwestycji (realizowanej w latach 2003-
2004 przy ca³kowitym koszcie 1.932.021
z³) do sieci kanalizacyjnej zosta³o pod-
³¹czonych 195 u¿ytkowników,

- 388.548 z³ – oœwietlenie dróg, ulic, pla-
ców,

- 144.837 z³ – utrzymanie czystoœci na te-
renie miasta,

- 64.847 z³ – budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej w Górze Ropczyckiej

- 64.159 z³ – dotacja dla PGKiM Sp. z o.o.
w formie dop³at do 1 m3 œcieków,

- 42.200 – wykonanie oœwietlenia dróg
(ul. Ksiê¿omost, ul. Piaskowa, Czarna
Sêdz. Klêczany-Budy)

· w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”
- 725.000 z³ – dzia³alnoœæ Miejsko-Gmin-

nego Oœrodka Kultury,
· w dziale „kultura fizyczna i sport”

- 46.000 z³ – dotacja dla MLKS „Lechia”
- 54.000 z³ – dotacja dla LZS-ów,
- 27.309 z³ – bie¿¹ce utrzymanie obiek-

tów sportowych, zawody sportowe,
· w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”

- 186.909 z³ – odsetki od obligacji,
- 32.311 z³ – odsetki od po¿yczki z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie,

Zad³u¿enie gminy z tytu³u kredytów, po-
¿yczek oraz wyemitowanych obligacji wynio-
s³o na koniec 2004 r. – 4.515.095 z³, co sta-
nowi 15,4 % zrealizowanych dochodów i jest
o 2,1 % ni¿sze od roku poprzedniego. Na
dzieñ 31.12.2004 r. gmina nie posiada zobo-
wi¹zañ wymagalnych.

Trudna sytuacja finansowa podmiotów
gospodarczych dzia³aj¹cych w naszej gmi-
nie spowodowa³a drastyczny wzrost zaleg³o-
œci w podatkach i op³atach lokalnych na

rzecz Urzêdu, na koniec 2004 r. wynosi³y
one 2.167.715 z³.

Rada Miejska po wys³uchaniu sprawoz-
dania Burmistrza z wykonania bud¿etu, po
zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej spra-
wie oraz po krótkiej dyskusji podjê³a jedno-
g³oœnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie przyjêcia sprawozdania z wy-

konania bud¿etu gminy Sêdziszów M³p.
za 2004 r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Sêdziszowa M³p. za 2004 r.

Ponadto na Sesji radni podjêli jeszcze
szeœæ uchwa³, wszystkie przyjêto jednog³o-
œnie, jedynie przy uchwale w sprawie wielo-
letniego programu inwestycyjnego jeden
radny wstrzyma³ siê od g³osu:

1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finan-
sowej w kwocie 20.000 z³ dla Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo-gaœniczego dla potrzeb Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Ropczycach.
Samochód ten ma kosztowaæ 330.000 z³,
jego zakup maj¹ dofinansowaæ gminy Wie-
lopole, Iwierzyce i Ostrów po 10.000 z³,
Sêdziszów M³p. – 20.000 z³, Ropczyce i
Starostwo po 25.000 z³, pozosta³e œrodki
pochodziæ bêd¹ z bud¿etu pañstwa.

2. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-
ny na 2005 r.
Zwiêkszono dochody bud¿etu o kwotê
20.000 z³ z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych z przeznaczeniem na moderni-
zacjê drogi gminnej w Wolicy Piaskowej-
Za³u¿e.

3. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹-
zania w zakresie inwestycji o wartoœci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿e-
cie Gminy na 2005 r.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
przez Gminê zobowi¹zania w wysokoœci
3.282.721 z³ na realizacjê inwestycji – „Roz-
budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
Sêdziszowie M³p.- Rêdziny”.

4. Uchwa³a w sprawie zmian w regulaminie
udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszka-
³ych na terenie Gminy Sêdziszów M³p.
Przy podejmowaniu uchwa³y (29 marca
br.) w sprawie regulaminu udzielania po-
mocy materialnej dla uczniów nie znano
kwot, jakie gmina otrzyma na to zadanie
z bud¿etu pañstwa. Dzisiaj ju¿ wiadomo,
¿e Ministerstwo Finansów przeka¿e w mie-

siêcznych ratach ³¹cznie 181.925 z³, a
wniosków o przyznanie stypendium w
naszej gminie z³o¿ono 1466. Aby stypen-
dium mo¿na by³o przyznaæ co najmniej
na trzy miesi¹ce (maj-czerwiec, listopad),
postanowiono zrezygnowaæ z podwy¿sza-
nia go o 10 z³ dla osób, u których w rodzi-
nie wystêpuj¹ okolicznoœci np. bezrobo-
cie, wielodzietnoœæ, alkoholizm lub inne.
Tak wiêc przy dochodzie na cz³onka ro-
dziny do 158 z³ stypendium wyniesie 56 z³,
a gdy dochód bêdzie powy¿ej 158 z³, a nie
przekroczy 316 z³, stypendium zostanie
wyp³acane w wysokoœci 44,80 z³.

5. Uchwa³a w sprawie wieloletniego progra-
mu inwestycyjnego.
Rada po raz kolejny dokona³a zmian w
wieloletnim programie inwestycyjnym.
Tym razem zmiany wymuszone zosta³y
zmniejszeniem do 50% (dotychczas 75%)
udzia³ów Unii Europejskiej w finansowa-
niu inwestycji.

6. Uchwa³a w sprawie zaopiniowania pro-
jektu planów aglomeracji Sêdziszów M³p.
oraz Klêczany.
W zwi¹zku z aktualizacj¹ „Krajowego pro-
gramu oczyszczania œcieków” Wojewoda
opracowuje obszary aglomeracji dla na-
szego województwa. Aglomeracja to ob-
szar, dla którego budowa kanalizacji i
oczyszczalni œcieków jest uzasadniona eko-
nomicznie i technicznie. Zaplanowano
podzia³ gminy Sêdziszów M³p. na dwie
aglomeracje, pierwsza – Sêdziszów M³p. z
oczyszczalni¹ œcieków w Sêdziszowie M³p.
przy ul. Borkowskiej, do której sp³ywaæ
bêd¹ œcieki z Boreczku, Borku Wielkie-
go, Cierpisza, Czarnej Sêdz., Góry Rop-
czyckiej, Krzywej, Kawêczyna Sêdz., Rudy,
Szkodnej, Wolicy Piaskowej, Wolicy £ugo-
wej, Zagorzyc i Sêdziszowa M³p., druga
aglomeracja – Klêczany, z oczyszczalni¹
œcieków w tej miejscowoœci, do której tra-
fiaæ bêd¹ do oczyszczania œcieki z Klêczan
i Bêdziemyœla.
Rada pozytywnie zaopiniowa³a projekt
planów aglomeracji Sêdziszów M³p. i Klê-
czany.

Obecny na Sesji Z-ca Dyrektora Depar-
tamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu
Marsza³kowskiego - Pan W³adys³aw Szczêch
poinformowa³ zebranych, ¿e trwaj¹ prace
na zbiorniku wodnym w Kamionce. Za kwo-
tê 57.000 z³ ma byæ zabezpieczony budynek
po³o¿ony bezpoœrednio nad rzek¹ oraz usu-
niêty gruz po zaporze zniszczonej w trakcie
marcowej powodzi. 22 kwietnia br. przepro-
wadzono przetarg na opracowanie doku-
mentacji nowej zapory, projekt ten ma kosz-
towaæ 60.000 z³.

Sekretarz Gminy
- Jan Maroñ
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1. 2862 1137 20 470
budownictwo
mieszkaniowe

1800

2. 2863 1269 22 800 -„- 1800
3. 2897 1040 26 520 -„- 1800
4. 2898 1040 26 520 -„- 1800
5. 2899 1040 26 520 -„- 1800
6. 2900 1003 25 580 -„- 1800
7. 2901 1051 26 800 -„- 1800
8. 2902 1098 28 000 -„- 1800
9. 2903 1055 26 900 -„- 1800
10. 2904 1272 31 670 -„- 1800
11. 2905 840 26 960 -„- 1800
12. 2906 840 26 960 -„- 1800
13. 2916 805 25 840 -„- 1800
14. 2918 805 25 840 -„- 1800
15. 2920+2921 805+316 35 980 -„- 1800
16. 2922 1109 35 600 -„- 1800
17. 2923 1079 34 640 -„- 1800
18. 2931 764 24 520 -„- 1800
19. 2932 770 24 720 -„- 1800
20. 2933 770 24 720 -„- 1800
21. 2934 770 24 720 -„- 1800
22. 2935+2936 312+770 34 730 -„- 1800
23. 2937 968 31 070 -„- 1800
24. 2938 861 27 640 -„- 1800
25. 2822 983 30 770 -„- 1800
26. 2823 968 30 300 -„- 1800
27. 2824 969 30 300 -„- 1800
28. 2825 969 30 330 -„- 1800
29. 2826 1008 31 550 -„- 1800
30. 2827 1006 31 490 -„- 1800
31. 2828 1004 31 430 -„- 1800
32. 2829 1002 31 360 -„- 1800
33. 2830 1064 33 300 -„- 1800
34. 2855 1064 31 710 -„- 1800

35. 2873 1356 50 440
budownictwo
mieszk. i us³ugi

3000

2) nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. przy ulicy Dzia³-
kowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

1. 2368/4 889 12 615 budownictwo
mieszkaniowe 1000

4. 2368/7 1106 17 165 -„- 1000
5. 2368/8 1126 17 475 -„- 1000
6. 2368/9 1190 18 469 -„- 1000
9. 2368/16 868 13 471 -„- 1000
10. 2368/17 901 13 983 -„- 1000

3) nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. przy ulicy Piasko-
wej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

1. 78/24 854 14 670 budownictwo
mieszkaniowe 1000

2. 78/27 955 16 410 -„- 1000
3. 78/28 973 16 720 -„- 1000

Sêdziszów M³p., dnia 16.05.2005r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz.U. Nr 261 z 2004r ., poz. 2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:

Kolegium powsta³o w odpowiedzi na ci¹g³e zapotrzebowanie re-
gionu i miasta na wykwalifikowanych nauczycieli jêzyka angiel-
skiego. Opiekê naukow¹ nad specjalnoœci¹ jêzyk angielski spra-
wuje Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie.

Jeœli zda³eœ maturê,
znasz i lubisz jêzyki obce rozpocznij naukê
w 3-letnim bezp³atnym NKJO w Ropczycach.

Wszelkich informacji udziela:
Wydzia³ Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki
w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 5, tel. 22 28 907

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

1) nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Borku Wielkim (bu-
dynek by³ego Przedszkola) oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 466 o pow. 0,20 ha

- cena wywo³awcza – 75 000 z³ - wadium – 10 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod us³ugi z dopuszczeniem funkcji miesz-
kaniowej.
2) nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1182/4 o pow. 0,0911 ha

- cena wywo³awcza – 17 379 z³ /netto/ - wadium - 1 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabudow¹
nisk¹ i us³ugami.
3) nieruchomoœci po³o¿onej w Boreczku oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 413/3 o pow. 0,10 ha

- cena wywo³awcza – 3 212 z³ /netto/ - wadium - 300 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabudow¹
nisk¹ i us³ugami.
4) nieruchomoœci po³o¿onej w Szkodnej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 2277 o pow. 0,05 ha

- cena wywo³awcza - 1 196 z³ /netto/ - wadium - 100 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabudow¹
nisk¹ i us³ugami.

UWAGA!
Do wylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych (z wyj¹tkiem dz. nr
466 w  Borku Wielkim) zostanie doliczony podatek VAT w wysoko-
œci 22%.

Przetarg odbêdzie siê 23 czerwca 2005r. /czwartek/ o godz.
10.00 w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek
1pok. nr 10.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
na konto: 83917200030000049120000020
Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie  M³p.
najpóŸniej do dnia 20.06.2005r.

Wp³acenie maksymalnego wadium upowa¿nia uczestnika prze-
targu do udzia³u w licytacji wszystkich dzia³ek bior¹cych udzia³ w
przetargu lecz mo¿e on zostaæ kandydatem do nabycia tylko jednej
dzia³ki.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
/budynek by³ego Warmetu, pok. nr 11 lub 12/.

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

1) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. pomiêdzy ulica-
mi: Wêglowskiego, Weso³a oraz drog¹ krajow¹ nr 4, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

Wadium
w z³

Lp. Nr
dzia³ki

Powierzch-
nia w m2

Cena wy-
wo³awcza
(netto)

w z³

Przeznaczenie
w planie

Wadium
w z³

Lp. Nr
dzia³ki

Powierzch-
nia w m2

Cena wy-
wo³awcza
(netto)

w z³

Przeznaczenie
w planie

Wadium
w z³

Lp. Nr
dzia³ki

Powierzch-
nia w m2

Cena wy-
wo³awcza
(netto)

w z³

Przeznaczenie
w planie

Starostwo Powiatowe
w Ropczycach informuje,

i¿ z dniem 1 paŸdziernika 2005 r.
w Ropczycach rozpocznie

dzia³alnoœæ

 Publiczne Nauczycielskie
Kolegium Jêzyków Obcych

ze specjalnoœci¹ jêzyk angielski
w dziennym systemie kszta³cenia.
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u25 kwietna br. w Starostwie Powiatowym
odby³ siê wernisa¿ prac Konkursu pla-
stycznego p.t. „Cztery pory roku” – edy-
cja Zima, organizowanego pod auspicja-
mi Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego. Konkurs trwa³ od 1 grudnia 2004
r. do 1 marca br. i mia³ na celu promo-
wanie piêkna ziemi ropczycko-sêdziszow-
skiej. Cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem,
do udzia³u w konkursie zg³oszono 323
prace.
Jury konkursu w sk³adzie:
1. Przewodnicz¹cy Komisji Pan Andrzej

Michalski
2. Pan W³adys³aw Tabasz
3. Pan Stanis³aw Wozowicz
4. Pani El¿bieta Wojtasik
5. Pani Maria Grodecka
6. Pan Adam Sypel
7. Pani Halina Piecuch
8. Pani Danuta G¹tarska
9. Pan Piotr Drozd
nagrodzi³o i wyró¿ni³o prace

nastêpuj¹cych osób:
I Kategoria wiekowa
I miejsce Sebastian Petyniak

Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie
II miejsce Magdalena Cis³o

Szko³a Podstawowa w Klê-
czanach

III miejsce Urszula Dolny, Rafa³
Powrózek SOSW w Ropczy-
cach

Katarzyna Cetnar Zespó³ Szkó³ w Nie-
dŸwiadzie – wyró¿nienie

Rafa³ Turczyn Szko³a Podstawowa w
Ociece – wyró¿nienie

II Kategoria wiekowa
I miejsce Klaudia Chmura Zespo³u Szkó³

nr 1 w Ropczycach
II miejsce Marta Stasiowska Szko³a Pod-

stawowa w Berdechowie
III miejsce Mateusz Ziêba Szko³a Podsta-

wowa w Kawêczynie
Sabina Bieszczad Zespó³ Szkó³ w Nie-

dŸwiadzie - wyró¿nienie
Barbara Cis³o Szko³a Podstawowa w Klê-

czanach - wyró¿nienie
III Kategoria wiekowa
I miejsce Pani Ma³gorzata Kolbusz
II miejsce Pan Tadeusz Zach
III miejsce Pan Rafa³ Piczak
Pani Barbara Chmiel – wyró¿nienie

u27 kwietnia b.r. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach odby³y siê eliminacje po-
wiatowe Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y „Za-
pobiegamy po¿arom”.

uRozstrzygniêty zosta³ konkurs „Dzikie
wysypiska œmieci – czy wiesz ile ich jest?”
W Konkursie wziê³o udzia³ dwadzieœcia
trzy zespo³y z piêciu szkó³ œrednich z te-
renu powiatu ropczycko-sêdziszowskie-
go. Uczniowie mieli za zadanie zlokalizo-
waæ, opisaæ i udokumentowaæ dzikie
wysypiska œmieci. W rezultacie zlokalizo-
wano 148 wysypisk, co bêdzie wykorzy-
stane przy sk³adaniu wniosku o fundusze
unijne na akcje: „Likwidacja i rekultywa-
cja dzikich wysypisk œmieci na terenie

powiatu ropczycko-sêdziszowskiego”.
Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co:
Klasyfikacja dru¿ynowa:
I miejsce: Zespó³ Szkól Zawodowych w

Sêdziszowie M³p.
II miejsce: Zespó³ Szkó³ im. ks. dra Jana

Zwierza w Ropczycach
III miejsce: Zespó³ Szkó³ Agro-Technicz-

nych w Ropczycach
IV miejsce: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w

Sêdziszowie M³p.
V miejsce: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w

Ropczycach
Klasyfikacja indywidualna:

I miejsce: Kamil Ba³ucki (141,5 pkt.) –
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych w
Ropczycach

II miejsce: G³odek Karolina i Przydzia³
Marzena (137 pkt.) – ZSZ w Sêdziszo-
wie M³p.

III miejsce: Ciska³ Anna i Kosiñski Mate-
usz (119 pkt.) – ZS im ks. dra J. Zwie-
rza w Ropczycach.

Na wyró¿nienia zas³u¿y³y równie¿ zespo-
³y, które zajê³y od IV do VIII miejsca i s¹
to: Szeliga Agnieszka, Majka Marcin (94
pkt.) – ZSZ w Sêdziszowie M³p., Paulina
Micha³ek, Ewelina Grzybek, (92 pkt.) –
LO w Sêdziszowie M³p., Mateusz Cyran,
Piotr Œliwa (66,5 pkt.) – ZS Ropczyce,
Dawid Dumañski, Oktawiusz Waluœ (57
pkt.) – ZS Agro-Technicznych w Ropczy-
cach, Joanna Binik, Ewa Migalska (47
pkt) – LO Ropczyce

WYDZIA£ DRÓG

uZarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetarg nie-
ograniczony na wykonanie remontu
cz¹stkowego nawierzchni dróg powiato-
wych z podzia³em na 5 zadañ. Do prze-
targu przyst¹pi³o 5 oferentów. Najkorzyst-
niejsze oferty z³o¿yli:
- Zad. Nr 1 (gm. Iwierzyce) – Przedsiê-
biorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Dro-
gowców 1, 39-200 Dêbica.
- Zad. Nr 2 (gm. Ostrów) – Przedsiêbior-
stwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogo-
wców 1, 39-200 Dêbica.
- Zad. Nr 3 (gm. Ropczyce) – Przedsiê-
biorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Dro-
gowców 1, 39-200 Dêbica.
- Zad. Nr 4 (gm. Sêdziszów) – Przedsiê-
biorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Dro-

gowców 1, 39-200 Dêbica.
- Zad. Nr 5 (gm. Wielopole Skrz.) – Rejon
Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z
o.o. ul. Tysi¹clecia 38, 38-400 Krosno.

uZarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetargi nie-
ograniczone na:
„Odbudowê nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej Nr 1286R Anatazów –
Skrzyszów w miejscowoœci Skrzyszów
zniszczonej w wyniku powodzi w marcu
2005 r.” Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o
Przedsiêbiorstwo Drogowo – mostowe
S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dêbica.
„Odbudowê nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina –
Okonin w miejscowoœci Okonin zniszczo-
nej w wyniku powodzi w marcu 2005 r.”
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Miejskie
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z
o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów.

uPozyskano kwotê 144 tys. z³ i 150 tys. z³
na likwidacjê szkód powodziowych w
2005 r. z Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji.

uTrwaj¹ starania Powiatu o uzyskanie 1,5
mln z³ na „likwidacjê szkód powodzio-
wych w 2005 r.” W ramach procedury
kontrolnej Podkarpacki Urz¹d Woje-
wódzki potwierdzi³ zakres rzeczowo fi-
nansowy uszkodzeñ.

ROZWÓJ GOSPODARCZY

uZarz¹d Powiatu og³osi³ przetargi nieogra-
niczone na wykonanie robót termomo-
dernizacyjnych wynikaj¹cych z audytów
energetycznych Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Sêdziszowie M³p. i Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach

uZatwierdzony zosta³ przetarg nieograni-
czony na „Rozbudowê i modernizacjê
budynków Przychodni Zdrowia w Sêdzi-
szowie M³p.” Jako najkorzystniejsza przy-
jêta zosta³a oferta Przedsiêbiorstwa Bu-
dowlanego PROFBUD Sp. z o.o. z Rze-
szowa. Wykonawca przyst¹pi do rozpo-
czêcia prac na pocz¹tku maja b.r.

uPod potrzeby oœwiatowe Zarz¹d Powia-
tu postanowi³ zleciæ z wolnej rêki wyko-
nanie ogólnobudowlanych prac wykoñ-
czeniowych w drugiej czêœci budynku
Starostwa na II piêtrze.

uZarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o rozpo-
czêciu prac przygotowawczych tj. eksper-
tyz i projektów budynku internatu Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczy-
cach przy ul. Konopnickiej z przeznacze-
niem pod cele oœwiatowe. Po opracowa-
niu dokumentacji zostanie og³oszony
przetarg.

PROMOCJA

uW zwi¹zku z obchodami I roku cz³onko-
stwa Polski w Unii Europejskiej otrzyma-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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liœmy z Regionalnego Centrum Informa-
cji Europejskiej materia³y informacyjne
dotycz¹ce Unii Europejskiej. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do Staro-
stwa Powiatowego w Ropczycach, pokój
301, 302.

EDUKACJA

uSukcesem zakoñczy³y siê starania Powia-
tu maj¹ce na celu utworzenie w Ropczy-
cach kolejnej wy¿szej uczelni. 1 paŸdzier-
nika b.r. w Ropczycach rozpocznie swoj¹
dzia³alnoœæ Publiczne Nauczycielskie
Kolegium Jêzyków Obcych ze specjalno-
œci¹ jêzyk angielski w dziennym systemie
kszta³cenia. Nauka w Kolegium trwa 3
lata i jest ona bezp³atna. Kolegium po-
wsta³o w odpowiedzi na ci¹g³e zapotrze-
bowanie regionu i miasta na wykwalifi-
kowanych nauczycieli jêzyka angielskie-
go. Opiekê naukow¹ nad specjalnoœci¹
jêzyk angielski sprawowaæ bêdzie Uniwer-
sytet Jagielloñski w Krakowie.

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE POWIATU

uNa wniosek Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Zarz¹d Powiatu
przekaza³ 2,5% œrodków PFRON na po-
krycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej, na które przeznaczone zo-
sta³y œrodki z PFRON, do bud¿etu Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

uZarz¹d wyst¹pi³ z wnioskiem do PUP o
organizacjê robót publicznych zwi¹za-
nych z usuwaniem skutków powodzi, któ-
ra mia³a miejsce na obszarze naszego
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ burmistrzów
i wójtów gmin do zawierania umów o
pracê z bezrobotnymi, którzy w gminach
bêd¹ wykonywaæ prace w ramach robót
publicznych na okres 5 miesiêcy. Jedno-
czeœnie ustalona zosta³a liczba bezrobot-
nych, która w poszczególnych gminach
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Miasto i Gmina Ropczyce – 18 osób
Miasto i Gmina Sêdziszów M³p. – 14 osób
Gmina Iwierzyce – 5 osób
Gmina Ostrów – 7 osób
Gmina Wielopole Skrz. – 6 osób
Starostwo Powiatowe – 6 osób
Rejonowy Zwi¹zek Spó³ek Wodnych w
Ropczycach – 5 osób

Inf. w³asna

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Unijne programy dla rolników budz¹
powszechne zainteresowanie, st¹d w nie-
których dzia³aniach koñcz¹ siê lub ju¿ skoñ-
czy³y siê pieni¹dze z funduszy struktural-
nych. By³y one dostêpne z Sektorowego
Programu Operacyjnego (SPO) czy Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na
lata 2004-2006. Jest to bolesna wiadomoœæ,
zw³aszcza dla tych spoœród towarowych go-
spodarstw w Polsce, które na najbli¿szy rok
zak³ada³y modernizacjê i dostosowanie do
warunków unijnych.

ARiMR nie przyjmuje ju¿ wniosków
PROW na „Wspieranie gospodarstw nisko-
towarowych”, „Dostosowanie gospodarstw
do standardów UE” (p³yty i zbiorniki) czy
„U³atwianie startu m³odym rolnikom” z SPO.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków
ma miejsce, gdy suma kwot deklarowanych
przez rolników przekracza 135% bud¿etu
danego programu. Obecnie zamykanie dzia-
³añ ma podstawê porz¹dkow¹ i chroni agen-
cjê przed zalewem wniosków. Nie wynika z
faktu, ¿e pieni¹dze siê skoñczy³y. Pieni¹dze
s¹, ale nierozdysponowane. Najpierw musi
nast¹piæ sprawdzenie wniosków, które trwa
przyk³adowo: 2 miesi¹ce dla PROW i dzia³a-
nia 1.2. SPO (M³odzi rolnicy), a 3 miesi¹ce
dla dzia³añ SPO 1.1.(Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych), 1.5.(Poprawa przetwór-
stwa), 2.4.( Ró¿nicowanie dzia³alnoœci), 2.6.
(Ulepszanie infrastruktury).

Wnioski wchodz¹ do weryfikacji wg ko-
lejnoœci z³o¿enia; dopiero ona stwierdza, czy
dokument jest kompletny czy nie. Rzecznik
prasowy ARiMR poinformowa³ nas, ¿e do-
stêp do pieniêdzy bêdzie mia³ miejsce wg
kolejnoœci sk³adania poprawnych i komplet-
nych wniosków.

Mimo to Agencja mog³a byæ zasypywana
na wiosnê b.r. wnioskami przygotowanymi
byle jak, na ,,zaklepanie” kolejki. To t³uma-
czy³oby zawrotne tempo sk³adania nawet
skomplikowanych wniosków, zawieraj¹cych
pozwolenia budowlane, z myœl¹ o póŸniej-
szych uzupe³nieniach. Nie wiadomo, ile ta-
kich wniosków nie uzupe³nionych zwolni miej-
sce wnioskom kompletnym, czekaj¹cym na
swoj¹ kolejkê. Czy oznacza to, ¿e agencja
znowu dopuœci sk³adanie wniosków? Nawet,
jeœli tak, to w pierwszej kolejnoœci rozpatry-
wane by³yby wnioski z listy rezerwowej, które
by³y z³o¿one w terminie, a nie zakwalifikowa-
³y siê na limit finansowy. ARiMR zachowuje
bowiem ca³oœæ dokumentacji od rolników,
nie zwraca wniosków, ale informuje pisem-
nie, czy maj¹ one szansê na realizacjê.

Gdy wniosek przejdzie pomyœlnie wery-
fikacjê, rolnik wzywany jest do Agencji w
celu podpisania umowy finansowej. Podpi-
sywanie kolejnych umów z producentami
zaczyna wyczerpywaæ bud¿et danego dzia-

³ania SPO czy PROW. Gdy ju¿ w kasie œwieci
dno, dopiero wtedy mo¿na bêdzie powie-
dzieæ definitywnie, ¿e pieni¹dze siê skoñczy-
³y. Istnieje te¿ szansa na niewielkie „zastrzy-
ki” finansowe, które mog¹ mieæ miejsce z
tzw. alokacji, tzn. przerzucania niewykorzy-
stanych pieniêdzy w ramach bud¿etu 2004-
2006 pomiêdzy poszczególnymi dzia³aniami
i rejonami kraju. Resort rozwa¿a zasilenie w
pierwszej kolejnoœci programów na dosto-
sowania do standardów UE i dla gospodarstw
niskotowarowych. Trudno jednak oceniæ,

jakie bêd¹ to pieni¹dze, poniewa¿ jeszcze
nie ruszy³y melioracje czy scalania.

Poni¿ej podajemy informacjê o stopniu
zagospodarowania pieniêdzy z funduszy
strukturalnych na dzieñ 13 kwietnia b.r.
Kwoty obejmuj¹ tylko te dzia³ania, które
wdra¿a ARiMR. Aktualny limit finansowy
przeliczony zosta³ po kursie 4,09 z³/Euro
Europejskiego Banku Centralnego przed-
ostatniego dnia roboczego Komisji Euro-
pejskiej miesi¹ca poprzedzaj¹cego bie¿¹cy
kwarta³.

Inwestycje w gospodarstwach
W ramach najbardziej bodaj uniwersal-

nego i potrzebnego dzia³ania 1.1. z SPO „In-
westycje w gospodarstwach rolnych” wykorzy-
stanie limitu wed³ug iloœci z³o¿onych wniosków
siêgnê³o 63%. Wed³ug ustaleñ, do wykorzysta-
nia jest ³¹cznie 2,4 mld z³. 13,5 tys. z³o¿onych
wniosków opiewa³o na kwotê 1,5 mld z³.

M³ody rolnik
Do koñca marca b.r. Agencja wyp³aci³a

3033 rolnikom kwotê 151mln z³ z dzia³ania
1.2. SPO „U³atwianie startu m³odym rolni-
kom”. Wed³ug aktualnego na po³owê kwiet-
nia limitu, dysponowano kwot¹ 709 mln z³.
Obecnie wp³ynê³o ju¿ ponad 17 tys. wnio-
sków, opiewaj¹cych na kwotê 882 mln z³, to
znaczy przekraczaj¹cych o 1/4 bud¿et tego
dzia³ania. Przyjmowanie wniosków wstrzy-
mane.

Poprawa przetwórstwa
Dzia³anie 1.5. z SPO „Poprawa prze-

twórstwa i marketingu artyku³ów rolnych”
by³o dotychczas najmniej okupowanym
przez rolników mechanizmem z priorytetu
1,  jakim jest wspieranie zmian i dostosowañ
w sektorze rolno-spo¿ywczym. Wykorzysta-
nie limitu szacowane by³o na 42%, to zna-
czy, na kwotê 1,89 mld z³ na 394 wnioski.

Ró¿nicowanie dzia³alnoœci
Dzia³anie 2.4. z SPO „Ró¿nicowanie dzia-

³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w
celu zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub
alternatywnych Ÿróde³ dochodów” kontynu-
uje rodzaj mechanizmu finansowego, jaki w
programie SAPARD cieszy³ siê najwiêkszym
powodzeniem. Tu jednak jest mniej chêtnych
– z³o¿ono 1589 wniosków na 112 mln z³, czyli
1/4 ogólnodostêpnej puli 438 mln z³. Tym
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dzia³aniem rolnicy mogliby siê bardziej zain-
teresowaæ, gdy¿ jest ono kierowane do osób
chc¹cych rozwin¹æ dodatkowe Ÿród³a do-
chodu w gospodarstwie.

Ulepszanie infrastruktury
Równie¿ dzia³anie 2.6. z SPO „Rozwój i

ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹-
zanej z rolnictwem” nie cieszy siê zbyt wielk¹
popularnoœci¹. Z kwoty 166 mln z³ do wziê-
cia jest jeszcze 2/3. Na razie z³o¿ono 890
wniosków na kwotê 51mln z³. Przypomnijmy,
¿e z tych pieniêdzy mo¿na bêdzie utwardziæ
place, drogi, zmodernizowaæ zasilanie gospo-
darstwa w wodê, pr¹d czy inne media.

Renty strukturalne
Na to dzia³anie 1. z PROW wnioski przyj-

mowane s¹ od sierpnia 2004 r. Do 11 kwiet-
nia b.r. rolnicy z³o¿yli 25 tys. wniosków, a
agencja wyda³a 21 tys. postanowieñ o spe³-
nieniu warunków odnoœnie przyznania ren-
ty. Przyznanie postanowienia nie jest jednak
to¿same z uzyskaniem pieniêdzy. Wyp³aty
dosta³a na razie jedynie grupa ok. 314 osób
i to z grona, które z³o¿y³o wnioski najwcze-
œniej, latem – jesieni¹ ub. roku. By³o to zwi¹-
zane z problemami wewn¹trz ARiMR oraz
brakiem stosownej akredytacji.

Wspieranie niskotowarowych
„Wsparcie dla gospodarstw niskotowa-

rowych”, czyli dzia³anie 2. z PROW, ruszy³o

od 1 lutego br., a ju¿ 22 marca br. zosta³o
zamkniête. Sta³o siê tak dlatego, ¿e w ci¹gu
krótkiego czasu z³o¿ono 116 870 wniosków,
w których wnioskowana pomoc przekroczy-
³a o po³owê bud¿et dzia³ania. Na lata 2004-
2006 bud¿et dzia³ania wynosi 376 mln euro.
Z tych pieniêdzy przez 4 lata bêd¹ realizo-
wane coroczne p³atnoœci, a p³atnoœæ ostat-
nia, pi¹ta bêdzie wyp³acona w 2009 r. ju¿ z
nowego bud¿etu PROW.

Programy rolnoœrodowiskowe
Dzia³anie 4, PROW „Wspieranie przed-

siêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierz¹t” funkcjonuje od wrze-
œnia ub. r. Do 1 kwietnia br. z³o¿ono na nie
ponad 7 tys. wniosków. Pieni¹dze otrzymali
jak dotychczas rolnicy ekologiczni – 3,5 tys.
producentów, którzy zainkasowali 33 mln z³
za wnioski z³o¿one na jesieni ub. roku.

Zalesienia
„Zalesianie gruntów ornych”, dzia³anie

5. PROW, ma za zadanie zapewniæ pieni¹-
dze na grunty, które wy³¹czane bêd¹ pod
las z produkcji rolniczej. Wnioski na zalesia-
nie przyjmowane s¹ od 1 wrzeœnia 2004 r.
Dotychczas z³o¿ono 2209 wniosków na 9 tys.
ha. Do 7 kwietnia b.r. ARiMR wyda³a 1608
postanowieñ o spe³nieniu wymogów przy-
znania p³atnoœci. Pieni¹dze maja byæ prze-

lane w lipcu b.r. na konta rolników, pod
warunkiem zalesieñ.

Osi¹ganie standardów
Wokó³ 6. dzia³ania PROW „Dostosowa-

nie gospodarstw rolnych do standardów
UE” by³o najwiêcej dyskusji. Dotyczy³a ona
wielkoœci kwot przypadaj¹cych na 1m2 p³yty
czy 1m3 zbiornika na gnojowicê, jak rów-
nie¿ wskaŸników DJP i iloœci produkowanych
odchodów przez zwierzêta. Dzia³anie ruszy-
³o 1 lutego br., a 14 marca ju¿ zamkniêto
przyjmowanie wniosków z powodu przekro-
czenia o po³owê ca³ego bud¿etu PROW, prze-
znaczanego na to dzia³anie, na lata 2004-2006.
W sumie rolnicy z³o¿yli 73,9 tys. wniosków na
kwotê 631 mln z³.

Grupy producentów
Ostatnie z dzia³añ PROW, dostêpne dla

rolników, to nr.7 „Grupy producentów rol-
nych”. Wnioski przyjmowane s¹ od po³owy
grudnia 2004 r. W ci¹gu czterech miesiêcy
sp³ynê³o 19 wniosków na kwotê 2,6 mln z³.
Tymczasem do wziêcia jest w sumie ok. 45
mln euro w latach 2004-2006.

Szczegó³owe informacje odnoœnie zasad
i warunków udzielania wsparcia finansowe-
go w ramach Programów Unijnych mo¿na
uzyskaæ w ARiMR, a tak¿e w Urzêdzie Miej-
skim w Sêdziszowie M³p., pokój nr 10.

inf. w³asna

Dzieñ 4 maja jest œwiêtem ku czci œw.
Floriana patrona wszystkich stra¿aków. Co-
roczne œwiêto sta³o siê okazj¹
do podsumowania minionego
roku i spotkania siê grona stra-
¿aków z zaproszonymi goœæmi.
Uroczysty apel, który odby³ siê
na placu Komendy Powiatowej
PSP w Ropczycach w dniu 10
maja br. zaszczyci³o swym udzia-
³em wiele osobistoœci ¿ycia pu-
blicznego z terenu powiatu
i województwa, miêdzy innymi
st.bryg. mgr in¿. Marek Kon-
dradzki Zastêpca Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Rzeszowie, przed-
stawiciele w³adz samorz¹do-
wych szczebla powiatowego oraz gminne-
go, szefowie instytucji i s³u¿b wspó³dzia³aj¹-
cych, których w imieniu gospodarzy powi-
ta³ m³.bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Ciosek Ko-
mendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Ropczycach. Uroczysty apel sta³ siê
okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ i awansów,
a tak¿e do krótkiego podsumowania dzia-
³alnoœci tut. komendy.

Za poœwiêcenie i ratowanie ¿ycia, zdro-
wia i mienia ludzkiego Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji nada³: Srebrn¹
odznakê „Zas³u¿ony dla ochrony przeciw-
po¿arowej” st. kpt. in¿. Markowi Rogowi,
Br¹zow¹ odznakê „Zas³u¿ony dla ochrony

przeciwpo¿arowej” kpt. mgr Tade-
uszowi Mi¹so, starszemu ogniomi-
strzowi Janowi Dubielowi, starsze-
mu ogniomistrzowi Miros³awowi
Branachowi.

Za zas³ugi na rzecz ochrony
przeciwpo¿arowej Prezydium Za-
rz¹du Wojewódzkiego wojewódz-

twa podkarpackiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej

nada³o medale „ZA ZAS£UGI DLA PO¯AR-
NICTWA”, które otrzymali: Z³oty medal za
zas³ugi dla po¿arnictwa – Pani Maria Urba-
nek, Srebrny medal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa – Pani mgr Joanna Gorczyca, m³odszy
kapitan mgr in¿. Pawe³ Stok³osa;

Br¹zowy medal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa – kpt. mgr in¿. Marcin Filip s. Mieczys³a-
wa, st. sekc. Stanis³aw Filipek s. Edwarda, st.
sekc. Robert Koza s. Boles³awa.

Nadmieniæ nale¿y równie¿, ¿e Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ krzy¿e
zas³ugi funkcjonariuszom naszej komendy,
które wrêczone zostan¹ podczas Wojewódz-
kich Obchodów Dnia Stra¿aka w Rzeszo-

wie w dniu 22.05.2005: Br¹zowy Krzy¿ Za-
s³ugi – st. kpt. in¿. Janusz Piczak, st. kpt. mgr
in¿. Jacek Róg, Asp. sztab. Marek B¹czkow-
ski.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie
obowi¹zków s³u¿bowych awanse na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe otrzymali: M£ODSZEGO
BRYGADIERA – starszy kapitan in¿. Jan
Paœko, M£ODSZEGO KAPITANA – asp. in¿.
Bogus³aw Drozd, asp. in¿. Wojciech Kozek;

ASPIRANTA – m³odszy aspirant
Adam Gryboœ, st. sekc. Jerzy
Szalwa; STARSZEGO STRA¯A-
KA – stra¿ak Piotr Szyd³o

Pan m³.bryg. mgr in¿. Zdzi-
s³aw Ciosek Komendant Powia-
towy Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Ropczycach, podziêkowa³
Podkarpackiemu Komendanto-
wi Wojewódzkiemu oraz w³a-
dzom samorz¹dowym szczebla
powiatowego i gminnego za
pomoc w realizacji inwestycji
jaka rozpoczêta zosta³a w ubie-
g³ym roku w tut. komendzie
pod nazw¹ „Przebudowa i nad-

budowa istniej¹cego budynku komendy”,
oraz zaanga¿owanie siê w realizacjê zamie-
rzenia pozyskania nowego samochodu ra-
townictwa drogowego, który zast¹pi³by wy-
s³u¿ony samochód VW Transporter. Podziê-
kowania skierowane by³y równie¿ na rêce
w³adz samorz¹dowych, szczebla powiatowe-
go i gminnego, szefów, s³u¿b, inspekcji, za-
k³adów pracy, szkó³ i instytucji za wspó³pra-
cê i pomoc w realizacji ustawowych zadañ,
za wspó³dzia³anie podczas akcji ratowniczo-
gaœniczych oraz ¿yczliwoœæ i okazywan¹ po-
moc w ró¿nej formie.

Przygotowa³:
m³.kpt.in¿. Drozd B.

Œwiêto stra¿aków to okazja do wrêczenia odznaczeñ i awansów.  Fot. PSP Ropczyce
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Konstytucja 3 Maja to dokument wyj¹t-
kowy, doceniony tak przez wspó³czesnych,
jak przez potomnych. Uchwalona zosta³a w
niezwykle dramatycznym momencie naszej
historii, w przededniu likwidacji pañstwa
polskiego.

Sytuacja Polski w drugiej po³owie XVIII
wieku by³a bardzo trudna. Otoczona wro-
gimi mocarstwami, wewnêtrznie podzielo-
na, z królem, wybranym dziêki poparciu
Rosji, co budzi³o do niego niechêæ czêœci
spo³eczeñstwa, by³a ³atwym k¹skiem dla nie-
przyjació³. Potwierdza³y to wydarzenia z 1772
roku i pierwszy rozbiór Polski. Tymczasem
pod koniec lat osiemdziesi¹tych sytuacja wy-
dawa³a siê zmieniaæ: pomiêdzy zaborcami
dosz³o do rozdŸwiêków; Prusy wysz³y z pro-
pozycj¹ sojuszu skierowanego przeciw Au-
strii, Rosja prowadzi³a wojnê z Turcj¹ i liczy-
³a na udzia³ polskiego korpusu posi³kowe-
go. Rodzi³a siê nadzieja, ¿e Polska znów sta-
nie siê podmiotem w europejskiej polityce.
Wœród patriotycznie nastawionej czêœci spo-
³eczeñstwa wywo³a³o to entuzjazm. Dostrze-
gano bowiem okazjê na przeprowadzenie
reform, niezbêdnych do uratowania pañ-
stwa przed katastrof¹.

W takiej atmosferze, 6 paŸdziernika 1788
roku, w Warszawie rozpocz¹³ obrady sejm,
który przeszed³ do historii jako Sejm Wielki
lub Czteroletni. Jego owocem jest Konsty-
tucja 3 Maja.

Od pocz¹tku obradom towarzyszy³a fala
publicystyki i niespotykanych emocji, któ-
rych dowodem by³a chocia¿by „czarna pro-
cesja” mieszczan, domagaj¹cych siê wiêk-
szych praw. Bez w¹tpienia by³ to wp³yw wy-
darzeñ rewolucyjnych we Francji.

Spoœród najznamienitszych osobowoœci,
parlamentarzystów i intelektualistów, aktyw-
nych politycznie w tym czasie, nale¿y wymie-
niæ: Stanis³awa Ma³achowskiego – Marsza³-
ka Sejmu, Ignacego Potockiego, Hugo Ko³-
³¹taja czy Stanis³awa Staszica. To oni w³a-
œnie, oraz król Stanis³aw August Poniatow-
ski, mieli najwiêkszy udzia³ w stworzeniu pro-
jektu konstytucji.

Konstytucjê 3 Maja uchwalono w atmos-
ferze zamachu stanu, w najbardziej sprzyja-
j¹cych dla uchwalenia pierwszych dniach
maja, gdy wiêkszoœæ pos³ów opozycji by³a
jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic
nie przeszkodzi³o w uchwaleniu ustawy, zde-
cydowano siê z³amaæ obowi¹zuj¹cy w Sej-
mie zwyczaj, który nakazywa³ wczeœniejsze
og³oszenie projektu. Po siedmiogodzinnych
obradach, ignoruj¹c protesty opozycji
(m.in. pos³a Jana Suchorzewskiego, który
grozi³ ¿e zabije w³asnego syna, jeœli konsty-
tucja zostanie uchwalona), konstytucjê
przyj¹³ Sejm, a nastêpnie podpisa³ król. Dwa
dni póŸniej, po spe³nieniu wszystkich for-
malnoœci prawnych, sta³a siê ona obowi¹zu-

j¹cym prawem.
Co takiego wyj¹t-

kowego by³o w tym
dokumencie?

By³a to pierwsza
w Europie, a druga
na œwiecie, ustawa za-
sadnicza. Zmieni³a
ustrój Rzeczypospo-
litej z monarchii par-
lamentarnej na mo-
narchiê konstytu-
cyjn¹. Wprowadza³a
trójpodzia³ w³adzy,
doskonale znany ze
wspó³czesnych nam
demokracji, dziel¹c j¹ – zgodnie z zalece-
niami Monteskiusza – na ustawodawcz¹, wy-
konawcz¹ i s¹downicz¹. Ustanawia³a rz¹d –
Stra¿ Praw, odpowiedzialny przed parla-
mentem. Znosi³a najwa¿niejsze mankamen-
ty ustroju Rzeczypospolitej, tj. liberum veto,
zezwalaj¹ce jednemu pos³owi zerwaæ obra-
dy sejmu oraz wolne elekcje. Stwarza³a sejm
„gotowy”, który w ka¿dej chwili móg³ byæ
zwo³any dla za³atwienia wa¿nych spraw pañ-
stwa. Poszerza³a prawa mieszczan i bra³a
ch³opów pod opiekê prawa pañstwowego.

Nie miejsce tu na szczegó³owe wylicza-
nie zapisów ustawy. Doœæ powiedzieæ, ¿e
czerpa³a z najdoskonalszych osi¹gniêæ my-
œlicieli doby oœwiecenia. Ocenia siê konsty-
tucjê jako dokument wyprzedzaj¹cy swoj¹
epokê o kilka dziesiêcioleci, bêd¹cy wyra-
zem woli ¿ycia narodu.

Dla upamiêtnienia jej uchwalenia usta-
nowiono coroczne œwiêto oraz zdecydowa-
no o budowie œwi¹tyni wotywnej p.w. „Naj-
wy¿szej Opatrznoœci”.

Ustrój wprowadzony Konstytucj¹ 3 Maja
obowi¹zywa³ zaledwie czternaœcie miesiêcy.
Klêska w wojnie z Rosj¹ i kolejne rozbiory
po³o¿y³y kres istnieniu szlacheckiej Rzeczy-
pospolitej.

Konstytucja nie mog³a wywrzeæ wielkie-
go wp³ywu na losy pañstwa polskiego. Funk-
cjonowa³a zbyt krótko. Jednak jej znacze-
nie by³o tak ogromne, ¿e wraz z powstania-
mi narodowymi nale¿y j¹ uznaæ za istotny
czynnik przetrwania narodu pod zabora-
mi. Z historii wieku XX podobn¹ rangê na
pewno posiadaj¹: listopad 1918 roku, po-
wstanie „Solidarnoœci” czy obrady „okr¹g³e-
go sto³u”.

Dlaczego pojawi³ siê ten krótki historycz-
ny opis wydarzeñ sprzed dwóch wieków?
Otó¿ w przeddzieñ 214. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, jedna z telewizji prze-
prowadzi³a sondê uliczn¹, chc¹c sprawdziæ
wiedzê napotkanych osób na temat zbli¿aj¹-
cego siê œwiêta. Niestety, sonda¿ wypad³ dra-
matycznie. Zdecydowana wiêkszoœæ pytanych
nie mia³a pojêcia jakie wydarzenie bêdziemy

czciæ. Nie oszukujmy siê, œwiêta pañstwowe
to dla wiêkszoœci z nas okazja do przed³u¿e-
nia weekendu. Nie przejawiamy szczególnej
ochoty do rozwa¿ania ich istoty.

Sêdziszowskie obchody majowego œwiê-
ta tej sytuacji nie zmieni¹. Od lat przebiegaj¹
wed³ug tego samego scenariusza. Rozpoczy-
na je przemarsz spod Domu Kultury do ko-
œcio³a parafialnego, gdzie odprawiona zosta-
je Msza œw. w intencji Ojczyzny. Nastêpnie
delegacje sk³adaj¹ wieñce i wi¹zanki kwia-
tów pod miejscami upamiêtniaj¹cymi pole-
g³ych za Ojczyznê. Krótkie przemówienie, kil-
ka pieœni patriotycznych i...  do domu.

Ta nieco gorzka nuta wynika z obserwa-
cji, poczynionych podczas obchodów na-
szych narodowych œwi¹t w ostatnich latach
i rozmów, toczonych z ich uczestnikami.
Ostatnio jeden z kombatantów stwierdzi³:
za moich czasów, to ca³e szko³y bra³y udzia³ w
takich uroczystoœciach, by³y t³umy ludzi, a dziœ?

3. maja 2005 roku obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja uœwietnili
swoj¹ obecnoœci¹: Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwi-
niuch, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bo-
gus³aw Kmieæ, Przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Andrzej Michalski, Zastêpca Przewodni-
cz¹cego Rady Powiatu W³adys³aw Szczêch,
Zastêpca Starosty Ropczycko-Sêdziszowskie-
go Stanis³aw Ziemiñski, ks. pra³at Stanis³aw
Ryba, Zastêpca Komendanta Komisariatu
Policji komisarz Leszek •dzieb³o oraz pocz-
ty sztandarowe i delegacje: organizacji kom-
batanckich, NSZZ „Solidarnoœæ” Wytwórni
Filtrów i Rzeszowskich Fabryk Mebli , Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Zwi¹zku Harcerstwa Rze-
czypospolitej, szkó³, jednostek OSP.

Niestety, mieszkañcy Sêdziszowa zazna-
czyli swój udzia³ w uroczystoœci dosyæ skrom-
nie. A za komentarz do tej sytuacji niech
pos³u¿¹ s³owa, które równie¿ us³ysza³em od
jednego z uczestników œwiêta: kiedyœ t³umy
œpiewa³y: Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ Pa-
nie, a teraz, gdy Ojczyzna wolna, nie ma komu
zaœpiewaæ: Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw Panie...

Benedykt Czapka

„W imiê Boga w Trójcy Œwiêtej Jedyne-
go(...) Uznaj¹c i¿ los Nas wszystkich od
ugruntowania i wydoskonalenia Konstytu-
cji Narodowej jedynie zawis³ (...) dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolnoœci,
dla ocalenia Ojczyzny Naszej i jej granic z
najwiêksz¹ sta³oœci¹ ducha niniejsz¹ Kon-
stytucjê uchwalamy i tê ca³kowicie za Œwiêt¹,
za niewzruszon¹ deklarujemy...” – czytamy
w preambule Ustawy Rz¹dowej z 1791 roku,

Delegacja samorz¹du gminnego przed obeliskiem ku czci ks. Jerzego Popie³uszki.Fot. B. Czapka
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W 1999 roku podczas I Dnia God-
noœci relacje telewizyjne z Sêdzi-
szowa Ma³opolskiego obieg³y ca³¹

Polskê, a tak¿e dziêki TV Polonia ca³y œwiat.
W tym roku ju¿ po raz 7 spotkaliœmy siê ze
swoimi przyjació³mi, aby œwiêtowaæ ten dzieñ
razem. Tradycyjnie spotkanie rozpoczêliœmy
od wspólnej Mszy Œwiêtej w Koœciele Para-
fialnym, któr¹ odprawili: ksi¹dz Stanis³aw
S³owik-Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej oraz Ksi¹dz Artur Zi¹ber. Przemarsz
ulicami miasta, ze wzglêdu na pogodê, nie
mia³ niestety charakteru barwnego korowo-
du, ale by³ jak zawsze manifestacj¹ prawdzi-
wej integracji i œwiadectwem uznania god-
noœci osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelek-
tualn¹, które maj¹
prawo do równego
traktowania i szacun-
ku. Wraz z osobami
niepe³nosprawnymi
ich rodzinami i wy-
chowawcami masze-
rowali przedstawicie-
le w³adz samorz¹do-
wych wszystkich szcze-
bli. Samorz¹d Powia-
tu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego reprezen-
towali Pan Wicestaro-
sta Stanis³aw Ziemiñ-
ski oraz Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu
Pan Andrzej Michal-
ski. Ideê integracji
manifestowali miesz-
kañcy Sêdziszowa
M³p. i okolic na czele
z Burmistrzem Sêdzi-
szowa M³p. Panem
Kazimierzem Kie³-
biem, Pani¹ Wicebur-
mistrz El¿biet¹ Œwi-
niuch, Przewodnicz¹-
cym Rady Mieijskiej
Panem Bogus³awem
Kmieciem, Sekreta-
rzem Gminy Panem
Janem Maroniem oraz Wójtem Gminy Iwie-
rzyce Panem Jerzym Jakubem. Nie zabra-
k³o tak¿e przedstawicieli wszystkich instytu-
cji i urzêdów dzia³aj¹cych na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych na czele z Pani¹ Zofi¹ Mu-
dryk Dyrektorem PCPR w Ropczycach oraz
Kierownikami Miejskich i Gminnych Oœrod-
ków Pomocy Spo³ecznej. Byli z nami tak¿e
Dyrektorzy i mieszkañcy Domów Pomocy
Spo³ecznej z Rudy i Lubziny. Jak co roku
w przemarszu bra³y udzia³ delegacje
uczniów i grona pedagogicznego z zaprzy-
jaŸnionych szkó³ podstawowych i œrednich
z terenu gminy Sêdziszów M³p. i gminy Iwie-
rzyce. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y nas tak-
¿e Panie Barbara Schab i Jadwiga R¹czka –
Dyrektor i Wicedyrektor SOSW w Ropczy-
cach. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w
Domu Kultury, który jak zawsze jest otwarty
dla osób niepe³nosprawnych i gdzie zawsze
mo¿emy liczyæ na pomoc w organizowaniu

naszych przedsiêwziêæ. Oficjalnego otwar-
cia uroczystoœci dokona³ Pan Przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Ko³a PSOUU w Sêdziszowie M³p.
Pan W³adys³aw Antos. Witaj¹c serdecznie
wszystkich przyby³ych goœci – naszych przy-
jació³, darczyñców i sympatyków powiedzia³:
Godnoœæ nie zale¿y od ¿adnych warunków wstêp-
nych. Ani kolor skór y czy wyznanie, ani pocho-
dzenie spo³eczne czy maj¹tek, ani miejsce w hie-
rarchii spo³ecznej, ani te¿ liczne sprawnoœci i ko-
neksje nie maj¹ wp³ywu na gradacjê równoœci.
Równie¿ ¿adne niepe³nosprawnoœci w niczym nie
umniejszaj¹ tej godnoœci. Osoba niepe³nospraw-
na to nie osoba gorszej kategorii, wymagaj¹ca lito-
œci czy wspó³czucia. Osoba niepe³nosprawna to
taka sama osoba jak my wszyscy, potrafi¹ca ko-

chaæ, marzyæ, cieszyæ siê i smuciæ, potrzebuje jedy-
nie zrozumienia i niezbêdnego wsparcia.

Wiele ciep³ych s³ów skierowa³ do wszyst-
kich Pan Kazimierz Kie³b, Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p., który wraz z Wójtem Gminy Iwie-
rzyce Panem Jerzym Jakubcem wita³ przy-
by³ych goœci.

W czêœci artystycznej zaprezentowali siê
uczestnicy Dziennego Centrum Aktywnoœci
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy
z przedstawieniem „Wêdrówka Ma³ego Ksiê-
cia”. Spektakl dziêki swojemu przes³aniu
i formie prezentacji przysporzy³ wszystkim
wielu wzruszeñ i powodów do przemyœleñ
nad wartoœciami, jakimi powinniœmy siê kie-
rowaæ w codziennym ¿yciu. Scenografiê do
tej scenicznej adaptacji „Ma³ego Ksiêcia”
przygotowali pod kierunkiem terapeutów
sami aktorzy. Goœcinnie, dziêki staraniom
Pana Dyrektora Kazimierza Popielarza, ze
spektaklem „Historia o Chrystusie i Piotrze”

wyst¹pili aktorzy M³odzie¿owego Domu Kul-
tury Instytutu Sztuk Piêknych UR. Scena-
rzyst¹ i re¿yserem tego przedstawienia jest
Pan Janusz Pokrywka.

Imprezie towarzyszy³y tzw. Wêdruj¹ce
Warsztaty Artystyczne, w trakcie których wszy-
scy chêtni mogli rozwijaæ swe talenty plastycz-
ne. W roli instruktorów wystêpowali uczest-
nicy ŒDS i DCA, którzy podpowiadali wybór
technik i wspierali w trakcie tworzenia. Inspi-
racj¹ do tworzenia by³a wystawa prac, któr¹
zaproszeni goœcie mogli podziwiaæ. Informa-
cje o autorach prac zawarte by³y w specjal-
nie z okazji wystawy przygotowanym folde-
rze. Uroczystoœæ zakoñczy³o spotkanie przy
herbacie, w trakcie którego by³ czas na wspól-

ne rozmowy i wspo-
mnienia o oso-
bach, które ju¿ od
nas odesz³y. By³ to
te¿ czas refleksji i
planów na przy-
sz³oœæ dotycz¹cych
dalszego upo-
wszechniania pro-
blematyki niepe³-
nosprawnoœci i
uwra¿liwiania spo-
³eczeñstwa na  pra-
wa i potrzeby nie-
pe³nosprawnych.
Aby osoby niepe³-
nosprawne nie
by³y dyskrymino-
wane z powodu
swojego stanu
zdrowia i jako pe³-
noprawni obywa-
tele mog³y uczest-
niczyæ we wszyst-
kich dziedzinach
¿ycia musz¹ byæ
zlikwidowane ba-
riery w otoczeniu
fizycznym i spo-
³ecznym. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e wszê-
dzie tam gdzie nie

udaje siê znieœæ barier przy pomocy œrod-
ków technicznych, tam zawsze jest miejsce
na drugiego cz³owieka, który wspieraj¹c oso-
bê niepe³nosprawn¹ daje jej szansê na po-
prawê jakoœci ¿ycia i dostêp do uczestnictwa
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, zarówno w cha-
rakterze odbiorcy jak i twórcy.

Dzieñ Godnoœci to nie tylko œwiêto, to
szansa, aby w nowych, ciekawych formach
zaprezentowaæ mo¿liwoœci osób niepe³no-
sprawnych. To dzieñ, kiedy obalamy stereo-
typy i wychodzimy do wszystkich, zmienia-
j¹c wizerunek osoby niepe³nosprawnej. Bez-
poœredni kontakt pozwala dostrzec indywi-
dualne oblicze osób nale¿¹cych do danej
grupy i umo¿liwia zweryfikowanie b³êdnych
i zniekszta³conych opinii i przekonañ na jej
temat. Od nas – sprawnych zale¿y, czy damy
osobom niepe³nosprawnym szansê na lepsz¹
jakoœæ ¿ycia przez 365 dni w roku.

Marzena Jakubek

Spektakl „Wêdrówka Ma³ego Ksiêcia” w wykonaniu uczestników DCA i ŒDS dostarczy³ widzom wielu wzruszeñ. Fot. J. Maroñ

Dzieñ 5 maja obchodzony jest w Europie jako Dzieñ Walki z Dyskryminacj¹ Osób
Niepe³nosprawnych. Od 1999 roku staraniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym – w Polsce 5 maja jest obchodzony jako Dzieñ Godnoœci
Osoby z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹. Sêdziszowskie Ko³o PSOUU od pocz¹tku
organizowa³o w tym dniu imprezy o szerokim zasiêgu.
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Maj, w historii Szko³y Podstawowej nr 2
im. W³adys³awa Wêglowskiego w Sêdziszo-
wie M³p., jest miesi¹cem wyj¹tkowym. Szeœæ-
dziesi¹t lat temu, w³aœnie w maju, w³adze
oœwiatowe zdecydowa³y o podziale funkcjo-
nuj¹cej w Sêdziszowie M³p. szko³y, na dwie
odrêbne placówki, daj¹c pocz¹tek obecnej
Szkole Podstawowej nr 2. 9 maja 1983 roku
szkole nadano imiê, zaœ 22 lata póŸniej, 9
maja 2005 r., podczas uroczystych obcho-
dów jubileuszu szeœædziesiêciolecia, pla-
cówka otrzyma³a sztandar.

Przygotowania do uczczenia jubileuszu
trwa³y w „dwójce” niemal od pocz¹tku roku
szkolnego. Zaanga¿owali siê w nie zarówno
nauczyciele, uczniowie jak równie¿ rodzice
i sympatycy szko³y. Wszyscy dok³adali starañ,
aby uroczystoœci zyska³y godn¹ oprawê.
Trwa³y prace nad projektem sztandaru, po-
wstawa³ scenariusz jubileuszowych obcho-
dów. Wydawa³o siê, ¿e najwiêkszym k³opo-
tem bêdzie zdobycie œrodków finansowych
na zakup sztandaru, tablicy pami¹tkowej,
odnowienie szko³y. Tymczasem pojawi³o siê
mnóstwo inicjatyw, które ten problem roz-
wi¹za³y: dzieci zbiera³y surowce wtórne, chór
szkolny nagra³ p³ytê z kolêdami, najm³odsi
przygotowali spektakle teatralne – wszystko
z myœl¹ o zbli¿aj¹cym siê szybkimi krokami
œwiêcie. Nie zawiedli równie¿ rodzice i spon-
sorzy.

Obchody szeœædziesiêciolecia odby³y siê
9. maja, w rocznicê nadania szkole imienia
W³adys³awa Wêglowskiego. Zaszczycili je
swoj¹ obecnoœci¹: duchowieñstwo na czele
z proboszczem – Stanis³awem Ryb¹ i gwar-
dianem klasztoru OO. Kapucynów – o. Mi-
cha³em Drausem, córka patrona szko³y –
Krystyna Wêglowska-Kalinka w towarzystwie

LO w Sêdziszowie M³p. – Lucyna Doroba,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych – Te-
resa Parys, dyrektorzy przedszkoli, szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów z terenu miasta i
gminy Sêdziszów M³p., emerytowani nauczy-
ciele i pracownicy szko³y na czele z wielolet-
nim dyrektorem – Julianem Wypiórem.

Uroczystoœæ 60-lecia szko³y rozpoczê³a
siê Msz¹ œwiêt¹, odprawion¹ przez ks. pra³a-
ta Stanis³awa Rybê, proboszcza parafii p.w.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., o. Mi-

cha³a Drausa,
gwardiana klasz-
toru OO. Kapu-
cynów oraz o.
£ukasza Steca,
magistra nowicja-
tu. Kazanie wy-
g³osi³ ks. Marek
Kêdzior, kateche-
ta w Szkole Pod-
stawowej nr 2.
Podczas nabo-
¿eñstwa ks. pro-
boszcz poœwiêci³
sztandar, przynie-
siony do œwi¹tyni
przez rodziców,
po czym repre-
zentacja uczniów
z³o¿y³a uroczyste
œlubowanie, po-

wtarzaj¹c s³owa: „My uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 2 imienia W³adys³awa Wêglow-
skiego w Sêdziszowie M³p. pod tym sztanda-
rem œlubujemy: uczciw¹ nauk¹ i prac¹ s³u-

· Burmistrzowi Miasta i Gminy Sêdziszów
M³p.

· Ksiê¿om, za sprawowanie liturgii Mszy
Œwiêtej,

· Janowi Maroniowi – Sekretarzowi Gmi-
ny Sêdziszów M³p.

· Komendzie Policji w Sêdziszowie M³p.
· Urszuli, Andrzejowi Kopaczyñskim –

„VERTIPOL”
· Kazimierzowi Popielarzowi – Dyrektoro-

wi M-G Oœrodka Kultury w Sêdziszowie

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. sk³ada
serdeczne podziêkowanie:

· Wytwórni Filtrów: „PZL-Sêdziszów” S.A.
· Januszowi Baranowi – Gminna Spó³-

dzielnia „Samopomoc Ch³opska”
· Adamowi Bogdanowi – Gospodarstwo

Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o.
· Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej
· Arturowi £yszczakowi, Krzysztofowi Ja-

workowi – sklep „¯elazny”
· Zenonowi Olesiowi – sklep przemys³o-

wy „INVEST–DOM”
· Ma³gorzacie, Andrzejowi Kozom – Hur-

townia Spo¿ywcza „ANKO”
· Andrzejowi Kieruczenko – Firma Remon-

towo-Budowlana „TIM”
·  Wojciechowi Wszo³kowi – sklep „Mazak”
· Tadeuszowi Nierodzie – „Wêglobud”
· Danucie Sochackiej – apteka prywatna,
· Zak³adom Magnezytowym „Ropczyce”

S.A.
·  Miros³awowi Hadysiowi – Zak³ad Fo-

tograficzny
· Jerzemu Kaczorowi – Zak³ad „Kaczor-

Meble”
· Magdalenie, Mariuszowi Cyziom – Pie-

karnia

mê¿a i syna z ma³¿onk¹, Podkarpacki Kura-
tor Oœwiaty – Stanis³aw Rusznica, Burmistrz
Sêdziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b wraz z
Zastêpc¹ – El¿biet¹ Œwiniuch i Sekretarzem
Gminy – Janem
Maroniem, Prze-
wodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p. – Bo-
gus³aw Kmieæ,
Przewodnicz¹cy
Komisji Oœwiaty –
Jan Ró¿añski,
przedstawiciele
zwi¹zków zawodo-
wych – Alfred Ko-
peæ i Stanis³aw
Kotula, Dyrektor
Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ – Anna Bu-
dziñska, Dyrektor

Przemarsz do koœcio³a parafialnego.

Poœwiêcenia sztandaru dokona³ ks. proboszcz Stanis³aw Ryba.
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¿yæ naszej OjczyŸnie Polsce, postêpowaæ szla-
chetnie, ¿yæ dla innych, zgodnie z nauk¹
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak nam do-
pomó¿ Bóg”. Nastêpnie rodzice przekazali
sztandar uczniom, powierzaj¹c im realiza-
cjê umieszczonego na nim motta: „¯yæ dla
innych to sens istnienia”.

Po Mszy œwiêtej uczestnicy uroczystoœci
przeszli pod budynek szko³y, gdzie córka

W³adys³awa Wêglowskiego, Krystyna Wêglow-
ska-Kalinka oraz Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b ods³onili pami¹tkow¹ tabli-
cê, któr¹ poœwiêci³ ks. proboszcz.

Czêœæ oficjalna i artystyczna uroczysto-
œci odby³a siê w sali gimnastycznej.

Program, zaprezentowany przez
uczniów przybli¿y³ zebranym historiê szko³y
od momentu powstania, w maju 1945 roku,
a¿ do czasów wspó³czesnych. Jego scena-
riusz, w pe³ni autorski, stworzony przez gru-
pê nauczycieli, wzbogaci³y wiersze uczniów
poœwiêcone patronowi i szkole. Nie zabra-
k³o w nim momentów wzruszaj¹cych, jak
chocia¿by fragment inscenizacji „O tym, co
jest najwa¿niejsze na œwiecie”, przypomina-
j¹cy losy patrona szko³y, W³adys³awa Wêglow-
skiego: moment aresztowania podczas lek-
cji, na oczach uczniów, przes³uchiwania
przez Gestapo i œmieræ w Oœwiêcimiu.

Nie odchodzi na zawsze ktoœ, o kim siê pamiê-
ta. Dziêki Wam w pamiêci zosta³ mój ojciec. Jest

tutaj z nami dzisiaj, mimo, ¿e to w³aœnie ze szko³y
odszed³ w swoj¹ bolesn¹ drogê, zakoñczon¹ œmier-
ci¹. Obchodzimy dzisiaj szeœædziesiêciolecie tej piêk-
nie odnowionej szko³y i równie¿ szeœædziesiêciolecie
zakoñczenia okrutnej wojny – ¿yczê Wam wszyst-
kim, aby ju¿ nikt nigdy nie musia³ dokumento-
waæ w³asn¹ œmierci¹ mi³oœci do Ojczyzny, wolno-
œci i honoru – powiedzia³a do zebranych cór-
ka patrona szko³y Krystyna Wêglowska-Ka-
linka.

· Lucynie, Tadeuszowi Pacynom – sklep
spo¿ywczy

· Ma³gorzacie, Erwinowi Rolkom – Pra-
cownia Plastyczna, Kwiaciarnia

· Henrykowi Wo³osowi – sklep miêsny
· Piotrowi Kroczek – Hotel-Restauracja

„Stary M³yn”
· Teresie Parys, Paw³owi Kardysiowi – Dy-

rekcji ZSZ w Sêdziszowie M³p.
· Halinie Filipek – Pracownia Plastyczna
· Edycie Winkowskiej
· Paw³owi P³ocicy
· Adamowi Jasiñskiemu
· Marii Oleœ

· Krystynie Weso³owskiej
· Marii Kocur
· Bernadetcie Frysztak
· Teresie, Andrzejowi Bizon
· Marii, Adamowi Mi³kom
· Stanis³awie Goraj
· Agnieszce, Janowi Srokom
· Barbarze, Kazimierzowi Skorupskim
· Dagmarze, Dariuszowi Skarbkom
· Justynie, Aleksandrowi Waœkom
· Mariolettcie, Grzegorzowi Dar³akom
· Dorocie, Paw³owi Grabowskim
· Bernadetcie, Januszowi Pos³usznym
· Aldonie, Adamowi Homom

· Grzegorzowi Patro
· El¿biecie, Wac³awowi Dorobom
· Iwonie Ziêba
· Ewie Gruszka
· Marcie S³owiñskiej
· Ma³gorzacie Idzik
· Marii Grodeckiej
· wszystkim bezimiennym ofiarodawcom

Serdecznie dziêkujê równie¿ nauczycie-
lom, pracownikom szko³y, rodzicom oraz
uczniom za aktywne w³¹czenie siê do zorga-
nizowania i przeprowadzenia uroczystoœci.

mgr Maria Chuderska

¯yczenia i gratulacje spo³ecznoœci Szko³y
Podstawowej nr 2 z³o¿yli równie¿: Podkar-
packi Kurator Oœwiaty, szefowie zwi¹zków za-
wodowych, dyrektorzy szkó³ œrednich – szcze-
gólne by³o wyst¹pienie Pani Lucyny Doroby,
dyrektor LO w Sêdziszowie M³p., absolwent-
ki „dwójki”, która wspomina³a, obecne na
uroczystoœci, swoje nauczycielki. Podziêko-
wania nauczycielom za ich trud z³o¿y³a re-
prezentuj¹ca rodziców Pani Bernadetta
Frysztak. Na zakoñczenie g³os zabra³ Bur-
mistrz Kazimierz Kie³b: Szukamy bohaterów, a
mamy bohaterów wœród siebie. Kiedy patrzê na
portret patrona, to przypomina mi siê ³aciñska sen-
tencja: S³odko i zaszczytnie jest umieraæ za Ojczy-
znê. Nie ma bowiem wiêkszego poœwiêcenia dla in-
nych ni¿ oddaæ w³asne ¿ycie. Wasz bohater, jak
wielu innych jemu podobnych, spowodowa³, ¿e dziœ
mo¿emy spotkaæ siê w tej sali, mówiæ naszym wspa-
nia³ym, polskim jêzykiem. (...) Dziœ nie musimy
sk³adaæ na o³tarzu Ojczyzny ofiary w³asnego ¿ycia.
Obyœmy nigdy nie musieli tego czyniæ.

Szeœædziesi¹t lat szko³y, to pokolenia absol-
wentów, obywateli naszego miasta i kraju. Wie-
lu z nich w codziennym ¿yciu realizowa³o i re-
alizuje s³owa: „¯yæ dla innych to sens istnienia”,
które znalaz³y siê na szkolnym sztandarze. D³u-
ga i dobra tradycja, to dowód, ¿e szko³a dojrza-
³a do tego, aby mieæ w³asny sztandar, a umiesz-
czone na nim s³owa nie stan¹ siê pustym fraze-
sem, ale bêd¹ drogowskazem, za którym pod¹-
¿aæ bêd¹ nauczyciele i uczniowie.

Benedykt Czapka

Przekazanie sztandaru uczniom.

Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali córka PatronaKrystyna Wêglowska-Kalinka i Burmistrz Kazimierz Kie³b.

Goœcie uroczystoœci. Od lewej: ojciec Micha³ Draus, ks. proboszcz Stanis³aw Ryba, Przewodnicz¹cy ZNP w Sêdziszowie M³p. Sta-nis³aw Kotula, Podkarpacki Kurator Oœwiaty Stanis³aw Rusznica, Burmistrz Kazimierz Kie³b, dyrektor szko³y Maria Chuderska,Krystyna Wêglowska-Kalinka, emerytowany dyrektor Julian Wypiór. Fot. M. Hadyœ (5)
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Jan Flisak: Cieszê siê, ¿e Pani profesor
zechcia³a porozmawiaæ z nasz¹ redakcj¹.
Proszê powiedzieæ, jak Pani trafi³a do Sê-
dziszowa?

Profesor Wies³awa Bauman: Urodzi³am
siê w Lubaczowie w rodzinie nauczycieli.
Tam zda³am maturê, studia biologiczne
skoñczy³am w £odzi, w 1954r., na Uniwersy-
tecie £ódzkim. W³aœciwie to chcia³am stu-
diowaæ historiê, ale mój doœwiadczony
¿yciem tatuœ, Karol Bauman, odradzi³ mi
ten przedmiot ze wzglêdu na jego du¿e za-
k³amanie (w tamtych czasach). Tak wiêc
ukoñczy³am biologiê. Pierwsz¹ pracê otrzy-
ma³am w Gimnazjum w Przeworsku, w któ-
rym uczy³am siedem lat. Do Sêdziszowa M³p.
przyby³am w 1961 roku i tutaj pracowa³am
do samej emerytury, tj. do 1988 roku.

JF.: Jak wygl¹da³a praca w Liceum, kie-
rowanym przez pani¹ dyrektor Felicjê Wê-
glowsk¹?

W.B.: Uczy³am biologii i trochê chemii.
Ca³y czas, równie¿ pod kierownictwem dy-
rektor Marii Ptasznik, prowadzi³am kó³ko
biologiczne i ko³o Ligi Ochrony Przyrody.
By³am wychowawczyni¹ bodaj¿e szeœciu
klas. Przez wiele lat pe³ni³am funkcjê wycho-
wawcy na obozach wêdrownych (zwykle
pani Ptasznik by³a kierownikiem), opieko-
wa³am siê równie¿ wycieczkami szkolnymi.
Ca³y swój czas oddawa³am do dyspozycji szko-
³y.

Warunki pracy by³y dobre: pracownia
biologiczna, ju¿ zorganizowana, wymaga³a
tylko bie¿¹cych uzupe³nieñ, np. w mikro-
skopy, opiekowa³am siê ogródkiem szkolnym
i dba³am o ukwiecenie szko³y. W gronie ka-
dry nauczycielskiej panowa³a bardzo dobra

atmosfera, zreszt¹ by³o nas czternaœcioro,
wiêc stanowiliœmy jedn¹ zgran¹ rodzinê. 21
godzin pracy dydaktycznej tygodniowo wy-
maga³o starannego przygotowania siê do
lekcji i bie¿¹cego uzupe³niania i aktualizo-
wania posiadanej wiedzy. Pomoc¹ s³u¿y³a mi
szkolna biblioteka, w której równie¿ praco-
wa³am przez d³ugi okres czasu. Praca by³a
moim ¿ywio³em, wiêc nie mog³am narzekaæ
na nudê.

J.F.: Gdzie Pani mieszka³a, jakie by³y
warunki materialne profesora szko³y œred-
niej?

W.B.: Pocz¹tkowo mieszka³am u pani
Frycowej, a od 1973r. w tym mieszkaniu na
Osiedlu M³odych. Tak, ¿e „pniakiem to jesz-
cze nie jestem, ale krzakiem to ju¿ tak”. P³a-
ca nauczycielska nie by³a za du¿a, ale jakoœ
wi¹za³am koniec z koñcem.

J.F.: Czy ma Pani ulubionych absolwen-
tów LO, do których pamiêæ wraca z senty-
mentem?

W.B.: Mam kontakt z uczniami do dzi-
siaj, ale dla mnie wszyscy wychowankowie byli
jednakowo wa¿ni, wszystkich moich uczniów
wspominam bardzo mile. Tych, którzy od-
wiedzaj¹ mnie do dzisiaj jest ca³kiem sporo,
¿eby nikogo nie obraziæ, wspomnê Basiê Je-
dynak, Bogusia Kozaka, ksiê¿y – Mirka Twar-
dowskiego czy Henryka Paœkê.

J.F.: Czy by³y trudnoœci natury wycho-
wawczej z uczniami?

W.B.: Nie powiedzia³abym, ¿e by³y tego
typu trudnoœci, zawsze dogadywa³am siê z
m³odzie¿¹. By³y jakieœ incydenty z zachowa-
niem i nauk¹, ale ja mia³am zwyczaj prze-

prowadzania ostrych rozmów indywidual-
nych (bez œwiadków) i na ogó³ to wystarcza-
³o. Zdawa³am sobie sprawê, ¿e okres m³o-
dzieñczy to czas szukania w³asnych dróg,
st¹d rozumia³am zbuntowanie niektórych
uczniów. W czasie wywiadówek, wobec
wszystkich rodziców tylko ogólnie charak-
teryzowa³am klasê, a potem rozmawia³am
indywidualnie z nimi. Mia³am równie¿ wy-
znaczone dni spotkañ, w które matki i ojco-
wie uczniów zawsze mogli przyjœæ po infor-
macje, porozmawiaæ.

J.F.: Gdzie wiod³y szlaki wycieczek i wa-
kacyjnych wêdrówek?

W.B.: Docieraliœmy do Zamoœcia, Lubli-
na, Warszawy, w Góry Œwiêtokrzyskie. Bar-
dzo mile wspominam obozy wêdrowne.
Œmiem twierdziæ, ¿e w ten sposób zwiedzi-
³am ca³y kraj. Co trzeba podkreœliæ, to fakt,
¿e by³o je bardzo ³atwo zorganizowaæ.

J.F.: Uczy³a pani w ró¿nych okresach
historii. Czy trudno by³o?

W.B.: W wielu przypadkach trzeba siê
by³o dobrze „nagimnastykowaæ”. Na szczê-
œcie to wszystko minê³o. W czasie nauki sta-
ra³am siê zachowaæ dystans do „polityki”,
ale bywa³o, ¿e musia³am wyk³adaæ tenden-
cyjne treœci o pochodzeniu cz³owieka.

J.F.: Pamiêtam, ¿e nie by³o zasadnych
pretensji o solidnoœæ i sprawiedliwoœæ Pani
ocen…

W.B.: Zawsze stara³am siê oddzieliæ oce-
nê zachowania uczniów od oceny z odpo-
wiedzi merytorycznej. Wiele czasu musia³am
poœwiêciæ na starann¹ poprawê sprawdzia-
nów. Bo¿e, jak niektórzy pisali – w ostatecz-
noœci kaza³am im samym odczytaæ niektóre
fragmenty pracy.

J.F.: Tak s³ucham i myœlê, czy kiedyœ mia³a
pani czas na odpoczynek?

W.B.: W wieku 38 lat zaczê³am siê leczyæ
na gard³o i miesi¹c na wakacjach poœwiêca-
³am temu celowi: a to jakieœ sanatorium, a
to wyjazd w rodzinne strony. Chyba najszczê-
œliwszy okres w moim ¿yciu to wakacje 1984
roku . Razem z pielgrzymk¹ Kurii Tarnow-
skiej mog³am uczestniczyæ w audiencji z nie-
od¿a³owanym Ojcem Œwiêtym Janem Paw-
³em II. Najpierw 18.lipca tego roku spotka-
liœmy siê w Castel Gandolfo, a nastêpnego
dnia mog³am Go widzieæ na placu œw. Pio-
tra. W drodze powrotnej z Rzymu zwiedzili-
œmy piêkny Asy¿. To z tej wycieczki przywio-
z³am m.in. ksi¹¿kê Mariana Kukiela „Dzieje
Polski porozbiorowe”.

J.F.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Pani
profesor wielu lat ¿ycia w jak najlepszym
zdrowiu.

W.B.: Ja równie¿ dziêkujê, a co do zdro-
wia, to ci¹gle muszê chodziæ do lekarzy. S¹
to zreszt¹ przewa¿nie moi byli uczniowie.
Jak ich wykszta³ciliœmy i wychowywaliœmy, tak
mnie teraz lecz¹.

Jan Flisak

10 wrzeœnia 2005r odbêdzie siê uroczysty Zjazd Absolwentów wszystkich
roczników Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p. z okazji Jubileuszu 60-lecia szko³y. Na okolicznoœæ tej rocznicy gazeta
Biuletyn Sêdziszowski bêdzie sukcesywnie, do daty uroczystoœci, zamieszczaæ
artyku³y zwi¹zane z „Szacown¹ Jubilatk¹”. Rozpoczynamy od wywiadu z Pani¹
prof. Wies³aw¹ Bauman – d³ugoletni¹ nauczycielk¹ biologii w sêdziszow-
skim liceum.

Skromne mieszkanie w bloku na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p., na pó³kach
starannie poustawiane ksi¹¿ki, m.in.: sfatygowana „Ma³a encyklopedia przyrodnicza”,
Jerzego Jedlickiego „Polskie drogi”, Adama Mickiewicza „Dzie³a”, Jana Paw³a II „Droga
nadziei”, a w pokoju, jak zawsze uœmiechniêta, pani profesor Wies³awa Bauman.
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Zelek Józef, w zakonie O. Edward, uro-
dzi³ siê 8 marca 1876 roku w miejsco-
woœci Wojakowa ko³o Bochni. W

dwudziestym pierwszym roku ¿ycia wst¹pi³ do
zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Kra-
kowie. W Krakowie studiowa³ teologiê i otrzy-
ma³ œwiêcenia kap³añskie 17 lipca 1904 roku.
Pierwsze lata kap³añstwa prze¿ywa³ w krakow-
skim klasztorze kapucynów. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e jest to czas, kiedy w Krakowie dzia³aj¹ Po-
lacy wielcy duchem. Równie¿ w klasztorze
kapucynów mieszkali wtedy s³awni kaznodzie-
je, jak O. Anio³ Madejewski, O. Florian Jano-
cha propagator kultu œw. Józefa, oraz po-
wszechnie znany i czczony Sybirak O. Wa-
c³aw Nowakowski. Z nim to spotykali siê, obec-
nie wyniesieni na o³tarze, œwiêci Brat Albert
Chmielowski i O. Rafa³ Kalinowski karmeli-
ta. Pod urokiem takich postaci formowa³ siê
charakter O. Edwarda Zeleka.

Pod zaborem austriackim ¿ycie zakon-
ne by³o krêpowane ró¿nymi decyzjami w³a-
dzy œwieckiej, która d¹¿y³a do tego, by ra-
czej likwidowaæ zakony i kasowaæ klasztory.
Sêdziszowski klasztor osta³ siê kasacie praw-
dopodobnie dlatego, ¿e kapucyni byli an-
ga¿owani do pracy duszpasterskiej. Rozwi-
janie siê ¿ycia klasztornego utrudnia³a okre-
sowo obecnoœæ ¿o³nierzy w klasztorze, któ-
ry ulega³ dewastacji, mieszkanie zakonników
zacieœniono do skromnej liczby cel, zdewa-
stowano bibliotekê, rozebrano mur otacza-
j¹cy ogród i zabudowania klasztorne. Dys-
cyplina ¿ycia klasztornego ulega³a rozluŸ-
nieniu. Czuwa³ jednak nad ni¹ gorliwy za-
konnik, stosunkowo m³ody O. Edward Ze-
lek, który zosta³ mianowany gwardianem w
1913 roku. Troszcz¹c siê o uporz¹dkowa-
nie ¿ycia zakonników, zaj¹³ siê te¿ bolesny-
mi problemami ówczesnego spo³eczeñstwa.
Uzna³ za konieczne pog³êbianie wiedzy reli-
gijnej wœród ludu, roztoczy³ opiekê nad cho-
rymi, starcami, ofiarami powodzi, g³odu,
po¿arów. Wieœci o tych bol¹czkach docho-
dzi³y czêsto do furty klasztornej. O. Gwar-
dian nie pozostawa³ na te sprawy obojêtny.
Mia³ w sobie coœ z charakteru œwiêtego bra-

ta Alberta Chmielowskiego, opiekuna kra-
kowskiej biedoty.

W sierpniu 1914 roku wybuch³a pierw-
sza wojna œwiatowa. Wiadomo, co niesie ze
sob¹ wojna: biedê, g³ód, kalectwo, szerz¹ce
siê choroby, demoralizacjê. Wprawdzie Sê-
dziszów nie prze¿ywa³ walk frontowych, ale
ju¿ na pocz¹tku wojny prze¿y³ jej grozê. W
ksi¹¿ce pt. „Szkice z dziejów Sêdziszowa M³p.
i okolicy” wydanej w Rzeszowie w 1983 roku,
zapisano: „We wrzeœniu 1914 roku Sêdziszów
opustosza³. Pozamykane okna i drzwi pry-
watnych mieszkañ, wyzamykane sklepy, czy-
ni³y wra¿enie wymar³ej miejscowoœci. Do
miasta wkroczyli Kozacy, poprzedzaj¹cy
g³ówne si³y rosyjskie. Brak wody i ¿ywnoœci
sta³ siê przyczyn¹ rabunku. Spl¹drowano
sklepy i domy prywatne.” (por. Szkice z Dzie-
jów Sêdziszowa, Rzeszów 1983). Ta krótka
notatka daje nam obraz, w jakim po³o¿eniu
znalaz³o siê spo³eczeñstwo Sêdziszowa. Lecz
to by³ dopiero pocz¹tek. Jak tutejsza lud-
noœæ prze¿ywa³a cztery lata trwaj¹c¹ wojnê,
to temat dla historyków do opracowania.
Na tym tle dziejów rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ
gwardian kapucyñskiego klasztoru O.
Edward Zelek. W „S³owniku Polskich Kapu-
cynów”, w krótkiej nocie o O. Edwardzie
Zelek napisano: „Na stanowisku gwardiana
w Sêdziszowie (1913-1917), w okresie pierw-
szej wojny œwiatowej, dostarcza³ miastu ¿yw-
noœci, a ubogich, w tym równie¿ ̄ ydów, ¿ywi³

Historia klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie
Ma³opolskim jest mocno zwi¹zana z dziejami tego miasta. Kapucy-
ni od 1739 roku ich zamieszkania w tutejszym klasztorze, zawsze
s³u¿yli mieszkañcom miasta Sêdziszowa i okolicy szeroko pojêt¹
pos³ug¹ duszpastersk¹. Zgodnie z przepisami ¿ycia zakonnego,
modlili siê, spe³niali uczynki pokutne, odprawiali nabo¿eñstwa, s³u-
chali spowiedzi wiernych, g³osili S³owo Bo¿e. Czynili to nie tylko we
w³asnym koœciele, lecz i w koœciele parafialnym, gdzie tradycyjnie
jeden z kap³anów z klasztoru pe³ni³ obowi¹zki wikariusza parafii.
Widziano ich w konfesjona³ach s¹siednich koœcio³ów, i bardzo czê-
sto na ambonach, g³osz¹cych kazania w ró¿nych miejscowoœciach.

Oddzielnym sposobem pracy kapucynów by³o niesienie pomocy
potrzebuj¹cym. By³a to wieloraka pomoc, zarówno materialna, jak i
duchowa. Temat jest obszerny i godny opracowania przez history-
ków. Zanim to kiedyœ nast¹pi, godzi siê zwróciæ uwagê na postaæ gwar-
diana kapucyñskiego klasztoru, który zosta³ uznany za honorowego
obywatela miasta Sêdziszowa. Pokolenia przemijaj¹, zanika pamiêæ o
przesz³oœci, ale szlachetna przesz³oœæ wyzwala ukierunkowanie ku przy-
sz³oœci. Warto czasem zagl¹dn¹æ do kronik, zapoznaæ siê z dokumen-
tami przechowywanymi w archiwach. W³aœnie w tutejszym klasztorze
zachowa³ siê cenny dokument œwiadcz¹cy jak ojcowie miasta Sêdzi-
szowa uczcili pamiêæ O. Edwarda Zelek, gwardiana klasztoru.

bezp³atnie. W nagrodê za spo³eczn¹ i pa-
triotyczn¹ postawê, Rada Miejska w Sêdzi-
szowie M³p. mianowa³a go honorowym oby-
watelem miasta.”

Piêkny dokument w formie dyplomu,
oprawiony w ramy, za szk³em, mo¿na ogl¹-
daæ z szacunkiem zarówno dla O. Edwarda
Zeleka, jak i z uszanowaniem dla ówczesnych
w³adz miasta Sêdziszowa. Oto tekst dyplomu:

RADA MIASTA SÊDZISZOWA NA PO-
SIEDZENIU ODBYTYM DNIA 15 LISTO-
PADA 1917 ZAMIANOWA£A PRZEWIE-
LEBNEGO KSIÊDZA EDWARDA ZELEKA
GWARDIANA OO. KAPUCYNÓW OBY-
WATELEM HONOROWYM. SÊDZISZÓW
18 LISTOPADA 1917. Pieczêæ okr¹g³a z her-
bem i napisem MAGISTRAT MIASTA SÊ-
DZISZOWA. Poni¿ej podpisy: Dymitr Kucz-
ka Kulczycki, Burmistrz miasta, B³a¿ej Pa-
sternak, Andrzej Sapeta, Jan M³ynarski, Dr
Józef Górka, Ziemlañski Antoni.

Czytaj¹c ten dokument uœwiadamiamy
sobie jak w przesz³oœci Ojcowie Kapucyni
s³u¿yli spo³eczeñstwu, i jak spo³eczeñstwo
miasta Sêdziszowa ceni³o ich pos³ugê. Wspó³-
czeœnie Kapucyni równie¿ s¹ otwarci na
potrzeby tutejszego spo³eczeñstwa, a spo³e-
czeñstwo odnosi siê do nich z wielk¹ ¿yczli-
woœci¹. Jesteœmy bowiem LUDEM BO¯YM.

Sêdziszów M³p., 20 maja 2005 r.,
w 87 rocznicê zgonu O. Edwarda Zeleka.

O. Hieronim Warachim
 Kapucyn

Fragmenty dokumentu informuj¹cego o nadaniu ojcu Edwar-dowi Zelek honorowego obywatelstwa miasta Sêdziszowa.
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Dla uczestników klas I-III zestawy zadañ przy-
gotowa³y wychowawczynie, a dla klas IV-VI
p. J. Sadowska i p. M. Wilczok (dodatkowym
zadaniem by³o re¿yserowanie ca³oœci progra-
mu i prowadzenie konferansjerki). Ucznio-
wie musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ podsta-
wowych pojêæ z zakresu ochrony przyrody,
skutków ingerencji cz³owieka w œrodowisko
przyrodnicze, norm etyki ekologicznej. Wa¿-
na te¿ by³a umiejêtnoœæ formu³owania wnio-
sków dotycz¹cych stanu naszego œrodowiska.
Zadania te dostosowano do mo¿liwoœci
uczniów. W pierwszej grupie wiekowej naj-
lepszym okaza³ siê Konrad Anyszek z kl. III,
nieznacznie wyprzedzaj¹c Barbarê Ocha³ z
kl. II i Piotra Dy³o z kl. I. W drugiej grupie
nieoczekiwanie zwyciê¿y³a uczennica kl. IV
Anna Bezak. Tu¿ za ni¹ znaleŸli siê: Magdale-
na Cio³kosz z kl. V i Krzysztof Gawron z kl. VI.
Laureaci wywalczyli nagrody (ksi¹¿ki i dyplo-
my), a pozostali uczestnicy i obserwatorzy
dowiedzieli siê, jak nale¿y postêpowaæ, aby
staæ siê „m¹drymi gospodarzami w œwiecie
przyrody”. Osoby odpowiedzialne za wycho-
wanie m³odego pokolenia powinny „uczyæ, ¿e
w³aœnie kamienie wo³aæ bêd¹, je¿eli ludzie nie bêd¹”.

Maria Wilczok

D
zieñ 18 maja 2005 roku w Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Czarnej
Sêdziszowskiej by³ obchodzony

jako DZIEÑ PATRONA. W tym dniu przy-
pad³a I rocznica nadania imienia Gimna-
zjum oraz 85 rocznica urodzin naszego Wiel-
kiego Rodaka.

Kiedy przed rokiem przyjmowaliœmy imiê gimna-
zjum nie s¹dziliœmy, ¿e za rok ju¿ nie bêdzie Naszego
Patrona wœród ¿yj¹cych.  Mo¿na powiedzieæ, ¿e na-
wet Œmieræ naszego Wielkiego Patrona dokona³a cudu,
zjednoczy³a wiele milionów ludzi na ca³ym œwiecie w
¿a³obie i mi³oœci do Papie¿a. Spo³ecznoœæ naszego gim-
nazjum te¿ w tym trudnym okresie by³a pogr¹¿ona w
smutku, ale jednoczeœnie czuliœmy siê dumni, ¿e mamy
tak Wielkiego Patrona. Patron szko³y to jakby wzór
osobowy do którego nale¿y zmierzaæ. W jakiejœ czêœci
realizujemy to zadanie przez dzisiejsz¹ uroczystoœæ  –
powiedzia³ dyrektor gimnazjum Andrzej Œwie-
rad, otwieraj¹c uroczystoœæ rocznicow¹, która
sk³ada³a siê z dwóch czêœci:

I – monta¿ s³owno muzyczny w wykona-
niu uczniów Gimnazjum z Czarnej pod kie-
runkiem Pani Albiny Œwierad i Pana Alek-
sandra Czy¿a.

II – gminny fina³ konkursu wiedzy o Ja-
nie Pawle II – prowadzony przez ksiêdza
proboszcza Edwarda Brzanê.

Udzia³ w uroczystoœciach wziêli: Burmistrz
Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, v-ce dzie-
kan ks. Stanis³aw Kogut – proboszcz z Kamion-
ki, proboszcz parafii w Borku Wielkim ks. Jan
Pikul, ks. Marek Tutro, przedstawiciele rodzi-
ców: przewodnicz¹cy Rady Rodziców Antoni
Haracz, Z-ca przewodnicz¹cego Celina Gnie-
wek, Pani Beata Jasek –katechetka w Gimna-
zjum w Sêdziszowie oraz nauczyciele i ucznio-

wie miejscowego gimnazjum.
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II by³ ju¿

etapem fina³owym. Wczeœniej w gimnazjach
z terenu gminy Sêdziszów i gimnazjum w
Kamionce przeprowadzone zosta³y elimina-
cje, podczas których wy³oniono finalistów.
W tym roku zakres tematyczny oprócz wie-

P
odobnie jak w latach poprzednich
równie¿ i w tym roku w Szkole Pod-
stawowej w Kawêczynie uroczyœcie

obchodzono Dzieñ Ziemi. Wyj¹tkowo uroczy-
stoœæ tê po³¹czono z Konkursem Wiosennym.

25 kwietnia b.r. uczniowie zetknêli siê z
rzeteln¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ naszego œrodo-
wiska naturalnego oraz czynników wp³ywa-
j¹cych na jego stan. Sprawy te nie s¹ im obce;
zetknêli siê ju¿ z nimi na zajêciach eduka-
cyjnych i pozalekcyjnych. Na wiele dni przed
tegorocznym œwiêtem m³odzi, utalentowa-
ni ludzie „spod znaku pióra” napisali wier-
sze s³awi¹ce piêkno przyrody oraz dwie scen-
ki obyczajowe propaguj¹ce koniecznoœæ
ochrony œrodowiska. Utwory te zosta³y za-
inscenizowane i recytowane przez uczniów
nale¿¹cych do Szkolnego Teatru „Barka”
(grup¹ t¹ oraz Ko³em M³odych Twórców
opiekuje siê autorka owej informacji).

Z referatu przygotowanego przez pani¹
dyrektor Stefaniê Czapka zgromadzeni do-
wiedzieli siê m.in. o tym, co obecnie najbar-
dziej zagra¿a naszemu œrodowisku natural-
nemu. Treœci referatu zilustrowane zosta³y
has³ami umieszczonymi na transparentach
oraz pracami plastycznymi wykonanymi
przez uczniów klas IV-VI. Znalaz³y siê tu: pla-

4. Magda £agowska – Gimnazjum w Ka-
mionce

5. Katarzyna Zygmunt – Gimnazjum w Ka-
mionce

6. Anna Czudecka – Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p.

7. Katarzyna Pazdan – Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p.
Po zaciêtych zmaganiach wy³oniono

zwyciêzców:
I miejsce zajê³a – Marzena Rogala

II miejsce zajê³a – Anna
Czudecka

III miejsce zajê³a – Ka-
tarzyna Pazdan
Wszystkie zawodniczki pre-
zentowa³y bardzo wysoki
poziom. Organizatorzy dla
wszystkich przygotowali
nagrody, które wrêczyli za-
proszeni goœcie.

Kwietniowe prze¿ycia,
zwi¹zane ze œmierci¹ i pogrze-
bem Ojca Œw., poruszy³y nas
do g³êbi. Chcemy, by to wszyst-
ko nie zakoñczy³o siê tylko na
emocjach, ale by trwa³o w nas,
przemieniaj¹c nasze ¿ycie. Dla-
tego uwa¿amy, ¿e trzeba wspól-
nie podj¹æ zadanie, jakie zo-
sta³o nakreœlone dla nas przez

¿ycie i dzia³alnoœæ naszego Patrona Jana Paw³a
II. Myœlê, ¿e udzia³ w konkursach wiedzy o Janie
Pawle II, o jego ¿yciu, pracy i nauczaniu, bêdzie
doskona³¹ okazj¹ dla nas wszystkich do lepszego
poznania Karola Wojty³y – Polaka – Chrzeœcija-
nina – Pasterza Koœcio³a Powszechnego. To, co
niezniszczalne trwa – ta parafraza s³ów Ojca Œw.
z „Tryptyku rzymskiego” doskonale realizuje siê w
naszym spotkaniu – powiedzia³ ks. proboszcz
Edward Brzana.

Inf. w³asna

Fragment monta¿u s³owno-muzycznego ku czci Ojca Œwiêtego. Fot. R. Skomra

DZIEÑ ZIEMI I KONKURS
WIOSENNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KAWÊCZYNIE

Laureaci „Konkursu Wiosennego” K. Anyszek i A. Bezak.Fot. B. Dutka.
katy o treœci ekologicznej, rysunki i akwarele
obrazuj¹ce piêkno przyrody, a tak¿e kwiaty z
bibu³y wykonane przez uczestników kó³ka
regionalnego. Du¿ym zainteresowaniem cie-
szy³ siê pokaz mody „ekologicznej” oraz po-
pisy dziewcz¹t z Grupy Gimnastycznej „Tê-
cza” (opiekuje siê ni¹ p. J. Sadowska). PóŸ-
niej rozpoczê³y siê „zmagania konkursowe”.

dzy o ¿yciu i twórczoœci Jana Paw³a II obej-
mowa³ zagadnienia dotycz¹ce Eucharystii.

Zmagania zawodniczek by³y przeprowa-
dzone na wzór telewizyjnego turnieju ” Je-
den z dziesiêciu”

W finale wyst¹pi³y nastêpuj¹ce uczennice:
1. Marzena Rogala – Gimnazjum w Czar-

nej Sêdz.
2. Wioletta Kozak – Gimnazjum w Czarnej

Sêdz.
3. Agnieszka Zawisza – Gimnazjum w Czar-

nej Sêdz.
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S
tare pieczêcie, czerpany papier, przy-
rz¹dy do pisania, czcionki Gutenber-
ga i najprawdziwsz¹ piêtnasto-

wieczn¹ maszynê drukarsk¹ obejrzeli
uczniowie sêdziszowskiego gimnazjum pod-
czas lekcji o historii piœmiennictwa i dru-
karstwa. By³a te¿ inscenizacja, dziêki której
uczniowie - aktorzy zabrali uczniów - widzów
w wêdrówkê w czasie, ¿eby uœwiadomiæ im,
jak cenne s¹ ksi¹¿ki oraz jak zmienia³ siê ich
kszta³t i rola.

W kwietniowe przedpo³udnie (28 IV)
sala gimnastyczna sêdziszowskiego gimna-
zjum przypomina³a bardziej salê muzealn¹.
Stare dokumenty, pieczêcie i przedmioty,
których u¿ytku w³aœnie przybyli uczniowie
nawet siê nie domyœlali, zajmowa³y du¿¹ po-
wierzchniê. Ale zanim wyjaœni³o siê, do cze-
go s³u¿¹ drewniane p³askorzeŸby czy meta-
lowe kszta³tki, rozpoczê³a siê, utrzymana w
konwencji teatru snu, sztuka o historii s³o-
wa pisanego. Wêdrówka do Ÿróde³ piœmien-
nictwa zaczê³a siê w Mezopotamii od spo-
tkania z ch³opcem, który mozolnie kreœli³
znaki w glinianej tabliczce. - Co ty za ceg³y
niesiesz? – pyta³ egipskiego nastolatka wspó³-
czesny ch³opiec, który podczas snu wêdro-
wa³ w czasie.

Lista niezwyk³ych miejsc na mapie histo-
rii, w których rola ksi¹¿ki zmienia³a siê, ci¹-
gle ros³a. W swoim œnie bohater wêdrowa³
do celi zakonnika mozolnie przepisuj¹cego
ksiêgi. By³a te¿ wizyta samego Gutenberga,
a ¿e sen nie zna granic miêdzy rzeczywisto-
œci¹ i fikcj¹, nastoletni bohater spotka³ te¿
postacie z utworów literackich: Romea i Juliê
oraz Œwiteziankê i Strzelca.

- Uff…, ale mi da³aœ lekcjê! Tego to ja
ju¿ nigdy nie zapomnê - tu¿ przed przebu-

dzeniem zapewnia³ ch³opiec swojego mito-
logicznego przewodnika - muzê Klio.

Nagrodzona brawami inscenizacja oka-
za³a siê tylko wstêpem do fascynuj¹cej przy-
gody uczniów z histori¹ drukarstwa. Pomiê-
dzy ró¿nymi eksponatami na scenie pojawi³
siê Tadeusz Grajpel ze Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Muzealnych. Goœæ przebrany
w staropolski strój drukarza opowiada³ o

Po lekcji uczniowie z zaciekawieniem przygl¹dali siê ekspona-tom, zw³aszcza drzeworytom. Fot. A. Naja

Pieczêcie, które odciskano na rozgrzanym laku, ¿eby uwiarygod-niæ i zabezpieczyæ listy, to czêœæ bogatej historii piœmiennictwa.

historii drzeworytów, czcionek, pieczêci,
papieru i najdziwniejszych narzêdzi do pi-
sania. Co ciekawe, ka¿dy z eksponatów mo¿-
na by³o obejrzeæ z bliska.

Najbardziej ekscytuj¹cy okaza³ siê jed-

nak pokaz druku na odtworzonej wg piêt-
nasto-wiecznych wzorów najprawdziwszej
maszynie drukarskiej. Po ca³ym ceremonia-
le przygotowañ, oczom uczniów ukaza³ siê
pachn¹cy œwie¿¹ farb¹ akt „Dagome Iudex”
- czyli oddanie Polski pod opiekê Stolicy
Apostolskiej przez Mieszka I.

W lekcji w dwóch turach uczestniczy³o
kilkanaœcie klas oraz nauczyciele. Na pomys³
takiego przybli¿enia dziejów ksi¹¿ki i dru-
karstwa, w ramach obchodów Œwiatowego
Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, wpad³y
wspólnie Maria Czó³no – nauczyciel-biblio-
tekarz, polonista – Anna Naja i Halina Bin-
kowska – historyk.

W inscenizacji wyj¹tkowymi talentami
aktorskimi i recytatorskimi wykazali siê
uczniowie z klas: II e i II g, w sumie trzyna-
œcie osób.

A.N. M.Cz. H.B.

„Nasze przedszkole, to jedna rodzinka,
ma³y czy du¿y, ch³opczyk czy dziewczynka.
Hej, hej bawmy siê, hej, hej cieszmy siê…”

Pod takim has³em
28 kwietnia 2005r. w
Domu Kultury w Wier-
canach odby³ siê IV
Przegl¹d Twórczoœci
Przedszkoli. W imprezie
tej po raz pierwszy wziê-
³y udzia³ dzieci z Publicz-
nego Przedszkola w Wo-
licy Piaskowej. By³a to
okazja do nawi¹zania
kontaktu z dzieæmi z
przedszkoli gminy Iwie-
rzyce. Mogliœmy podzi-
wiaæ przedstawienie,
piosenki i tañce w wyko-
naniu kolegów.

6-latki z Publicznego Przed-
szkola w Wolicy Piaskowej za-
prezentowa³y swój repertu-

ar sk³adaj¹cy siê z 2 piosenek: „Na-
sze przedszkole”, „Wiosenna cza-
cza” oraz 3 tañców: „Krakowiak”,
„Taniec dyskotekowy” i taniec z
pomponami do muzyki „Polka
francaise” Josefa Straussa.

Wszystkie grupy stanê³y na wy-
sokoœci zadania. Dzieci, choæ nie-
co stremowane, bardzo lubi¹ tego
rodzaju wystêpy, dlatego staramy
siê je prezentowaæ jak najwiêkszej
liczbie publicznoœci. Ka¿dy wystêp
poprzedzamy szczegó³owymi przy-
gotowaniami. Jest to doskona³a
okazja do zainteresowania rodzi-
ców ¿yciem przedszkola. Rodzice
chêtnie w³¹czaj¹ siê do pomocy w zdobywaniu niezbêdnych stro-
jów i rekwizytów. Dla samych dzieci ogromnym prze¿yciem by³a gra
na prawdziwej scenie, przed liczn¹ widowni¹.

Tego rodzaju prezentacje s¹ szczególn¹ okazj¹ do zyskania oby-
cia scenicznego i zaprezentowania swoich talentów szerszej pu-
blicznoœci.

By³y dyplomy, upominki, gratulacje, a przede wszystkim wiele
zabawy i radoœci.

Za zaproszenie oraz mi³e i serdeczne przyjêcie dziêkujemy p.
dyr. D.K. w Wiercanach oraz pracownikom gminy Iwierzyce.

Renata Daniel

Przedszkolaki z Wolicy Piaskowej na scenie.                                                                           Fot. Arch.
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Kiedy przemierzamy malownicze zak¹t-
ki naszej ma³ej Ojczyzny, napotykamy na licz-
ne pami¹tki z przesz³oœci. Zachowa³y siê one
wbrew „nielitoœci-
wym” dla nas dzie-
jom. S¹ to m.in. ko-
œcio³y, kapliczki, figu-
ry, krzy¿e przydro¿-
ne, a tak¿e studnie z
¿urawiem (soch¹),
kryte strzech¹ cha-
ty i stodo³y (Bore-
czek, Krzywa, Zagorzyce). Los okaza³ siê dla
nich na tyle ³askawy, ¿e mo¿na je obejrzeæ,
dotkn¹æ i porozmawiaæ o nich z miejscow¹
ludnoœci¹. Niektóre obiekty straci³y pier-
wotn¹ formê, wielokrotnie odnawiane czy
wrêcz przebudowywane np. kapliczki. O¿y-
waj¹ one w pamiêci mieszkañców, którzy
przekazuj¹ potomnym fakty i legendy z nimi
zwi¹zane.

W po³udniowej czêœci gminy Sêdziszów
Ma³opolski szczególnie wiele jest kapliczek
„postawionych” jeszcze w XIX wieku. Znaj-
duj¹ siê one g³ównie przy drodze wiod¹-
cej przez Szkodn¹ i Zagorzyce. Gdy w
pewnym miejscu zboczymy z tego traktu,
zobaczymy na wzgórzu olœniewaj¹co bia³¹
kapliczkê. Wystarczy jedno spojrzenie, by
oceniæ, ¿e powsta³a ponad sto lat temu.
Miejscowi mieszkañcy potwierdzili to przy-
puszczenie. Istotnie pochodzi ona z dru-
giej po³owy XIX wieku i jest dzie³em zna-
nego w tych stronach budowniczego pana
Micha³a Czai. Znajduj¹ca siê na pierwszym
zdjêciu kamienna „staruszka” podobno
kiedyœ wygl¹da³a inaczej. W bocznych œcia-
nach mia³a dwa dodatkowe okna, które z
czasem zamurowano. Wewn¹trz znajduje
siê doœæ du¿a figura œw. Józefa z Dzieci¹t-
kiem na rêku (zdjêcie nr 2). Przy tej samej
drodze napotykamy te¿ ukryt¹ w zieleni,
odnowion¹ kapliczkê równie¿ z koñca
XIX w., tego¿ samego autora. Uprzejmy
s¹siad objaœni³, i¿ zosta³a ona wykonana z
ceg³y i z dum¹ pokaza³ realistyczn¹, drew-
nian¹ figurê Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
(zdjêcia 3 i 4). Ponad wiek liczy sobie te¿
kapliczka znajdu-
j¹ca siê w Zago-
rzycach z wize-
runkiem Matki
Boskiej (zdjêcie
5). Nastêpna fo-
tografia (nr 6)
przedstawia ma-
lowniczo wkom-
ponowan¹ w te-
ren kamienn¹ ka-
pliczkê licz¹c¹
ok. 100 lat z figu-

rami Matki Boskiej i Archanio³a
(ok. 150 lat). Mieszkañcy Zago-
rzyc pieczo³owicie troszcz¹ siê o
du¿¹ rzeŸbê œw. Jakuba, oce-
nian¹ na ponad 100 lat (zdjêcie
7). Nieznany artysta wykona³ j¹ z
drewna lipowego. Zdaniem s¹sia-
dów przeniesiona zosta³a z nie-

istniej¹cej ju¿ innej kapliczki i umieszczo-
na w nowym „mieszkaniu” ok. 50 lat temu
(zdjêcie 8). Z ¿alem opuszczamy goœcinne

Zagorzyce, gdzie
ka¿de niemal miej-
sce ma swoj¹ histo-
riê zapisan¹ w pa-
miêci mieszkañ-
ców. Na koniec
warto jeszcze przy-
toczyæ losy dzwon-
ka z miejscowej

Ochronki. Ponad wiek temu przyniós³ go
z Rzymu pan Toton – szed³ na piechotê.
Wieœæ niesie, ¿e pewnego razu podczas
pracy w lesie z³ama³ nogê. Przyrzek³ sobie
wtedy, ¿e jeœli wyzdrowieje, pójdzie do
Rzymu. S³owa dotrzyma³, a na pami¹tkê

W PAMIÊCI MIESZKAÑCÓW

„Ma³e ojczyzny ucz¹ ¿yæ w ojczyznach
wielkich, w wielkiej ojczyŸnie ludzi. To co
niewielkie, jest konkretne, a uogólnienia,
ideologie (…) s¹ niebezpieczne”

(ks. Janusz Pasierb)

przyniós³ poœwiêcony dzwonek, który –
zdaniem mieszkañców – chroni wieœ przed
burzami (zdjêcie 9).

Czego¿ mo¿na jeszcze pragn¹æ? – Chy-
ba tego, by postêpuj¹ca industrializacja i
cywilizacja „miejska” nie wypar³y ca³kowicie
tradycyjnej kultury ludowej. Nie mo¿na tu
byæ pos¹dzanym o bezkrytyczne apoteozo-
wanie przesz³oœci. Pe³ne uroku kapliczki, ze
znajduj¹cymi siê w nich obrazami i figura-
mi œwiêtych to niejednokrotnie prawdziwe
arcydzie³a samorodnych twórców. S¹ uze-
wnêtrznieniem wiary i wdziêcznoœci ludzi,
ich talentu i smaku artystycznego. Z drugiej
strony – trudno nam oczekiwaæ „powrotu
do przesz³oœci”, do prac wykonywanych z
zastosowaniem prostych narzêdzi, do kon-
nych pojazdów, do domów bez ³azienek itp.
Kiedy jednak otrzyma³o siê wiadomoœæ, ¿e
w pewnym miejscu stoi jeszcze stylowa cha-
ta pod strzech¹ i zobaczy³o tylko walaj¹ce
siê wokó³ resztki s³omy i bierwion, jako jedy-
ne pozosta³oœci po tym czego siê oczekiwa-
³o, to … mo¿na by³o tylko odejœæ bez s³owa.

Maria Wilczok



Nr 5 (102) 26 maja 2005 r.

19

Czy to niezniszczalny sk³adak, czy ko-
munikacyjna nowoœæ, a mo¿e szpanerski
wieloprzerzutkowiec zawsze i wszêdzie no-
siæ bêd¹ nazwê roweru, choæ w swych po-
cz¹tkach nazywano go inaczej – „wstrz¹sacz
koœci”, „welocyped”, „bicykl”. Zwolennicy
kultury czteroko³owców zawsze mog¹ po-
wiedzieæ, ¿e doznania przekazywane przez
³okieæ wysuniêty z przedniej szybki samo-
chodu s¹ nieporównywalne z tym, co pro-
sty piechur lub te¿ rowerzysta (cyklista)
prze¿yæ mo¿e, ale …

Kto choæ raz pod jak¹œ s³uszn¹ górkê
podje¿d¿a³ na rowerze, a potem mkn¹³ w
dó³ z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ dopuszczalna

w terenie zabu-
dowanym, ten
do koñca ¿ycia
bêdzie umia³
zdefiniowaæ po-
jêcie satysfakcji.

Inna wy¿szoœæ – s¹ miejsca, na przyk³ad
kompleksy leœne, w których poruszanie siê
samochodem jest utrudnione lub te¿ ofi-
cjalnym znakiem zakazu zabronione. I co
wtedy? A no siadaj Waœæ na rower, bezsze-
lestny, ani gaz, ani benzyna czasu tam spê-
dzonego Ci nie umil¹, ale dojedziesz prak-
tycznie gdzie chcesz i co zobaczysz, to Two-
je.

Na
pocz¹tek dwie historyjki z ¿ycia
wziête, które przytrafi³y siê w
ostatnim czasie dwóm znajo-

mym panom, niezale¿nie od siebie.
Jednemu ukradziono zakopany w ziemi

kabel energetyczny o wartoœci trzech tysiêcy
z³otych. Policja nie wykry³a sprawców. Wie-
dziony instynktem wykry³ ich sam, mniema-
j¹c, ¿e zechc¹ sprzedaæ kabel w skupie z³o-
mu. Rzeczywiœcie, tak by³o. Kabel po obdar-
ciu z izolacji sprzedano za dwieœcie z³.

Sprawcy uniknêli kary, na uzyskanie zaœ
zwrotu zrabowanego kabla nie ma szans,
gdy¿ ¿aden ze z³odziei
nie dysponuje jakimi-
kolwiek dochodami.

Drugi ze znajo-
mych, dyrektor szko³y,
przeoczy³, ¿e w widocz-
nym miejscu brak in-
strukcji mycia r¹k czy
czegoœ podobnego. Fakt ten zosta³ wykryty
przez inspektora Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy, a sprawca bez trudu odnaleziony i uka-
rany kilkusetz³otowym mandatem . Wyrok
wykonano.

Dla niewtajemniczonych w arkana tej
wielce zawi³ej czynnoœci, jak¹ jest mycie r¹k
(na razie wystarczy instrukcja, idê jednak o
zak³ad, ¿e wkrótce trzeba bêdzie ukoñczyæ
kurs kwalifikacyjny, który uprawnia do pod-
jêcia tej czynnoœci) wyjaœniam, ¿e ofiara rze-
czonego dyrektora zosta³a poniesiona w
s³usznej sprawie uchronienia m³odzie¿y
przed zgorszeniem. Lektura wymienionej
instrukcji budzi skojarzenie z kamasutr¹, i
nie mo¿e byæ inaczej, skoro roi siê w niej
nich od takich czynnoœci, jak: pocieranie
wewnêtrzn¹ czêœci¹ d³oni o zewnêtrzn¹
czêœæ..., pocieranie wewnêtrznych czêœci a¿
do zag³êbieñ..., obrotowe pocieranie zaci-
œniêt¹ d³oni¹...,obrotowe pocieranie we-
wnêtrznej czêœci z³¹czonymi palcami, ca³oœæ
w tempie 5 ruchów na 5 sekund. W tym miej-
scu przeciêtny nastolatek zaczyna siê nie-
spokojnie wierciæ przy umywalce i wkrótce
nie pozostaje mu nic innego, jak zastoso-
waæ siê do kolejnego punktu instrukcji: rêce
op³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹. Przepraszam,
je¿eli kogoœ urazi³a moja frywolnoœæ, tym
bardziej, ¿e w rzeczywistoœci wcale mi nie
do œmiechu. Przytoczone historyjki by³yby
œmieszne, gdyby nie wydarzy³y siê napraw-
dê. Choæ krótkie, stanowi¹ swoisty przewod-
nik po trapi¹cych nas absurdach.

Po pierwsze, sk¹d siê wziê³a tendencja

do kodyfikowania wszystkiego, tak, jakby
ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia da³o siê zmierzyæ, zwa-
¿yæ i ustanowiæ dla niej normê. W oœwiacie
np. (przepraszam za skrzywienie zawodo-
we, po prostu ta dziedzina jest mi bliska)
funkcjonuje pojêcie mierzenia jakoœci pra-
cy szko³y. Podejrzewam, ¿e w innych dzie-
dzinach podobnie. I chyba nigdzie nie prze-
k³ada siê to na wzrost jakoœci, bo, pardon,
zmierzyæ to sobie mogê ewentualnie d³u-
goœæ, ale nie jakoœæ. Przyk³ad: le¿¹ce rów-
nym rzêdem na sklepowej pó³ce piêkne,
kolorowe owoce czy ró¿owe wêdliny. Spe³-

niaj¹ najostrzejsze normy. S¹ sk³adowane i
przewo¿one w sterylnych warunkach, zgod-
nie z przepisami. Ale nie chcê ich nawet
znaæ. Ktoœ chyba zapomnia³, ¿e te rzeczy
s³u¿¹ do jedzenia, nie do ozdoby. Maj¹ byæ
po prostu smaczne i po¿ywne. Dlatego bez
namys³u wybiorê pomarszczone jab³ko z
zakurzonej piwnicy i sporz¹dzon¹ w szopie,
na zat³uszczonym stole, œwie¿¹ kie³basê. I nie
chcê chorowaæ zgodnie z normami. Je¿eli
od kogoœ wymagam czystych r¹k, to nie ob-
chodzi mnie, w jaki sposób bêdzie wywija³
nimi nad umywalk¹. Wa¿ne, by by³y czyste. I
kropka. Nie da siê zast¹piæ rozs¹dku prze-
pisami. Cz³owiek, jako istota rozumna, ca³e
¿ycie uczy siê, jak funkcjonowaæ w swoim
otoczeniu i na tym polega jego wyj¹tkowoœæ.
Stoj¹c na wysokim moœcie nie potrzebujê
ostrzegawczych tablic zabraniaj¹cych mi
skakaæ. Jeœli jednak skoczê, moja rodzina
nie bêdzie obci¹¿aæ budowniczych mostu
odpowiedzialnoœci¹ za moj¹ g³upotê. Przy-
najmniej tak mówi rozs¹dek. Tymczasem w
instrukcjach obs³ugi wszelakich urz¹dzeñ
trudno czasami znaleŸæ rzeczowe i praktycz-
ne informacje, za to fachowcy nie omiesz-
kaj¹ nas poinformowaæ, ¿e urz¹dzenie nie
nadaje siê do spo¿ycia, a grzebanie w prze-
wodach grozi pora¿eniem.

Wychodzi na to, ¿e jesteœmy (albo ktoœ

chcia³by, ¿ebyœmy byli) band¹ idiotów, któ-
rzy s¹ zupe³nie nieœwiadomi otaczaj¹cego
œwiata i jego zagro¿eñ. Czy, jeœli ud³awiê siê
odkurzaczem, oskar¿ê Zelmer o to, ¿e nie
umieœci³ stosownego ostrze¿enia?! Czy leœni-
czy przy ka¿dym muchomorze musi umiesz-
czaæ tablicê ostrzegawcz¹? Odpowiedzial-
noœæ za ten stan rzeczy ponosi system wy-
miaru sprawiedliwoœci.

I tu, po drugie: co wart jest wymiar spra-
wiedliwoœci, który wyspecjalizowa³ siê w szu-
kaniu za wszelk¹ cenê winnego tam, gdzie
go nie ma? Po co ³apaæ podpalacza koœcio-

³a, skoro ³atwiej obar-
czyæ win¹ proboszcza,
gdy¿ tablica z instrukcj¹
przeciwpo¿arow¹ by³a
umieszczona 15cm za
wysoko? Lepiej by by³o
proboszczowi samemu
koœció³ podpaliæ, byle

dok³adnie, tak, aby sp³on¹³ razem z tablica-
mi i protoko³ami pokontrolnymi. Wówczas
pewnie unikn¹³by odpowiedzialnoœci.

Wreszcie, po trzecie: podstaw¹ ³adu jest
powszechna odpowiedzialnoœæ za swoje czy-
ny. Nie rozumiem sytuacji, w której nie mo¿-
na wyegzekwowaæ od z³odzieja tego, co wcze-
œniej ukrad³. Wa¿niejsze od poniesienia kary
jest zadoœæuczynienie poszkodowanym, w
dodatku z nawi¹zk¹. Sk¹d winowajca weŸmie
na to pieni¹dze, to jego problem. I tylko jego,
nie poszkodowanych ani wymiaru sprawie-
dliwoœci. Dopóki tego nie zrozumie, bêdzie
robi³ wszystkich w konia, przepisuj¹c maj¹-
tek na teœciow¹ lub po prostu staraj¹c siê go
przehulaæ. A jak go do tego zmusiæ? S¹ na to
proste, logiczne i skuteczne sposoby. Szkoda
tylko, ¿e tych, którzy te sposoby dostrzegaj¹,
w naszym krêgu kulturowym obdarza siê mia-
nem oszo³omów. Pamiêtajmy, starsze od na-
szej cywilizacje upada³y, bo nikt nie chcia³
owych ,,oszo³omów” s³uchaæ.

Na ,,deser” instrukcja u¿ytkowania mro-
¿onej kie³basy: ,,Produkt przeznaczony do
spo¿ycia na gor¹co. Mo¿liwoœæ poparzenia!
W stanie zamro¿onym mo¿e stwarzaæ zagro-
¿enie uszkodzenia cia³a. W tym stanie nie
spo¿ywaæ ani nie wykorzystywaæ do innych
celów”... Smacznego!

Grzegorz Bury

Cygan (Rom) zawini³,
kowala (metaloplastyka) powiesili

Mamy to wielkie szczêœcie, ¿e okolica
obfituje w tereny idealnie przystosowane do
uprawiania tej formy turystyki, sportu i nie
wiadomo czego jeszcze.

Jak zwykle, wystarczy chcieæ. Dajmy na
to niedzielne przed-, czy popo³udnie. Po-
goda w miarê niez³a, a mo¿e przy odrobinie
szczêœcia bajeczna. Dwa kó³ka (sprawne!)
hamulce, stabilna kierownica, wygodne sio-
de³ko – wszystko w normie, wiêc w drogê.

Na pocz¹tek ostro¿nie, niezbyt ostro, bo
organizm po zimie (a mo¿e kilku…) nie-
zbyt ochoczy. Duch co prawda mówi: „Za-
szalejmy!”, ale rozs¹dek nakazuje: „Mo¿e
najpierw rozgrzewka?” A zatem pierwszy raz
delikatnie: Sêdziszów – Podlasek lub Sêdzi-

(ci¹g dalszy na str. 20)

W poprzednim numerze „Biuletynu” tekst Grzegorza Burego „Co z t¹ ekologi¹” zosta³
zilustrowany fotografi¹ przedstawiaj¹c¹ zaœmiecone brzegi rzeki Budzisz w okolicy sta-
dionu KS „Lechia”, pochodz¹c¹ z naszego redakcyjnego archiwum. Za niedostateczn¹
informacjê Autora i Czytelników przepraszamy.
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szów – Wolica. Po kilku coraz d³u¿szych wy-
padach czas na coœ konkretnego – dla pa-
nów np. schabowy z … Ale powa¿nie: Sêdzi-
szów – Góra Ropczycka – Zagorzyce – Bu-
dzisz – Iwierzyce – Sielec – mieszkanko uko-
chane. Trasa 20 km, kondycja wzrasta, wra-
¿enia niezapomniane (zw³aszcza panoram-
ki i powietrze na Budziszu), ³yk historii w
Górze. Krakówek i Warszawka mog³yby po-
zazdroœciæ.

No, a gdyby tak w drug¹ stronê – kieru-
nek pó³nocny: Sêdziszów – Wolica Piasko-
wa (lekki odchy³ na wschód – d¹b w Wolicy
£ugowej – ponoæ jedyne 600 lat historii) –
Boreczek –Kamionka – Cierpisz – Czarna –
Krzywa – Sêdziszów. Atrakcje: leœne powie-
trze, do niedawna k¹piel w ponoæ leczni-

(ci¹g dalszy ze str. 19) czej wodzie zalewu, a teraz krajobraz po
pokazie si³ natury, ³adne ogródki w … (miesz-
kañcy starajcie siê) i ciekawa panorama Sê-
dziszowa od strony pó³nocnej.

I wreszcie wariant ekstremalny – d³ugi,
wymagaj¹cy orientacji i samozaparcia: Sêdzi-
szów – Krzywa – D¹bry – Bratkowice – Zab³o-
cie – Czarna – domowe pielesze. Tutaj na-
grod¹ s¹ niezapomniane chwile w rezerwacie
Zab³ocie, jak te¿ oryginalny odcinek leœnej tra-
sy (wyasfaltowany!) Krzywa – D¹bry.

A i jeszcze coœ z kilkoma gwiazdkami –
dla wytrwa³ych wyczynowców: Sêdziszów –
Sielec – Iwierzyce – Olimpów – Bystrzyca –
Wielki Las ( rezerwat) – Wola Zg³obieñska –
Nockowa – Sêdziszów – wygodny fotel.
Opis: d³ugo, stromo, miejscami nu¿¹co, kar-
ko³omne zjazdy, pokrêcony powrót. Ale
wra¿eñ moc.

Mo¿e warto któregoœ dnia uruchomiæ
w³asnego welocypeda?

Szacunek dla tej dziœ prostej maszyny jest

tym wiêkszy, im wiêcej siê na niej jeŸdzi lub
wie o jej historii. Ponoæ przyczyn¹ powsta-
nia tego œrodka transportu by³a chêæ szyb-
szego poruszania siê po ogrodach królew-
skich przez niejakiego barona Karla von
Drais de Sauerbruna, który w 1816 roku
skonstruowa³ dwuko³owe urz¹dzenie napê-
dzane si³¹ miêœni ludzkich. Z pocz¹tku ba-
ron ochrzci³ wynalazek mianem Laufsma-
chine („biegmaszyna”), póŸniej – od swego
nazwiska – Draisine (czyli po polsku... „dre-
zyna”). Oryginalny egzemplarz zachowa³ siê
do dnia dzisiejszego i mo¿na go ogl¹daæ w
muzeum miejskim w Karlsruhe. Wa¿¹c 45 kg,
osi¹ga³ maksymaln¹ prêdkoœæ niewiele po-
nad 10 km/h. Masê póŸniejszych modeli
uda³o siê zredukowaæ do 20 kg, a szybkoœci
zbli¿y³y siê do 15 km/h. Sam¹ wizjê wehiku-
³u przypisuje siê Leonarowi da Vinci.

Czapki z g³ów przed twórcami, kaski na
g³owê i w trasy!

Wielo – cypel

Plotka to, jak podaje S³ownik Jêzyka Polskiego „nie sprawdzona lub
k³amliwa informacja; wiadomoœæ powtarzana z ust do ust, najczêœciej
szkodz¹ca czyjejœ opinii”. Dlaczego o tym piszê? Oto w miesiêczniku
lokalnym „G³os Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego” z maja br ., w rubry-
ce „Sportowe zas³yszane, pods³uchane” przeczyta³em tak¹ „informacjê”:
„Jak informuj¹ Nasi Czytelnicy Organizatorzy I Plebiscytu na Najlepsze-
go Sportowca Gminy Sêdziszów M³p. w 2004 roku pominêli kilku wybija-
j¹cych siê sportowców tej¿e gminy lub kierowali siê niejasnymi kryteria-
mi doboru kandydatów. Plebiscytowa gafa lub...?”

Nie mogê siê zgodziæ z tak¹ opini¹, a jej rozpowszechnianie uwa¿am
za szkodzenie naszej gazecie, a tak¿e mi osobiœcie i moim kolegom redak-
torom. Bo có¿ zawiera ten krótki i pozornie niewinny anons? Otó¿ zawie-
ra on przypuszczenie, ¿e postêpujemy nieuczciwie. Ale po kolei.

Zarzuca siê nam, ¿e pominêliœmy „kilku wybijaj¹cych siê sportowców”,
lub przyjêliœmy niejasne kryteria doboru kandydatów – nie znalaz³em w
tekœcie jednak ¿adnego nazwiska, a tego wymaga konstruktywna, a nie
z³oœliwa krytyka. W rozmowie telefonicznej z red. Stanis³awem Siwcem,
szefem redakcji sportowej „G³osu Powiatu” uzyska³em informacjê, ¿e cho-
dzi o tenisistkê Wiolettê Œwiniuch i kolarza Piotra Przydzia³a. Odpowia-
dam wiêc: uwa¿am, ¿e jako organizatorzy Plebiscytu mamy prawo wytypo-
waæ listê kandydatów i uczyniliœmy to w gronie redaktorów i wspó³pracow-
ników pisz¹cych o tematyce sportowej, staraj¹c siê uwzglêdniæ wszystkich
wybijaj¹cych siê sportowców i nie pomijaj¹c ¿adnego klubu sportowego z
terenu gminy. Kryteria by³y wiêc proste i oczywiste. Ka¿dy z nas zajmuje siê
sportem wystarczaj¹co d³ugo, abyœmy mogli uczyniæ to kompetentnie. A
dlaczego na liœcie kandydatów nie znalaz³y siê dwa podane wy¿ej nazwi-
ska? Tak siê sk³ada, ¿e zarówno Wioletta Œwiniuch, jak i Piotr Przydzia³
swoje sportowe sukcesy odnosz¹ z dala od stron rodzinnych, podczas gdy
my szukamy lokalnych bohaterów i ich chcemy promowaæ. St¹d wœród
kandydatów sportowcy z rodzimych klubów i startuj¹cy na naszych, lokal-
nych arenach. Ani Pani Wioletta, ani Pan Piotr , ani ¿aden Czytelnik
Biuletynu w ich imieniu, nie zg³osili nam, ¿e czuj¹ siê z powodu braku na
liœcie pokrzywdzeni. A zreszt¹, nikt mi chyba nie powie, ¿e w Knurowie w
plebiscycie na sportowca roku (o ile taki jest organizowany) startuje, po-
chodz¹cy z tego miasta, Jerzy Dudek?!

Swoj¹ drog¹, ciekawe, dlaczego zatroskany czytelnik nie szuka od-
powiedzi na swoje w¹tpliwoœci u Ÿród³a, tylko zg³asza je gazecie, która
nie ma z Plebiscytem nic wspólnego?

O wiele bardziej niepokoi mnie jednak ostatnie zdanie „newsa”
(„Plebiscytowa gafa lub...?”), a zw³aszcza trzy kropki na koñcu ze zna-
kiem zapytania. Wysilaj¹c swoj¹ inteligencjê dochodzê do wniosku, ¿e
jego redaktorzy sugeruj¹ mieszkañcom powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego... no w³aœnie, co? Œwiadome dzia³anie? Manipulacjê? Albo mówi¹c
wprost – postêpowanie nieuczciwe?

Panowie (lub Panie) £AWI i TAN! Skoro ju¿ piszecie do gazety ,
weryfikujcie swoje Ÿród³a informacji. Nie zarzucajcie innym nierzetel-
noœci, skoro sami nie zadaliœcie sobie trudu, aby sprawdziæ, czy Wasz
informator mówi prawdê. W przeciwnym razie bêdziecie pospolitymi
plotkarzami, a nie dziennikarzami!

A na zakoñczenie krótka historyjka: po zakoñczeniu g³osowania,
zg³osi³ siê do naszej redakcji dzia³acz jednego z lokalnych klubów , który
wytoczy³ przed nami zarzuty o podobnej treœci, jak przytoczone przez
„G³os Powiatu”. Do³o¿y³ jeszcze jeden, który moim zdaniem jest Ÿród³em
ca³ego zamieszania: na liœcie laureatów znalaz³y siê nieodpowiednie oso-
by – zabrak³o jego fawor ytów. Có¿, wobec takich argumentów mo¿na
tylko bezradnie roz³o¿yæ rêce. Przypominam bowiem, ¿e lista laureatów
powsta³a po zsumowaniu g³osów, oddanych przez Naszych Czytelników,
na kuponach publikowanych w Biuletynie. I nawet przy naszych najgor-
szych intencjach, nie bylibyœmy w stanie na wynik g³osowania wp³yn¹æ.

Dla niektórych osób, bez wzglêdu na to czego byœmy nie zrobili,
powiedzieli, napisali, zawsze bêdziemy wielb³¹dami.

Benedykt Czapka

24 kwietnia 2005
roku na zalewie w Czar-
nej Sêdziszowskiej od-
by³y siê zawody wêd-
karskie o tytu³ Mistrza
Ko³a PZW „Amur” na
2005 rok.

Udzia³ w nich wziê-
³o 24 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów i
juniorów. W sportowej rywalizacji wœród seniorów pierwsze miejsce
i tytu³ Mistrza Ko³a zdoby³ kol. Kazimierz Œliwa, uzyskuj¹c 1360 pkt.
Tytu³ wicemistrzowski przypad³ Romanowi K³osowi – 1320 pkt., zaœ
III miejsce – Krzysztofowi Siwcowi – 760 pkt.

Wœród juniorów
tytu³ M³odzie¿owego
Mistrza Ko³a wywalczy³
Mateusz Basara, zdoby-
waj¹c 2540 pkt. II miej-
sce zaj¹³ Pawe³ Wachel
z 1460 pkt., zaœ III Ka-
mil Maroñ – 480 pkt.

Wszyscy wymienieni otrzy-
mali dyplomy i puchary.

Sêdzi¹ g³ównym zawo-
dów by³ kol. Wac³aw Pojasek, sêdzia klasy krajowej.

Kolejny raz komisja ds. sportu pod przewodnictwem kol. Krzysz-
tofa Siwca wywi¹za³a siê wzorowo z organizacji zawodów.

Zarz¹d Ko³a i komisja ds. sportu informuj¹, ¿e I zawody Grand
Prix Trzech £owisk odby³y siê w Cierpiszu w dniu 1 maja 2005 r .
Informacje o miejscu i terminie kolejnych zawodów Grand Prix
bêd¹ wywieszone na tablicy og³oszeñ oraz umieszczone na stronie
internetowej www.amursedziszow.republika.pl

Na stronie tej mo¿na siê zapoznaæ z wszelkimi informacjami,
dotycz¹cymi prac Zarz¹du Ko³a.

Zaproszenie
Zarz¹d Ko³a PZW „Amur” zaprasza dzieci na zawody wêd-

karskie z okazji Dnia Dziecka, w dniu 29 maja 2005 r. na zale-
wie w Cierpiszu. Szczegó³y i informacje dotycz¹ce zapisu dzieci
dostêpne s¹ na stronie internetowej i plakatach, umieszczonych
na tablicach og³oszeñ.

Zapraszamy

Jacek Surdel

O dziennikarskiej uczciwoœci

Puchar za zajêcie zdobycie tytu³u Mistrza Ko³aodbiera z r¹k sêdziego W. Pojaska Kazimierz Œliwa.

Krzysztof Siwiec wrêcza puchar Mate-uszowi Basarze za zajêcie I miejsca wkategorii juniorów. Fot. J. Surdel (2)
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V liga
Team Przec³aw – Lechia 0:3 (0:1)

0:1 Szeliga (19.)
0:2 Szeliga (65.)
0:3 Brudek (72.)
Zwyciêstwo Lechii mog³o byæ wy¿sze gdyby Idzik
i Doroba wykorzystali rzuty karne. Bardzo do-
bry wystêp Paw³a Idzika, który wypracowa³ po-
zycje do strzelenia wszystkich bramek.

Lechia – Z³otniczanka Z³otniki 4:1 (2:0)
1:0 Brudek (33.)
2:0 Szeliga (41.)
2:1 • ród³o (51.)
3:1 Doroba (56.)
4:1 Franków (68)
Lechia: Kwaœny – Franków, D³ugosz, T. Gdo-
wik, Fito³ – Pazdan (74.-Kielar), Brudek, Doro-
ba – Gdowik (71.-Klamut), Szeliga (78.- Pichla),
Duduœ (69. Kunicki)
Lechia posiada³a przewagê w ca³ym spotkaniu i
pewnie siêgnê³a po trzy punkty.

Puchar Polski
13.04.2005
Marabunda Stobierna – Lechia 1:2 (0:0)
Bramki dla Lechii zdobyli Idzik i Rzepka.

Lechia – KP Ropczyce 4:1 (2:1)
Bramki: Fito³ (2), Idzik, Doroba dla Lechii oraz
Chmura dla KP.

Stra¿ak Niwiska – Lechia 0:8 (0:5)
Bramki: G. Gdowik-3, Szeliga-2, Idzik, Duduœ,
Stachnik

Lechia – Chemik Pustków 1:1 (1:0)
Bramka dla Lechii: Doroba

Lechia – Brzostowianka 3:1 (0:0)
Bramki dla Lechii: Franków, Szeliga, Stec

Lechia – Smoczanka Mielec 3:0 (2:0)
Bramki: Szeliga, Pazdan, Brudek

Strzelec Frysztak – Lechia 0:1 (0:0)
Bramka: Kunicki (73.)

Kolbuszowianka – Lechia 4:2 (2:0)
1:0 Szalony (32.)
2:0 Micek (45.)
3:0 Warzocha (46.)
4:0 Cieœla (55.)
4:1 Szeliga (83.)
4:2 T. Gdowik (85.)
Lechia: Kwaœny – Ba³a, D³ugosz, T. Gdowik, Fito³
(64-Stec) – Pazdan (26-Klamut), Brudek, Do-
roba, Idzik (82-Kielar) – Szeliga, Kunicki (88-
Pichla)
Sêdziowa³: Tomasz Podlasek z Dêbicy, ¿ó³te
kartki: Micek – Doroba.
Widzów:1000 (300 z Sêdziszowa M³p.)
Lechia wyst¹pi³a os³abiona brakiem kontuzjo-
wanego Dudusia, a za kartki pauzowali G.Gdo-
wik i Franków. Pierwsza po³owa przebiega³a z
lekk¹ przewag¹ Kolbuszowianki, która udoku-
mentowa³a j¹ strzeleniem dwóch bramek.
Pierwsz¹ zdoby³ Szalony, po akcji ca³ego zespo-
³u, a drug¹ Micek, który wepchn¹³ pi³kê do siat-

ki w zamieszaniu podbramkowym. Lechia te¿
mia³a sytuacje. W 13. min. Szeliga po samot-
nym rajdzie wymanewrowa³ obronê i bramka-
rza, ale nie trafi³ do pustej bramki i kto wie, jak
potoczy³yby siê losy tego meczu, gdyby jego
uderzenie by³o skuteczne. W 33. min. Kunicki
zagra³o Szeligi, ale ten ostatni znowu spud³o-
wa³. W 24. min. groŸnej kontuzji uleg³ Pazdan
i musia³ opuœciæ plac gry.
Na pocz¹tku drugiej po³owy Kolbuszowianka
podkrêci³a tempo i w 46. min. Warzocha pod-
wy¿szy³ g³ow¹ na 3:0, po centrze Szalonego z
prawej strony. Gospodarze dalej grali jak w tran-
sie, ale marnowali wyœmienite okazje (Cieœla w
54., 59., 66. min.). W 55. min. Cieœla trafi³ w
wewnêtrzn¹ stronê s³upka i pi³ka ugrzêz³a w
siatce Kwaœnego po raz czwarty. Od 70 min.
obudzi³a siê Lechia i zaczê³a œmielej atakowaæ.
Wiod¹c¹ rolê odgrywa³ Szeliga. Najpierw po sa-
motnym rajdzie w 69 min. wywalczy³ rzut ro¿ny
– obroñcy byli czujni. W 72. min. Szalony jesz-
cze raz zagrozi³ Kwaœnemu, lecz spud³owa³. W
83 min. Brudek zagrywa do Szeligi z prawej
strony. Ten k³adzie bramkarza i strzela do pu-
stej bramki na 4:1. Dwie minuty póŸniej Gdo-
wik zdobywa drug¹ bramkê dla Lechii, dobija-
j¹c sparowany przez bramkarza mocny strza³
Szeligi. Gospodarze jeszcze zaatakowali, ale w
88 min. Stagraczyñski nie da³ rady Kwaœnemu.
W sumie mecz na dobrym poziomie. Urok spo-
tkania na szczycie trochê popsu³a pogoda i zbyt
ostra gra obu zespo³ów w pierwszej po³owie
(kontuzja Pazdana). Nie popisali siê organiza-
torzy, gdy¿ oba zespo³y wyst¹pi³y w podobnych
strojach (czarnych i granatowych – sêdziowie
równie¿ na czarno), co przy deszczowej szaru-
dze powodowa³o zaciemnienie obrazu gry.

Tomasz Toton

Klasa B

Gr. I Dêbica
Piast Wolica Piaskowa – Olchovia 1:0 (1:0) (1:0
Iwan 11.) K³os Kawêczyn – Kaskada Kamionka
0:2 (0:0) Czekaj Ropczyce – Korona Góra Rop-
czycka 2:1 (1:0) (1:0 A. Caryk 35. 1:1 Wójcik
65. 2:1 W. Mosior 90.) Inter Gnojnica – Piast
2:3 (2:0) (Bramki: T.Bieœ, Pi¹tek – Wojton, Ko-
zek, Marchlik) Korona – K³os 1:1 (0:0) (Bram-
ki: Magdoñ – W. Pietkiewicz) Piast – Kaskada
1:1 (Bramka dla Piasta: Bartosz) Pewnoœæ Lub-
zina – Korona 2:0 K³os – Huragan Przedbórz
1:0 (Bramka: W. Pietkiewicz) Korona – Piast
0:2 (Bramki: Jakubek, Drozd) Victoria Ocieka
– K³os 0:1 (Bramka: B. Pietkiewicz) Korona –
LKS Pustków 1:3 (Bramka dla Korony: Wójcik)
Piast – Pewnoœæ 2:2 (Bramki dla Piasta: Przy-
dzia³ i Fabianowicz) Inter – K³os 5:0 Inter –
Korona 7:0 Piast – Huragan 3:0 (Bramki: Kry-
pel-2, Iwan) K³os – Olimpia Nockowa 1:3 (Bram-
ka dla K³osa: Saj) Korona – Kaskada 1:9 (bram-
ka dla Korony: Wójcik) Victoria – Piast 1:1
(bramka dla Piasta: G³odek) Pustków – K³os 2:1
(bramka dla K³osa: Filipek)

Gr. I Rzeszów
Sokó³ Krzywa – Trzcianka Trzciana 1:2 (0:2)
(Bramka dla Soko³a: T. W¹sik 80.) Polkemic
Przybyszówka – Sokó³ 2:1 (1:0) (Bramka dla
Soko³a: Patro) Sokó³ – Bia³a 3:0 (bramki:
W.Skwirut-2, Patro) Sokó³ – Stal II Rzeszów 0:2
D¹b D¹browa – Sokó³ 3:2 (bramki dla Soko³a:
Drozd-2) UKS Przewrotne – Sokó³ 1:9 (bramki
dla Soko³a: Cyzio-3, Drozd-2, W¹sik, Dziadosz,

B. Filipek, Œwierad) Sokó³ – Stobierna Krzywe
3:0 (bramki dla Soko³a: Patro, W. Skwirut, Dzia-
dosz)

Gr. II Rzeszów
LKS Pstr¹gowa – Plon Klêczany 0:3 (0:2) (bram-
ki: Krochmal-2, B¹k) P³omieñ Zagorzyce – Pa-
tria GwoŸnica 5:0 (2:0) (bramki: Wozowicz-2, P.
Miœ, Zatorski, Marciniec) Patria – Plon 0:2
(D³ugosz, Bednarz) Orze³ Lubla – P³omieñ
(mecz przerwany przy stanie 0:1 i zweryfikowa-
ny 0:3 vo) Plon – Orze³ 3:1 (Machowski-2,
Krochmal dla Plonu) P³omieñ – Albatros Szuf-
narowa 4:1 (A. Ocha³, P. Dar³ak, T. Dar³ak, Miœ
– dla P³omienia) Albatros – Plon 2:3 (Ciupak,
B¹k, Ustrzycki dla Plonu) Grunwald – P³omieñ
0:6 (J. Dar³ak-2, T. Dar³ak, Ocha³, Miœ, Bal)
Plon – Grunwald 3:0 (Ró¿añski, Ustrzycki,
Machowski) P³omieñ – P³omyk Lutory¿ 7:1
(Marciniec-2, Bal, Miœ, Wozowicz, A. Ocha³, J.
Ocha³ dla P³omienia) P³omyk – Plon 0:3 (B¹k,
Krochmal, Machowski) Start Lubenia – P³o-
mieñ 1:1 (Dar³ak dla Plonu)

Klasa okrêgowa juniorów starszych

Lechia – Sawa Sonina 0:2 (0:1) Grodziszczanka
– Lechia 1:0 Lechia – Strug Tyczyn 3:1 (1:0)
(bramki: Czólno-2, Ziobro) W³ókniarz Raksza-
wa – Lechia 1:2 (Œmia³owski i Serednicki dla
Lechii) Lechia – Izolator 1:0 (Kozek) Stal £añ-
cut – Lechia 7:0 Lechia – Brzostowianka 1:2
(Babicz dla Lechii)

Podkarpacka liga juniorów
m³odszych B

Stal Sanok – Lechia 3:0 Lechia – Igloopol Dê-
bica 0:1 Lechia – Kroœnianka 0:3 Wis³oka Dêbi-
ca – Lechia 4:0

Podkarpacka liga trampkarzy
starszych

Stal Sanok – Lechia 4:0 Lechia – Igloopol Dê-
bica 0:3 Wis³oka Dêbica – Lechia 3:0

Lechia – Kroœnianka 1:2 (1:2)
Lechia: Æwiczak – Drozd, Rogó¿, Koza (41-D³u-
gosz), Froñ – Kot, Bartusik, Branas – Potwora,
Filipek, Charchut
Trampkarze Lechii pokazali siê z dobrej strony.
Raz po raz sunê³y ataki na bramkê Kroœnianki
za spraw¹ Filipka i Charchuta. Tymczasem pro-
wadzenie zdobyli goœcie. Gospodarzom uda³o
siê wyrównaæ, lecz po chwili znów kroœnianie
zdobyli bramkê. W drugiej po³owie wynik nie
uleg³ zmianie i tym samym trzy punkty poje-
cha³y do Krosna.

Klasa okrêgowa trampkarzy
m³odszych

Lechia – MULKS Pustynia 4:0 ( Babiarz, Œwie-
rad, Kopala) Lechia – Sokó³ Grodzisko 3:1 (Œwie-
rad, Szela, Branas dla Lechii)

Klasa okrêgowa m³odzików
starszych

Lechia – Paszczyniak 8:2 Górka Ropczyce –
Lechia 1:8

Tadeusz Lis

Pi³ka

no¿na
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Ogromnym sukcesem zakoñczy³ siê
udzia³ braci Szczypków – Andrzeja i Adama
w finale „VI Podkarpackiej Olimpiady Te-
nisa Sto³owego”. W turnieju, który rozegra-
no w hali „Podpromie” w Rzeszowie w dniu
8 maja br. w kategorii wiekowej 21-45 lat
zwyciê¿y³ Andrzej Szczypek a jego starszy
brat Adam zaj¹³ III miejsce. Sukces jest tym
wiêkszy, ¿e zawody te s¹ nieoficjalnymi mi-
strzostwami województwa w tenisie sto³o-
wym amatorów.

Przed fina³em wojewódzkim rozegrano
eliminacje powiatowe. Przeprowadzono je
w dniu 23 kwietnia b.r. w sêdziszowskiej hali
przy LO. Ka¿da gmina z powiatu ropczyc-
ko-sêdziszowskiego by³a reprezentowana
przez trzech zawodników i trzy zawodnicz-
ki w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, a reprezen-

tanci z gminy Sêdziszów M³p. potwierdzili
dominacjê w kilku kategoriach wiekowych.
Po dwóch najlepszych zawodników i dwie
najlepsze zawodniczki z zawodów powiato-
wych zakwalifikowa³o siê do etapu woje-
wódzkiego, o którym piszemy na wstêpie.

Zwyciêzcy zawodów powiatowych:
- kategoria dziewcz¹t do lat 14
1. Pocz¹tek Agata – gm. Sêdziszów M³p.
2. Chmura Aleksandra – gm. Ropczyce

- kategoria ch³opców do lat 14
1. Bokota Mateusz – gm. Wielopole
2. Kluk Artur – gm. Sêdziszów M³p.

- kategoria dziewcz¹t od 15 do 21 lat
Go³¹b Natalia – gm. Ropczyce
Marek Joanna – gm. Sêdziszów M³p.

- kategoria ch³opców od 15 do 21 lat
1. ¯ywiecki Pawe³ – gm. Wielopole
2. Róg Marcin – gm. Ropczyce

- kategoria kobiet od 21 do 45 lat
1. Szczepanek Anna – gm. Ropczyce
2. Skomra Renata – gm. Sêdziszów M³p.

- kategoria mê¿czyzn od 21 do 45 lat
1. Andrzej Szczypek – gm. Sêdziszów M³p.
2. Adam Szczypek - gm. Sêdziszów M³p.

- kategoria mê¿czyzn powy¿ej 45 lat
1. Jedynak Zdzis³aw – gm. Sêdziszów M³p.
2. Szot Andrzej - gm. Ropczyce

- kategoria osoby niepe³nosprawne -
dziewczêta

1. Kozak Ma³gorzata – gm. Sêdziszów M³p.
2. Sito Ewelina – gm. Sêdziszów M³p.

- kategoria osoby niepe³nosprawne -
ch³opcy

1. Bochnak Antoni – gm. Ropczyce
2. Chamera Damian – gm. Ropczyce

Jan Maroñ

SUKCES
BRACI

SZCZYPKÓW

Bracia Adam (z lewej) i Andrzej Szczypkowie – najlepsi w po-wiecie i województwie. Fot. J. Maroñ

Sport szkolny
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Czar-

nej Sêdziszowskiej w dniu 19.04.05 brali udzia³
w rejonowym turnieju w mini pi³ce rêcznej
ch³opców w Dêbicy, reprezentuj¹c powiat rop-
czycko-sêdziszowski. W turnieju tym bra³y udzia³
szko³y z:

Malinia – I miejsce
Dêbicy nr 9 –II miejsce
Czarnej Sêdz. –III miejsce
Kolbuszowej –IV miejsce
Po pasjonuj¹cej walce o II miejsce, SP nr 9

z Dêbicy pokona³a SP z Czarnej 7:5. Ostatecz-
nie Czarna zajê³a III miejsce.

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³
uznany Damian Majka z SP w Czarnej Sêdz.

Uczennice z SP w Czarnej Sêdz. w dniu
27.04.05 bra³y udzia³ turnieju mini koszykówki
w Maliniu, reprezentuj¹c powiat ropczycko-sê-
dziszowski. Na zawodach rejonowych spotka³y
siê szko³y z:

Malinia – I miejsce
Czarnej Sêdz. – II miejsce
Dêbicy nr 6 – III miejsce
Kolbuszowej – IV miejsce
Dziewczynki z Czarnej w ostatnim meczu

wywalczy³y sobie awans do pó³fina³u wojewódz-
kiego wygrywaj¹c z Kolbuszow¹ wysoko, bo a¿
20:4.

W dniu 29.04.05. odby³ siê fina³ wojewódz-
ki w sztafetowych biegach prze³ajowych
10x800m dziewcz¹t i 10x 1000m ch³opców.
Spotka³o siê tam po13 najlepszych dru¿yn z

województwa podkarpackiego. Dziewczynki
wywalczy³y VI miejsce, zaœ ch³opcy XI miejsce.
Podczas tego fina³u nasi uczniowie pokonali
swoich rywali z zawodów rejonowych.

IGRZYSKA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
ELIMINACJE GMINNE

(11.05.2005 – Sêdziszów M³p.)

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Dziewczêta
1. SP Czarna – 1023 pkt
2. SP Zagorzyce Dolne – 674 pkt
3. SP Zagorzyce Górne – 664 pkt
4. 4. SP Bêdziemyœl – 656 pkt
5. 5. SP Góra Ropczycka – 585 pkt
6. 6. SP Wolica Piaskowa – 435 pkt
Najlepsze wyniki indywidualne: Karolina

Pocz¹tek (SP Czarna) – 231 pkt, Iwona Ró¿añ-
ska (SP Czarna) – 219 pkt, Magdalena Ksi¹¿ek
(SP Czarna) – 217 pkt

Ch³opcy
1. SP Czarna 919 pkt
2. SP Krzywa 687 pkt
3. SP Borek Wielki 669 pkt
4. SP Bêdziemyœl 647 pkt
5. SP-3 Sêdziszów M³p. 644 pkt
6. SP Zagorzyce Dolne 587 pkt
7. SP Góra Ropczycka 532 pkt
8. SP Wolica Piaskowa 493 pkt
9. SP Zagorzyce Górne 480 pkt
Najlepsze wyniki indywidualne: Rafa³ Pas (SP

Czarna) – 197 pkt, Arkadiusz Je¿ (SP Czarna) –
190 pkt, Damian Majka (SP Czarna) – 184 pkt.

Dru¿yny, które zajê³y pier wsze miejsca za-
kwalifikowa³y siê do eliminacji powiatowych.

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Dziewczêta

1. SP Czarna – 375 pkt
2. SP Krzywa – 354 pkt
3. SP Wolica Piaskowa – 282 pkt
4. SP Zagorzyce Górne – 249 pkt
Najlepsze wyniki indywidualne: Patr ycja Za-

j¹c (SP Czarna) – 119 pkt, Justyna Bezara (SP
Krzywa) – 107 pkt, Ewa Rój (SP Krzywa) – 95 pkt
Ch³opcy

1. SP Krzywa – 320 pkt
2. SP Bêdziemyœl – 309 pkt
3. SP Zagorzyce Dolne – 255 pkt
4. SP Czarna – 253 pkt
5. SP-3 Sêdziszów – 235 pkt
6. SP Wolica Piaskowa – 221 pkt
7. SP Zagorzyce Górne – 208 pkt
Najlepsze wyniki indywidualne: Er yk Czap-

ka (SP Krzywa) – 95 pkt, Artur Zawisza (SP Krzy-
wa) – 89 pkt, Damian Tryczyñski (SP Bêdzie-
myœl) – 88 pkt

Dru¿yny, które zajê³y pierwsze miejsca za-
kwalifikowa³y siê do eliminacji powiatowych.

GIMNAZJALNA LIGA
LEKKOATLETYCZNA

12 maja 2005 r. w Sêdziszowie M³p. odby³a
siê gimnazjalna liga lekkoatletyczna dziewcz¹t
i ch³opców. Z 15-osobowej dru¿yny, startuj¹cej
w piêciu konkurencjach, wyniki 12 najlepszych
zawodników liczy³y siê do klasyfikacji dru¿yno-
wej. Rywalizacja sportowa sta³a na wyrównanym
poziomie, wszyscy walczyli o awans na zawody
powiatowe.

Wyniki:
Dziewczêta

Sêdziszów – 882 pkt
Czarna – 872 pkt
Zagorzyce – 850 pkt

Ch³opcy
Sêdziszów – 1011 pkt
Czarna – 982 pkt
Zagorzyce – 941 pkt

Grzegorz Wolak
Renata Skomra

Sukces Renaty Skomry
Kolejny znakomity wystêp zanotowa³a na swoim koncie lekkoatletka z Czarnej Sêdziszowskiej

Renata Skomra. 7maja 2005 r., wspólnie z ponad pó³tora tysi¹cem uczestników , wystartowa³a w IV
Cracovia Maraton, imprezie organizowanej przez Roberta Korzeniowskiego. Na dystansie 21,095
km osi¹gnê³a wynik 1:30:59, co da³o jej 3 lokatê.

22 maja wyst¹pi³a w Bóbrce k/Krosna na dystansie 10 km.
Kolejny start Renata Skomra planuje 29 maja, w Giedlarowej k/Le¿ajska, na dystansie 6,6 km.

(-)
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach i Sêdziszowie Ma³opolskim

czerwiec 2005 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

FINA£?
Za to, ¿e bogatszy

chcia³ byæ Lew bogaty
Zosta³ os¹dzony

i poszed³ za kraty.
Opinia publiczna

jednak nie idiotka
Wie dobrze, ¿e Lew ten

to tu tylko ...p³otka.

 EUFEMIZM

Zamiast prosto z mostu
powiedzieæ, ¿e „kradnie”’

S³owa siê ³agodzi
- mówi nieco ³adniej:

„Zmienia w³aœciciela”, „po¿ycza”,
a zw³aszcza
„Cudz¹ rzecz zaw³aszcza”.

Ale to ju¿ szczyty
i najwiêksze drañstwo,

Gdy to co zaw³aszcza
 to jest ca³e pañstwo!

 USTAWA

Wystarczy rozwód
wzi¹æ na papierze

I ju¿ siê forsê
na dzieci bierze.

 ZAWODY

Gdy szko³ê wybiera
w ¿yciu cz³owiek m³ody

Kusz¹ atrakcjami
go ró¿ne zawody,

Ale gdy j¹ skoñczy,
ujawnia praktyka

PóŸniej jeszcze jeden
- ten co go spotyka!

 15.05.2005.


