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1. 7 sierpnia na sêdziszowskim rynku w
ramach IVMiêdzynarodowych Spotkañ
Folklorystycznych mieli�my mo¿liwo�æ
obejrzenia wystêpów zespo³ów STROP-
KOVCAN ze S³owacji, THE GALLOW-
MILL BILLIES ze Szkocji, HALICZA z
Ropczyc i naszych ROCHÓW. Prezen-
towane przez nich tañce i przy�piewki
spotka³y siê z uznaniem publiczno�ci,
która nagradza³a wszystkich wykonaw-
ców rzêsistymi brawami. Spotkania by³y
trzeci¹ w tym roku imprez¹ prezentu-
j¹c¹ kulturê ludow¹. Wmaju oklaskiwa-
li�my bowiem zespo³y podczas XXV Jar-
marku Folklorystycznego, a w lipcu
uczestników �wiatowego Festiwalu Po-
lonijnych Zespo³ów Folklorystycznych.

2. W czasie wakacji imprezy rozrywkowe, fe-
stynyodbywaj¹siêtak¿ewmiejscowo�ciach
wiejskich, a ich organizatorzy staraj¹ siê
zapewniæ jaknajwiêcej atrakcji.Wieledzie-
ci idoros³ychzgromadzi³y festynywWolicy
£ugowej i ZagorzycachDolnych. Festyn w
Zagorzycach Dolnych towarzyszy³ gmin-
nym zawodom sportowo-po¿arniczym, w
których wziê³o udzia³ 13 jednostek OSP.
Zawody by³y okazj¹ do sprawdzenia umie-
jêtno�ci i mobilno�ci stra¿aków ochotni-
ków i zakoñczy³y siê zwyciêstwemgospoda-
rzy pokazuj¹c, ¿e jednostkiOSP s¹ dobrze
przygotowane do gaszenia po¿arów i
ochronynaszegomienia.

3. W przerwie miêdzy meczami ligowymi
pi³karze8dru¿ynuczestniczyliw rozgryw-
kach o Puchar Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Zakoñczy³y siê one zwyciêstwem
�Korony� Góra Ropczycka, która w me-
czu fina³owym pokona³a zespó³ �Piasta�
Wolica Piaskowa. Miejsce III wywalczyli
juniorzy �Lechii� Sêdziszów M³p. poko-
nuj¹c pi³karzy �Plonu� Klêczany. Zawod-
nikom, trenerom idzia³aczomwszystkich
klubów bior¹cych udzia³ w rozgrywkach
dziêkujê w imieniu w³asnym i kibiców za
wiele sportowych emocji i grê zgodn¹ z
zasadami fair-play.

4. Trwaj¹ prace remontowe w budynku
hotelowym na stadionie �Lechii�. Po
wyremontowaniu ³azienki, na wakacjach
wymieniono 5 okien, wymalowano ko-
rytarz i klatkê schodow¹, dokonano re-

generacji pokrycia dachowego. Wszyst-
kie roboty, poza regeneracj¹ dachu,
wykonali pracownicy zatrudnieni w
gminie w ramach robót publicznych.
Warto�æ prac remontowych wynosi oko-
³o 20 tys. z³. Za stadionem treningowym
wybudowano tak¿e boisko do gry w siat-
kówkê pla¿ow¹, zapraszam amatorów tej
dyscypliny do korzystania z niego.

5. 1 wrze�nia 3145 uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów rozpocznie w na-
szej gminie nowy rok szkolny, a wakacje
oka¿¹ siê dla nich ju¿ tylko wspomnie-
niem.Wprzerwiewakacyjnejwwielu szko-
³ach przeprowadzono remonty sal lek-
cyjnych (malowanie, wymianawyk³adzin
pod³ogowych), ³azienek, dachów, a spra-
wy zwi¹zane zprzygotowaniemgminnych
placówek o�wiatowych do rozpoczêcia
zajêæ lekcyjnych by³y m. in. tematem na-
rady z dyrektorami szkó³, która odby³a
siê 22 sierpnia. Chcia³bym równie¿ poin-
formowaæ, ¿e do 15wrze�niamo¿na sk³a-
daæ wnioski o szkolne stypendium socjal-
ne na bie¿¹cy rok szkolny. O jego przy-
znaniemog¹ ubiegaæ siê uczniowie w ro-
dzinach, których dochód na cz³onka
rodziny nie przekracza 316 z³.

6. W ostatnich dniach lipca firma Hydro-
geowiert z Przemy�la rozpoczê³a budo-
wê kanalizacji sanitarnej obejmuj¹cej
osiedle Rêdziny i ulice: Kolbuszowsk¹,
£ugow¹, Konopnickiej, G³owackiego i
Piaskow¹.Zakoñczenie tej inwestycji pla-
nowane jest na 30 wrze�nia 2006 r. Przy-
pominammieszkañcomodokonywaniu
wp³at na budowê przy³¹czy kanalizacyj-
nych zgodnie z zawartymi umowami.
Ukoñczononatomiast budowê kanaliza-
cji sanitarnej na tzw. �trójk¹cie� w obrê-
bie ulicWêglowskiego,Weso³ej i E4. Suk-
cesywne uzbrajanie terenu powoduje, ¿e
kolejni w³a�ciciele dzia³ek rozpoczynaj¹
budowê domów, a ich ciekawa architek-
tura zapowiada powstanie ³adnego i no-
woczesnego osiedlamieszkaniowego.

7. Kontynuowane s¹ tak¿e prace remon-
towedróg i ulic.Wostatnimczasiemiesz-
kañcy Os. 500-lecia i wszyscy, którzy w
pi¹tki zmierzaj¹ na plac targowy zauwa-
¿yli, ¿e chodnik przy ul. Armii Krajowej
przesta³ byæ swoistym torem przeszkód.
Za kwotê blisko 85 tys. z³ po³o¿ononow¹,
estetyczn¹ kostkê brukow¹. Zosta³ tak-
¿e rozstrzygniêty przetarg na remont
ulicy Blich (warto�æ robót � 41 tys. z³),
która jako jedyna w centrum miasta
posiada nawierzchniê ¿wirow¹. Zakoñ-
czenie jej remontu zaplanowano na 27
wrze�nia br. A skoro mowa o przetar-
gach, to jeszcze w III kwartale br. odbê-
dzie siê przetarg na rozbudowê oczysz-
czalni �cieków (12 wrze�nia), remont
Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. (30

wrze�nia), budowê ul. �w. Franciszka (31
sierpnia) i budowê sieci wodoci¹gowej
w Zagorzycach � etap III.

8. Gmina otrzyma³a dofinansowanie w wy-
soko�ci 241 tys. z³ na projekt pn. �Reno-
wacja i rewaloryzacja zasobów przyrod-
niczo � kulturowych w zabytkowym par-
kuwGórzeRopczyckiej�.Pozyskanepie-
ni¹dze pozwol¹ na odbudowê kaplicy
znajduj¹cej siê w parku, budowê �cie¿ek
spacerowych, odwodnienie terenu, wy-
konanie nowych nasadzeñ drzew i krze-
wów. Wniosek ten zosta³ z³o¿ony w ra-
mach Sektorowego ProgramuOperacyj-
nego w zakresie priorytetu �Zrównowa-
¿ony rozwój obszarów wiejskich� dzia³a-
nie: �Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego�.

9. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody zakoñ-
czono ¿niwa, a 21 sierpnia odby³y siê do-
¿ynki gminne.Grupywieñcowe zaprezen-
towa³y wykonane przez siebie piêkne
wieñce z ró¿nego rodzaju k³osów, ziaren
zbó¿, ozdobione kwiatami, owocami i
zio³ami. Do¿ynki by³y okazj¹ do wyra¿e-
nia szacunkudla ciê¿kiej pracy rolnika, a
tak¿e wdziêczno�ci za to, ¿e na naszych
sto³ach nie brakuje chleba. ¯yczê wszyst-
kim dzia³kowiczom i rolnikom, aby ich
ciê¿ka praca dawa³a im satysfakcjê, by³a
zawsze doceniana i op³acalna.

10. Reprezentacja Urzêdu Gminy w Sêdzi-
szowie M³p. zdoby³a w dniu 19 sierpnia
br. I miejsce w zawodach strzeleckich z
pistoletu wojskowego w grupie samo-
rz¹dowej o PucharWojskowegoKomen-
danta Uzupe³nieñ w Mielcu. Rywaliza-
cja by³a bardzo zaciêta, a o zwyciêstwie

nad dru¿yn¹ Starostwa Powiatowego w
Ropczycach, która zajê³a II miejsce, za-
decydowa³a wiêksza liczba �dziesi¹tek�.
Gratulujê sukcesu i mam nadziejê, ¿e
nasi zawodnicy w kolejnych edycjach
zawodów zdobêd¹ puchar na sta³e.
Wystarczy powtórzyæ tegoroczny wynik
w latach 2006 i 2007.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie
Serdecznie dziêkujemy sponsorom oraz wszystkim osobom i instytucjom, które
wspomog³y nasze dzia³ania zmierzaj¹ce do sprawnego zorganizowania i prze-
biegu festynu sportowo-rekreacyjno-ekologicznego wWolicy £ugowej.

OrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzy
(obszerna relacja z imprezy w nastêpnym numerze Biuletynu)
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Od kiedy istnieje firma ZURBTRAK?
Dzia³alno�æ na w³asny rachunek prowa-

dzê od 30 marca 1973 roku. Na pocz¹tku
prowadzi³em zak³ad us³ugowo-remontowo-

budowlany, jednak prace te charakteryzo-

wa³y siê du¿¹ sezonowo�ci¹. W trosce o pra-
cowników, by nie zwalniaæ ich po sezonie, w

1994 roku kupi³em ma³y tartak w Witkowi-
cach, gdzie z kolei praca trwa³a w sezonach

jesienno-zimowych. Wtedy

powsta³ ZURBTRAK.
A kiedy sprowadzi³ siê

Pan do Zagorzyc?
W 1999 roku postanowi-

³em wydzier¿awiæ od Kó³ka

Rolniczego w Zagorzycach wolny plac.
Jest tutaj ok. 0,5 ha terenu i kilka budyn-

ków produkcyjno-administracyjnych. Czê-
�ciowo utwardzi³em ten teren, ok. 300 m

jest pod zadaszeniem, choæ to ci¹gle za

ma³o, by uniezale¿niæ siê od warunków po-
godowych. Du¿ym atutem tego terenu jest

jego umiejscowienie i mo¿liwo�æ rozbudo-
wy.

Ile osób zatrudnia Pan w chwili obecnej?

Obecnie zatrudniam 12 osób, a w sezo-
nie oko³o 20. Mam mo¿liwo�æ zatrudnienia

wiêkszej liczby pracowników, jednak ograni-
cza mnie niejasna sytuacja z w³asno�ci¹ tere-

nu. Bardzo chêtnie odkupi³bym od Kó³ka

Rolniczego teren, który u¿ytkujê, lub podpi-
sa³ d³ugoterminow¹ umowê dzier¿awy. Z³o-

¿y³emZarz¹dowiKó³kaRolniczego stosown¹

propozycjê i czekamna odpowied�.W chwi-
li obecnej niemogê zbyt wiele inwestowaæ w

teren, z którego nie wiem kiedy zostanê wy-
proszony. Uregulowanie tej sprawy jest bar-

dzo wa¿ne, bowiem Pañstwowa Inspekcja

Pracy dopu�ci³a jedynie warunkowo prowa-
dzenie dalszej produkcji w zak³adzie.Wd³u¿-

szej perspektywie muszê zainwestowaæ nie-
ma³e �rodki, by spe³niæ warunki stawiane

przez inspektorów PIP. Najwa¿niejsze wymo-

gi, któremuszê spe³niæ to: wymiana pokrycia
dachowego, budowa kompletnego wêz³a

sanitarnego, ogrzewanie szatni itp.
Na co jest ukierunkowana produkcja w

ZURBTRAKU?

Produkujemy g³ównie elementy do pro-

dukcji mebli i pod³óg, wytwarzamy pó³pro-
dukt z drzewa li�ciastego, g³ównie buk, d¹b.

Kto jest g³ównym odbiorc¹?
Najwiêkszymodbiorc¹ jest przedsiêbior-

stwo z Kolbuszowej które przerabia dalej

nasz produkt, g³ównie poprzez wysuszenie
go i eksportuje do krajów zachodnich. Nie-

stety, my na razie nie mo¿emy sobie pozwo-
liæ na wybudowanie suszarni.

Co zmieni³o siê w przemy�le drzewnym
na prze³omie ostatnich lat?

Mimo sta³ego wzrostu kosztów produk-

cji, na rynku cenywyrobów stale spadaj¹. Na-
le¿y d¹¿yæ do obni¿enia kosztów, wymieniaæ

maszyny na bardziej efektywne, nie koñczyæ
produkcji na pó³produkcie, tylko sprzeda-

waæ produkt finalny. Sta³e inwestowanie w

nowe technologie, rozbudowa produkcji i
sprzeda¿ gotowych produktów to przysz³o�æ.

Co jaki� czas mówi siê o brakach drew-
na na rynku � jak Pan sobie radzi z tym

problemem?

By³y takie okresy, ale wydaje mi siê ¿e to

Pan Adam Ocha³ chcia³by inwestowaæ w firmê, lecz nie czuje siê gospodarzem na u¿ytkowa-
nym przez siebie terenie.

nie wynika³o z braku drewna, tylko z polity-
ki Lasów Pañstwowych jako g³ównego do-

stawcy drewna. W chwili obecnej nie ma
¿adnych problemów z nabyciem surowca.

Czy jest Pan zrzeszony w jakiej� organi-

zacji zajmuj¹cej siê obróbka drewna?
Stricte obróbk¹ drewna nie, ale jestem

cz³onkiemCechuRzemios³ Ró¿nych wRop-
czycach. Kiedy� przynale¿no�æ do cechu

by³a obowi¹zkowa,

obecnie nie jest. Je-
stem delegatem na

zjazd cechu wRzeszo-
wie. Pomimo, ¿e przy-

nale¿no�æ w chwili

obecnej nie jest obo-
wi¹zkowa, zachêca³-

bymdo zrzeszania siê.
Przynale¿no�æ jest

bezp³atna, a korzy�ci

mog¹ siê okazaæ
du¿e, chocia¿by z wy-

miany do�wiadczeñ
miedzy rzemie�lnika-

mi z kraju i zagranicy.

Jakie ma Pan pla-
ny naprzysz³o�æ, zwi¹-

zane z firm¹?
Przysz³o�ci¹ s¹ tyl-

ko inwestycje, sprze-

da¿ finalnego pro-
duktu i sta³e zwiêksza-

nie asortymentu. Bar-

dzo du¿o pomagaj¹
mi w pracy dwaj syno-

wie,my�lê, ¿e z czasemprzejm¹wiêksz¹ czê�æ
obowi¹zków.

A jak spêdza Pan wolny czas?

Oj z tym to ciê¿ko, naprawdê bardzo
ciê¿ko wygospodarowaæ woln¹ chwilê. Ale

kiedy trafi siê wolny czas, to staram siê jak
najwiêcej po�wiêciæ go rodzinie, a szczegól-

nie wnuczkom. Od czasu do czasu lubiê w

sezonie wybraæ siê na grzyby, by w zaciszu
lasu zapomnieæ choæ na chwilê o k³opotach

i troskach.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê dalszych

sukcesów.

Rozmawia³ Grzegorz Wrona

Firma wytwarza pó³produkty do produkcji mebli i pod³óg. Fot. G. Wrona (3)Zurbtrak zatrudnia na sta³e 12 osób, a móg³by wiêcej.
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q Prezydent RP zarz¹dzi³ na niedzielê 25

wrze�nia br. wybory do Sejmu i Senatu
RP, lokale wyborcze czynne bêd¹ w dniu

wyborów w godz. 6.00�20.00,

q Burmistrz SêdziszowaM³p. ustali³ siedziby
Obwodowych Komisji Wyborczych, doko-

nano tylko jednej zmiany w stosunku do
dotychczasowej lokalizacji, w Klêczanch

siedzibê Komisji przeniesiono do nowej

szko³y, szczegó³owy wykaz znajduje siê w
bie¿¹cym numerze Biuletynu (str. 5),

q Burmistrz Sêdziszowa M³p. do 4 wrze�nia
br. powo³a 21 Obwodowych Komisji Wy-

borczych, ka¿d¹maksymalniew11-osobo-

wym sk³adzie, w tym: 10 osób zg³oszonych
przez komitety wyborcze oraz po 1 osobie

spo�ródpracownikówUrzêduMiejskiego,
q w dniach 12-16 wrze�nia br. ka¿dy wybor-

ca z terenu gminy SêdziszówM³p. bêdzie

móg³ sprawdziæ czy figuruje w spisie wy-

borców, czynno�ci tej mo¿na dokonaæ w
Urzêdzie Miejskim (pokój nr 6)

q do 15 wrze�nia br. osoby czasowo prze-

bywaj¹ce na obszarze naszej gminy lub
nigdzie niezamieszka³e mog¹ sk³adaæ

wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ wUrzêdzieMiej-

skim, (pokój nr 6),

q do 15 wrze�nia br. osoby niepe³nospraw-
nemog¹ sk³adaæ wniosek o dopisanie ich

do spisu wyborców, w wybranym obwo-
dzie g³osowania na obszarze naszej gmi-

ny, czynno�ci dopisaniamo¿na dokonaæ

w Urzêdzie Miejskim (pokój nr 6),
q wyborca, który na dzieñ wyborów pla-

nuje wyjazd poza miejsce zamieszkania,
a bêdzie chcia³ uczestniczyæ w wyborach,

musi wybraæ w terminie do 23 wrze�nia

br. za�wiadczenie o prawie do g³osowa-
nia (Urz¹d Miejski, pokój nr 6), z takim

za�wiadczeniem mo¿na g³osowaæ w do-
wolnym lokalu wyborczym w kraju.

q w okrêgu rzeszowsko � tarnobrzeskim o

15 mandatów poselskich ubiega siê 284
kandydatów, natomiast o 3 mandaty se-

natorskie rywalizowaæ bêdzie 14 kandy-
datów,

q przed przyst¹pieniemdo g³osowania ka¿-

dy wyborca bêdzie musia³ bezwzglêdnie
okazaæ Komisji dokument umo¿liwiaj¹cy

stwierdzenie jego to¿samo�ci,
q ka¿dy wyborca otrzyma dwie karty do

g³osowania, jedna � bia³a bêdzie mia³a

postaæ broszury, w której znajd¹ siê kan-
dydaci do Sejmu, druga � ¿ó³ta zawiera-

j¹ca kandydatów do Senatu,
q w wyborach do Sejmu g³osujemy stawia-

j¹c znak �x� w kratce po lewej stronie

tylko jednego kandydata,
q w wyborach do Senatu w okrêgu rzeszow-

sko � tarnobrzeskim, w którymm.in. znaj-
duje siê gmina Sêdziszów M³p. g³osujemy

stawiaj¹c znak �x� w kratce z lewej strony

oboknazwisknajwy¿ej trzechkandydatów,
Sekretarz Gminy

Jan Maroñ

Szko³a PodstawowaNr 2wSêdziszowieM³p.

- malowanie korytarza górnego
- malowanie gabinetu dyrektora
- malowanie listewek przy�ciennych w 2 sa-

lach lekcyjnych
Szko³a PodstawowaNr 3wSêdziszowieM³p.

- malowanie barierek przy schodach
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej
- zerwanie i po³o¿enie wyk³adziny w 2 sa-

lach lekcyjnych.
Szko³a Podstawowa w Bêdziemy�lu

- pomalowanie zabrudzeñ w salach, kory-
tarzach,
- malowanie siatki ogrodzeniowej

Szko³a Podstawowa w Boreczku
- renowacja pokrycia dachowego

- malowanie sprzêtu sportowego
- pomalowanie zabrudzeñ w salach lekcyj-
nych i korytarzach

Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim
- pomalowaniezabrudzeñwsalach lekcyjnych

- naprawa rynien
- u³o¿enie chodnika w obej�ciu szkolnym
przez sponsora

Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdz.
- pomalowanie zabrudzeñ w salach, kory-

tarzu
- malowanie sanitariatów
Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej

- malowanie 1 sali lekcyjnej

Dwumiesiêczna letnia kaniku³a to doskona³y okres na przeprowadzenie nie-Dwumiesiêczna letnia kaniku³a to doskona³y okres na przeprowadzenie nie-Dwumiesiêczna letnia kaniku³a to doskona³y okres na przeprowadzenie nie-Dwumiesiêczna letnia kaniku³a to doskona³y okres na przeprowadzenie nie-Dwumiesiêczna letnia kaniku³a to doskona³y okres na przeprowadzenie nie-
zbêdnych remontów w placówkach o�wiatowych. Eksploatowane w ci¹gu rokuzbêdnych remontów w placówkach o�wiatowych. Eksploatowane w ci¹gu rokuzbêdnych remontów w placówkach o�wiatowych. Eksploatowane w ci¹gu rokuzbêdnych remontów w placówkach o�wiatowych. Eksploatowane w ci¹gu rokuzbêdnych remontów w placówkach o�wiatowych. Eksploatowane w ci¹gu roku
szkolnego sale lekcyjne, korytarze, szkolne sprzêty wymagaj¹ renowacji, byszkolnego sale lekcyjne, korytarze, szkolne sprzêty wymagaj¹ renowacji, byszkolnego sale lekcyjne, korytarze, szkolne sprzêty wymagaj¹ renowacji, byszkolnego sale lekcyjne, korytarze, szkolne sprzêty wymagaj¹ renowacji, byszkolnego sale lekcyjne, korytarze, szkolne sprzêty wymagaj¹ renowacji, by
móc nadal s³u¿yæ uczniom i nauczycielom. Poni¿ej prezentujemy wykaz pracmóc nadal s³u¿yæ uczniom i nauczycielom. Poni¿ej prezentujemy wykaz pracmóc nadal s³u¿yæ uczniom i nauczycielom. Poni¿ej prezentujemy wykaz pracmóc nadal s³u¿yæ uczniom i nauczycielom. Poni¿ej prezentujemy wykaz pracmóc nadal s³u¿yæ uczniom i nauczycielom. Poni¿ej prezentujemy wykaz prac
remontowych, wykonanych w placówkach o�wiatowych podczas tegorocznychremontowych, wykonanych w placówkach o�wiatowych podczas tegorocznychremontowych, wykonanych w placówkach o�wiatowych podczas tegorocznychremontowych, wykonanych w placówkach o�wiatowych podczas tegorocznychremontowych, wykonanych w placówkach o�wiatowych podczas tegorocznych
wakacj i .wakacj i .wakacj i .wakacj i .wakacj i .

- malowanie pokoju nauczycielskiego

- malowanie gabinetu dyrektorskiego i lam-
perii
- wykonanie schodów z p³ytek do boiska

sportowego
- malowanie kuchni w przedszkolu

Szko³a Podstawowa w Kawêczynie
- malowanie korytarzy
- malowanie zabrudzeñ w salach lekcyjnych

- wymiana lamp
Szko³a Podstawowa w Klêczanach

- u³o¿enie p³ytek w gabinecie profilaktyki
zdrowotnej
- pomalowanie zabrudzeñ w salach lekcyj-

nych
- pomalowanie zabrudzeñ na korytarzach

Szko³a Podstawowa w Krzywej
- pomalowanie zabrudzeñ w salach lekcyj-
nych

- pomalowanie sali gimnastycznej
- remont i odnowienie mebli w sali lekcyj-

nej
- odnowienie gabinetu dyrektorskiego
- wymiana l drzwi

Szko³a Podstawowa w Szkodnej
- u³o¿enie p³ytek, malowanie i wymiana

drzwi w gabinecie profilaktyki zdrowotnej
Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej
- odnowienie i pomalowanie elewacji ze-

wnêtrznej w Przedszkolu

- malowanie wszystkich okien w szkole i

Przedszkolu
Szko³a Podstawowa w ZagorzycachDolnych
- podwy¿szenie ogrodzenia szkolnego na

d³ugo�ci 30m i urz¹dzenie boiska do ko-
szykówki oraz skoczni w dal

- malowanie l pomieszczenia szkolnego
Szko³a PodstawowawZagorzycachGórnych

- pomalowanie zabrudzeñ w salach lekcyj-
nych i na korytarzach
- pog³êbienie rowu odwadniaj¹cego � ka-
nalizacji deszczowej
PublicznePrzedszkoleNr lwSêdziszowieM³p.

- pomalowanie zabrudzeñ w kuchni, salach
- pomalowanie korytarzy
PublicznePrzedszkoleNr2wSêdziszowieM³p.

- malowanie kuchni i sali lekcyjnej
Gimnazjum wCzarnej Sêdz.

- malowanie lsali lekcyjnej
- odnowa parkietu w l Sali lekcyjnej
- pomalowanie wszystkich sanitariatów

- zamontowanie listew odbojowych w kla-
sach � wykonane przez sponsora
- pomalowanie zabrudzeñwewszystkich kla-
sach
Gimnazjum Zagorzycach Górnych

- malowanie 2 sal lekcyjnych
- pomalowanie zabrudzeñ

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
- malowanie mebli i podsadzki w gabinecie
higieny szkolnej

- malowanie lamperii i �cian w klasach, na
korytarzach i w przewi¹zce

- malowanie sanitariatów u dziewcz¹t
- pomalowanie zabrudzeñ w klasach
- pomalowanie lamperii i �cian w kuchni

- zabezpieczenie listewek ochronnych na
�cianach bocznych

Oprac. Anna Budziñska
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomo�ciami (tj. Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiegoBurmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiegoBurmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiegoBurmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiegoBurmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:og³asza:og³asza:og³asza:og³asza:

2) nieruchomo�ci po³o¿onej w SêdziszowieM³p. przy ulicy

Dzia³kowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³-

ki:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

1) nieruchomo�ci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. pomiê-

dzy ulicami: Wêglowskiego, Weso³a oraz drog¹ krajow¹

nr 4, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

3) nieruchomo�ci po³o¿onej w SêdziszowieM³p. przy ulicy

Piaskowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:

nieruchomo�ci zabudowanej po³o¿onej wBorkuWielkim(bu-

dynek by³ego Przedszkola) oznaczonej w ewidencji gruntów

jako dzia³ka nr 466 o pow. 0,20 ha

- cena wywo³awcza � 70 000 z³, wadium � 10 000 z³

Dzia³ka przeznaczona pod us³ugi z dopuszczeniem funkcji

mieszkaniowej.

UWAGA!

Dowylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych (z wyj¹tkiem

dz. nr 466wBorkuWielkim) zostanie doliczony podatekVAT

wwysoko�ci 22%.

Przetarg odbêdzie siê 29 wrze�nia 2005r. (czwartek) o

godz. 10.00wbudynkuUrzêduMiejskiegowSêdziszowieM³p.,

ul. Rynek 1 pok. nr 10.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie

wadiumna konto 83917200030000049120000020Bank Spó³-

dzielczy w SêdziszowieM³p. najpó�niej do dnia 26.09.2005r.

Wp³aceniemaksymalnego wadiumupowa¿nia uczestnika

przetargu do udzia³u w licytacji wszystkich dzia³ek bior¹cych

udzia³ w przetargu leczmo¿e on zostaæ kandydatemdo naby-

cia tylko jednej dzia³ki.

Szczegó³owe informacjemo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzê-

du (budynek by³egoWarmetu pok. nr 11 lub 12).
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WYDZIA£ DRÓG
Ø W ramach zawartego porozumienia z

Gmin¹ Sêdziszów M³p. na przestrzeni
bie¿¹cego roku, przy wspó³udziale �rod-
ków finansowych z bud¿etu Gminy Sê-
dziszów M³p. i z bud¿etu Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego bêd¹ realizowa-
ne nastêpuj¹ce zadania:
1. Odnowa nawierzchni drogi Cierpisz-
Krzywa-Olchowa w m. Czarna Sêdzi-
szowska i Cierpisz na d³ugo�ci 2,9 km
przy udziale �rodków finansowych z
bud¿etu Powiatu w wysoko�ci 463
766,37 z³otych � z bud¿etu Gminy 80
000,00 z³otych.

2. Przebudowa chodnika w ci¹-
gu ulicy powiatowej Partyzan-
tów w Sêdziszowie M³p. przy
udziale �rodków z bud¿etu
Powiatu w wysoko�ci 10
000,00 z³otych i z bud¿etu
Gminy 30 000,00 z³otych.

3. Budowa sygnalizacji �wietl-
nej na skrzy¿owaniu ulic:
Weso³ej, Wêglowskiego, 3-go
Maja i Fabrycznej w Sêdziszo-
wie M³p. wraz z towarzysz¹-
cymi robotami drogowymi
przy udziale �rodków finan-
sowych z bud¿etu Powiatu
193 078,44 z³otych i z bud¿e-
tu Gminy 40 000 z³otych.

Ø Zatwierdzony zosta³ przetarg nieograni-
czonyna �Odnowênawierzchnibitumicz-
nej drogi powiatowej Nr 132R Ocieka �
Kamionka w m. Ocieka� na d³ugo�ci 1,3
km. Jako najkorzystniejsza przyjêta zosta-
³a oferta Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa.
Obecnie prowadzone s¹ roboty zakoñ-
czeniowe zwi¹zane z odnow¹ w/w drogi.

ØØØØØ Zarz¹d Powiatu postanowi³ zakupiæ pod
potrzebyWydzia³uDrógPowiatowychSta-
rostwaPowiatowegosamochódtowarowo-
osobowy. Inwestycja ta pozwoli na znacz-
nie szybsze rozpatrywanie interwencji ze
stronymieszkañcówpowiatuorazprzewóz
niezbêdnego sprzêtu imateria³ów.

ØØØØØ W celu poprawy oznakowania dróg po-
wiatowych zakupione zosta³y znaki dro-
gowe pionowe wraz z konstrukcj¹ mon-
ta¿ow¹ na kwotê oko³o 18 tys. z³.

Ø Nawniosek Zarz¹du PowiatuMieleckie-
go Zarz¹d wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w
sprawie pozbawienia kategorii drogi po-
wiatowej nastêpuj¹cych dróg powiato-
wych:
wNr 1190R ulicy Solskiego w Mielcu,
wNr1191RulicyKusociñskiegowMielcu,
wodcinka drogi powiatowej Nr 1189R
ul. Biernackiego i Chopina w Mielcu.

ØØØØØ Zarz¹d uzgodni³ projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzenne-
go wGminieOstrówwmiejscowo�ciach:
Ostrów, Borek Ma³y, ¯d¿ary.

INWESTYCJE
Ø Kontynuowane s¹ prace realizowane w

ramach zadania inwestycyjnego pn.
�Rozbudowa i modernizacja budynków
Przychodni Zdrowia w Sêdziszowie
M³p�. Ca³kowity koszt inwestycji wyno-
siæ bêdzie 1 mln 170 tys. z³otych, przy

czym 75% stanowi dofinansowanie ze
�rodków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
10% z bud¿etu Pañstwa. Pozosta³a czê�æ
�rodków zabezpieczona jest z bud¿etu
Powiatu, bez udzia³u �rodków w³asnych
Gminy Sêdziszów M³p. Aktualnie pro-
wadzone s¹ zgodnie z harmonogramem
robót dalsze roboty budowlano � insta-
lacyjne na obiekcie Przychodni Zdro-
wia, wykonywane s¹:
- tynki wewnêtrzne na I piêtrze i w czê-
�ci pomieszczeñ piwnic,

- monta¿ stolarki okiennej piwnicznej,

- pod³o¿a betonowe w pomieszcze-
niach I piêtra.

Po wykonaniu w/w robót bêd¹ realizo-
wane roboty wykoñczeniowe takie jak:
malarskie, uk³adanie p³ytek �ciennych i
pod³ogowych, monta¿ osprzêtu elek-
trycznego i instalacyjnego itp. Termin
wykonania ca³o�ci robót okre�lony zo-
sta³ na dzieñ 30 grudnia 2005 roku.

Ø Zarz¹d Powiatu Ropczycko � Sêdziszow-
skiegozatwierdzi³wynikiprzetargunieogra-
niczonego dotycz¹cego kredytu na zada-
nia inwestycyjne powiatu. Najkorzystniej-
sza zosta³a wybrana oferta z³o¿ona przez
PodkarpackiBankSpó³dzielczywSanoku.

Ø Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetarg nie-
ograniczony na �Wykonanie remontu
wewnêtrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji wodno-kana-
lizacyjnej w budynku Internatu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach przy
ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Na-
uczycielskiego Kolegium Jêzyków Ob-
cych�. Jako najkorzystniejsza przyjêta
zosta³a oferta firmy: Handlowo � Us³u-
gowy Zak³ad Instalacji Sanitarnych i
Gazowych �SANTEX� z SêdziszowaM³p.

GOSPODARKANIERUCHOMO�CIAMI
ØØØØØ Zarz¹d Powiatu postanowi³ udzieliæ bo-

nifikatywwysoko�ci 30%odwarto�ci usta-
lonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego
na sprzeda¿ w trybie bezprzetargowym
nieruchomo�ci po³o¿onych w pasie dro-
gowympod budownictwomieszkaniowe
� dzia³ek nr: 1685/8, 1685/9, 1685/11,
po³o¿onych w Sêdziszowie M³p.

EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA
Ø W szko³ach prowadzonych przez Powiat

trwaj¹ przygotowania do rozpoczêcia

nowego roku szkolnego 2005/2006. 25
sierpnia br. powo³ana przez Zarz¹d Ko-
misja konkursowaprzeprowadzi konkurs
na stanowisko Dyrektora Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w
Ropczycach.

Ø Od 1 pa�dziernika br. rozpocznie dzia-
³alno�æNauczycielskieKolegiumJêzyków
Obcych wRopczycach. Przyszli studenci
to przedewszystkim tegorocznimaturzy-
�ci, w znacznej wiêkszo�ci mieszkañcy
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Kandydatami s¹ te¿ mieszkañcy powia-
tów s¹siednich. Opiekunem naukowym
Kolegium jest profesorGrzegorz Klepar-
ski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

INNE
Ø Zarz¹d Powiatu wrazi³ pozytywn¹ opi-

niê do wniosku o dotacjê na wsparcie
dzia³añ finansowych SP ZOZ Ropczyce
z Programu Pomocy Publicznej
i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

Ø Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ z wnioskiem do
Rady Powiatu w sprawie okre�lenia za-
sad ca³kowitego lub czê�ciowego zwal-
niania oraz odstêpowania od ustalenia
op³at osobom zobowi¹zanym uiszczaæ je
za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej
w placówce opiekuñczo �wychowawczej.

ØØØØØ Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ z wnioskiem do
Rady Powiatu o wyra¿enie zgody dot.
przyst¹pienia Powiatu Ropczycko � Sê-
dziszowskiego do tworzonego Rzeszow-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Sy-
gnatariuszami porozumienia w sprawie
utworzenia Rzeszowskiego Obszaru
Metropolitalnego s¹ samorz¹dy: woje-
wództwa podkarpackiego, miasta Rze-
szowa oraz powiatów rzeszowskiego,
dêbickiego, ³añcuckiego, kolbuszowskie-
go, strzy¿owskiego i ropczycko � sêdzi-
szowskiego.

ØØØØØ 26 sierpnia br. odbêdzie siê XXIII zwy-
czajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko �
Sêdziszowskiego. Na sesji rozpatrywane
bêd¹ projekty uchwa³:
- w sprawie zmian w sk³adach Komisji
Rady Powiatu,

- w sprawie wyra¿enia stanowiska o przy-
st¹pieniu do Rzeszowskiego Obszaru
Metropolitarnego,

- w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr
XX/120/2005 z dnia 15marca 2005 r.
okre�laj¹cej zadania z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych, na które przezna-
cza siê �rodki z PFRON w 2005 roku,

- w sprawie okre�lenia zasad ca³kowitego
lub czê�ciowego zwalniania oraz odstê-
powania od ustalenia op³at za pobyt
dziecka lub osoby pe³noletniej w pla-
cówce opiekuñczo � wychowawczej,

- w sprawie postêpowania o zamówie-
nie publiczne na wykonanie banko-
wej obs³ugi bud¿etu Powiatu Ropczyc-
ko � Sêdziszowskiego,

- w sprawie emisji obligacji komunal-
nych,

- w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
d¿ecie powiatu na 2005 r.

Inf. w³asna
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Po ponad dwudziestu latach s³u¿by,
przeszed³ Pan na emeryturê, zabieraj¹c ze
sob¹ mnóstwo do�wiadczeñ. Proszê powie-
dzieæ jak na przestrzeni tych lat zmieni³a siê
praca w Policji?

W Policji w tym czasie zmieni³o siê bar-
dzo du¿o. S³u¿bê rozpocz¹³emw 1985 roku,

wówczas jeszcze w milicji, a lata dziewiêæ-
dziesi¹te to okres transformacji, kiedy na-
st¹pi³a zmiana milicji na Policjê. Te zmiany
dotyczy³y zw³aszcza tzw. wyj�cia do ludzi.
Przestano k³a�æ tak du¿y nacisk na statysty-
ki, a starano siê poprawiæ wizerunek Policji
jako formacji, tak aby spo³eczeñstwo odbie-
ra³o j¹ bardziej przyja�nie. Oczywi�cie na
ten dobry wizerunek trzeba sobie zapraco-
waæ i ta praca trwa do dzisiaj i bêdzie trwaæ
ci¹gle.

Zmieni³ siê sposób naboru ludzi do Po-
licji. Kiedy� nacisk k³adziony by³ raczej na
ilo�æ, nie na jako�æ, st¹d pomimo, ¿e obo-
wi¹zywa³ wymóg �redniego wykszta³cenia,
trafiali do milicji ludzie z wykszta³ceniem
zawodowym, a nawet podstawowym. W tej
chwili k³adzie siê nacisk na to, aby do Policji
trafiali ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem.
Oczywi�cie wa¿ne jest te¿ zdrowie, spraw-
no�æ fizyczna.

Jak przebiega³a pañska droga zawodo-
wa?

Gdy zacz¹³em pracê w styczniu 1985
roku, w trafi³em do dru¿yny patrolowej. Za-
czyna³em wiêc od samego do³u, jako zwyk³y
milicjant Komendy Rejonowego Urzêdu
Spraw Wewnêtrznych � taka by³a wtedy na-
zwa, w Ropczycach. Po roku zosta³em prze-
niesiony do dzielnicowych. Pó�niej ukoñ-
czy³em roczny kurs podoficerski w Rzeszo-
wie. Jako dzielnicowy pracowa³em do 1990
roku. Mój rewir obejmowa³ Czekaj i okoli-
ce, razem z cukrowni¹, gdzie pracowa³em
zanim wst¹pi³em do milicji. Jako dzielnico-
wy mia³em obowi¹zek prowadzenia drob-
nych dochodzeñ w takich sprawach jak znê-
cania w rodzinie, niep³acenie alimentów,
pobicia, kradzie¿e. Obowi¹zek prowadze-
nia dochodzeñ zdjêto z dzielnicowych po
przemianach z lat dziewiêædziesi¹tych. Trze-
ba przyznaæ, ¿e taka praca wymaga specy-
ficznych umiejêtno�ci, nie ka¿dy je posiada.
Dobry policjant z plutonu patrolowego
wcale nie musi byæ dobrym dzielnicowym.
Tak samo dobry dzielnicowy nie zawsze bê-

zem zaczêli�my. Ca³y czas starali�my siê utrzy-
maæ w Policji i wokó³ Policji dobr¹ atmosfe-
rê. Wydaje mi siê, ¿e policjanci postrzegani
byli raczej pozytywnie � takie g³osy docie-
raj¹ domnie do dnia dzisiejszego. S³ysza³em
nieraz takie opinie, od osób nie zwi¹zanych
z Policj¹, ¿e gdy przychodzi³o siê z jak¹�

spraw¹ do policjanta w Sêdziszo-
wie, to by³o siê za³atwionym do
koñca, co w innych jednostkach
nie jest regu³¹.W³a�nie tak stara-
li�my siê prowadziæ policjantów,
aby osoba, która zdecyduje siê
co� powiedzieæ Policji, wysz³a od
nas zadowolona, z przekona-
niem, ¿e co� uzyska³a. Bo prze-
cie¿ to my, Policja, jeste�my dla

spo³eczeñstwa, a nie odwrotnie.
Czy zdarzy³o siê Panu kiedy� ¿a³owaæ de-

cyzji o pracy w Policji?
Nie, nigdy nie ¿a³owa³em tego wyboru.

Je�li ju¿, to tego, ¿e nie wst¹pi³em domilicji
od razu po wojsku. Ta my�l kie³kowa³a we
mnie do�æ d³ugo. Jednak najpierw praco-
wa³em w cukrowni w Che³m¿y, potem w
Ropczycach. Tu by³ taki okres, gdy wiele
osób zwalnia³o siê z cukrowni i zatrudnia³o
gdzie indziej. Podczas rozmów z kolegami
czêsto mówi³em, ¿e gdy odejdê z cukrowni,
wst¹piê do milicji. Tak siê sta³o i nie ¿a³ujê.

By³ Pan jednym z za³o¿ycieli Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi przy Komendzie
Powiatowej Policji w Ropczycach.

Przygoda z krwiodawstwem zaczê³a siê
wcze�niej. Pierwszy raz odda³em krew, gdy
stawa³em do poboru. Pó�niej, gdy praco-
wa³em w cukrowni, znalaz³o siê kilku chêt-
nych i w 1982 roku za³o¿yli�my Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w cukrowni. Po przej-
�ciu domilicji zorientowa³em siê, ¿e jest nas
kilku oddaj¹cych krew, a nie jeste�my w
¿aden sposób zorganizowani, dlategow1992
roku, za zgod¹ ówczesnego szefa Rejono-
wego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych za³o¿y-
li�my Klub Honorowych Dawców Krwi. Ja
zosta³em jego prezesem. Zaczynali�my w 10-
11 policjantów, dzi� Klub liczy trzydziestu
cz³onków, z tym, ¿e nie wszyscy oddaj¹ krew.
Jednym nie pozwala stan zdrowia, inni nie
odczuwaj¹ zachêty choæby w postaci dodat-
kowego dnia wolnego, jak to by³o kiedy�,
ale zosta³a grupka zapaleñców, którzy do
dzi� oddaj¹ krew, nie oczekuj¹c niczego w
zamian. Klub istnieje, przekaza³em pa³ecz-
kê m³odszemu koledze i my�lê, ¿e dalej go
poprowadzi, a ja siê z Klubem nie rozstajê,
bowiem jestem w Zarz¹dzie Powiatowym
Rady Honorowych Dawców Krwi.

Wiem, ¿e za t¹ dzia³alno�æ by³ Pan wie-
lokrotnie odznaczany.

Tak, za dzia³alno�æ na rzecz krwiodaw-
stwa i PCK otrzyma³em Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, odznakê PCK III i II

dzie dobrympolicjantemoperacyjnym.Dla-
tego uwa¿am, ¿e ka¿dy policjant powinien
przej�æ ca³¹ drogê s³u¿bow¹, od podstaw,
aby on sam i prze³o¿eni mogli rozpoznaæ
jego predyspozycje.

A jak trafi³ Pan do Sêdziszowa?
Droga do objêcia stanowiska Komen-

danta Komisariatu Policji w Sêdziszowie by³a
dosyæ d³uga. Jeszcze w 1990 roku skierowa-
no mnie do szko³y podchor¹¿ych do S³up-
ska. By³ to okres przemian i transformacji w
Policji i tak siê z³o¿y³o, ¿e poszed³emdo szko-
³y podchor¹¿ych, a ukoñczy³em j¹ jako
pierwszy kursant szko³y aspirantów. Po tym
przeszkoleniu awansowa³em na stanowisko
dowódcy plutonu patrolowego w Ropczy-
cach, które pe³ni³em przez rok. Nastêpnie
przeniesiony zosta³em do sekcji dochodze-
niowo-�ledczej, gdzie spêdzi³emdwa lata.W
1992 roku, bêd¹c na wakacjach z rodzin¹,
odebra³em telefon od komendanta, z in-
formacj¹, ¿e jest propozycja bym obj¹³ sta-
nowisko Komendanta Komisariatu w Sêdzi-
szowie. Wstêpnie siê zgodzi³em, a po urlo-
pie okaza³o siê, ¿e komendantem zosta³ kto�
inny. Rok pó�niej propozycjê ponowiono i
po pewnych wahaniach zgodzi³em siê ob-
j¹æ to stanowisko. Wchodzi³em w �rodowi-
sko nieznane, obce, nie zna³empolicjantów,
ale chcia³em zmierzyæ siê z nowym wyzwa-
niem. I tak 16 listopada 1993 roku obj¹³em
stanowisko Komendanta Komisariatu w Sê-
dziszowieM³p. Przyznam otwarcie, ¿e sêdzi-
szowska policja nie cieszy³a siê wtedy zbyt
dobr¹ opini¹ i kierownictwu z Ropczyc za-
le¿a³o, ¿eby ten stan rzeczy zmieniæ. I nie
ukrywam, ¿e mi siê to uda³o. Pozyska³em
kilku moich kolegów z Ropczyc, którzy ob-
jêli stanowiska dzielnicowych i stworzyli�my
grupê, która by³a dobrze odbierana. Nega-
tywny wizerunek Sêdziszowa kreowany by³
przez ludzi, którzy tego �rodowiska i pracu-
j¹cych tu ludzi nie znali. Ja szybko przeko-
na³em siê, ¿e jest on nieprawdziwy i wielo-
krotnie pó�niej przekonywa³emmoich prze-
³o¿onych, ¿e to nie jest tak, jak siê czêsto
mówi.

Pañskim nastêpc¹ na stanowisku Ko-
mendanta zosta³ dotychczasowy zastêpca,
kom. Leszek�dzieb³o.

My�lê, ¿e jest to trafna kandydatura. Pra-
cowali�my razem trzy lata i s¹dzê, ¿e nowy
komendant bêdzie kontynuowa³ to, co ra-
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stopnia, odznakê Zas³u¿ony Honorowy
Dawca Krwi I, II i III stopnia i wiele innych.

Na emeryturze bêdzie mia³ Pan wiêcej
wolnego czasu � w jaki sposób zamierza pan
go spêdzaæ?

Prawda jest taka, ¿e tymi problemami,
które spotyka³o siê w pracy, ¿y³o siê nie 8
godzin, ale 24 godziny na dobê, wiêc na ra-
zie chcê odpocz¹æ. A pó�niej, jeszcze 10-12
lat by cz³owiek popracowa³ i tê wiedzê, któr¹
zdoby³, przeniós³ na inne forum. S¹dzê, ¿e
w ochronie by³bym jeszcze przydatny.

My�lê, ¿e wszyscy, którzy odchodzimy z
Policji, trochê siê marnujemy. Moi koledzy
pracuj¹ w firmach ochroniarskich, a w Po-

Czytelnicy Biuletynu Sêdziszowskiego
mogli Pana ju¿ trochê poznaæ, bowiem nie-
jednokrotnie informowa³ Pan za po�red-
nictwem naszych ³amów o dzia³aniach Poli-
cji. Proszê jednak, aby przedstawi³ Pan swoj¹
dotychczasow¹ drogê zawodow¹.

Wszystko zaczê³o siê w 1990 roku. Z
dniem 1 pa�dziernika tego¿ w³a�nie roku,
po odbyciu s³u¿by wojskowej (by³em sape-
rem) wst¹pi³em do Policji. Pocz¹tkowo pra-
cowa³em jako dzielnicowy w Komisariacie
Policji w Iwierzycach. Pracowa³em tam 2,5
roku. W tym czasie skoñczy³em Szko³ê Poli-
cji w Pile. Poniewa¿ by³a to szko³a o profilu
dochodzeniowo-�ledczym, zosta³em prze-
niesiony do Komendy w Ropczycach, gdzie
pracowa³em w Wydziale Kryminalnym. W
krótkim czasie po odbyciu kolejnych szko-
leñ, umiejscowionomnie w zespole ds. prze-
stêpstw gospodarczych. W 2000 roku ukoñ-
czy³em szkoleniemenad¿erskie dla przysz³ej
kadry kierowniczej w Policji. W 2001 roku
po ukoñczeniu studiów cywilnych z zakresu
administracji i zarz¹dzania � odby³em rocz-
ne studium oficerskie w Wy¿szej Szkole Po-
licji w Szczytnie i zosta³em oficerem Policji.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. powo³ano mnie
na zastêpcê komendanta Policji w Sêdziszo-
wie M³p.

Jak widaæ zatem moja praca zawodowa
przeplata³a siê nauk¹, szkoleniami i po�wiê-
caniem siê Policji.

Jakimi sprawami zajmowa³ siê Pan w
dotychczasowej pracy?

Tych spraw by³o wiele. Pocz¹wszy od
drobnych kradzie¿y, w³amañ bójek, pobiæ �
do powa¿nych spraw gospodarczych, zwi¹-
zanych z wy³udzeniami mienia na szerok¹
skalê. Pamiêtam, ¿e w³a�nie w tych sprawach
wyje¿d¿a³emm.in. doWroc³awia, Poznania,
Warszawy, £odzi, Katowic i wielu innych
miejsc, gdzie wspólnie z policjantami innych
jednostek Policji realizowali�my nie³atwe
�ledztwa. Pamiêtam jeszcze dzi� wiele nocy

Jaki jest stan liczebny i wyposa¿enie
Komisariatu w Sêdziszowie M³p.?

Etatowo jest nas 27 policjantów i kilku
pracowników cywilnych. Dodatkowo � z
naszej inicjatywy wspomagaj¹ nas jeszcze
policjanci z Oddzia³ów Prewencji KWP w
Rzeszowie. S³u¿bê pe³nimy ca³¹ dobê. Ko-
rzystamy z radiowozów, komputerów, do-
brej ³¹czno�ci radiowej. Oczywi�cie chcia³-
bym, aby tego sprzêtu by³o wiêcej i aby by³
on bardziej nowoczesny. Póki co � nie bêdê
narzeka³, bo codziennie my wszyscy jako
spo³eczeñstwo narzekamy, nie skupiaj¹c siê
na istocie naszego ¿ycia i pracy. S¹dzê wiêc,
¿e wizerunek obecnego policjanta zmienia
siê � i zmienia siê na lepsze. Dzi� nie ma
miejsca na �byle jako�æ�. Czas wymaga od
nas profesjonalizmu w dzia³aniu, zdecydo-
wania, skuteczno�ci i odwagi. Cieszê siê za-
tem, ¿e przysz³o mi pracowaæ w takim w³a-
�nie, dobrym gronie.

Czasu wolnego bêdzie Pan mia³ zapew-
ne jeszcze mniej ni¿ dotychczas, ale mimo
to zapytam: co lubi Pan robiæ w wolnym
czasie?

Gdy opuszczam komisariat � z regu³y
wychodzê jako ostatni. Gdy doje¿d¿am do
domu � wiem, ¿e czeka na mnie kto� bliski.
W Wiercanach, gdzie mieszkam � mam
spor¹ dzia³kê. Wspólnie z ¿on¹ zajmujemy
siê wiêc ogrodem, krzewami, koszeniem
trawnika. Mam te¿ dwa psy: owczarka nie-
mieckiego o imieniu �Ori� i suczkê cokiel
spaniela, która ma na imiê �Dina�. W chwi-
lach zatem, kiedy z lud�mi trudno jest o
dobry kontakt � ze zwierzêtami ³atwiej zna-
le�æ porozumienie. Na powa¿nie jednak �
mój czas wolny wype³nia moja trwaj¹ca od
wielu lat przygoda z nauk¹. �wiat wiedzy
poch³aniamnie do g³êbi. Zw³aszcza z zakre-
su historii i socjologii, czyli nauki o spo³e-
czeñstwie. Pozwala mi to realizowaæ moje
marzenia i plany. Z tego te¿ powodu zdecy-
dowa³em siê na studia doktoranckie.Wchwi-
li obecnej studiujê ju¿ na III rokuWydzia³u
Nauk Historycznych i Spo³ecznych UKSW
w Warszawie. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê
je skoñczyæ. £atwo jednaknie bêdzie. A poza
tym � no có¿: lubiê podró¿owaæ (by³em
m.in. we Francji,Hiszpanii,W³oszech), obej-
rzeæ dobry film i spotkaæ siê ze znajomymi.
Moje hobby wiêc jest przeciêtne, podobne
jak wielu innych osób.

¯yczê wiêc sukcesów w pracy na nowym
stanowisku i dziêkuje za rozmowê.

Rozmawia³ Benedykt Czapka

licji byliby jeszcze przydatni. W dobie kom-
puteryzacji, gromadzenia danych, taki do-
�wiadczony policjant by siê przyda³, nawet
do wprowadzania informacji. Dzi� te stano-
wiska s¹ obsadzane przezm³odych policjan-
tów, którzy mogliby siê sprawdzaæ w tere-
nie, a nie za biurkiem. Zbyt lekk¹ rêk¹ rezy-
gnuje siê z do�wiadczonych policjantów.
Trochê szkoda.

Czy które� z dziecimy�li o tym, aby pój�æ
w Pana �lady?

Nie. My�lê, ¿e to te¿ dlatego, ¿e widzia³y
w jakim stanie wraca³em z pracy, w jakim
stresie. Syn zaj¹³ siê informatyk¹, córka jesz-
cze uczy siê w liceum i nie my�l¹ o pracy w

spêdzonych na zasadzkach, obserwacjach i
tym podobnych dzia³aniach policyjnych.
Gdy siêgam pamiêci¹ wstecz, przypomina
mi siê te¿ misja jak¹ Policja pe³ni³a podczas
wizyt Ojca �wiêtego w naszym kraju. Zabez-
pieczali�my wtedy z kolegami tzw. sektor
zerowy. By³o tomiejsce najbli¿ej Jana Paw³a
II. We W³oc³awku, pilnuj¹cemu PapaMobi-
le, Ojciec �wiêty poda³ mi swoj¹ d³oñ. By³o
to niesamowite prze¿ycie.

Podczas dotychczasowej pracy w Sêdzi-
szowieM³p. pozna³ Pan to �rodowisko i jego
problemy. Z jakimi zadaniami chce siê Pan
zmierzyæ w pierwszej kolejno�ci?

W Sêdziszowie M³p. pracujê ju¿ 3,5
roku. Polubi³em to miasto. Jest tutaj specy-
ficzna, przyjazna atmosfera. Problemów
jednak nie brakuje. Chcê kontynuowaæ
dzie³o mojego poprzednika - komendanta
Stanis³awa Muszytowskiego. Chcê tak¿e
realizowaæ misjê, jak¹ wyznaczyli�my sobie
w Komendzie Powiatowej Policji w Rop-
czycach, i jak¹ wyznaczaj¹ nam wy¿si prze-
³o¿eni. Najogólniej rzecz ujmuj¹c � chcê
dbaæ o bezpieczeñstwo publiczne. W tym
za� sformu³owaniu mie�ci siê i przeciwsta-
wianie siê chuligañstwu i przeciwstawianie
siê bandytyzmowi. Chcê zatem, aby Policja
by³a dobrze postrzegana przez spo³eczeñ-
stwo, a w ten sposób � aby�my my policjan-
ci odczuwali satysfakcjê z dobrze wykona-
nej pracy. Jestem przekonany, ¿e wspólnie
z moimi kolegami z komisariatu uda nam
siê to osi¹gn¹æ. W naszej codziennej pracy
nie ma bowiem prostych i ³atwych spraw �
wszystkie s¹ trudne. My jeste�my jednak po
to, by je rozwi¹zywaæ � i to rozwi¹zywaæ je
sprawnie i skutecznie.

Je¿eli nasze dzia³ania, przynosz¹ efekty,
to jest to dla nas najwiêksza nagroda. Jest to
buduj¹ce, motywuj¹ce do dalszego wysi³ku
i my�lê, ¿e tego wysi³ku nie bêdê szczêdzi³,
bo oprócz tego ¿e muszê wykonywaæ swój
zawód, to ja go po prostu lubiê.

Policji. Natomiast ja poszed³em w �lady
dziadka, który by³ policjantem jeszcze przed
wojn¹. Nie ukrywam, ¿e by³em dumny, ¿e
kto� przede mn¹ w rodzinie wybra³ t¹ sam¹
drogê. Natomiast mój ojciec pracowa³ w
cukrowni, wiêc i w tym wypadku uda³o mi
siê rodzinn¹ tradycjê podtrzymaæ.

Dziêkujê wiêc za trzyna�cie lat pracy w
Sêdziszowie i za rozmowê.

Chcia³bymna zakoñczenie podziêkowaæ
za dobre s³owo i wszelk¹ pomoc w pracy
tym wszystkim, którym jeszcze nie podziê-
kowa³em i ¿yczyæ im wszystkiego dobrego.

Rozmawia³
Benedykt Czapka
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Problematyka samorz¹duwojewódzkie-

go rzadko trafia na ³amyprasy lokalnej, dla-
tego te¿, jako jedynego radnegowojewódz-
kiego z terenunaszegopowiatu prosi³abym

o przybli¿enie struktury i funkcjonowania
samorz¹du terytorialnego tego szczebla.

Organem wykonawczym Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego jest Urz¹d Mar-

sza³kowski, na czele którego stoi piêciooso-
bowy zarz¹d, reprezentowany przez mar-
sza³ka, dwóch wicemarsza³ków i dwóch

cz³onków zarz¹du. Zarz¹d podejmuje de-
cyzje wiêkszo�ci¹ g³osóww ramach swojego

gremium, na podstawie analiz i propozycji
wypracowanych w departamentach, które
zajmuj¹ siê problematyk¹ odpowiadaj¹c¹

zadaniom, na³o¿onymprzez ustawodawcê,
a jednocze�nie ¿ywotn¹ dla województwa

tj. np. ochrona zdrowia, rozwój przedsiê-
biorczo�ci, rolnictwo i ochrona �rodowiska,
o�wiata i kultura.

Czym, w Pana ocenie ta kadencja ró¿ni
siê od poprzedniej?

Sejmik obecnej kadencji, podobnie jak
wszystkie samorz¹dy, jestmniej liczebny od

poprzedniej kadencji, a opozycja prawico-

wa robi wszystko, aby problemy wojewódz-
twa nie by³y rozwi¹zywane poprzez optykê
patrzenia uk³adu koalicyjnego, ale by³y za-

³atwiane i widzianeprzez pryzmat interesu i
potrzeb mieszkañców naszego wojewódz-

twa.

Co jaki� czas s³yszymy o kolejnych spiê-

ciach w Sejmiku, zmianach w prezydium,
komisjach. Czymóg³by pan przybli¿yæ nam
sytuacjê polityczn¹ w Sejmiku obecnej ka-

dencji?
Obecny kszta³t Zarz¹du jest wynikiem

koalicji tworzonej przez PSL, SLD i Samo-
obronê. To trójporozumienie posiada³o
przewagê jednego g³osu w radzie sejmiku.

Maj¹c tak ma³¹ liczebnie przewagê koali-
cja czêsto, pod wp³ywem si³y argumentów

merytorycznych z prawej strony, niejedno-
krotniemusia³a korygowaæ swoje decyzje i
zamiary uwzglêdniaj¹c propozycje opozy-

cji.
Proszê przedstawiæ swoje dokonania

jako radnego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego.

W sejmiku jestem cz³onkiem Komisji

Rolnictwa iKomisji BezpieczeñstwaPublicz-
nego. Nie bêdê ukrywa³, ¿e na grunt woje-
wództwa podkarpackiego przenoszê do-

�wiadczenia, jakie zdoby³em jakoparlamen-
tarzysta w latach 1997-2001.

Obowi¹zkiem Radnego jest przede
wszystkim dba³o�æ o rozwój województwa i
dobro mieszkañców. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e

ci¹gle istotny jest problem degradacji na-
szego województwa, a nawet ca³ej tzw. �cia-

ny wschodniej. Staramy siê, aby sp³ywa³y tu
wiêksze dotacje, wiêksze subwencje, wiêk-
sze pieni¹dze. Niestetymieszkañcom trud-

no siê o tychdzia³aniachdowiedzieæ, pomi-
mo, ¿e wydawane s¹ biuletyny, które o tych

dzia³aniach informuj¹.
Z jakimi problemami zmaga siê obec-

nie samorz¹d województwa podkarpackie-

go?
Takimi wa¿nymi sprawami s¹ przewozy

regionalne, k³opoty s³u¿by zdrowia, czy
wspomniane ju¿ próby degradacji woje-
wództwa. Je¿eli chodzi o przewozy regio-

nalne, musieli�my znale�æ �rodki w bud¿e-
cie, na utworzenie Zak³adu PrzewozówRe-

gionalnych. Problemy s³u¿by zdrowia s¹
doskonale znane. G³ównymproblemem, z
którymmusimy siêmierzyæ jest degradacja

województwa. Przypomnê o próbach likwi-
dacji Zak³aduEnergetycznego i przeniesie-

nia jego siedziby do Lublina, do Tarnowa
przeniesiono PGNiG. Tego typu dzia³ania
zmierzaj¹ do sprowadzenia województwa

podkarpackiego ju¿niedo roli Polski B, ale
PolskiC.

Na terenie naszego powiatu do�æmoc-
no anga¿owa³ siê Pan w powo³anie Kole-
gium Jêzykowego wRopczycach.

Takaby³a potrzebanaszego �rodowiska.
Trudno obecnie, przy trudnej sytuacji ma-

terialnej wielu rodzin robotniczych, rolni-
czych liczyæ na to, ¿e m³odzie¿ uda siê do
wiêkszych o�rodków zdobywaæ stopnie na-

ukowe. Kolegium daje okazjê m³odzie¿y z
naszego powiatu na rozwijanie umiejêtno-

�ci jêzykowych i ³atwiejsze komunikowanie
siê z rówie�nikami z Europy.My�lê ¿e u³atwi
te¿ poszukiwania pracy.

Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej. Du¿omówi siê o pomocyUnii dla

Polski, a szczególnie dla rolników. Czy rol-
nik zyska³, Pana zdaniem, nawst¹pieniu do
Unii, czy straci³?

Trudnomówiæ o zysku dla rolnika, gdy
ceny zbo¿a spad³y i nikt go nie chce kupiæ.

Muszê stwierdziæ jednoznacznie i mocno,
¿e dop³aty dla rolników nie zrównowa¿y³y
cen otrzymywanych za p³ody rolne. Pamiê-

tajmy, ¿e polski rolnik w ramach dop³at
otrzyma³ zaledwie 25% tego, co otrzymuje

rolnik z krajów �piêtnastki�.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a
Karolina Kaczkowska (TVM)

Ju¿ wkrótce Sêdzi-

szów wzbogaci siê o

now¹ �wi¹tyniê. W po-

bli¿u Osiedla M³o-

dych, na tzw. �trójk¹-

cie� zbudowany zosta-

nie ko�ció³ pw. Mi³o-

sierdzia Bo¿ego. Te-

goroczne plany inwe-

stycyjne przewiduj¹

wykonanie funda-

mentów. Wraz z ko-

�cio³em powstanie

nowa parafia, która

obejmie zachodni¹

czê�æ miasta.

(b)

Ko�ció³ na Osiedlu M³odych

Tak wygl¹daæ bêdzie nowa sêdziszowska �wi¹tynia.
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Z
awody zosta³y rozegrane w dwóch
konkurencjach: sztafety i bojówki.

Sztafeta polega³a na jak najszybszym
pokonaniu toru przeszkód, w pe³nym ekwi-

punku, natomiast tzw. bojówka to zadanie

polegaj¹ce na rozwiniêciu wê¿y, urucho-
mieniu motopompy, oraz przewróceniu

strumieniem wody specjalnych s³upków.
Suma czasów, osi¹gniêtych w obu konku-

rencjach, pozwoli³a na wy³onienie najlep-

szej stra¿ackiej dru¿yny z naszej gminy w
bie¿¹cym roku.

Okaza³a siê ni¹ ekipa gospodarzy. Stra-
¿acy z Zagorzyc Dolnych podzielili siê miej-

scami na podium z dru¿ynami z Krzywej i

Góry Ropczyckiej.
Oto koñcowa klasyfikacja:

1. OSP Zagorzyce Dolne
2. OSP Krzywa

3. OSP Góra Ropczycka

4. OSP Zagorzyce Górne
5. OSP Sêdziszów M³p.

6. OSP Czarna Sêdz.
7. OSP Cierpisz

8. OSP Wolica Piaskowa

9. OSP Bêdziemy�l
10. OSP Wolica £ugowa

11. OSP Borek Wielki
12. OSP Kawêczyn

13. OSP Klêczany

W zawodach nie wziêli udzia³u stra¿acy
z Boreczku, Szkodnej i Rudy.

Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y z r¹k

Burmistrza Kazimierza Kie³ba oraz Komen-
danta PSP w Ropczycach Zdzis³awa Cioska

Wiele emocji towarzyszy³o zawodom sportowo-po¿arniczym, któreWiele emocji towarzyszy³o zawodom sportowo-po¿arniczym, któreWiele emocji towarzyszy³o zawodom sportowo-po¿arniczym, któreWiele emocji towarzyszy³o zawodom sportowo-po¿arniczym, któreWiele emocji towarzyszy³o zawodom sportowo-po¿arniczym, które
odby³y siê 31 lipca na stadionie w Zagorzycach Dolnych. Druhowie zodby³y siê 31 lipca na stadionie w Zagorzycach Dolnych. Druhowie zodby³y siê 31 lipca na stadionie w Zagorzycach Dolnych. Druhowie zodby³y siê 31 lipca na stadionie w Zagorzycach Dolnych. Druhowie zodby³y siê 31 lipca na stadionie w Zagorzycach Dolnych. Druhowie z
13 jednostek OSP r13 jednostek OSP r13 jednostek OSP r13 jednostek OSP r13 jednostek OSP rywalizowali nie tylko o okaza³e pucharywalizowali nie tylko o okaza³e pucharywalizowali nie tylko o okaza³e pucharywalizowali nie tylko o okaza³e pucharywalizowali nie tylko o okaza³e pucharyyyyy, ale przede, ale przede, ale przede, ale przede, ale przede
wszystkim o miano najlepszej dru¿yny w gminie.wszystkim o miano najlepszej dru¿yny w gminie.wszystkim o miano najlepszej dru¿yny w gminie.wszystkim o miano najlepszej dru¿yny w gminie.wszystkim o miano najlepszej dru¿yny w gminie.

Dru¿yna z Zagorzyc Dln. zwyciê¿y³a w tegorocznych zawodach.

Krzywa- II miejsce w klasyfikacji koñcowej. Dla najlepszych puchary � dyplomy i gratulacje dla wszystkich. Fot. J. Maroñ (6)

Stra¿acy-ochotnicymusieli wykazaæ siê
nie lada sprawno�ci¹. Bieg po równowa¿ni.Start do sztafety.

okaza³e puchary. Pozosta³e ekipymusia³y za-

dowoliæ siê pami¹tkowymi dyplomami za

uczestnictwo. Zwyciêzcom gratulujemy, za�

pokonanym ¿yczymy udanego rewan¿u w

przysz³ym roku.

Marcin Cie�lik
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J
ak co roku korowód wieñców do¿ynko-
wych pod¹¿y³ ulicami miasta do ko�cio-
³a parafialnego, by podczasMszy �w. po-

dziêkowaæ za tegoroczne zbiory. Pod-
czas homilii ks. pra³at Stanis³aw Ryba, pro-

boszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sê-
dziszowie M³p., wzywa³ do poszanowania
chleba:

- Kiedy� chleb by³ synonimem syto�ci i dobro-
bytu. Czy my w pe³ni jeste�my syci? Nie odczuwa-
my ¿adnych braków? Dlaczego wiêc nie otaczamy
chleba takim poszanowaniem
jak dawniej? Gdzie nie ma
szacunku dla chleba, tam
mo¿e go zabrakn¹æ...

Po Mszy �w. barwny
orszak, z³o¿ony z zaprzê-
gów konnych, bryczek i

ci¹gników (có¿, czasem
tradycja przegrywa z no-

woczesno�ci¹), uda³ siê na
sêdziszowski stadion, by
zaprezentowaæ wieñce i

przy�piewki do¿ynkowe
przed reprezentantami

w³adz centralnych, woje-
wódzkich, lokalnych, a
zw³aszcza przed ogromn¹

rzesz¹ sêdziszowian, zgro-
madzon¹ na trybunach. A

i w³adze dopisa³y wyj¹tkowo licznie, bowiem
w�ród oficjalnych go�ci byli: Pose³ Boles³aw
Bujak, Marsza³ek Sejmiku Województwa

Podkarpackiego Leszek Deptu³a, Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Ochrony �ro-

dowiska Urzêdu Marsza³kowskiego W³ady-
s³aw Szczêch,Wicestarosta Stanis³awZiemiñ-
ski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej

Michalski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Tade-
usz Sowa, wójt gminy Iwierzyce Jerzy Jaku-

biec, wójt gminy Ostrów Marian Dwojak,
Komendant Powiatowy Policji Wies³aw Czu-
ba, Komendant KP w Sêdziszowie Leszek

�dzieb³o, Komendant PSP w Ropczycach
kpt. Zdzis³aw Ciosek, by³y Komendant KP w

Sêdziszowie Stanis³aw Muszytowski, Prezes
GS �SCh� w Sêdziszowie Janusz Baran, ks.
pra³at Stanis³aw Ryba. Honory gospodarzy

do¿ynek pe³nili Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b wraz z zastêpc¹ � El¿biet¹
�winiuch oraz Sekretarz Gminy JanMaroñ.

Wiele s³ów skierowano tego dnia do rol-
ników. Burmistrz KazimierzKie³b powiedzia³

m.in.:
- Wielu wybitnych ludzi wyda³a polska wie�.

Jednym z nich by³ gospodarz i s³ynny przywódca
polskich ch³opów, premier naszego przedwojenne-
go rz¹du,WincentyWitos.W jego �Pamiêtnikach�
wyczyta³em kiedy� tak¹ maksymê: w ch³opie ¿yje

naród, z niego czerpie
sw¹ si³ê pañstwo, on
najwiêcej daje, naj-
mniej wymaga. Bez
niego nie ma i nie
mo¿e byæ zdrowego
narodu i silnego pañ-
stwa. To wszystko
mamy dziêki polskie-
mu ch³opu. Dzi� przy-
sz³o nam ¿yæ w zupe³-
nie innych czasach,
stawaæ przed zupe³nie
innymi wyzwaniami.
Wszak ¿yjemy w wol-
nym, niepodleg³ym i
demokratycznym pañ-
stwie. Od niedawna

nale¿ymy do Unii Europejskiej. Wierzê g³êboko, ¿e
wszyscy potrafimy sobie poradziæ w tej nowej sytu-
acji, potrafi¹ sobie poradziæ przede wszystkim ci,
którzy s¹ bohaterami dnia dzisiejszego � rolnicy.

Podziêkowania za trud wk³adany w pra-

cê na roli, którego owocem jest chleb gosz-
cz¹cy co dzieñ na naszych sto³ach z³o¿yli
rolnikom równie¿ Pose³ Boles³aw Bujak,

Marsza³ek Leszek Deptu³a i Wicestarosta
Stanis³aw Ziemiñski.

Imprezê poprowadzi³ niezawodny i jak
zwykle dowcipny Woj-
tek Naja. Zacz¹³ od py-

tania do Pos³a o to, czy
odkrêci³ w Sejmie ta-

bliczkê ze swoimnazwi-
skiem, dosta³o siê i ofi-
cjalnym go�ciom bez

krawatów, a tak¿e sta-
ro�cie wieñcowemu z

Góry Ropczyckiej Zdzi-
s³awowi Pupie, które-
mu niesporo sz³o do-

¿ynkowe �piewanie.
�Do tablicy� wywo³any

zosta³ równie¿ Marsza-
³ek Deptu³a � musia³
wykazaæ siê znajomo-

�ci¹ zbó¿, z jakich uwi-

Gdzie nie ma szacunku dla chleba, tam mo¿e go zabrakn¹æ...

A¿ 22 grupy wieñcowe zaprezentowa³o siê na Gminnych Do¿yn-A¿ 22 grupy wieñcowe zaprezentowa³o siê na Gminnych Do¿yn-A¿ 22 grupy wieñcowe zaprezentowa³o siê na Gminnych Do¿yn-A¿ 22 grupy wieñcowe zaprezentowa³o siê na Gminnych Do¿yn-A¿ 22 grupy wieñcowe zaprezentowa³o siê na Gminnych Do¿yn-
kach w niedzielne popo³udnie 21 sierpnia 200kach w niedzielne popo³udnie 21 sierpnia 200kach w niedzielne popo³udnie 21 sierpnia 200kach w niedzielne popo³udnie 21 sierpnia 200kach w niedzielne popo³udnie 21 sierpnia 20055555 rrrrr. Oprócz reprezenta-. Oprócz reprezenta-. Oprócz reprezenta-. Oprócz reprezenta-. Oprócz reprezenta-
cji wszystkich so³ectw (niektóre przygotowa³y dwa wieñce), za plonycji wszystkich so³ectw (niektóre przygotowa³y dwa wieñce), za plonycji wszystkich so³ectw (niektóre przygotowa³y dwa wieñce), za plonycji wszystkich so³ectw (niektóre przygotowa³y dwa wieñce), za plonycji wszystkich so³ectw (niektóre przygotowa³y dwa wieñce), za plony
dziêkowali równie¿ dzia³kowcydziêkowali równie¿ dzia³kowcydziêkowali równie¿ dzia³kowcydziêkowali równie¿ dzia³kowcydziêkowali równie¿ dzia³kowcy, pszczelarze oraz pensjonariusze in-, pszczelarze oraz pensjonariusze in-, pszczelarze oraz pensjonariusze in-, pszczelarze oraz pensjonariusze in-, pszczelarze oraz pensjonariusze in-
stytucji opiekuñczych z terenu gminystytucji opiekuñczych z terenu gminystytucji opiekuñczych z terenu gminystytucji opiekuñczych z terenu gminystytucji opiekuñczych z terenu gminy.....

ty zosta³ wieniec, sprezentowany mu przez
grupê z Kawêczyna. Trzeba przyznaæ, ¿e

egzamin zda³.
Jednak g³ównymi bohaterami imprezy

byli cz³onkowie grup wieñcowych, prezen-

tuj¹cy okaza³e owoce swojej pracy. Zaczêli
cz³onkowie DCA. W ich wieñcu centralne

miejsce zajmowa³o Pismo �w. Po nich na sce-
nie pojawili siê pensjonariusze z Domu Po-
mocy Spo³ecznej z Rudy.Wieniec przez nich

przygotowany przedstawia³ o³tarz, przy któ-
rymMszê �w. celebruje Jan Pawe³ II. Jak za-

wsze, wiele wwieñcachmotywów religijnych,
bo te¿ s¹ one nie tylko symbolem pracy rol-
nika, ale i wyrazem tradycyjnej, ludowej du-

chowo�ci. Pojawi³y siê wiêc na scenie krzy¿e
(Krzywa, Góra Ropczycka), kapliczki (Bo-

rek Wielki), figurki i obrazy Matki Boskiej
(dzia³kowcy, Zagorzyce Grn., Wolica £ugo-
wa, Bêdziemy�l, Cierpisz), wizerunki Jana

Chleb i wino od grup wieñcowych zosta³y z³o¿one na o³tarzu.

Prezentuje siê grupa wieñcowa z Kawêczyna.
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Go�cie � wyj¹tkowo licznie, publiczno�æ � jak zwykle. Fot. B. Czapka (6)

Chleb od rolników z Krzywej na rêce w³adz gminnych przeka-
zuj¹ starostowie: Robert Ocha³ i Monika ¯uczek.

Konne zaprzêgi prezentuj¹ siê niezwykle malowniczo.Grupa z Czarnej Sêdziszowskiej.

Paw³a II (Szkodna), sceny objawieñ z Fati-
my (Czarna) i z Lourdes (Ruda). Wszystkie
misternie wykonane z k³osów i ziaren zbó¿,

fasoli, kukurydzy, szyszek, kwiatów oraz in-
nych darów ziemi. Obok nich by³y te¿ kosze

wype³nione p³odami rolnymi (Borek Wiel-
ki, Klêczany), snop (Kawêczyn), ¿arna

(Szkodna), ul (oczywi�cie pszczelarze), ko-
rona (Boreczek) i...studnia z ¿urawiem (Za-
gorzyce Dln.). Ten ostatni trafi³ do r¹k Bur-

mistrza, byæmo¿e z aluzj¹, by koñczy³ wresz-
cie budowê wodoci¹gu we wsi. Z pustymi

rêkami nie wyjecha³ te¿ pose³ Bujak � obda-
rowany zosta³ przez rolników z Rudy.

Wiele weso³o�ci wywo³a³y przy�piewki

przygotowane przez grupy. Borek Wielki
przechwala³ siê:

Porêby, Porêby to sama �mietanka
Swaszka jak bu³eczka
A dru¿ba jak lalka.

Ama³e zagórzanki �piewa³y:
G³êboka studzienka,
G³êboko kopana
Lecz tam nie pójdziemy
Wodê mamy w kranach

Pochwali³y te¿ stra¿aków ze swojej wsi...
M³odzie¿ z naszej stra¿y
�wietnie siê spisa³a
I zawody gminne
Stra¿ackie wygra³a

...by za chwilê z nich ¿artowaæ:

Ale w naszej wiosce
Te¿ moda siê zmienia
Zamiast ogieñ gasiæ
Id¹ do P³omienia.
Za�mieszkanki Szkodnej przyjecha³y na

do¿ynki z konkretnym postulatem:
Nasz Panie Burmistrzu
Pro�bê mamy tak¹
By� nasz¹ remizê
Wykoñczy³ nam jako�
By³y tam do¿ynki
Nawet fajnie by³o
Trzeba by pod³ogê
Bo siê nam kurzy³o

Do¿ynki zawsze s¹ okazj¹, by �wy�piewaæ�
w³adzom co siê o nich my�li. Trzeba przy-
znaæ, ¿e w tym roku gospodarze naszej gmi-

ny zostali potraktowani dosyæ ³agodnie, a
czy wziêli sobie do serca pro�by mieszkañ-

ców Szkodnej o pod³ogê w remizie, czy Cier-
pisza o remont drogi � pewnie us³yszymy na
kolejnych do¿ynkach.

Benedykt Czapka
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Cztery zespo³y: Stropkovcan ze S³owa-
cji, TheGallowmill Billies ze Szkocji,Halicz z
Ropczyc i Rochy z Sêdziszowa M³p. wziê³y
udzia³ w IVMiêdzynarodowych Spotkaniach
Folklorystycznych, które odby³y siê 7 sierp-
nia w naszym mie�cie. Zespo³y wyst¹pi³y na
estradzie w Rynku i �
jak zwykle � zosta³ynie-
zwykle ciep³o przyjête
przez sêdziszowsk¹
publiczno�æ.

Koncert rozpo-
czê³y Rochy, prezentu-
j¹c folklor �l¹ski, tañce warszawskie, kro-
�nieñskie i Krakowiaka. W Rochach poja-
wiaj¹ siê coraz m³odsi tancerze, którzy na
scenie nie okazuj¹ tremy, bawi¹ siê tañcem,
a to dobrze wró¿y zespo³owi, przygotowu-
j¹cemu siê do obchodów jubileuszu 15-le-
cia dzia³alno�ci artystycznej.

Bardzo urozmaicony repertuar przed-
stawi³ ropczycki Halicz. W jego wykonaniu

S³owaccy górale ze Stropkova. Fot. J. Maroñ (2)

zobaczyli�my Krakowiaka, tañce przewor-
skie, Oberka z Kujawiakiem oraz tañce gó-
rali beskidzkich.Miêdzy tañcami solistki ze-
spo³u prezentowa³y ludowe przy�piewki.

Oko³o godziny dwudziestej na scenie po-
jawi³a siê d³ugo oczekiwana kapela z Glas-

Tañce przeworskie � ZPiT Halicz. Fot. B. Czapka

W szkockiej kapeli nie mog³o za-
brakn¹æ kobziarzy.

gow w Szkocji. Muzycy
w tradycyjnych szkoc-
kich kiltach, z nieod³¹cz-
nymi w ich kraju kobza-
mi, porwali sêdziszowsk¹
publiczno�ædowspólnej
zabawy na scenie.

Na zakoñczenie za-
tañczyli go�cie ze S³owa-

Ani siêobejrzeli�my jak zmalutkich �Rosz-
ków� wyros³y ca³kiem spore i urodziwe �Ro-
chy�, które ju¿ we wrze�niu tego roku bêd¹
�wiêtowaæ Jubileusz 15-lecia istnienia. U�wiet-
ni¹ go przede wszystkim tañcem i �piewem w
Koncercie Jubileuszowym, w którym wyst¹pi¹
wszystkiepokoleniaZespo³u�tak¿etenajm³od-
sze� iwspóln¹zabaw¹naBalu Jubileuszowym.

�Rochy� po piêtnastu latach istnienia to
ju¿ nie tylko zespó³ taneczny i kapela mu-
zyczna, ale te¿ Stowarzyszenie Folklorystycz-
ne o tej samej nazwie, a przede wszystkim

Starsze Rochy w Chorzelowie... ... a m³odsze w Zakopanem. Fot. K. Szczerbiak

spora grupa
dzieci, m³odzie-
¿y i ludzi doro-
s³ych �zara¿o-
nych� folklorem,

dla których taniec i �piew, wspólne wyjazdy i
koncerty to sposób na spêdzanie wolnego
czasu i zawieranie trwa³ych przyja�ni. Nie da
siê ukryæ, ¿e �Rochy� skojarzy³y tak¿e kilka
szczê�liwychparma³¿eñskich, a ichdzieci sta-
wiaj¹ obecnie pierwsze kroki na scenie.

Aby siêdobrzeprzygotowaædo Jubileuszu
i zaoszczêdziæ trochê pieniêdzy, zespó³ zrezy-
gnowa³ z wakacyjnych wyjazdów na miêdzy-
narodowe festiwale folklorystyczne. Koncer-
towa³ podczas wakacji na terenie Podkarpa-
cia: w Sêdziszowie, Chorzelowie, Brzozowie,

Gnojnicy, Rzeszowie i Dukli, a poza tym pra-
cowa³ i wypoczywa³ na zgrupowaniach w Sê-
dziszowie i Zakopanem. Przed nami ostatni
etapprzygotowañ� zgrupowaniewMyczkow-
cach(26.08�31.08.05 ),naktórymgrupagim-
nazjalna i studencka oraz kapela muzyczna
maj¹ za zadanie szlifowanie nowego uk³adu
tañców góralskich i przygotowanie ca³ego
programu Koncertu Jubileuszowego.

Stowarzyszenie Folklorystyczne i Miej-
sko-Gminny O�rodek Kultury zapraszaj¹
serdecznie wszystkich mi³o�ników folkloru
i sympatyków Zespo³u Pie�ni i Tañca �Ro-
chy� na Koncert Jubileuszowy, który odbê-
dzie siê 24 wrze�nia o godz. 17.00, w hali
widowiskowo-sportowej w SêdziszowieM³p.

Krystyna Szczerbiak

cji, znani ju¿ sêdziszowskiej publiczno�ci,
chocia¿by z tegorocznego Jarmarku Folk-
lorystycznego.

Impreza zakoñczy³a siê oko³o 21.30 i ...
na tymmo¿na by zakoñczyæ, gdyby nie fatal-
na, moim zdaniem organizacja koncertu.

Pocz¹tek planowano na godz. 17 � roz-
pocz¹³ siê z pó³godzinnym po�lizgiem. Po
wystêpie Rochów � znów kilkudziesiêciomi-
nutowa dziura, bowiem Halicz oraz go�cie
zza granicy nie dojechali do Sêdziszowa.Nie
mia³em z organizacj¹ koncertu nic wspól-
nego, ale czu³em za¿enowanie, widz¹c, jak
t³umy sêdziszowian wpatruj¹ siê w pust¹
scenê, oczekuj¹c na przyjazd artystów.

Jestem przekonany, ¿e sêdziszowski
MGOK, instytucjê z blisko pó³wiecznymdo-
�wiadczeniem i kilkusettysiêcznym bud¿e-
tem, staæ na organizacjê imprez bez takich
wpadek. Sêdziszowska publiczno�æ zas³ugu-
je na wiêkszy szacunek.

Benedykt Czapka
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Geneza

Najszerzej mówi¹c, u �róde³ �Solidar-

no�ci� leg³a cala historia narodu polskie-

go, a szczególnie ta, z okresu XX wieku.

Tradycja powstañcza, niegodzenia siê z nie-

wol¹ nawet za cenê ¿ycia, zespoli³a siê z

tradycj¹Ligii Polskiej, pracy organicznikow-

skiej i pozytywizmu. Jadwiga Staniszkis okre-

�li³a j¹ jako �samoograniczaj¹c¹ siê rewo-

lucjê� i okre�lenie to

jest trafne, ale oddaje

tylko czê�æ prawdy.

Lata 1980- 1981 to 16

miesiêcy odzyskania

godno�ci cz³owieka i

narodu Polaków. Na-

ród nasz od 1939 roku

by³ systematycznienisz-

czony i upadlany.

Wspólny atak hitle-

rowskich Niemiec i

ZSRRpozbawi³nasnie-

podleg³ej II Rzeczypo-

spolitej, lata okupacji

przynios³y bezpo�red-

nie zagro¿enie biolo-

gicznego przetrwania

narodu: w liczbachwy-

gl¹da to tak, jakby cof-

n¹æ siê do pocz¹tku

XX wieku. Ma³o tego,

wielowiekowabytno�æ nadWis³¹ ¯ydów, na-

rodów ruskich, czê�ciowoNiemców zosta-

³a brutalnie przerwana. To istotny fakt, któ-

ry wp³yn¹³ na �wiadomo�æ Polaków, �wia-

domo�æ, ¿e totalitarne si³y z³a niemaj¹ gra-

nic okrucieñstwa. Powstanie Warszawskie

by³o zbrojn¹ odpowiedzi¹ narodu na geo-

politykê i ta ostatnia pokaza³a, ¿e niemamy

prawdziwych przyjació³ w�ród aliantów.W

okresie tzw. Polski Ludowej na ogó³ uzna-

wali�my realia �geopolityczne�, tzn. przy-

nale¿no�æ do radzieckiej strefy wp³ywów,

okre�lanej jako obóz pañstw demokracji

ludowych (socjalistycznych). Próby wybi-

cia siê na niezale¿no�æ koñczy³y siê krwa-

wymi jatkami (czerwiec 1956,marzec 1968,

grudzieñ 1970,czerwiec 1976), dlatego So-

lidarno�æ �wiadomie zrezygnowa³a z jakich-

kolwiek metod u¿ycia si³y. Drug¹ bardzo

wa¿n¹ spraw¹ by³o to, i¿ robotnicy nie dali

siê sprowokowaæ do wyj�cia poza zak³ady

pracy na ulice.

Olbrzymiwp³ywmia³ana topostawaKo-

�cio³aKatolickiego, kierowanegoprzez pry-

masa tysi¹clecia StefanaWyszyñskiego i pa-

pie¿a JanaPaw³a II. PielgrzymkanaszegoRo-

daka w czerwcu 1979 roku �pozwoli³a siê

nampoliczyæ�, ludzie zobaczyli, ¿e tzw. �w³a-

dza� to rzeczywistymargines spo³eczeñstwa.

G³êbokie s³owa Papie¿a �niech zst¹piDuch

Twój i odnowi oblicze ziemi�.. tej ziemi� z

ow¹ wymown¹ pauz¹ pokaza³y jak mo¿na

powiedzieæ wszystko w sytuacji panowania

wszechobecnej cenzury. Kierowa³y nasze

my�li ku duchowo�ci, ku wnêtrzu cz³owie-

ka. Ówczesne w³adze pañstwowemog³y za-

oferowaæ kolejne rozczarowania w zaspo-

kajaniupotrzebmaterialnych.Wszechobec-

nehas³a �Zbudujemydrug¹Polskê�, widzia-

ne z perspektywy rosn¹cych kolejek za cu-

krem, nabiera³y szczególnie ironicznego

znaczenia. Rok 1979 przyniós³ spadek pod-

stawowychwska�ników ekonomicznych, co

w warunkach pokoju by³o ewenementem.

Powszechna niegospodarno�æ, rosn¹ca ko-

rupcja, arogancja w³adzy by³y t³emdla wy³a-

niaj¹cej siê alternatywy: opozycji (KOR,

ROPCiO, WZZ, KPN, RMP, PPN�.. ), dy-

namicznych ruchów katolików �wieckich

(Ruch �wiat³o-¯ycie, Oazy), o¿ywaj¹cego

ruchupielgrzymkowego.

Wielkie wydarzenia maj¹ swoich poje-

dynczych bohaterów, bez których historia

potoczy³aby siê inaczej. Takich bohaterów

by³y tysi¹ce, tylkoczê�æ jest powszechnie zna-

na.

Lato 1980 roku

Odkilku lat trwa³y tzw. �ciche� podwy¿-

ki cen, tym razem1 lipcaw³adza og³osi³a, ¿e

rosn¹ ceny wo³owego bez ko�ci, golonki,

pasztetowej, bekonu, indyków, kaczek i gêsi

� zosta³y one przeniesione do grupy towa-

rów sprzedawanych po cenach �komercyj-

nych�. Podwy¿ki objê³y równie¿ bufety i sto-

³ówki zak³adowe. Ta podwy¿ka przepe³ni³a

miarê.

Ju¿ 1 lipcawybuch³ strajk wWSKMielec

i Zak³adachMetalowych POMETwPozna-

niu oraz Przedsiêbiorstwie TransbudwTar-

nobrzegu (kierowcy).Nastêpnegodniaby³y

kolejne. Takie �przestoje� zdarza³y siê ju¿

wcze�niej, ale tego lata by³a to istna lawina:

ogó³emw lipcu strajkowa³o 177 zak³adów z

81 tysi¹cami strajkuj¹cych. Do podstawo-

wych ¿¹dañ robotniczych nale¿a³y podwy¿-

ki, ale by³y te¿ natury ogólniejszej. W³adze

zareagowa³y zgod¹napostulaty ekonomicz-

ne. To z kolei zachêca³o inne zak³ady do

strajków, aby wywalczyæ co� dla siebie. Blo-

kadê informacyjn¹o strajkachprze³amywa³y

rozg³o�niepolskojêzycznenadaj¹ce zZacho-

du: RWE, G³os Ameryki, BBC, radio fran-

cuskie i drugi obieg:Nowa, �Biuletyn Infor-

macyjny� Kor i inne. Kiedy koñcem lipca

sytuacja wydawa³a

siê uspokojona

Edward Gierek i

znaczna czê�æ

w³adz partyjno-

pañstwowych poje-

cha³a na urlop na

Krym.

Tymczasem w

pocz¹tkach sierp-

nia strajki dotar³y

na wybrze¿e.

StoczniaGdañ-

ska im. W. Lenina

mia³a byæ bastio-

nem nowego, ko-

munis tycznego

cz³owieka. Tak siê

jednak z³o¿y³o, ¿ew

tymzak³adziepracy

rozpocz¹³ siê ko-

niec �wspólnoty

proletariatu ca³ego �wiata�. Przypomnijmy

rzecz, dla starszegopokoleniaoczywist¹: Pol-

ska socjalistyczna wed³ug propagandymia-

³a byæ pañstwem �ludu pracuj¹cegomiast i

wsi�. W rzeczywisto�ci by³o to pañstwo rz¹-

dzoneprzeznomenklaturêpezetpeerowska,

która swoj¹ w³adzê zawdziêcza³a nadaniu

Moskwy. Funkcyjni �kierowniczej si³y naro-

du� ¿yliw innym�wiecie:mieli specjalne skle-

py, o�rodki wypoczynkowe, szpitale, samo-

chody, niejednokrotnie wystawne domy

mieszkalne, mogli wyje¿d¿aæ za granicê

(przewa¿nie do tzw. demoludów np. na

wczasy doBu³garii, ale coraz czê�ciej nawet

do krajówZachodu).Natomiast przeciêtny

�robol� (tak okre�lali czêsto miêdzy sob¹

robotników � JF), jak LechWa³êsa, chodzi³

w ubogim, wy�wiechtanym garniturze,

mieszka³ w jednoizbowej ruderze ze swoj¹

ukochan¹ Danusi¹ i szóstk¹ dzieci, który

jako� chcia³ wi¹zaæ �koniec z koñcem� i

nawet z³o¿y³ sobie samochód z czê�ci: co�,

co przypomina³o Warszawê i potem by³o

jedynym samochodemWZZ.Lubi³ pogawê-

dziæ i by³ nieprawdopodobnymchwalipiêt¹.

Ale ten �robol�mia³ niesamowite poczucie

godno�ci: ju¿ w 1970 roku czynny w buncie

robotniczym na wybrze¿u, potem dzia³acz

Wolnych Zwi¹zków Zawodowych, czêsto

wyrzucany z pracy za swoj¹ dzia³alno�æ.W³a-

Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Solidarno�ci, na pami¹tkê pokojo-Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Solidarno�ci, na pami¹tkê pokojo-Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Solidarno�ci, na pami¹tkê pokojo-Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Solidarno�ci, na pami¹tkê pokojo-Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Solidarno�ci, na pami¹tkê pokojo-
wej rewolucji 1980 roku, okre�lanej mianem Niezale¿nego Samo-wej rewolucji 1980 roku, okre�lanej mianem Niezale¿nego Samo-wej rewolucji 1980 roku, okre�lanej mianem Niezale¿nego Samo-wej rewolucji 1980 roku, okre�lanej mianem Niezale¿nego Samo-wej rewolucji 1980 roku, okre�lanej mianem Niezale¿nego Samo-
rz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. W niniejszym szkicurz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. W niniejszym szkicurz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. W niniejszym szkicurz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. W niniejszym szkicurz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. W niniejszym szkicu
prze�ledzimy genezê, przebieg i konsekwencje tego wielkiego wyda-prze�ledzimy genezê, przebieg i konsekwencje tego wielkiego wyda-prze�ledzimy genezê, przebieg i konsekwencje tego wielkiego wyda-prze�ledzimy genezê, przebieg i konsekwencje tego wielkiego wyda-prze�ledzimy genezê, przebieg i konsekwencje tego wielkiego wyda-
rzenia.rzenia.rzenia.rzenia.rzenia.

(ci¹g dalszy na str. 16)
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�nie on sta³ siê przywódc¹ klasy robotniczej,

któraw sierpniu 1980 rokuodzyska³a twarz,

indywidualne rysy twarzy, osobist¹ godno�æ

dziecka Bo¿ego.

Wolne Zwi¹zki Zawodowe za³o¿y³ An-

drzej Wyszkowski, do ich liderów nale¿a³

równie¿ Bogdan Borusewicz. Poza typowo

robotniczymi sprawami. zajmowa³y siê rów-

nie¿ inicjatywami ogólnopolskimi, np. w lu-

tym 1980 WZZ i RMP wzywali do bojkotu

wyborówdo SejmuPRL.Wedle oficjalnego

komunikatu frerkwencja wynios³a 92,24%.

To by³o zaskoczeniemdla samych dzia³aczy

podziemia, bo zwykle oficjalnie w³adze po-

dawa³y frekwencjê w granicach 99%. To

znaczy³o, ¿e w tymkrajumo¿na przeprowa-

dziæ skuteczn¹ akcjê.

Strajk wGdañsku

7 sierpnia zosta³wyrzuconazpracyAnna

Walentynowicz, choæ do emerytury brako-

wa³o jej piêæmiesiêcy. Zwi¹zana zWZZ, nie-

gdy� dzia³aczka ZMP, przez 30 lat pracy zy-

ska³a sobie w Stoczni Gdañskiej powszech-

ne uznanie robotników. W jej obronie w¹-

skie gronodzia³aczyWZZ iKORpostanowi-

³o rozpocz¹æ strajk. Problem by³ nie lada,

bo kilka osób chcia³o namówiæ do strajku

10 tysiêcy osób. Zaczêli bardzo m³odzi: Je-

rzy Borowczak (23 lata), Ludwik Prondziñ-

ski (24 lata) i BogdanFelski (25 lat) oraz 37-

letni LechWa³êsa. PostaæWa³êsy by³a bar-

dzowa¿na, bopozakombatanck¹kart¹mia³

rodzinê: �Wczasie agitacji ka¿dymóg³ zapy-

taæ pierwsz¹ trójkê: Dzieci macie?- Nie

mamy.- No to sobie strajkujcie.Wa³êsa dzie-

cimia³,mia³ równie¿wielu kolegów, starych

stoczniowców, którzy wsparli strajk. Od de-

cyzji 10 sierpnia domomentu rozpoczêcia

protestu 14 sierpnia (czwartek) wielu ludzi

pracowa³o na najwy¿szych �obrotach�: trze-

ba by³o przygotowaæ ulotki transparenty,

zakoñczyæ przygotowania� . Strajk siê roz-

pocz¹³. Pierwsze negocjacje 21-osobowego

komitetu strajkowego z LechemWa³ês¹ na

czele prowadzi³ dyrektor stoczni Klemens

Gniech. Negocjacje by³y transmitowane

przez zak³adowy radiowêze³ (do�wiadczenie

Lecha!). 16 sierpnia (sobota) rozmowyby³y

zakoñczone: 1500 z³otych podwy¿ki, zgoda

na dzia³alno�æWZZ, przywrócenie do pra-

cy L.Wa³êsy. Sytuacjaw trójmie�cie by³a jed-

nak inna: szeregmniejszych zak³adówpod-

jê³o protesty, licz¹c na wsparcie stoczni � ci

czuli siê zdradzeni.Wa³êsa najpierw og³osi³

zakoñczenie strajku, a nastêpnie wezwa³ do

kontynuowania protestu solidarno�ciowe-

go. Ta druga decyzja nie by³a ju¿ transmito-

wana przez radiowêze³ (zosta³ wy³¹czony

przez dyrekcjê) i trzeba by³a po�wiêcenia

AnnyWalentynowicz, Aliny Pieñkowskiej,

EwyOssowskiej iHenryki Krzywonos, które

stanê³y w bramach stoczni i zawraca³y ju¿

rozchodz¹cych siê ludzi. Sam Wa³êsa po-

szed³ pod bramê nr 2: �Ja wyjdê ze stoczni

ostatni � zadeklarowa³�. Tego samego dnia

powsta³Miêdzyzak³adowy Komitet Strajko-

wy z LechemWa³ês¹ na czele.

Nastêpnegodnia by³a niedziela. Za spe-

cjaln¹ zgod¹ w³adz administracyjnych i ko-

�cielnych proboszcz parafii �w. Brygidy ks.

Henryk Jankowski odprawi³ mszê �w. przy

bramie nr 2. Po mszy �w. drewniany krzy¿

zosta³ wkopanywmiejscu, gdziemia³ stan¹æ

pomnik poleg³ych w 1970 roku stoczniow-

ców.Wnabo¿eñstwie uczestniczy³a okolicz-

na ludno�æ, rodziny strajkuj¹cych.

Wponiedzia³ek do stoczni przyszli nowi

robotnicy, niektórzy chcieli nawet praco-

waæ. Wa³êsa jak ju¿ nie mia³ argumentów

przemawiaj¹cychdonich abyprzerwali pra-

cê, to zaczyna³ �Bo¿e, co� Polskê�. Na bra-

mie nr 2 pojawi³y siê olbrzymie tablice ze

sklejki zawieraj¹ce ostateczn¹ listê 21 po-

stulatów, wymalowan¹ przez Arkadiusza

Rybickiego i Macieja Grzywaczewskiego z

RMP.

Negocjacje z w³adzami

19 sierpnia wicepremier Tadeusz Pyka

zignorowa³ MKS i stara³ siê rozmawiaæ z

poszczególnymi zak³adami.Czê�ciowoprzy-

nios³o to rezultaty: za cenê spe³nienia ¿¹dañ

do rozmów we wtorek przyst¹pi³a delega-

cja Stoczni Remontowej i Zarz¹du Portu

Gdañsk. Na szczê�cie w³adze w Warszawie

(�gol� do w³asnej bramki!) nie zatwierdzi³y

tych uzgodnieñ. Solidarno�æ wybrze¿a zo-

sta³a uratowana. 23 sierpniawSali BHP roz-

poczynaj¹ siê rozmowyMKS z przyby³ym z

Warszawy wicepremierem Mieczys³awem

Jagielskim.Opoziomie rozmówmo¿e �wiad-

czyæ fakt, ¿e blokadê telekomunikacyjn¹

wybrze¿a w³adze t³umacz¹ �. przej�ciem

tr¹by powietrznej pod Warszaw¹, która

pozrywa³a przewody.MKSwspierany przez

doradców nie da³ siê wyprowadziæ w pole,

konsekwentnie broni¹c wszystkich postula-

tów. Jagielski pojecha³ doWarszawy i dopie-

ro wtedy uzyska³ szersze kompetencje. W

Mszy �w.przybramienr2, 24 sierpniauczest-

niczy³o ponad 10 tysiêcy osób.

25 sierpnia telefony znowu dzia³a³y, ale

rozmowy zaczê³y siê dopiero 28 sierpnia.W

niedzielê 31 sierpnia o godzinie 16.45 Ja-

gielski i Wa³êsa (ogromnym d³ugopisem z

wizerunkiemPapie¿a)podpisali porozumie-

nie. Najwa¿niejszy z postulatów: niezale¿ne

od w³adz, autentycznie robotnicze zwi¹zki

zawodowemog³y legalnie dzia³aæ.

Dla pe³nego obrazu dodajmy, ¿e 30

sierpnia podobne porozumienia podpisa-

now Szczecinie (Marian Jurczyk), a 2 wrze-

�nia w Jastrzêbiu Zdroju.

Sukces by³ ogromny, po raz pierwszy w

kraju �demokracji socjalistycznej� robotni-

cy zyskali niezale¿ne odw³adz zwi¹zki zawo-

dowe.NSZZ �Solidarno�æ� by³ od pocz¹tku

wielkim ruchem spo³ecznym, jedyn¹ poza

Ko�cio³em Katolickim wielk¹ organizacj¹

autentycznie reprezentuj¹c¹ spo³eczeñ-

stwo. Polaków ogarnê³a euforia; wszyscy

nagle podnie�li g³owy, jeden drugiego nie

do�æ, ¿e zauwa¿a³, to jeszcze siê do niego

u�miecha³, przestêpczo�æ gwa³townie spa-

d³a, powszechnie zarz¹dzane przez komite-

ty strajkowe zakazy u¿ywania napojów alko-

holowych by³y sumiennie przestrzegane.

Je�li pamiêtasz nastrój z tegorocznej wio-

sny, kiedy toodszed³ doPananasz JanPawe³

II, to masz jakie� wyobra¿enie o nastroju

tamtego 1980 roku, tyle tylko, ¿e by³ to nie-

zwykle radosny spokój.Naródodzyska³ swoj¹

godno�æ, swoj¹ dumê.

Rejestracja

W³adze nie zrezygnowa³y z pe³nej kon-

troli spo³eczeñstwa. Trudno�ci piêtrzy³y na

ka¿dymkroku,na szczê�cieodpocz¹tkuNie-

zale¿nySamorz¹dnyZwi¹zekZawodowy�So-

lidarno�æ� przybra³ strukturê terytorialn¹

(inicjatywa JanaOlszewskiego), a nie bran-

¿ow¹.Na czele stanê³a KrajowaKomisja Po-

rozumiewawcza z LechemWa³ês¹ jako lide-

rem.Scentralizowanemu, totalitarnemupañ-

stwuprzeciwstawi³a siê wielka 10milionowa

organizacja (na 35milionówmieszkañców,

12milionówwszystkich zatrudnionych). 24

pa�dziernika odby³a siê rozprawa rejestra-

cyjna, podczas której �Solidarno�æ� zosta³a

zarejestrowana, jednak s¹dbezuzgodnieñ z

ni¹ (sic!) wprowadzi³ zmianydo statutu: do-

pisa³ zapis okierowniczej roli PZPR i sojuszu

z ZSRR. KKP ostro odrzuci³a tê ingerencjê.

Kryzys rejestracyjny zosta³ zakoñczony kom-

promisem: 10 listopadawspomniane zapisy

zosta³y wprowadzone do Aneksu Statutu

NSZZ �Solidarno�æ�, a zwi¹zek zosta³ zareje-

strowany. Nazajutrzmo¿na by³o obchodziæ

(nieoficjalnie) 11Listopada.

Polacy pokazali �wiatu, ¿e mo¿na wal-

czyæ z totalitarnym komunizmemmetoda-

mipokojowymi, ¿e s³owomo¿e zast¹piæ czo³-

gi. S³owo �Solidarno�æ� sta³o siê najwa¿niej-

szym taranemniszcz¹cym�imperiumz³a�, a

ruch spo³eczny rozpocz¹³ ci¹g zdarzeñ za-

koñczonych Jesieni¹ Ludóww1989 r.

Jan Flisak

PS. W nastêpnym numerze BS przypo-

mnimy lokalnych dzia³aczy �Solidarno�ci�

robotniczej i rolniczej.

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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Definicja
Przechowywanie czego� w pamiêci (zwy-

kle zbiorowej); ogó³ ocen odczuæ odnosz¹-

cych siê do przesz³o�ci; szacunek, cze�æ dla
czego� minionego1 .

Pamiêæ jednostkowa, czyli coby³o anie jest�

Martwi mnie krótka pamiêæ naszego

spo³eczeñstwa. Brak pamiêci o wydarze-
niach dawnych i niedawnych powoduje

brakmo¿liwo�ci uczenia siê na b³êdach oraz
wyci¹gania wniosków z sytuacji, które przy-

darzy³y siê nam lub innym. A przecie¿ ju¿

cytowany Jan Kochanowski ostrzega³ przed
konsekwencjami takiego braku pamiêci.

W skali jednostkowej czêsto zdarza siê,
¿e pomijamy winy i b³êdy pope³niane przez

innych. Rzadko zdarza siê, ¿eby osoby winne

powa¿nych zaniedbañ by³y poci¹gane do
odpowiedzialno�ci, choæbymoralnej. Stosu-

j¹c zasadêpob³a¿ania ludziomnierzetelnym,
fa³szywym, d¹¿¹cympo trupach do celu, jed-

nocze�nie krzywdzimy tych, którzy staraj¹ siê

zachowywaæprzyzwoicie, czêsto za cenêwielu
wyrzeczeñ. Zachowanie twarzy, stosowanie

zasad moralnych kosztuje wiele wysi³ku i, z

punktuwidzenia spo³ecznego, korzystne jest,
aby takie w³a�nie zachowanie cieszy³o siê sza-

cunkiem i uznaniem. Argument, ¿e porów-
nywanie ró¿nych postaw ¿yciowych sprawi

przykro�æ osobom nieco surowiej, ale prze-

cie¿ sprawiedliwie ocenionym nie ma racji
bytu. Taka przynajmniej powinna byæ cena

chodzenia drog¹ kompromisu i na skróty.
Podobnie jest ze spo³eczeñstwem. Niepa-

miêæ powoduje, ¿e te same b³êdy pope³niane

s¹przezkolejnepokolenia.Kilkamiesiêcytemu
wprasie pojawi³y siê wyniki sonda¿u, który po-

kaza³, ¿e ponad 80% doros³ych Polaków nie
pamiêta, ¿e podczas stanu wojennego telefo-

ny by³y kontrolowane, korespondencja ocen-

zurowana,agodzinamilicyjnaogranicza³a swo-
bodê poruszania siê. Czymo¿na zatem dziwiæ

siê, ¿e ju¿ po up³ywie czterech lat dokonania
poprzednichkadencji odchodz¹wniepamiêæ

i ci sami ludzie, którzymieli ju¿ raz okazjê, aby

zaprezentowaæ skuteczno�æ swojegodzia³ania,
bardzomizern¹zazwyczaj,dostaj¹kolejneszan-

se. Wydawa³oby siê, ¿e dwu albo i trzykrotne
wykazaniesiênieumiejêtno�ci¹rz¹dzenia,przez

okre�lon¹ formacjê wystarczy, aby ci, którzy

tak jawnie zaprzepa�cili swoj¹ szansê odeszli w
niepamiêæ.Tak jednaknie jest.Odpowied�na

pytanie o przyczynê nie jest niestety prosta, a
jeszcze trudniej jest znale�æ skuteczny sposób,

aby pamiêæ przywo³aæ i sprawiæ, aby wnioski z

niej p³yn¹ce zosta³y wprowadzone w ¿ycie.

Pamiêæ wybiórcza, czyli co z³e to nie u nas
Pamiêæ ludzka jest wybiórcza. Psychika

ludzka broni siê przed przechowywaniem

informacji nieprzyjemnych, o zdarzeniach

bolesnych, wstydliwych i nieodwracalnych.
Wypychamy z pod�wiadomo�ci wspomnie-

nia przykre, pamiêtamy dobre chwile. Me-
chanizm ten niew¹tpliwie dzia³a korzystnie

na nasze samopoczucie, ale z drugiej strony

nie pozwala uczyæ siê nawet na w³asnych
b³êdach. Wprawdzie, kto siê na gor¹cym

sparzy³, ten na zimne dmucha � jednak to
polskie ludowe przys³owie jest skuteczne tyl-

ko wtedy, gdy pamiêæ o pope³nionych b³ê-

dach trwa. Nie wolno nam dla krótkotrwa-
³ego komfortu psychicznego zapominaæ o

istocie rzeczy i nara¿aæ przysz³e pokolenia
na pope³nianie tych samych b³êdów.

Pamiêæ historyczna, czyli co dzieje siê z
�nauczycielk¹ ¿ycia�

Powinna byæ obiektywna, troskliwie prze-

chowywana przez historyków. Niestety, okres
panowania komunizmu w Polsce to historia

usuwania z pamiêci narodowej wielu niewy-
godnych faktów.Na szczê�cie fakty teprzecho-

wywaliw swojej pamiêci �wiadkowiewydarzeñ,

którzy przekazywali je swoim dzieciom i wnu-
komwbrewoficjalnejwersjipodawanejwszko-

le, wksi¹¿kach,wmediach. Przezponad50 lat
historycy, abymócoficjalnie pracowaæ,musie-

li fa³szowaæ fakty i przemilczaæ.Odblokowywa-

nie pamiêci historycznej, choæby na krótko,
zosta³o zapocz¹tkowanewroku1980. Procesu

tegoniezdo³a³odwróciæ stanwojenny.Poroku
1989 oficjalna cenzura zniknê³a. Pojawi³y siê

wydawnictwa obiektywne, podrêczniki szkol-

ne zosta³y odk³amane.Oddobrych chêci i do-
ciekliwo�ci zale¿yobecniedocieraniedopraw-

dyhistorycznej, którapozwoliuzupe³niæ lukiw
naszej historycznej pamiêci zarówno indywi-

dualnej jak i zbiorowej.

Historiê mo¿na przek³amywaæ w trojaki
sposób. Przedewszystkim zapominaj¹c, czyli

pomijaj¹c milczeniem pewne, niewygodne
w danym momencie, fakty.

Drugim sposobem jest manipulowanie

faktami, niepe³na ich prezentacja. Tak jak
w historyjce o rowerze:

Czy to prawda, ¿e na rynku w Moskwie rozdaj¹
samochody?
W zasadzie tak, tylko, ¿e nie w Moskwie, a w
Leningradzie, nie samochody tylko rowery i nie
rozdaj¹ tylko kradn¹.

W takimniej wiêcej sposób przedstawia-
na by³a przez dziesi¹tki lat rola Zwi¹zku So-

wieckiego, który pomaga³ Polsce w rozwo-
ju. Najgorsze, ¿e pamiêæ takiej interpretacji

jest wiecznie ¿ywa chocia¿by w Rosji.
Od manipulowania faktami, ju¿ tylko

krok od ich fabrykowania. I znowu jedyn¹

broni¹, która pozwoli odró¿niæ prawdê od
fa³szu jest pamiêæ.W przypisywaniu tak wiel-

kiej roli pamiêci nie chodzimi bynajmniej o
zapamiêtanie, d¹¿enie do nieustannego wy-

pominania doznanych krzywd i niesprawie-

dliwo�ci, ale o posiadanie w³a�ciwego punk-
tu odniesienia, pozwalaj¹cego na zachowa-

nie proporcji i perspektywy zapewniaj¹cych
w jak najwiêkszym stopniu obiektywizm.

Krzywd i klêsk niemo¿na w nieskoñczo-

no�æ nosiæ w sercu. Nie jest to wskazane ani
dla ludzi ani dla spo³eczeñstw. Zapamiêta-

nie w bólu i nienawi�ci nie tylko utrudnia
¿ycie, ale stanowi ognisko zapalne kolejnych

konfliktów. Tym samym jednak¿e, porów-

nywalnym z odbezpieczonymgranatem, jest
niepamiêæ, która mo¿e odp³aciæ siê po raz

kolejny powtarzaj¹c¹ siê tragedi¹ czy kon-
fliktem.

Pamiêæ bie¿¹ca, czyli wersja nasz kontra ich
Nale¿yuwa¿aæ, niepamiêci¹mimowszyst-

ko wykazali�my siê przy okazji pomarañczo-
wej rewolucji na Ukrainie, kiedy ruszyli�my

na pomoc narodowi, który w stosunku do

Polski wykazywa³ du¿o wrogo�ci, zak³amuj¹c
przy tym nasz¹ wspóln¹ historiê, nie pozwa-

laj¹c na upamiêtnienie chocia¿by �mierci

Polaków zamordowanych na Wo³yniu. Nie
chcê sugerowaæ, ¿e pomagaæ nie powinni-

�my, ale nale¿y zachowywaæ proporcje. Na-
sza historia pe³na jest aktów heroizmu i po-

�wiêcenia, które nie tylko nie zosta³y doce-

nione, alenawet s¹ obracaneprzeciwkonam.
Przyk³adem jest chocia¿by wiktoria wie-

deñska,kiedy to JanIIISobieskiobroni³ chrze-
�cijañsk¹ Europê przed zalewem islamu tu-

reckiego. Obecna interpretacja tamtych wy-

darzeñ jest w Unii Europejskiej inna. Bêd¹c
naKahlenberguzastanowi³amnie skromno�æ

miejsca upamiêtniaj¹cego tak istotne wyda-
rzenie. Dopiero pó�niej dowiedzia³am siê, i¿

obecnie postêpowa Europa, rozwa¿aj¹ca na

powa¿nie przyjêcie Turcji do UE, nie widzi
powodudopochwalania zwyciêstwa nadTur-

kami, wrêcz uznaj¹c to za przejawnietoleran-
cji i niechêci wobec narodu, który przecie¿

chcia³ jedynie wprowadziæ siê do Europy i

zwiêkszyæ jej ró¿norodno�æ kulturow¹. O co
wiêc chodzi³o Sobieskiemu?Zapomnieli.

Musimy pamiêtaæ o tym my, my�l¹c w
kategoriach warto�ci chrze�cijañskich, któ-

re zawsze by³y i s¹ dla nas, Polaków, wa¿ne.

Tak¹ pamiêæ musimy przechowywaæ i o ta-
kiej pamiêcimusimymówiæ g³o�no, równie¿

poza granicami naszego kraju.

Pamiêæ zbiorowa, czyli lepiej zapobiegaæ ni¿

znowu leczyæ
Przed nami wybory prezydenckie i par-

lamentarne. Ze zdumieniem s³ucham opi-
nii, które nie widz¹ nic niestosowanego ani

U nas i za miedz¹U nas i za miedz¹U nas i za miedz¹U nas i za miedz¹U nas i za miedz¹

Cieszy miê ten rym: �Polak m¹dr po szkodzie�
Lecz je�li prawda i z tego nas zbodzie
Now¹ przypowie�æ Polak sobie kupi
¯e i przed szkod¹ i po szkodzie g³upi.

Jan Kochanowski,

Ksiêgi wtóre, Pie�ñ pi¹ta

(ci¹g dalszy na str. 18)
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gro�nego w ponownym wybieraniu osób,
które w polskiej polityce zajmuj¹ od lat czo-

³owe funkcje, przechodz¹c wszystkie szcze-
ble � ministra, premiera, marsza³ka, prze-

wodnicz¹cego, pos³a, senatora2 . Maj¹ wiêc

od lat bezpo�redni wp³yw na sytuacjê w na-
szym kraju. Sytuacjê, jaka powsta³a w wyni-

ku ich dzia³añ, ka¿dy widzi, powodów do
zadowolenia brak. Mimo to ci sami ludzie

dostaj¹ kolejn¹ szansê.

Zadziwia mnie to niepomiernie i szcze-
rze powiedziawszy chêtnie us³ysza³abymwia-

rygodne wyt³umaczenie tego zjawiska. Tak
naprawdê, w przypadku polityków, których

nie mo¿na (niestety) skazaæ za brak kompe-

tencji czy chciwo�æ lub nepotyzm, jedyne,
como¿na zrobiæ, aby jednak ponie�li konse-

kwencje swojego podej�cia i dzia³añ to NI-
GDYWIÊCEJNIGDZIE ichniewybraæ.Zmusi

ich to do radzenia sobie gdzie indziej i da
szansê innym. Oczywi�cie nie ma gwarancji,

¿e nowi ludzie bêd¹ zawsze lepsi, ale, po

pierwsze jest pewne prawdopodobieñstwo,
po drugie wiedz¹c, jaki los spotka³ poprzed-

nich nieudacznikówmo¿e bêd¹ siê bardziej
staraæ? Przynajmniej dajmy sobie szansê.

Pamiêtajmy, ¿e ju¿ kilkakrotnie nastêpo-

wa³a w Polsce zmiana warty. Po kilku zaled-
wie latach od obalenia ekipy rz¹dz¹cej w

Polsce przez dziesiêciolecia, kiedy wydawa-
³o siê, i¿ jej przedstawiciele i �rodowiska

powi¹zane, na sta³e zosta³y odstawione na

bocznicê, mia³ miejsce powrót w latach
1993-1997. Cztery lata przerwy i kolejny po-

wrót. Ile¿ kolejnych szans zamierzamy jesz-
cze dawaæ tym samym osobom. Teraz zno-

wu wszyscy w czambu³ potêpiaj¹ i rz¹d i Par-

lament. A przecie¿ to w³a�nie ci krytycy s¹
za sk³ad Sejmu odpowiedzialni.

Po raz kolejny wybrali�my ludzi, którzy
k³amali, krêcili, mataczyli, nie wywi¹zywali

siê z obietnic. Dodatkowo wiêkszo�æ, która
tworzy³a rz¹d wywodzi siê z formacji o ko-

rzeniach siêgaj¹cych czasów g³êbokiego

komunizmu. Je¿eli o tym nie pamiêtamy, a
nie u³atwiaj¹ nam tego bynajmniej nieustan-

ne roszady personalne, zmiany nazw i szyl-
dówugrupowañ, obliczonew³a�nie na nasz¹

krótk¹ pamiêæ, niestety musimy pogodziæ

siê z faktem, i¿ zdecydowanie zwiêkszamy
nasz¹ szansê na kolejny z³y wybór.

Mo¿e od�wie¿my swoj¹ pamiêæ i spró-
bujmy wyci¹gaæ wnioski z przesz³ych wyda-

rzeñ, aby przysz³o�æ by³a inna. To nie jest

takie trudne.
Ma³gorzata Lalicka

1 wg S³ownika wspó³czesnego jêzyka polskie-

go, Reader�s Digest, Warszawa 2001
2 w zale¿no�ci od konkretnej osoby niepotrzeb-
ne skre�liæ

K
ierowany perspektyw¹mi³ego spêdze-

nia czasu przy lekturze, biorê do rêki
pierwsz¹ z brzegu codzienn¹ gazetê,

pobie¿nie wertujê. Znów rozczarowanie: po³o-

wê numeru zajmuje sport. Siêgam po nastêpn¹
� to samo. Niezale¿nie od opcji.

Zaserwowaæ czytelnikowi jak najwiêksz¹ daw-
kê �wiadomo�ci� sportowych � w tym wydawcy,
reprezentuj¹cy choæby najzajadlej zwalczaj¹ce siê
tytu³y prasy, s¹ absolutnie zgod-
ni. Analogicznie w radiu i TV.
Piszê �wiadomo�ci�, bo co to dla
mnie za wiadomo�æ, ¿e dru¿yna z
miejscowo�ciAprzegra³a zdru¿yn¹
zmiejscowo�ci B.Wydawcy wiedz¹, co robi¹. Skoro
pisz¹, to znaczy, ¿e ludzie chc¹ czytaæ. A mo¿e od-
wrotnie � czytelnicy bezkrytycznie poch³aniaj¹ to,
co siê im do czytania podaje. Mniejsza z tym. Fakt
jest faktem, ¿e wiêkszo�æ ankietowanych przy ró¿-
nych okazjach ludzi w rubryce �zainteresowania�
deklaruje sport. Co� dziwnego! Spora ich czê�æ to
brzuchaci faceci rozparci wygodnie przed telewizo-
rami, którzy po trzydziestce ledwo siê ruszaj¹, a po
czterdziestce pierwszy zawa³maj¹ ju¿ za sob¹.Obse-
syjne zainteresowanie sportem, ten swoisty feno-
men dotycz¹cy wiêkszo�ci mê¿czyzn i ca³kiem sporej
grupy kobiet, polegaj¹cy na ci¹g³ym wa³kowaniu
tematu w rozmowach, prowadzeniu nieustaj¹cych
ja³owych sporów, kolekcjonowaniu gad¿etów, pla-
katów, koszulek etc... , zawsze by³ mi obcy. Zami³o-
wanie do sportu jako widowiska o¿ywa³o cyklicznie
tylko przy okazji takich wydarzeñ, jak M� w pi³ce
no¿nej czy IgrzyskaOlimpijskie. Naszemecze ligowe
zawsze za� nazywa³em kopanin¹. Gdy wiele lat
temu usi³owa³em siê nie�mia³o t³umaczyæ, ¿e nie
ka¿dy m³ody facet musi wykazywaæ zainteresowa-
nia sportowe, a w ka¿dym razie, ¿e nie id¹ one w
parze z zami³owaniem dowysi³ku fizycznego i pielê-
gnowaniem w³asnej kondycji, wielu patrzy³o na
mnie jak na nieszkodliwego dziwaka. Dzi�, gdy
miliony sportowych fanów zostaj¹ coraz bardziej
jawnie i coraz bezczelniej nabijane w butelkê, trud-
no mi przychodzi odmówiæ sobie z³o�liwej satysfak-
cji. I co, sportowi fanatycy? Wasze ¿arliwe spory
dotycz¹ce wy¿szo�ci jednego klubunad drugim oka-

za³y siê czcz¹ gadanin¹ wobec faktu, ¿e wyniki me-
czów zosta³y wcze�niej ukartowane przy kawiar-
nianym stoliku w imiê obopólnej korzy�ci. Wyszli-
�cie na durniów owijaj¹c szyje szalikami, skandu-
j¹c imiona swoich idoli, uciekaj¹c siê w dyskusjach
do uczonych argumentów o metodach szkolenio-
wych i doborze kadr, b¹d� te¿ siêgaj¹c po twardsze i
bardziej bezpo�rednie w dzia³aniu �rodki perswa-
zji. Pieni¹dze, które wydajecie, trafiaj¹ do kieszeni

wypasionych dzia³aczy, których obecno�ci w spo-
rcie, je¿eli pomin¹æ udzia³ w aferach, nie da siê w
¿aden sensowny sposób uzasadniæ. Lepiej wiêc
nadymaæ pi³kê i graæ samemu. Tylko gdzie? Co siê
sta³o z dziesi¹tkamima³ych boisk, na których mo¿-
na by³o tak po prostu pokopaæ pi³kê? Gdzie te bez-
troskie czasy, gdy ka¿de podwórko by³o boiskiem. I
wszystkim chcia³o siê graæ. Teraz miejsce boisk zajê-
³y skalniaki i trawniczki, po których dzieciom nie
wolno biegaæ. Zreszt¹, dzieciom w ogóle nie wolno
tego robiæ, a okrzyk stroskanej matki �nie biegaj!�
nale¿y do najczê�ciej s³yszanych. Pociecha gotowa
siê przecie¿ pobrudziæ lub nawet poobijaæ. A graæ
ma³o komu siê chce. Imwiêcej pi³ek, koszulek, rêka-
wic i wszelkich innych kolorowych akcesoriów staje
siê ³atwo dostêpnych, tym mniejsza ochota, aby z
nich korzystaæ. Idea sportu polegaj¹ca na pielêgno-
waniuw³asnego zdrowia i kondycji, konfrontacji z
innymi na zasadzie: walczymy jak lwy, co nie prze-
szkadza nam byæ najlepszymi przyjació³mi, zosta³a
niemal ca³kowicie zatracona. Sport to sprzêt, pie-
ni¹dze, szpan, blichtr i niezdrowa rywalizacja,
nawet kosztem (to ju¿ postawienie sprawy ca³kiem
na g³owie) zdrowia �zawodników�.

W pewnej miejscowo�ci lokalny klub sportowy
rozpocz¹³ dzia³alno�æ od likwidacji szpaleru okaza-
³ych jaworów rosn¹cych obok istniej¹cego starego
boiska po to, by mog³o ono osi¹gn¹æ wymagane
przepisami wymiary i stan nawierzchni. Idê o za-
k³ad, ¿e nawet je�li takie boisko powstanie, nie bê-
dzie wolno na co dzieñ kopaæ na nim pi³ki miejsco-

wym ch³opakom. Bêdzie za to oczkiem w g³owie
dzia³aczy i miejscem rozgrywanych co jaki� czas
zawodów. Na tym polega propagowanie sportu.

Ci, którzy utyskuj¹ na mizeriê polskiego sportu
powinni zrozumieæ, ¿e dopóki w ka¿dej wiosce czy
osiedlu nie bêdzie dostêpnych po kilka miejsc, gdzie
mo¿na swobodnie pobiegaæ i zagraæ w pi³kê oraz, co
wa¿niejsze, nie pojawi siê odpowiednio wielu chêt-
nych, by to robiæ, nie ma mowy o znajdowaniu

talentówpi³karskich czy lek-
koatletycznych. Je�li w sta-
wach i zalewach p³ywaæ nie
wolno, a basenów nie ma,
to sk¹d braæ p³ywaków?

Talenty rodz¹ siê na podwórku.Nie dajmy siê oszu-
kaæ z³udzeniom.Coraz bardziej wy�rubowane rekor-
dy sportowewcale nie �wiadcz¹ o rosn¹cej sprawno-
�ci przeciêtnego zjadacza chleba. Wrêcz przeciwnie.
Wyczyny sportowców sprzed kilkudziesiêciu lat wy-
daj¹ siê nam dzi� ¿a³osne, ale to czêsto byli zwykli
ludzie oderwani od codziennych zajêæ. W czasach,
gdy o tyczce skakano 4 m, pierwszy lepszy sprawny
wiejski ch³opak z tyczk¹ od grochu pokonywa³ pó³to-
rametramniej. Teraz, gdy 6mdlawyczynowców to
przebrzmia³y rekord, przeciêtny cz³owiek nie jest sobie
w stanie tej wysoko�ci nawet wyobraziæ. Podobnie z
podnoszeniem ciê¿arów, boksem, rzutami i w ogóle z
ca³ym sportem.Wniosek st¹d taki, ¿e sport w rzeczy-
wisto�ci oddala siê odnas, staj¹c siê bardziej elemen-
tem szo³biznesuni¿ codzienno�ci.

Gdy by³em dzieckiem, o nudzie nie by³o mowy.
Na podwórku grali�my we wszelkie mo¿liwe gry,
strzelali�my z ³uku, skakali w dal i wzwy¿. By³
rzut oszczepem i pchniêcie kul¹. Nawet hokej. Nikt
nie narzeka³ na brak infrastruktury. Biega³em te¿
(które dziecko wtedy chodzi³o?) dziadkowi do kio-
sku po papierosy marki �Sport�. Komu ta nazwa
przeszkadza³a? Dziadek do¿y³ 80 lat, podczas, gdy
wiêkszo�æ wyczynowych sportowców ¿egna siê z
tym �wiatem zdecydowanie wcze�niej. Papierosy
przemianowano na �Popularne�.

Sport jako wysi³ek, ruch i zdrowie zdecydowa-
nie straci³ na popularno�ci w�ród dzieci i m³odzie-
¿y. Papierosy odwrotnie.

Grzegorz Bury

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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Jest 26 lutego 1976 roku, Walne Zebra-
nie Ko³a Miejskiego powo³uje Sekcjê przy
Wytwórni Filtrów PZL Sêdziszów, która po-
siada swój Zarz¹d, natomiast op³aty i wyda-
wanie dokumentów PZW dokonuje Zarz¹d
Ko³a macierzystego.

W nastêpnych latach Sekcja organizuje
siê, zwiêksza liczebno�æ, która przekracza
50% ko³a macierzystego, wyrastaj¹ nowi
dzia³acze. Na Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczymw dniu 1marca 1980 roku, zostaje
uchwalony wniosek o zmianie statusu Sek-
cji i zarejestrowaniu drugiego Ko³a PZW
przyWF PZL Sêdziszów, które pó�niej przy-
jê³o nazwê AMUR i otrzyma³o numer 27,
nadany przez Zarz¹d Okrêgu w Rzeszowie.

Inicjatorami wniosku byli kol. Micha³
Pryczek, Stanis³aw �liwa i ówczesny Prezes
Zarz¹du Ko³a Miejskiego Boles³aw Rój. W
dniu 9 kwietnia Zarz¹dKo³aMiejskiegoprze-
kaza³ wszystkie dokumenty, niezbêdne do
prowadzenia odrêbnej dzia³alno�ci ko³a.

Dzieñ 9 kwietnia 1980 roku jest pocz¹t-
kiem samodzielnej pracy Ko³a PZW AMUR
przyWF PZL SêdziszówM³p.Wówczas liczy-
³o ono 163 cz³onków.

Obecnie Ko³o liczy 237 cz³onków, w tym
31od 14 do 24 lat i 38 cz³onków uczestni-
ków do 14 lat.

Pierwszym Prezesem Zarz¹du Ko³a zo-
sta³ kol. Boles³aw Rój. Nastêpnie, przez trzy
kadencje, funkcjê tê pe³ni³ Stanis³aw �liwa.
W latach 1993-2000 dwie kadencje Preze-
sem by³ Tadeusz Nyzio. Od 2001 do chwili
obecnej funkcjê Prezesa sprawuje Stanis³aw

�liwa.
Skarbn ikami

Ko³a byli: Micha³
Pryczek, JanWiktor,
Krzysztof Siwiec,

Stanis³aw �wider, Jacek Surdel a obecnie kol.
Wac³aw Pojasek.

Ko³o prowadzi dzia³alno�æ sportow¹ i
rekreacyjn¹. Chroni powierzone wody
przed k³usownictwem, dba o czysto�æ wód i
³owisk. Prowadzi akcjê Tygodnia Czysto�ci
Wód i Sprz¹tanie �wiata. Posiada Stra¿ni-
ków Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, którzy
sprawuj¹ nadzór nad powierzonymi w opie-
kê wodami: rzekami Bystrzyc¹, Tuszymk¹ i
zalewem w Kamionce.

Ko³o wspó³pracuje z Zarz¹demOkrêgu w
Rzeszowie. Uczestniczy w Konkursie naNajle-
piejDzia³aj¹ceKo³o.Wspó³pracuje zSamorz¹-
dem Miasta i Powiatu. Cz³onkowie Zarz¹du
Ko³a dzia³aj¹ równie¿ we W³adzach Okrêgu.

W Kole dzia³a Komisja ds. Sportu. Or-
ganizuje ona zawody wêdkarskie, dba o ich
prawid³owy przebieg i oprawê. Corocznie
odbywaj¹ siê Zawody o Mistrzostwo Ko³a w
dyscyplinie sp³awikowej oraz Grand Prix
trzech ³owisk, Zawody Towarzyskie Parami,
Zawody Komendanta Powiatowego Spo-
³ecznej Stra¿y Rybackiej, Zawody z okazji
Dnia Dziecka w Kategoriach Kadetów i Nie-
zrzeszonych.

Zgodnie z planempracy na 2005 rok, ko-
misja ds. sportu zorganizowa³a zawody wêd-
karskie oGrandPrixTrzech£owisk. Pierwsze
zawody odby³y siê 1maja na zalewie wCierpi-
szu, drugie 24 lipca na ³owisku w Trzcianie, a
trzecie 14 sierpnia na ³owisku w Czarnej Sê-
dziszowskiej. Zawodyodby³y siêwkategoriach
juniorów i seniorów.

W�ród seniorów zwyciê¿y³ Roman K³os,
zdobywaj¹c 8 pkt., drugie miejsce zaj¹³ Wie-
s³aw Skarbek � 9 pkt., a trzecie Tomasz Wozo-
wicz � 10 pkt.

W�ród juniorów najlepszy okaza³ siê
Mateusz Basara � 4 pkt.

J. Surdel

Altana Ko³a Amur w Kamionce.

Ko³o �Amur� od pocz¹tku powstania w
swoich szeregach skupia³o bardzo aktyw-
nych dzia³aczy. Najbardziej zas³u¿ony z nich,
kol. Stanis³aw �liwa otrzyma³ odznaczenia
pañstwowe i zwi¹zkowe: Srebrny Krzy¿ Za-
s³ugi RP, z³ot¹ odznakê PZW i z³ot¹ odzna-
kê PZW z wieñcami. Z³ot¹ odznakê PZW z
wieñcami otrzyma³ równie¿ inny dzia³acz,
kol. TadeuszNyzio. Z³ote odznaki PZWotrzy-
mali: kol. Kazimierz Daniel, Mieczys³aw Ko-
stecki, Wac³aw Pojasek, Lech Dryja, Bole-
s³aw Rój. 14 cz³onków Ko³a mo¿e poszczy-
ciæ siê srebrnymi odznakami PZW, 11 cz³on-
ków posiada Medale za Zas³ugi w Rozwoju
Wêdkarstwa, za� 4 � odznaki Wzorowego
Wêdkarza (cz³onek uczestnik).

Ko³o posiada siedzibê, wyposa¿on¹ w
�rodki audiowizualne, kasety video o tematy-
ce wêdkarskiej, materia³y do prowadzenia
szkoleñ i podnoszenia kwalifikacji m³odych
adeptów sztuki wêdkarskiej. Posiada kompu-
ter, internet, stronê internetow¹. Prowadzi
szkolenia z m³odzie¿¹ i szkolenia przygoto-
wuj¹ce do egzaminu na kartê wêdkarsk¹.

Oprac. St. �liwa, J. Surdel

Zarz¹d Ko³a PZW �Amur�Zarz¹d Ko³a PZW �Amur�Zarz¹d Ko³a PZW �Amur�Zarz¹d Ko³a PZW �Amur�Zarz¹d Ko³a PZW �Amur�
informuje, ¿e w dniuinformuje, ¿e w dniuinformuje, ¿e w dniuinformuje, ¿e w dniuinformuje, ¿e w dniu
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w Kamionce odbêd¹ siêw Kamionce odbêd¹ siêw Kamionce odbêd¹ siêw Kamionce odbêd¹ siêw Kamionce odbêd¹ siê

Jubileuszowe ObchodyJubileuszowe ObchodyJubileuszowe ObchodyJubileuszowe ObchodyJubileuszowe Obchody
25-lecia Ko³a25-lecia Ko³a25-lecia Ko³a25-lecia Ko³a25-lecia Ko³a

Zapraszamy wszystkichZapraszamy wszystkichZapraszamy wszystkichZapraszamy wszystkichZapraszamy wszystkich
cz³onkówcz³onkówcz³onkówcz³onkówcz³onków.....

Program obchodów znajduje siê naProgram obchodów znajduje siê naProgram obchodów znajduje siê naProgram obchodów znajduje siê naProgram obchodów znajduje siê na
tablicach og³oszeñ i na stronietablicach og³oszeñ i na stronietablicach og³oszeñ i na stronietablicach og³oszeñ i na stronietablicach og³oszeñ i na stronie

internetowejinternetowejinternetowejinternetowejinternetowej
wwwwwwwwwwwwwww.amursedziszow.amursedziszow.amursedziszow.amursedziszow.amursedziszow.republika.pl.republika.pl.republika.pl.republika.pl.republika.plZwyciêzcy zawodów Grand Prix Trzech £owisk 2005. J. Surdel(2)

Program:
10.00 - Msza �w. w Ko�ciele Parafialnym w Sêdziszowie M³p.
11.00 - uroczyste ods³oniêcie tablicy informacyjnej na dawnym bu-

dynku szko³y przy ul Ks. Maci¹ga,
- przej�cie na cmentarz i z³o¿enie wi¹zanek kwiatów na gro-
bach zmar³ych nauczycieli liceum.

13.00 - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w holu obecnego budynku LO,
- uroczysta akademia w hali sportowej przy LO w Sêdziszo-
wie M³p (wyst¹pienia absolwentów i zaproszonych go�ci,

Szanowni AbsolwenciSzanowni AbsolwenciSzanowni AbsolwenciSzanowni AbsolwenciSzanowni Absolwenci
Uroczyste obchody jubileuszuUroczyste obchody jubileuszuUroczyste obchody jubileuszuUroczyste obchody jubileuszuUroczyste obchody jubileuszu

szko³y odbêd¹ siêszko³y odbêd¹ siêszko³y odbêd¹ siêszko³y odbêd¹ siêszko³y odbêd¹ siê
w dniu 10 wrze�nia (sobota).w dniu 10 wrze�nia (sobota).w dniu 10 wrze�nia (sobota).w dniu 10 wrze�nia (sobota).w dniu 10 wrze�nia (sobota).

czê�æ artystyczna).
15.00 - spotkania poszczególnych roczników - absolwentów na hali

lub w klasach, zwiedzanie szko³y, spotkania indywidualne
- ciep³y posi³ek (do godz. 17.00) na sali �Sêdzisz�.

19.00 - bankiet 60-lecia na sali �Sêdzisz� przy ul. Fabrycznej.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacieSzczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacieSzczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacieSzczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacieSzczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie
szko³yszko³yszko³yszko³yszko³y, tel. 017 2216112 oraz na stronie inter, tel. 017 2216112 oraz na stronie inter, tel. 017 2216112 oraz na stronie inter, tel. 017 2216112 oraz na stronie inter, tel. 017 2216112 oraz na stronie internetowejnetowejnetowejnetowejnetowej
wwwwwwwwwwwwwww.losedziszow.losedziszow.losedziszow.losedziszow.losedziszow.edu.pl.edu.pl.edu.pl.edu.pl.edu.pl



Nr 8 (105) 26 sierpnia 2005 rNr 8 (105) 26 sierpnia 2005 rNr 8 (105) 26 sierpnia 2005 rNr 8 (105) 26 sierpnia 2005 rNr 8 (105) 26 sierpnia 2005 r.....

2 02 02 02 02 0

C
zywiecie jakmo¿e czuæ siêma³y cz³o-
wiek, który dotychczas by³ adoro-

wany przez ca³¹ dobê i nagle kto�
prowadzi go do obcego budynku mówi¹c:

�to twoje przedszkole�, przestraszonego

wprowadza do wielkiego labiryntu pomiesz-
czeñ i mówi: �to s¹

twoje panie (cio-
cie)�? Dziecko jesz-

cze nie do koñca

rozumie co siê
dzieje. Dlaczego

ma zostaæ w tym
obcym domu z zu-

pe³nie obcymi pa-

niami i t³umem
dzieciaków, po-

dobnie jak ono
przestraszonych i

samotnych, dlacze-

go w³a�ciwie ma lubiæ te obce osoby?
Ma ¿al do rodziców, ¿e je zostawiaj¹ w

tym obcymmiejscu, nie wie kiedymama czy
tato przyjdzie i zabierze je do domu. Na

dodatek wyczuwa zdenerwowanie rodzica

bardzo prze¿ywaj¹cego oddanie w³asnego,
malutkiego dziecka do przedszkola.Wyczu-

wa ten strach, który jest czêstokroæ kilka
razy wiêkszy ni¿ ich dziecka, które nie za-

wsze jest �wiadome tego, co go czeka.

Udane w³¹czenie dziecka do grupy
przedszkolnej ma ogromne znaczenie

dla dalszego rozwoju dziecka. Je¿eli pocz¹t-

kowy okres w przedszkolu zwi¹zany jest
z przyjemnymi prze¿yciami, wtedy dziecko

jest pozytywnie nastawione, ufne i nie re-
aguje lêkiem na podobne sytuacje.

Istniej¹ mo¿liwo�ci, które towarzysz¹

dzieciom w trudnej fazie aklimatyzacji i po-
magaj¹ im. Godne polecenia jest szczegól-

nie ostro¿ne przyzwyczajanie maluchów
do nowej sytuacji. Dla wielu dzieci niezwy-

kle pomocne jest, gdy jedno z rodziców

przez kilka dni przychodzi razem z dziec-
kiem do przedszkola i pozostaje w grupie

chocia¿by chwilê. Dziêki temudzieckomo¿e

czuæ siê dobrze i bezpiecznie. Mo¿e ono
wtedy odpowiednio do swoich potrzeb po-

zostaæ jeszcze w pobli¿u mamy i taty, albo
trzymaj¹c ich za rêkê poznawaæ nowe oto-

czenie. Widz¹c, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e

powróciæ do rodzica, ma ono mo¿liwo�æ
obserwowania pozosta³ych dzieci i wycho-

wawczyni oraz lepszego ich poznania. Kie-

dy dziecko ju¿ siê lepiej orientuje i dobrze
czuje w przedszkolu,matka lub ojciecmog¹

na pewien czas opu�ciæ grupê.
Na pocz¹tku dziecko, które ma trudno-

�ci z rozstaniami, nie powinno spêdzaæ ca-

³ego dnia w przedszkolu. Wa¿ne jest rów-
nie¿, aby przynajmniej pocz¹tkowo byæ w

zasiêgu rêki.
Metoda stopniowego w³¹czania dziec-

ka do grupy wymaga od Was, Rodzice, du-

¿ego nak³adu czasu. Z drugiej strony umo¿-
liwia ona dzieciom powolne wrastanie krok

po kroku w nowy przebieg dnia.

Nie wszystkie trzylatki potrzebuj¹ tak
d³ugiego czasu, aby siê zaaklimatyzowaæ.

Dlatego te¿ w ka¿dym przypadku korzyst-
nie jest nie planowaæ niczego podczas pierw-

szych kilku dni pobytu w przedszkolu i po

prostu obserwowaæ dziecko. Je¿eli po wej-
�ciu do budynku przedszkola dzieci szybko

uspokajaj¹ siê, po uronieniu kilku ³ez, i w³¹-
czaj¹ siê z ochot¹ do zabawy, wtedy nie

mamy do czynienia z powa¿nymi lekami

przed roz³¹k¹. W takim wypadku nie ma
potrzeby, aby rodzice pozostawali d³u¿ej

w przedszkolu.

Dlaczego dziecko p³aczeDlaczego dziecko p³aczeDlaczego dziecko p³aczeDlaczego dziecko p³aczeDlaczego dziecko p³acze
w przedszkolu?w przedszkolu?w przedszkolu?w przedszkolu?w przedszkolu?

U dziecka pojawia siê lêk przed porzu-

ceniem, lêk przednowym i nieznanym.Ode-

rwanie od najbli¿szych budzi strach, ¿e sta-
nie siê co� okropnego. �Traci wiêc poczu-

cie bezpieczeñstwa, bodaj najwa¿niejszej
potrzeby psychicz-

nej. Przez d³ugi czas

kojarzy nauczycielkê
z momentem utraty

bezpieczeñs twa .
Uczucie lêku sku-

tecznie blokuje

chêæ poznawania
nowych rzeczy:

dziecko jest tak sku-
pione na swoich

emocjach, ¿e nie

zwraca uwagi na otoczenie� (Edyta Grusz-
czyk-Kolczyñska, Ewa Zieliñska �Wspomaga-

nie rozwoju umys³owego...�).

Dobre rady dla rodzicówDobre rady dla rodzicówDobre rady dla rodzicówDobre rady dla rodzicówDobre rady dla rodziców

· kompletuj wyprawkê wspólnie z dziec-

kiem i ciesz siê, ¿e bêdzie korzystaæ z niej
w przedszkolu

· nie obiecuj dziecku nagrody za to, ¿e

pójdzie do przedszkola
· po¿egnanie w szatni powinno byæ krót-

kie: u�miech-buziak i pa, pa

· je¿eli bardzo chcesz to wejd� do sali tylko
na chwilê, oszczêdzisz ¿alu i smutku in-

nym dzieciom
· nie zabieraj dziecka do domu, kiedy p³a-

cze przy rozstaniu; je�li zrobisz to choæ

raz, bêdzie wiedzia³o, ¿e ³zami mo¿na
wszystko wymusiæ (równie¿ kolejny po-

wrót do domu)
· nie obiecuj; je�li pójdziesz do przedszko-

la to co� dostaniesz; kiedy bêdziesz od-

bieraæ dziecko, mo¿esz daæ mu maleñki
prezent, ale nie mo¿e byæ to forma prze-

kupywania
· kontroluj siê, co mówisz w obecno�ci

dziecka na temat sytuacji dotycz¹cej po-

bytu w przedszkolu
· nie wymuszaj na dziecku, ¿eby zaraz po

przyj�ciu do domu opowiedzia³o, co wy-
darzy³o siê w przedszkolu, to powoduje

niepotrzebny stres. Samo zacznie opowia-

daæ w odpowiednim momencie
· je�li dziecko przy po¿egnaniu p³acze, po-

staraj siê ¿eby przez kilka dni odprowa-
dza³ je do przedszkola tato, rozstania z

tat¹ s¹ mniej bolesne

· Pamiêtaj! ¯egnaj i witaj swoje dziecko
zawsze z u�miechem!

Polecam do przeczytania:Polecam do przeczytania:Polecam do przeczytania:Polecam do przeczytania:Polecam do przeczytania:

Johanna Friedl �Moje dziecko idzie do przed-
szkola� .

Edyta Gruszczyk-Kolczyñska, Ewa Zieliñska
�Wspomaganie rozwoju umys³owego trzylat-
ków idzieci starszychwolniej rozwijaj¹cych siê�.

Renata �liwa

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE
W imieniu Dzieci Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Serdecznie DziêkujemySerdecznie DziêkujemySerdecznie DziêkujemySerdecznie DziêkujemySerdecznie Dziêkujemy

Firmie

Za wsparcie finansowe naszej placówki.
�rodki uzyskane od Pañstwa, umo¿liwi¹ nam remont sal zabaw
i zajêæ dla dzieci.Przekonali�my siê po raz kolejnypo raz kolejnypo raz kolejnypo raz kolejnypo raz kolejny, ¿e mo¿e-
my liczyæ na WWWWWasz¹ Firasz¹ Firasz¹ Firasz¹ Firasz¹ Firmêmêmêmêmê, która chêtnie pomaga innym.

Dzieci, Dyrektor i Grono PedagogiczneDzieci, Dyrektor i Grono PedagogiczneDzieci, Dyrektor i Grono PedagogiczneDzieci, Dyrektor i Grono PedagogiczneDzieci, Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.

�Najtrudniejszy pier�Najtrudniejszy pier�Najtrudniejszy pier�Najtrudniejszy pier�Najtrudniejszy pierwszy krok� �piewa³a nasza s³awna piosenkarka.wszy krok� �piewa³a nasza s³awna piosenkarka.wszy krok� �piewa³a nasza s³awna piosenkarka.wszy krok� �piewa³a nasza s³awna piosenkarka.wszy krok� �piewa³a nasza s³awna piosenkarka.
S¹dzê, ¿e dotyczy to ka¿dej dziedziny ¿ycia, wszystkiego co czynimyS¹dzê, ¿e dotyczy to ka¿dej dziedziny ¿ycia, wszystkiego co czynimyS¹dzê, ¿e dotyczy to ka¿dej dziedziny ¿ycia, wszystkiego co czynimyS¹dzê, ¿e dotyczy to ka¿dej dziedziny ¿ycia, wszystkiego co czynimyS¹dzê, ¿e dotyczy to ka¿dej dziedziny ¿ycia, wszystkiego co czynimy
po raz pierpo raz pierpo raz pierpo raz pierpo raz pierwszywszywszywszywszy. Nie inaczej jest z dzieæmi, które po raz pier. Nie inaczej jest z dzieæmi, które po raz pier. Nie inaczej jest z dzieæmi, które po raz pier. Nie inaczej jest z dzieæmi, które po raz pier. Nie inaczej jest z dzieæmi, które po raz pierwszywszywszywszywszy
przychodz¹ do przedszkola.przychodz¹ do przedszkola.przychodz¹ do przedszkola.przychodz¹ do przedszkola.przychodz¹ do przedszkola.
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N
adchodzi koniec lata, a z nim ko-

niec wakacji i nowy rok szkolny,

czas który dla ka¿dego dziecka
jest okresem mniejszego lub wiêkszego

napiêcia, lêku, a nawet i stresu.
Problem nerwic i stresów u najm³od-

szych narasta systematycznie. Rodzice

maj¹ coraz wiêksze problemy z w³asnymi
dzieæmi. Niektórzy z nich uwa¿aj¹, ¿e win-

na jest szko³a, inni, ¿e rodzina. Wszyscy
jednak zgodnie twierdz¹, ¿e dzieci s¹

znerwicowane i zestresowane. Co to jest

stres?
Stres to odpowied� organizmu na

szkodliwe bod�ce, lub reakcja na jakie-
kolwiek wymagania fizyczne

lub psychiczne stawiane or-

ganizmowi. Nie stanowi on
zjawiska typowego dla nasze-

go stulecia jak niektórzy
s¹dz¹. Towarzyszy³ i towarzy-

szy ka¿demu cz³owiekowi

od narodzin, a¿ po �mieræ
wspó³uczestnicz¹c we wszyst-

kich zdarzeniach, niezale¿-
nie od p³ci, wieku, religii

czy przekonañ politycznych.

Pojawia siê wskutek lêku
przed utrat¹ kontroli lub

przed wymaganiami, które postrzegane
s¹ jako przerastaj¹ce nasze mo¿liwo�ci.

W takiej instytucji jak szko³a istnieje

bardzo du¿o sytuacji, które w stopniu
ró¿nym dla poszczególnych uczniów

mog¹ wywo³ywaæ stres. Usiana sukcesa-
mi kariera szkolna decyduje we wspó³-

czesnym spo³eczeñstwie o dalszym awan-

sie spo³ecznym. Z tego powodu, i¿ s³absi
uczniowie maj¹ mniejsze szanse na od-

niesienie sukcesu, istnieje du¿e praw-
dopodobieñstwo wyst¹pienia u nich ty-

powych symptomów stresowych ju¿ na

poziomie szko³y. Nale¿¹ do nich:
- objawy fizjologiczne: bicie serca, do-

legliwo�ci ¿o³¹dkowe, oblewanie po-
tem, itp.

- objawy motoryczne: napiêcie, dr¿e-

nie, gwa³towne ruchy, itp.
- objawy psychiczne: s³aba zdolno�æ

koncentracji, negatywne my�li, strach
przed niepowodzeniem, itp.

Stres u uczniów mog¹ wywo³ywaæ nie

tylko sytuacje, w których chodzi o wynik,
jego powodem mog¹ byæ z pozoru nie-

winne, codzienne zdarzenia w klasie:
ci¹g³a obecno�æ w polu widzenia nauczy-

ciela, to, ¿e nie wolno ruszaæ siê z miej-

sca, siedzenie z du¿¹ liczb¹ osób w po-
mieszczeniu, brak akceptacji przez in-

nych uczniów, nieodpowiednia postawa
nauczyciela krzycz¹cego, strasz¹cego itp.

Do tego dochodzi lêk przed wywo³aniem

do tablicy i udzieleniem z³ej odpowie-
dzi. Uczniowie mog¹ byæ te¿ rozczarowa-

ni, tym, ¿e nie zostali odpytani, a ich na-
piêcie widoczne w sta³ym podnoszeniu

do góry rêki mo¿e sumowaæ siê stopnio-

wo w trakcie dnia szkolnego. Sam mate-

ria³, tre�æ lekcji mo¿e tak¿e wywo³ywaæ
lêk i opór, a co za tym idzie stres, szcze-

gólnie wtedy, gdy informacje s¹ zupe³-
nie nowe i nie mo¿na ich przyswoiæ

w znajomym kontek�cie.

Stresy uczniów wi¹¿¹ siê tak¿e ze spo-
sobem prze¿ywania klasówek, oceniania,

nadmiernych wymagañ ze strony nauczy-
ciela, zbyt wysokich, w³asnych ambicji i ry-

walizacji w grupie. Wysoce stresogenne

mog¹ byæ tak¿e relacje z nauczycielem
i rówie�nikami, szczególnie wtedy, gdy

towarzyszy im krzyk, uwagi, niedocenia-

nie, deprecjonowanie, o�mieszanie,
przezwiska i tzw. etykietka ucznia. Jesz-

cze mocniej odczuwane s¹ szanta¿e (wy-

³udzenia), agresja, bójki, zastraszanie i
wszelkie przejawy przemocy.

Na zachowanie dziecka w szkole ma
równie¿ wp³yw sytuacja ¿yciowa dziecka:

akceptacja lub jej brak ze strony rodzi-

ców, relacje z rodzeñstwem, choroby, wy-
padki, �mieræ czy rozwód rodziców nie-

powodzenia w nauce, brak serdecznych
wiêzi kole¿eñskich czy rodzinnych. Za-

burzenia zdrowia psychicznego wynikaj¹

najczê�ciej z nieprawid³owego funkcjo-
nowania otoczenia dziecka oraz z kon-

stytucji jego uk³adu nerwowego. Czêsto
dotycz¹ zaburzeñ funkcjonowania w sfe-

rze emocjonalnej jak i poznawczej oraz

spo³ecznej, a objawiaj¹ siê nieadekwat-
nymi i niezrozumia³ymi dla otoczenia

zachowaniami.
W³a�ciwy rozwój psychiczny dziecka

zale¿y od rodziny, która jest podstawow¹

komórk¹ spo³eczn¹. Odpowiedzialni i
przygotowani do swej roli rodzice, zgod-

nie i harmonijnie ¿yj¹cy, darz¹cy siê wza-
jemnie mi³o�ci¹, zaufaniem i szacun-

kiem tworz¹ w³a�ciwy klimat do zaspoko-

jenia dwóch podstawowych potrzeb ka¿-
dego dziecka � bezpieczeñstwa i mi³o-

�ci. Dziecko, które jest w pe³ni aprobo-
wane w domu, czuje siê i jest pewne w

rodzinie i poza ni¹. Je�li rodzice i na-

uczyciele chwal¹ za sukcesy i nie wyol-
brzymiaj¹ pora¿ek, a dom rodzinny po-

zwala na samodzielno�æ, m¹drze wyzna-
cza obowi¹zki i nie stawia zbytnich wy-

magañ lepiej radzi sobie w szkole. Dziec-

ko powinno byæ przekonane, ¿e trudno-

�ci mo¿na przezwyciê¿aæ, i nie nale¿y
obawiaæ siê ich, czy uciekaæ przed nimi.

Radzenie sobie ze stresem okre�la-
ne jest jako proces zmagania siê i próby

przezwyciê¿ania zagro¿enia, stresuj¹cych

sytuacji i problemów w sposób chroni¹-
cy zdrowie psychiczne i fizyczne jednost-

ki. Mo¿na wymieniæ wiele technik i spo-
sobów redukowania stresu, ale do naj-

bardziej skutecznych zaliczane s¹:

- wsparcie spo³eczne: rozmowa z rodzi-
cami, rodzeñstwem, przyjació³mi,

a tak¿e okazywanie uczuæ choæby przez
przytulanie;

- zachowania kognitywne:

my�lenie o problemie,
zwerbalizowanie go, prze-

analizowanie, planowanie
dzia³añ;

- zachowania unikowe: dy-

stansowanie siê, ignorowa-
nie k³opotów, zmienianie

tematu, nie martwienie
siê problemami.

Istotn¹ kwesti¹ w radze-

niu sobie ze stresem jest pla-
styczno�æ, czyli umiejêtno�æ

stosowania wielu ró¿norodnych sposo-
bów radzenia sobie, ³¹czenia ich, czy te¿

p³ynnego przechodzenia od jednego

sposobu do drugiego. Elastyczno�æ za-
chowañ dzieci w sytuacjach trudnych

kszta³tuj¹:
- czynniki wewnêtrzne: wra¿liwo�æ, go-

towo�æ reagowania na innych ludzi,

zdolno�æ do samodzielnej pracy, do
koncentracji uwagi, zdolno�æ do kon-

trolowania w³asnych impulsów, pozy-
tywny obraz siebie;

- czynniki zewnêtrzne: w³a�ciwa opie-

ka nad dzieckiem w pierwszym roku
¿ycia, pozytywne relacje miêdzy rodzi-

cami we wczesnym dzieciñstwie,
wsparcie spo³eczne i dostarczenie

dziecku wzorów modelowania spo-

³ecznego, jasne regu³y i zasady ¿ycia
domowego, posiadanie przyjació³.

Najpierw rodzice a potem wychowaw-
cy powinni d¹¿yæ do kszta³towania w ka¿-

dym dziecku wra¿liwo�ci, otwarto�ci, nie-

zale¿no�ci, umiejêtno�ci panowania nad
sob¹ i samoakceptacji. Istotne jest by w

okresach silnego stresu zapewniæ dziec-
ku odpowiedni¹ atmosferê: zrozumie-

nie, wsparcie i pomoc. Nabycie przez

dziecko odpowiednich umiejêtno�ci
radzenia sobie ze stresem, cech u³atwia-

j¹cych adaptacjê pomo¿e mu osi¹gaæ sa-
tysfakcjê z ¿ycia.

Z napiêciem w ¿yciu musimy siê po-

godziæ. Nie da siê unikaæ sytuacji wywo³u-
j¹cych stres, trzeba wiêc nauczyæ siê ¿yæ i

broniæ przed jego niszcz¹cymi skutkami.
E. P.
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Na stadionie Lechii w Sê-

dziszowieM³p.,31lipca2005r.
odby³y siê spotkania fina³owe

XVedycjipi³karskichrozgrywekoPucharBur-

mistrza Sêdziszowa M³p. Wmeczu o III miej-
sce juniorzy Lechii pokonali juniorów Plonu

Klêczany 7-1 (5-0). Emocjonuj¹cym widowi-
skiem by³ mecz fina³owy, w którym Korona

GóraRopczyckawygra³a zPiastemWolicaPia-

skowa 2-0 (2-0). Obie bramki dla zwyciêzców
zdoby³ MarcinOgrodnik ( w 14 i 24min.).

To pierwszy triumf Korony w tych roz-
grywkach i jeden z wiêkszych sukcesów tego

zespo³uw jegokrótkiej, 6-letniej historii. Zwy-

ciêstwo w Pucharze zosta³o przyjête z du-
¿ym entuzjazmem przez Zarz¹d, pi³karzy i

sympatyków Korony, tym bardziej, ¿e w run-
dzie wiosennej zespo³owi nie wiod³o siê w

rozgrywkach ligowych i na pewno nie by³

uznawany za jednego z faworytów wakacyj-
nych zmagañ. Wielka rado�æ zapanowa³a w

Koronie, gdy kapitan zespo³u ZbigniewWój-
cik otrzyma³ okaza³y Puchar z r¹k Burmi-

strza SêdziszowaM³p. Kazimierza Kie³ba. Do

gratulacji do³¹czy³ siê Sekretarz Gminy Sê-
dziszów M³p. Jan Maroñ.

W zgodnej opinii obserwatorów fina³o-
wego meczu, Korona odnios³a zas³u¿one

zwyciêstwo. Najlepszy zawodnik fina³uMar-

cin Ogrodnik jeszcze dwukrotnie móg³ siê
wpisaæ na listê strzelców, ale w 20 min., gdy

slalomowym rajdem wymanewrowa³ trzech

zawodników Piasta, na przeszkodzie stan¹³
mu Marcin �wider, a minutê pó�niej, z kil-

ku metrów, trafi³ pi³k¹ w poprzeczkê. W 72

Klasa O Dêbica

Od zwyciêstwa w wyjazdowym meczu z
Rani¿ovi¹ rozpoczêli pi³karze Lechii zma-
gania w dêbickiej �okrêgówce� w sezonie
2005/2006.Wkadrze zespo³unie zasz³ywiêk-
sze zmiany: przyby³ Pawe³ Omiotek z MKS
Kañczuga. Dru¿ynê nadal prowadzi Rafa³
Domarski. Lechia uchodzi za g³ównego fa-
woryta rozgrywek, jednak aspiracje do awan-
su zg³aszaj¹ równie¿ Czarnovia, Ikarus, a o
powrocie do IV ligi my�l¹ te¿ w Dzikowcu.
Wszystkie te zamierzenia zweryfikuje bo-
isko.

Rani¿ovia � Lechia 0:2 (0:1)
Bramki: Szeliga (45), Idzik (73).
Lechia � Smoczanka Mielec 7:0 (3:0)
Bramki: Szeliga (11), Idzik (14), Fran-

ków (37), Omiotek (61), Doroba (73), Fito³
(86), Brudek (89).

Sokó³ Kolbuszowa Dln.� Lechia 1:1
Bramka dla Lechii: Brudek (87 � k.)
Beniaminek, który w dwóch pierwszych

meczach nie zdoby³ bramki urwa³ punkty
faworytowi.

Kolejne mecze: 27-28.08 Lechia � LKS
¯yraków, 3-4.09Czarnovia �Lechia, 10-11.09
Lechia �Brzostowianka, 18-19.09TeamPrze-
c³aw � Lechia, 24-25.09 Lechia � Z³otniczan-
ka, 1-2.10 KP Ropczyce � Lechia, 8-9.10
Chemik Pustków � Lechia, 15-16.10 Lechia
� Zryw Dzikowiec, 22-23.10 Strzelec Frysz-

Korona z Pucharem BurmistrzaKorona z Pucharem BurmistrzaKorona z Pucharem BurmistrzaKorona z Pucharem BurmistrzaKorona z Pucharem Burmistrza Marcin Machowski � Sylwester Zawadz-
ki, Zbigniew Wójcik, Robert Klimek, Mar-

cin Paj¹k �Damian Zawisza (od 22min. Do-

minik Skóra),MariuszMacio³ek (od 86min.
AdamPiczak), Grzegorz Kozek (od 64min.

Adrian Majka), Janusz Jarz¹b � Mateusz
Magdoñ, Marcin Ogrodnik.

W dru¿ynie Piasta zagrali: Marcin �wi-

der � Roman G³odek, Piotr Przydzia³, Woj-

... i dla pokonanych. Fot. J. Maroñ (2)Gratulacje dla zwyciêzców...

min. kolejnej doskona³ej okazji dla zwyciêz-

ców nie wykorzysta³ Mateusz Magdoñ, któ-
ry asystowa³ przy pierwszej bramce, zdoby-

tej przez górzan, którzy w historycznym dla
siebie meczu grali w sk³adzie :

ciechMarchlik,Micha³ Bartosz,Wies³aw Fa-

bianowicz, Tomasz Siedlecki, LeszekMagry�,
Marcin Drozd, Dariusz Iwan, Sylwester Da-

niel oraz Dariusz Szczêch, Tomasz Kuc,
£ukasz Binkowski, Bogdan Surman, Piotr

Æwiczak, Grzegorz Siuszko, Dariusz Kanach.

Po zakoñczeniu boiskowych zmagañ
Burmistrz Kazimierz Kie³b i Sekretarz Jan

Maroñ pogratulowali wszystkim uczestni-

kom pi³karskich rozgrywek. Burmistrz wrê-
czy³ dru¿ynom pami¹tkowe dyplomy i na-

grody pieniê¿ne, a nastêpnie zaprosi³ pi³ka-
rzy, trenerów, dzia³aczy i sêdziów na trady-

cyjnego grilla, gdzie nadal ¿ywo dyskutowa-

no o przebiegu turniejowych zmagañ.
M. Kazior

Pi³ka no¿na
tak � Lechia, 29-30.10 Lechia � Start Wola
Mielecka, 5-6.11 Jutrzenka £awnica � Le-
chia, 12-13.11 Lechia � Ikarus Tuszów Na-
rodowy

Klasa BKlasa BKlasa BKlasa BKlasa B
Istotne zmiany zasz³y w ni¿szych klasach

rozgrywkowych: Sokó³ Krzywa w bie¿¹cym
sezonie rywalizuje w grupie I dêbickiej, w
grupie II rzeszowskiej wystêpuje ju¿ tylko
jeden reprezentant naszej gminy, P³omieñ
Zagorzyce. Plon Klêczany zg³osi³ do rozgry-
wek dru¿ynê juniorów.

Dêbica Gr. I
Piast Wolica Piaskowa � K³os Kawêczyn

1:1 (1:0) Bramki: Iwan (26) � Pietkiewicz
(58),KaskadaKamionka � Sokó³ Krzywa 2:1
(0:1), Czekaj Ropczyce � KoronaGóraRop-
czycka 2:4 (1:1) Bramki dla Korony: Mag-
doñ (35),M.Ogrodnik (51,60), Klimek (70)
K³os � Victoria Ocieka 0:1 (0:0) Korona �
Piast 0:0 Sokó³ � Pewno�æ Lubzina 4:0

Rzeszów Gr. II
Orze³ Lubla � P³omieñ Zagorzyce 4:2

(2:2) P³omieñ � GromMogielnica 0:2 (0:2)

Klasa okrêgowa
juniorów starszych

Strug Tyczyn � Lechia Sêdziszów M³p.
1:0

(b)
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek wRopczycach i SêdziszowieM³p.

wrzesieñ 2005 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

MOTYWACJA

Kandyduje siê na pos³a
�Aby Polska w si³ê ros³a...�

POMY£KI

¯e w Sêdziszowie
dwóch jest nas

To telefony mam nieraz

By doprowadziæ wodê
lub gaz.

Ja odpowiadam
w ka¿dym razie:

-Te sprawy trzeba
... z innym Kaziem!

NIELOGICZNO�Æ

Pojêcie �pies na kobiety�
U¿yte wobec cz³owieka
Tu nie oznacza -niestety

Przyczyny, ¿e ten na nie szczeka.

VIAGRA

Chc¹c byæ ...m³odszym

stare �pryki�
Musz¹ ³ykaæ specyfiki.

OGÓREK

Smakuje w postaci
ka¿dej doskonale

A kiszony s³u¿y
w wa¿nym rytuale.

15.08.05.
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