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1. PKP- Oddzia³ Nieruchomo�ci w Kra-

kowie zalega³ Gminie ponad 130 tys.
nale¿negopodatku odnieruchomo�ci.
Rozmowy na temat wyegzekwowania

nale¿no�ci prowadzoneby³yprzezGmi-
nêodkilkumiesiêcy.Napocz¹tkuwrze-

�nia b.r. (8.IX.05) podpisany zosta³ w
Krakowie akt notarialny, w którymPKP
przekazuje w ramach kompensaty za

zaleg³o�ci podatkowe dzia³kê o po-
wierzchni 0,4 ha wraz z po³ow¹ stalo-

wychwiat, gdziemie�ci siêobecniedwo-
rzec PKS Connex. Docelowo Gmina
planuje sprzeda¿ w/w dzia³ki na rzecz

firmyConnex (onabycie drugiej dzia³-
ki wraz z czê�ci¹ wiat zabiega firma au-

tobusowa).

2. Wybory parlamentarne w Rudzie od-

by³y siêwodremontowanymDomuStra-
¿aka. Podczas ostatniej powodzi budy-
nek zosta³ zalany do wysoko�ci okien

przezwodyTuszymki. Zniszczeniuuleg³
w ca³o�ci parkiet, piec kaflowy, oraz

czê�æ �cian. Gmina uzyska³a od ubez-
pieczyciela odszkodowanie. Si³ami pra-
cowników interwencyjnychprzywróco-

no obiekt do stanu u¿ywalno�ci.
Zadowolenis¹stra¿acyimieszkañcyRudy,

bomi³odzi�wej�ædobudynkuremizy.
3. Powodzie nawiedzaj¹ce nasz¹ gminê

powoduj¹ powstawanie osuwisk.Doty-

czy to zw³aszcza po³udniowej czê�ci
gminy, przedewszystkimSzkodnej i Za-

gorzyc. Z³o¿one doMSWiAwnioski na
usuwanie szkód powodziowych zosta³y
pozytywnie ocenione i zaakceptowane.

Ju¿ rozpoczête zosta³y pracenad zabez-
pieczeniemosuwiska i remontudrogiw

Szkodnej- Budy. Koszt poprzetarguwy-
nosi ponad 130 tys. z³. ( z czego 80%
kwoty to dotacja z MSWiA). Osuwisko

wZagorzycach �Ocha³ówce (dotacja z
ministerstwawynosi 90 tys. ) jest w fazie

koñczenia stosownej dokumentacji.
4. �lady powodzi mo¿na by³o zobaczyæ

przyul.ArmiiKrajowej. Istniej¹cy chod-

nik nie nadawa³ siê dou¿ytku i bardziej

przypomina³ torprzeszkódani¿eli trakt
pieszy. Dzi� mo¿na spacerowaæ po wy-
remontowanymchodniku z kolorowej

kostki. Koszt budowy to ok. 80 tys. z³.
5. Zmienia równie¿ wygl¹d plac targowy.

Cieszy siê ondu¿¹popularno�ci¹w�ród
handluj¹cych. Rozbudowany zosta³
przezu³o¿enie200p³yt zakupionychod

CukrowniwRopczycach.Poprawi tonie
tylkowarunki handlowania, ale i estety-

kê tej czê�cimiasta.Pozostaje jeszczepo-
trzeba zakupu iu³o¿enianastêpnychco
najmniej200p³yt tak, abyprzenie�æhan-

del z ulicy na utwardzony plac.
6. Przed Domem Kultury stanê³y nowe,

piêknie wykonane (z herbemmiasta),
wygodne ³awki. W najbli¿szym czasie
dziewiêæ takich samych ³awek ozdobi

okolice naszego szpitala. Stan¹nadzie-
dziñcu i przy ul. Wyspiañskiego. Bêd¹

sfinansowaneprzez samorz¹dy okolicz-
nych gmin: Ostrowa, Iwierzyc i Wielo-
pola.Wszak szpital s³u¿ypotrzebuj¹cym

mieszkañcomca³egonaszegopowiatu.
W imieniu pacjentów i ich rodzin za

ten prezent dziêkujê.
Burmistrz SêdziszowaM³p.

KazimierzKie³b

� � 9 pa�dziernika br.
po raz czwarty w histo-

rii III RP bêdziemy wy-

bieraæ w wyborach bez-
po�rednichPrezydenta

RP, którego kadencja
trwa 5 lat,

� lokale wyborcze czynne bêd¹ w dniu

wyborów w godz. 6.00 � 20.00,
� Obwodowe Komisje Wyborcze, bêd¹

mia³y siedziby w tych samych budyn-
kach co w wyborach do Sejmu i Sena-

tu,

� powo³ano 21 Obwodowych Komisji
Wyborczych, ka¿d¹ maksymalnie w 9-

osobowym sk³adzie, w tym: 8 osób zg³o-
szonych przez komitety wyborcze oraz

po 1osobie spo�ródpracownikówUrzê-

duMiejskiego, Komisje wyborcze otrzy-
maj¹ wynagrodzenie uzale¿nione od

pe³nionej funkcji, przewodnicz¹cy �
165 z³, zastêpca przewodnicz¹cego �

150 z³, cz³onek komisji � 135 z³,

� do 29 wrze�nia br. wyborcy przebywa-
j¹cy czasowo na obszarze danej gminy

mog¹ sk³adaæ wniosek o dopisanie do
spisu wyborców w tej gminie,

� wyborca, który na dzieñ wyborów pla-

nuje wyjazd pozamiejsce zamieszkania,
a bêdzie chcia³ uczestniczyæ w wybo-

rach, musi wybraæ w terminie do 7 pa�-
dziernika br. za�wiadczenie o prawie

do g³osowania (Urz¹d Miejski, pokój

nr 6), z takim za�wiadczeniem mo¿na

g³osowaæ w dowolnym lokalu wybor-
czym w kraju,

� przed przyst¹pieniem do g³osowania
ka¿dy wyborca bêdzie musia³ bez-

wzglêdnie okazaæ Komisji dokument

umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿sa-
mo�ci,

� g³osujemy stawiaj¹c znak �x� w kratce
po lewej stronie tylko jednego kandy-

data,

� je¿eli w g³osowaniu w dniu 9 pa�dzier-
nika br. ¿aden z kandydatów nie uzy-

ska wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów, odbêdzie siê ponowne g³oso-

wanie w dniu 23 pa�dziernika br., do-

konamy wtedy wyboru spo�ród dwóch
kandydatów którzy w pierwszej turze

uzyskaj¹ najwiêcej g³osów.
Sekretarz Gminy - Jan Maroñ

Po wycofaniu siê z kandydowania W³o-
dzimierza Cimoszewicza i Zbigniewa Re-
ligii oraz tragicznej �mierci Daniela Pod-
rzyckiego

o prezydenturêo prezydenturêo prezydenturêo prezydenturêo prezydenturê
ubiegaj¹ siêubiegaj¹ siêubiegaj¹ siêubiegaj¹ siêubiegaj¹ siê:

1. Henryka Bochniarz,
2. Marek Borowski,
3. Leszek Bubel,
4. Maciej Giertych,
5. Liwiusz Ilasz,
6. Lech Kaczyñski,
7. Jaros³aw Kalinowski,
8. Janusz Korwin-Mikke,
9. Andrzej Lepper,
10. Jan Pyszko,
11. Adam S³omka,
12. Donald Tusk,
13. Stanis³aw Tymiñski.

Szanowni Pañstwo!

W zwi¹zku z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi pragnê PODZIÊKOWAÆMiesz-
kañcom Gminy SÊDZISZÓWM£P. za osobiste zaanga¿owanie siê w moj¹ kampaniê wy-
borcz¹. Serdecznie dziêkujê za pomoc, zaufanie i wsparcie.
Wierzê, ¿e nadal bêdziemymogli wspó³pracowaæ na niwie samorz¹du terytorialnego.

Z powa¿aniem

Pose³ na SejmRP
Boles³awBujak
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ZESTAWIENIEWYNIKÓWWWYBORACHDOSEJMURP - «2005

GMINA SÊDZISZÓWM£P.

* wynik uzyskany w okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskim

L. uprawnionych

942 323* 1528 1558 1338 1309 911 1246 1165 623 877 521 1107 270 229 691 1073 690 790 1010 141 97 57 17231

L. wydanych kart

416 858* 775 795 714 623 475 631 673 309 391 184 479 133 113 301 404 264 341 490 60 57 10 8222

Frekwencja %

44* 51 51 53 48 52 51 58 50 45 35 43 49 49 44 38 38 43 49 43 59 18 48

1. Ruch Patriotyczny

3 619* 4 8 8 6 1 7 0 3 5 3 5 0 0 0 1 3 3 7 1 0 0 65

2. Polska Partia Pracy

1 876* 1 2 0 6 1 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 23

3. Liga Polskich Rodzin

52 776* 80 80 58 50 31 169 87 38 40 32 51 8 14 28 56 55 34 60 6 19 1 997

4. Partia Demokratyczna

3 433 8 6 6 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 31

5. SDPL

8 694* 8 16 17 12 8 1 3 1 4 1 7 1 1 2 4 4 1 4 1 0 0 96

6. Prawo i Sprawiedliwo�æ

154 001* 330 272 299 276 318 291 363 144 185 57 175 59 38 150 201 99 110 216 13 10 1 3607

7. SLD

29 590* 24 39 44 42 2 6 4 2 8 1 17 4 4 23 8 4 9 6 3 2 2 254

8. Platforma Obywatelska

65 502* 154 140 96 98 27 20 15 6 43 14 24 8 9 13 39 24 28 39 16 17 2 832

9. Polska Partia Narodowa

1 190* 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10

10.PSL

41 302* 87 138 103 83 22 75 136 73 55 27 132 29 22 24 43 29 74 67 5 2 4 1230

12. Platf. J. Korwin-Mikke

5 370* 2 11 14 9 2 1 0 0 3 0 4 0 0 3 3 2 2 8 0 2 0 66

14. Konf. - Godno�æ i Praca

613* 0 2 3 2 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16

15. Samoobrona RP

31 807* 55 54 38 20 37 44 41 17 33 34 45 19 19 37 33 27 69 68 6 0 0 696

16. Inicjatywa RP

541* 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 11

17. DomOjczysty

2 868* 4 2 2 7 1 3 0 0 7 2 0 0 0 3 1 2 3 1 1 0 0 39
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Nr Komisji

Siedziba Komisji

Ruch Patriotyczny

1. Kownacki Bartosz 0 3 5 0 0 3 0 1 1 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 22 1 247

Polska Partia Pracy

1. Wróbel Jerzy 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 378

Liga Polskich Rodzin

1. Wrzodak Zygmunt 32 27 20 12 13 48 28 17 23 15 22 4 6 9 35 16 13 28 1 7 0 376 18 921

2. Murias Halina 3 9 3 5 1 1 3 0 1 2 4 0 1 2 4 1 4 4 0 0 0 48 6 062

6. Kaczkowski Bogus³aw 10 10 9 15 0 1 4 0 0 2 4 0 1 2 2 6 3 4 1 2 0 76 865

23. Kozek Marian 6 12 3 6 9 95 22 11 2 2 6 0 3 2 3 5 2 5 1 3 1 199 324

Partia Demokratyczna

1. Nowacki Cezary 6 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 131

SDPL

1. Janas Stanis³aw 3 6 12 3 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 34 3 225

2. D³ugosz Stanis³aw 0 2 0 2 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 16 710

Prawo i Sprawiedliwo�æ

1. K³eczek Dariusz 31 24 33 23 4 12 6 3 21 2 10 0 0 20 18 8 10 12 0 0 0 237 16 698

2. Pak³a-Sacharczuk Anna 22 11 9 18 2 6 4 3 10 2 1 0 0 24 15 2 5 2 0 0 0 136 8 675

5. Szlachta Andrzej 41 20 26 22 7 14 1 1 17 6 8 2 0 20 19 16 1 12 1 1 0 235 13 824

6. O¿óg Stanis³aw 9 17 5 8 5 3 0 0 9 0 19 1 0 12 39 1 5 5 0 1 0 139 16 922

8. Chmielowiec Zbigniew 3 3 4 0 27 2 2 0 3 1 1 0 9 0 2 7 4 28 0 0 0 96 10 236

10. Pupa Zdzis³aw 126 125 124 118 248 191 334 122 68 22 96 46 16 43 38 24 39 109 9 1 1 1900 5 710

11. Go³ojuch Kazimierz 1 3 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 18 8 245

15Moskal Kazimierz 41 26 43 38 18 20 7 7 26 7 11 2 8 6 29 17 19 16 1 4 0 346 9 541

LICZBAG£OSÓWUZYSKANYCHPRZEZNIEKTÓRYCHKANDYDATÓWNAPOS£A

GMINASÊDZISZÓWM£P.
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SLD

1. StêpieñW³adys³aw 5 5 10 8 0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 41 10 505

2. Kurp Jan 4 15 9 16 0 1 0 1 1 0 4 1 0 18 1 2 3 4 1 0 0 81 4 870

19. ¯abicki Zygmunt 2 3 9 7 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 30 1 116

Platforma Obywatelska

1. Skowroñska Krystyna 13 20 18 17 4 2 1 1 7 0 3 3 1 2 7 0 6 5 0 0 0 110 16 479

2. Tomaka Jan 12 15 7 11 2 1 0 0 2 4 2 1 0 2 5 3 0 1 1 0 0 69 7 915

3. Rynasiewicz Zbigniew 4 3 4 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 25 10 354

8. Sowa Tadeusz 13 18 25 21 9 10 4 0 16 2 7 4 6 1 8 3 8 21 13 17 0 206 1 988

23 Wszo³ek Jacek 105 60 23 34 10 5 8 3 9 8 5 0 2 4 2 12 7 5 2 0 2 306 601

Polska Partia Narodowa

1. Dziewit Ma³gorzata 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 215

PSL

1. Bury Jan 6 9 5 2 3 1 2 2 19 1 14 3 3 14 10 6 5 10 0 0 0 115 12 050

2. Bujak Boles³aw 54 72 73 61 8 64 130 67 25 17 27 10 11 7 20 6 50 40 3 2 4 751 8 658

17. Szczêch W³adys³aw 21 54 24 17 8 7 4 1 8 9 88 16 8 2 11 16 15 15 2 0 0 326 448

Platf. J.Korwin-Mikke

1. Sycz Zbigniew 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 11 1 214

11.�wider Jaros³aw 0 1 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 17 70

Konf. - Godno�æ i Praca

1. Szostek Irena 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 194

Samoobrona RP

1. Zbyrowska Maria 20 19 5 7 12 24 16 6 8 11 23 11 3 14 14 10 38 31 2 0 0 274 12 171

2. Tuderek Grzegorz 16 14 14 2 9 2 4 2 10 4 8 0 3 7 5 8 5 4 3 0 0 120 3 981

Inicjatywa RP

1. Schab Józef 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 138

Dom Ojczysty

1. Kantor Ewa 4 2 0 4 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 25 1 249

Mandat Pos³a z okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego uzyskali:

PiS:O¿óg Stanis³aw, K³eczek Dariusz, Szlachta Andrzej, Chmielowiec Zbigniew, Moskal Kazimierz, Paku³a-Sacharczuk Anna, Go³ojuch Kazimierz

PO: Skowroñska Krystyna, Rynasiewicz Zbigniew, Tomaka Jan, LPR: Wrzodak Zygmunt, Murias Halina, Samoobroba: Maria Zbyrowska, PSL: Bury Jan, SLD: Stêpieñ W³adys³aw
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Nr Komisji

Siedziba
Komisji

Mandat Senatora w okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskim uzyskali:

W³adys³aw Ortyl (PiS), Mieczys³aw Maziarz (LPR), Aleksander Bentkowski(PSL)

Zestawienia wyników na podstawie kopii protoko³ów Obwodowych Komisji Wyborczych oraz protoko³u Okrêgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie opracowa³ Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.- Jan Maroñ

LICZBAG£OSÓWUZYSKANAPRZEZNIEKTÓRYCHKANDYDATÓWNASENATORÓW

GMINA SÊDZISZÓWM£P.
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2. Bentkowski Aleksander

129 172 141 142 64 81 55 23 83 41 96 34 33 59 98 41 80 104 12 12 1 1501 79 714

4. Jaworski Kazimierz

151 101 83 77 166 230 311 176 77 27 97 52 20 96 94 40 28 63 2 6 0 1897 70 842

6. Kapa³a Ryszard

116 145 174 211 62 74 72 28 40 23 67 15 11 29 41 29 41 65 18 9 2 1272 18 373

8. Ku�niar-Jab³czyñska Barbara

119 136 105 91 29 27 22 10 32 6 29 8 6 30 48 20 32 26 7 6 0 789 63 051

9. Lato Grzegorz

109 142 143 123 74 36 31 16 43 25 58 18 11 35 35 3 36 41 4 6 3 992 79 051

10. Maziarz Mieczys³aw

181 167 153 118 96 207 159 63 95 64 134 24 50 60 68 79 85 185 15 14 5 2022 93 171

12. Ortyl W³adys³aw

286 271 251 268 94 163 117 46 149 48 142 23 29 89 157 84 85 149 19 9 5 2484 133 644

14. Rylski Andrzej

140 99 94 109 62 154 103 37 73 43 98 13 17 55 59 67 55 84 9 6 0 1377 64 030

15. Sagatowska Janina

40 38 29 22 15 7 11 9 18 11 17 3 0 12 16 10 14 23 1 7 0 303 47 675
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Kiedy powsta³a firma Moto-Filter i dla-
czego zaj¹³ siê Pan bran¿¹ motoryzacyjn¹?

FirmaMoto-Filter powsta³a w roku 1990.
Wi¹¿e siê to bezpo�rednio z moim odej-

�ciem z PZLWytwórni Filtrów, gdzie praco-

wa³em na stanowisku dyrektora handlowe-
go. Po moim odej�ciu pozosta³em nadal w

kontakcie z WF, otwieraj¹c Firmê Moto-Fil-
ter i do tej pory jestem ich przedstawicie-

lem handlowym.

Sk¹d wiêc pomys³ na tak odmienn¹
bran¿ê jak piekarnia?

Po zakupieniu w 1997 roku budynku po
by³ej kot³owi osiedlowej, pozosta³y mi po-

wierzchnie, które nie zosta³y zagospo-

darowane pod potrzeby hurtowni.
Powsta³ pomys³ uruchomienia pie-

karni. Inwestycja polegaj¹ca na za-
adaptowaniu budynku na potrzeby

piekarni trwa³a 3 lata i 1 listopada

2001roku nast¹pi³ pierwszy wypiek �
teraz czeka nas 5 rocznica.

Ile osób Pan zatrudnia?
Razem, w piekarni i hurtowni za-

trudniam 15 osób.

Rynek chleba wydaje siê byæ bar-

dzo hermetycznym, nie ba³ siê Pan konku-

rencji?
Otwarcie piekarni wi¹za³o siê oczywi�cie

z ryzykiem, bowiem w okolicy dzia³a³o ju¿
kilka. Decyduj¹c siê jednak na jej urucho-

mienie, przyj¹³em filozofiê nie walki ceno-

wej tylko wysokiej jako�ci. Stawiaj¹c na ja-
ko�æ, powróci³em do tradycyjnych recep-

tur wypieku chleba bazuj¹cych na natural-
nych zakwasach (¿urkach). Postanowi³em

wykorzystywaæ tylko surowce najwy¿szej ja-
ko�ci. Konsumenci bardzo szybko docenili

dobr¹ jako�æ pieczywa. Obecnie zaopatru-

jê wiele punktów detalicznej sprzeda¿y w
powiecie ropczycko-sêdziszowskim oraz w

mie�cie Rzeszowie.
Trudno by³o siê �przebiæ� na rynek rze-

szowski?

Oczywi�cie ¿e trudno, jednak dr¹¿enie
rynku i akcje promocyjne, po³¹czone z de-

gustacj¹, przynios³y po¿¹dany efekt. Staram
siê stale urozmaicaæ asortyment. Obecnie

produkujê 15 gatunków chleba oraz 10 ga-

tunków galanterii piekarniczej: bu³ki, sztan-
gielki, bagietki itp.

W tej chwili nasza pozycja na rynku jest
ustabilizowana, mamy sprawdzonych od-

biorców. W ostatnim czasie, stale dbaj¹c o

najwy¿sz¹ jako�æ pieczywa, wprowadzili�my
system jako�ciHAACP, zapewniami to utrzy-

Moto-Filter to przedstawiciel sêdziszowskiej Wytwórni Filtrów. Fot. G. Wrona (3)Pieczywo z piekarni W³odzimierza Beresia powstaje wed³ug tradycyjnych receptur.

manie sta³ych walorów smakowych i zdro-
wotnych pieczywa.

Dodatkowo, otwarci jeste�my na suge-
stie i opinie naszych klientów, s¹ one dla nas

bardzo wa¿nym czynnikiem w planowaniu

uruchamiania nowych wyrobów tak, aby
zaspokaja³y one gusta naszych klientów.

Jakie ma Pan plany wobec firmy w naj-
bli¿szym okresie?

Wobecnej chwili skupiam siê na dok³ad-

nym obserwowaniu rynku piekarniczego,
celemwprowadzania nowych wyrobów. Pla-

nujê w przysz³o�ci zakup nowych urz¹dzeñ
piekarniczych, które pozwoli³yby na zwiêk-

szenie produkcji, utrzymanie

dobrej jako�ci i dalsze rozszerza-
nie asortymentu.

A jak spêdza Pan wolny
czas?

Mimo konieczno�ci du¿ego

zaanga¿owania w prowadzenie
dzia³alno�ci, staram siê wygospo-

darowaæ wolny czas na czynny
wypoczynek. Uprawiamnarciar-

stwo zjazdowe, surfing, tenis

ziemny oraz jazdê na rowerze.

Czyli o ka¿dej porze roku stara siê pan
aktywnie wypoczywaæ?

Tak dajemi to si³y do prowadzenia dzia-
³alno�ci w tak trudnych jednak realiach na-

szej gospodarki.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Grzegorz Wrona



88888

Nr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 r.....

1. Uchwa³a w sprawie wieloletniego pro-

gramu inwestycyjnego oraz uchwa³a w
sprawie zmianwPlanieRozwojuLokal-

negoGminy SêdziszówM³p.
W uchwa³ach tych dokonano zmian
nazw dwóch zadañ:

- �Budowa sieci wodoci¹gowej w
Zagorzycach�etap III�na �Wzrost

atrakcyjno�ci gminy poprzez roz-
budowê sieci wodoci¹gowej w Za-
gorzycach�

- �Przebudowa dróg gminnych z
kanalizacj¹ deszczow¹w Sêdziszo-

wie M³p.- Rêdziny Wschód� na
�Przebudowa wêz³a drogowego
wraz z kanalizacj¹ deszczow¹wSê-

dziszowieM³p.- RêdzinyWschód�
Ponadto zmieniono równie¿ wysoko�æ

�rodkówniekwalifikowanychnaniektó-
re zadania dotycz¹ce sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej zgodnie z wytyczny-

miMinisterstwaGospodarki.
2. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-

ny na 2005 r.
Zwiêkszonowydatki bud¿etu z przezna-
czeniemna:

a) zakup pompy szlamowej dlaOSP
wBorkuWielkim � 3.040 z³,

b) budowê sieci kanalizacyjnej w
Wolicy Piaskowej � 90.000 z³, �rod-

ki te pochodz¹ z umorzenia po-

¿yczki zaci¹gniêtej na budowê ka-
nalizacji sanitarnej w Sêdziszowie

M³p.
Wuchwale dokonano równie¿ przenie-
sieñ kwot w wysoko�ci 52.000 z³ na bu-

dowê wodoci¹gu w Zagorzycach.
3. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-

wi¹zañ w zakresie inwestycji o warto�ci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bu-
d¿ecieGminy na 2005 r.

Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie
zobowi¹zañ ponad kwoty okre�lone w

bud¿ecie gminy na 2005 r. na zadanie
pod nazw¹ �Renowacja i waloryzacja
zasobów przyrodniczo-kulturowych w

zabytkowym parku w Górze Ropczyc-
kiej� wwysoko�ci 268.000 z³.

Zadanie to zostanie rozpoczête z bud¿e-
tu2005 r. i bêdzie kontynuowanewroku
nastêpnym, uchwa³a ta nie wp³ywa na

zwiêkszenie zad³u¿enia gminy.
4. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzeniamiejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennegow Sêdzi-
szowieM³p.

Przedmiotem tego planu jest rezerwa
terenu pod drogê ³¹cz¹c¹ ulicê Kolbu-

szowsk¹ z drog¹ krajow¹ nr 4.
5. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzeniamiejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennegow Sêdzi-
szowieM³p.
Planemzostanie objêty terenpomiêdzy

ulic¹ Ko�ciuszki i Rynek, który przezna-
czony zostanie pod budowê parkingu

przy szpitalu w SêdziszowieM³p.
6. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do

sporz¹dzenia planu zagospodarowania

przestrzennegowGórzeRopczyckiej.
Plan bêdzie opracowany na wniosek

Gospodarstwa Rolnego w Górze Rop-
czyckiej i obejmie on teren le¿¹cy po
zachodniej stronie drogi powiatowej

prowadz¹cej do Zagorzyc, obecnie jest
on w³asno�ci¹ Agencji Nieruchomo�ci

Rolnych wRzeszowie.
7. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf

zbiorowego zaopatrzenia w wodê.

Przyjêto now¹ cenê za wodê z sieci wo-
doci¹gowej zasilanej przez ujêcie wody

wGórze Ropczyckiej. Od 1 pa�dzierni-
ka br. za 1 m3 wody w gospodarstwach
domowych mieszkañcy Góry Ropczyc-

kiej zap³ac¹ brutto 1,81 z³ (poprzednio
1,70 z³) pozostali odbiorcy � 2,45 z³.

8. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 pa�dziernika br. za 1 m3 wody w

gospodarstwach domowychmieszkañ-
cy Bêdziemy�la zap³ac¹ brutto 1,90 z³

(poprzednio 1,70 z³) pozostali odbior-
cy � 2,19 z³.

9. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf

zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od1pa�dziernikabr. za 1m3wody zujê-

ciawKrzywejmieszkañcyKrzywej iKawê-
czyna Sêdz. oraz inne podmioty zap³ac¹
brutto1,70 z³ (poprzednio1,50 z³).

Wszystkie uchwa³y w sprawie cen wody zo-
sta³y przyjête na wniosek administratorów

ujêæ i sieci wodoci¹gowych.
SekretarzGminy

Jan Maroñ

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. w dniu 20 wrze�nia br. swoje XXV posiedzenie odby³a
wyj¹tkowo w godzinach porannych, z uwagi na potrzebê do³¹czenia w tym dniu niektó-

rych uchwa³ do wniosków ZPORR.

1600 metrów drogi wojewódzkiej relacji SêdziszówM³p. � Kolbu-
szowa, za kwotê ponad 500 tys. z³ uda³o siê wyremontowaæ w tym
roku. Jest to ci¹g dalszy renowacji, rozpoczêtej w roku ubieg³ym.

Przypomnijmy, ¿e remont ów jest efektem wspólnych zabiegów
so³tysów wsi, le¿¹cych wzd³u¿ drogi, radnych z tych miejscowo�ci,
Burmistrza Kazimierza Kie³ba i pos³a Boles³awa Bujaka.

Dziurawa nawierzchnia, oberwane pobocza, utrudniaj¹ce jazdê,
by³y chlebem powszednim dla wszystkich, korzystaj¹cych z tej jedynej
w naszej gminie wojewódzkiej arterii. Interwencje pos³a Bujaka umar-
sza³ka województwa podkarpackiego Leszka Deptu³y oraz wMinister-
stwie Infrastruktury spowodowa³y przekazanie �rodków finansowych
na odnowienie drogi. W ubieg³ym roku uda³o siê odnowiæ odcinek o
d³ugo�ci 2,2 km, w bie¿¹cym � dalsze 1,6 km. Pieni¹dze na tegoroczn¹
inwestycjê w ca³o�ci pochodzi³y z rezerwy ministerialnej. Miejmy na-
dziejê, ¿e w przysz³ym roku remont bêdzie kontynuowany i wkrótce
ca³y odcinek drogi w granicach gminy Sêdziszów M³p. bêdzie bez-
pieczny dla kierowców i ich pojazdów.

(b)
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Remont remizy stra¿ackiej w Rudzie. Budowa kanalizacji na osiedlu Rêdziny.

Remont chodnika przy ulicy Armii Krajowej.

Rozbudowa placu targowego. Fot. (6) G. Wrona

Remont mostu w Zagorzycach Dolnych.

Przebudowa ul. Blich.
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INWESTYCJE

v Od 1 pa�dziernika br. rozpocznie dzia-
³alno�æ Publiczne Nauczycielskie Kole-
gium Jêzyków Obcych w Ropczycach.
Organem prowadz¹cym szko³y jest
Urz¹dMarsza³kowski, a patronem lokal-
nym � Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach. Starostwo przeznaczy³o na remont
tego obiektu 100 tys. z³. oraz dodatko-
wo50 000,00 z³ naorganizacjêKolegium,
30 000.00 z³ na wyposa¿enie i ok.
30 000,00 z³ na bie¿¹ce funk-
cjonowanie. Ponadto Staro-
stwo pozyska³o �rodki z Urzê-
du Marsza³kowskiego w wy-
soko�ci 200 tys. z³. Obecnie
prowadzone s¹ prace remon-
towe pomieszczeñ, które
koñcem m-ca wrze�nia br.
przekazane zostan¹ do u¿yt-
kowania Dyrekcji Kolegium.

v Kontynuowane s¹ roboty re-
alizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. �Rozbu-
dowa i modernizacja budyn-
ków Przychodni Zdrowia w
Sêdziszowie M³p�. Obecnie
wykonuje siê: pod³o¿a pod
posadzki, tynki wewnêtrzne,
licowania �cian p³ytkami glazurowymi,
instalacjê wentylacyjno-klimatyzacyjn¹,
instalacjê centralnego ogrzewania i wod-
no-kanalizacyjn¹. Na podstawie zaawan-
sowania robót, termin zakoñczenia ro-
bót, tj. 30 listopada 2005 roku, zostanie
dotrzymany, a wyremontowane po-
mieszczenia zostan¹ przekazane do u¿yt-
kowania.

v W ramach Kontraktu Wojewódzkiego
na lata 2005-2006 Zarz¹d Powiatu pozy-
ska³ dofinansowanie w wysoko�ci
450 000,00 z³. na realizacjê zadania in-
westycyjnego pn. �Przebudowa Obiek-
tów Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzi-
nie� � s³u¿¹cych rehabilitacji, w celu
poszerzenia zakresu �wiadczonych
us³ug. Na obiekcie prowadzone s¹ obec-
nie dalsze roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem.

v Zarz¹d zleci³ opracowanie dokumenta-
cji techniczno-kosztorysowej na zada-
nie pn. �II Etap realizacji zadania inwe-
stycyjnego pn. Przebudowa i nadbudo-
wa istniej¹cego budynku Komendy Po-
wiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ropczycach�. Powiat jako wspó³inwe-
stor zleci³ opracowanie projektów tech-
niczno-kosztorysowych na realizacjê II
etapu tj.:
- dobudowa do istniej¹cego budyn-

ku od strony po³udniowo-zachodnej
pomieszczeñ dla potrzeb Centrum
Powiadamiania Ratunkowego;

- instalacji odprowadzania spalin z
gara¿y;

- zagospodarowanie terenu (drogi,
kanalizacja deszczowa, sanitarna,
ogrodzenie, o�wietlenie terenu).

Zgodnie z harmonogramem robót na
budowie kontynuowane s¹ roboty wy-

koñczeniowe poddasza, a na parterze i
I piêtrze wykonuje siê roboty moderni-
zacyjne istniej¹cych pomieszczeñ. Na
wykonanie w/w robót w 2005 roku uzy-
skano dotacjê z bud¿etu pañstwa w wy-
soko�ci 600 tys. z³.

v Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetargi nie-
ograniczone na:
- wykonanie urz¹dzeñ i utrzymanie te-

renów zieleni, zadrzewieñ i zakrze-
wieñ,w tymzagospodarowanie i urz¹-
dzenie terenów wokó³ hali widowi-
skowo-sportowej w Ropczycach;

- remont konstrukcji i pokrycia dachu
budynku �D� Zespo³u Szkó³ im. Ks.
Dr Jana Zwierza w Ropczycach;

- wykonanie robót termomoderniza-
cyjnych budynków Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach i
budynku �C� Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych im. Karola Olszewskiego w
Sêdziszowie M³p. przy ul. Szerokiej.
Rozstrzygniêcie przetargów nast¹pi
na pocz¹tku miesi¹ca pa�dziernika
2005 roku.

v Przygotowywany jest wniosek doMecha-
nizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w ramach
priorytetu � odnowa �rodowiska � na
prace termomodernizacyjne budynków
u¿yteczno�ci publicznej tj. budynków
o�wiatowych i s³u¿by zdrowia obecnie
u¿ytkowanych przez jednostki organiza-
cyjne powiatu. Trwaj¹ starania o pozy-
skanie �rodków na przedmiotowy cel.

v Zatwierdzony zosta³ przetarg nieogra-
niczony (licytacja) na sprzeda¿ nieru-
chomo�ci po³o¿onych w obrêbie Rop-
czyce-Witkowice I w wyniku którego
sprzedanych zosta³o piêæ dzia³ek. Po-
zosta³e dzia³ki budowlane na nowopow-
staj¹cym osiedlu �Pod Pa³acem�, bêd¹-
ce w dyspozycji Zarz¹du Powiatu ocze-
kuj¹ na dalszych nabywców. Szczegó-
³ow¹ informacjê nt. sprzeda¿y dzia³ek
mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiato-
wym w wydziale Geodezji i Gospodarki
Gruntami pod nr telefonu:(0-17)22 28
960. Zapraszamy.

WYDZIA£ DRÓG

v Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetargi nie-
ograniczone na:

- wykonanie przebudowy chodnika
przy ulicy Partyzantów w Sêdziszo-
wie M³p.

- wykonanie odnowy nawierzchni bi-
tumicznej ulicy Ogrodniczej w Rop-
czycach.

v Zatwierdzony zosta³ przetarg nieogra-
niczony o szacunkowej warto�ci poni-
¿ej 60 000 euro na wykonanie remontu
i przebudowy zniszczonych przepustów
w ci¹gu dróg powiatowych: Sêdziszów-
Zagorzyce-Wielopole w m. Zagorzyce
oraz Wola Ociecka-Blizna w m. Blizna.
Wykonawc¹ robót jest Zak³ad Budow-
lano-Regulacyjny i Melioracyjny z Rop-
czyc.

v Zarz¹d Powiatu zleci³ wykonanie pobo-
czy i skarp w ci¹gu drogi powiatowej
Lubzina-Okonin wm.Okonin zniszczo-
nych w wyniku lokalnego oberwania
chmury w dniu 10 czerwca br.

OCHRONA �RODOWISKA

v Zatwierdzony zosta³ przetarg na:
- wykonanie dokumentacji geologicz-

no-in¿ynierskiej projektu technicz-
nego zabezpieczenia osuwiska w
miejscowo�ci Ma³a za kwotê
50 700,00 z³otych.

- wykonanie dokumentacji geologicz-
no-in¿ynierskiej projektu technicz-
nego zabezpieczenia osuwiska w
miejscowo�ci Ma³a wzd³u¿ drogi
powiatowej relacji Wielopole-Dêbi-
ca za kwotê 51 000,00 z³otych.

- wykonanie dokumentacji geologicz-
no-in¿ynierskiej projektu technicz-
nego zabezpieczenia osuwiska w
miejscowo�ci Szkodna przy drodze
relacji Sêdziszów-Szkodna-Wielopo-
le na kwotê 48 000,00 z³otych. Jako
najkorzystniejsza przyjêta zosta³a
oferta Firmy Info-Projekt Sp. z o.o.
z Rzeszowa.

Przedmiotowe zadanie bêdzie realizo-
wane dziêki pozyskanym przez powiat
�rodkom finansowym z Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji �
Biuro ds. usuwania skutków klêsk ¿ywio-
³owych.

v Zosta³ opracowany projekt �pozwolenia
zintegrowanego� na prowadzenie insta-
lacji produkcji produktów spo¿ywczych
(cukru) z surowców ro�linnych i insta-
lacji do spalania paliw na terenie Cu-
krowni �Ropczyce� S.A. Projekt skiero-
wano do uzgodnienia z Wojewódzkim
Inspektorem Ochrony �rodowiska w
Rzeszowie.

EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA

v Zarz¹d powierzy³ stanowisko Dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Ropczycach Panu mgr
Mariuszowi Pilchowi na okres 5 lat szkol-
nych tj. od dnia 1 wrze�nia 2005 r. do 31
sierpnia 2010 r.

v W celu przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubie-
gaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczy-
cielamianowanego zarz¹d powo³a³ piêæ



1 11 11 11 11 1

Nr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 r.....

komisji egzaminacyjnych.
v W celu rozpatrzenia wniosków stypen-

dialnych w ramach realizacji projektów
stypendialnych wspieraj¹cych rozwój
edukacyjny uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych oraz studentów poprzez pro-
gramy stypendialne �Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego, priorytet II, finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego oraz bud¿etu pañstwa � Zarz¹d
Powiatu powo³a³ komisje stypendialne,
w sk³ad których wchodz¹ przedstawi-
ciele starostwa, radni oraz dyrektorzy
szkó³.

PROMOCJA

v Koñcem wrze�nia br. w Starostwie Po-
wiatowym w Ropczycach odbêdzie siê
spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dotycz¹ce mo¿liwo�ci aplikowania do
Funduszy Strukturalnych. Organizato-
rem tego spotkania jest SieæWspierania
Organizacji Pozarz¹dowych oraz Spe-
cjali�ci Programu EURO-NGO na Pod-
karpaciu. Szkolenie skierowane jest do
organizacji pozarz¹dowych z terenu
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

v W ramach wspó³pracy miêdzynarodo-
wej w Starostwie podjête zosta³y dzia³a-
nia maj¹ce na celu pozyskanie nowego
partnera zagranicznego. Wolê wspó³-
pracy z naszym samorz¹dem wyrazi³o
miasto SimeriawRumunii. Celemwspó³-
pracy bêdzie wystêpowanie o �rodki z
UE, szczególnie przedakcesyjne przewi-
dziane dla krajów kandyduj¹cych oraz

promowanie wymiany w dziedzinach
gospodarki, kultury, sportu, edukacji
oraz innych p³aszczyznach, które mog¹
przynie�æ pozytywne efekty dla obu
stron.

INNE

v Od 1 lipca br. Poradnia Psychologicz-
no Pedagogiczna mie�ci siê w budynku
Starostwa Powiatowego w Ropczycach
na II piêtrze w nowo-wyremontowanej
czê�ci budynku Starostwa. Poradnia
�wiadczy us³ugi psychologiczno-pedago-
giczne na rzecz dzieci, m³odzie¿y, rodzi-
ców, nauczycieli z terenu 5 gmin ca³ego
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

v 26 sierpnia 2005 r. odby³a siê XXIII zwy-
czajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego. Podczas Sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
- Uchwa³a Nr XXIII/144/05 w spra-

wie zmian w sk³adach Komisji Rady
Powiatu.

- Uchwa³a Nr XXIII/145/05 w spra-
wie wyra¿enia stanowiska o przyst¹-
pieniu do Rzeszowskiego Obszaru
Metropolitalnego.

- Uchwa³a Nr XXIII/146/05 w spra-
wie zmiany uchwa³y w³asnej Nr XX/
120/2005 z dnia 15 marca 2005 r.
okre�laj¹cej zadania z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych, na które
przeznacza siê �rodki z PFRON w
2005 r.

- Uchwa³aNrXXIII/147/05 w sprawie
okre�lenia zasad ca³kowitego lub czê-

�ciowego zwalniania oraz odstêpowa-
nia od ustalenia op³at za pobyt dziec-
ka lub osoby pe³noletniej w placów-
ce opiekuñczo-wychowawczej.

- Uchwa³a NrXXIII148/05 w sprawie
postêpowania o zamówienie pu-
bliczne na wykonywanie banko-
wej obs³ugi bud¿etu Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego.

- Uchwa³a Nr XXIII/149/05 w spra-
wie emisji obligacji komunalnych.

- Uchwa³a Nr XXIII/150/05 w spra-
wie wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie powiatu na 2005 r.

- Uchwa³a Nr XXIII/151/05 w spra-
wach finansowych.

v 14 wrze�nia 2005 r. odby³a siê XXIV nad-
zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego. Podczas Sesji pod-
jête zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
- Uchwa³a Nr XXIV/152/05 w spra-

wie zasad i trybu udzielania, rozli-
czania i kontroli wykorzystania do-
tacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków.

- Uchwa³aNrXXIV/153/05w sprawie
upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiegodo zaci¹gniê-
cia zobowi¹zaniaw2006 r. na zadanie
pn. �Likwidacja i rekultywacjadzikich
wysypisk �mieci na terenie powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego�.

- Uchwa³a Nr XXIV/154/05 w spra-
wie wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie powiatu na 2005 r.

Inf. w³asna

Odcinek Czarna Sêdz � Cierpisz jest
fragmentem ci¹gu obwodnicowego, po-
zwalaj¹cego omin¹æ dwamiasta: Sêdziszów
i Ropczyce, w razie zablokowania drogi E-
4. Ów ci¹g rozpoczyna siê ju¿ w Olchowej
i przez Krzyw¹, Czarn¹ Sêdz. Cierpisz, Rudê
prowadzi a¿ do Ocieki, gdzie ³¹czy siê z
drog¹ wojewódzk¹ relacji Ropczyce � Mie-
lec.

D
oczeka³a siê remontu droga relacji Czarna Sêdz. � Cierpisz. Do niedawna jej stan
grozi³ nawet wstrzymaniem ruchu autobusów do Cierpisza. Dziêki inwestycji staro-
stwa powiatowego w Ropczycach, bêd¹cego zarz¹dc¹ drogi, wspartej pomoc¹

finansow¹ Gminy Sêdziszów M³p. odnowiony zosta³ odcinek d³ugo�ci 2,9 km.

Starostwo powiatowe od kilku lat suk-
cesywnie odnawia tê drogê.

W tym roku wybudowali�my odcinek o d³u-
go�ci 2,9 km w Czarnej i Cierpiszu, za kwotê 543
tys. z³, z czego gmina SêdziszówM³p. do³o¿y³a 80
tys. � mówi wicestarosta Stanis³aw Ziemiñ-
ski � �rodki pochodzi³y z rezerwy ministerialnej
na odnowê dróg. Dodatkowo wykonali�my rów-
nie¿ odcinek 1300 m w Ociece. Pozosta³ jeszcze

odcinek wCierpiszu d³ugo�ci oko³o 1300m i wów-
czas ca³y ten ci¹g od �czwórki� do Ocieki bêdzie
ukoñczony. Chcieliby�my ten brakuj¹cy odcinek
wykonaæ w przysz³ym roku.

Tonie jedyne inwestycje drogowew gmi-
nie Sêdziszów M³p. planowane przez staro-
stwo na rok 2006.

Nawiosnê tego roku aplikowali�my o �rodki z
ZPORR na drogê Borek Wlk. � Boreczek na od-
cinku d³. 3,3 km od ko�cio³a w Borku do skrzy¿o-
wania z drog¹ naWolicê Piaskow¹ w Boreczku �
informuje wicestarosta Ziemiñski � Przewi-
dywana warto�æ tej inwestycji to prawie milion
z³otych. Liczymy, ¿e instytucja wdra¿aj¹ca przy-
zna nam potrzebne �rodki i w roku nastêpnym
inwestycja zostanie zrealizowana.

Drugi odcinek to droga zaczynaj¹ca siê ulic¹
Wêglowskiego od skrzy¿owania z ulic¹ 3Maja a¿
do centrumGóry Ropczyckiej. Dodatkowo realizo-
wana tu bêdzie kanalizacja deszczowa i chodniki.
Ponadto w ramach programu �Gambit� zamie-
rzamy aplikowaæ o �rodki na likwidacjê punktów
niebezpiecznych na drogach. W tym roku z tego
programu realizowane jest skrzy¿owanie przy uli-
cy Fabrycznej i 3 Maja, gdzie powstanie m.in.
sygnalizacja �wietlna. Warto�æ tego zadania to
233 tys. z³. W tym roku �rodki na program �Gam-
bit�, którego celem jest poprawa bezpieczeñstwa
na drogach s¹ 6 razy wiêksze. Bêdziemy o nie
zabiegaæ, by finansowaæ inwestycje ze �rodków cen-
tralnych na naszym terenie.

Benedykt Czapka

Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski i Burmistrz Kazimierz Kie³b na odnowionej drodze do Cierpisza. Fot. B. Czapka
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Koncert jubileuszowy rozpoczê³y

tañce narodowe � Polonez i Mazur, po

czym prowadz¹cy uroczysto�æ Czes³aw
Dr¹g, powita³ przyby³ych go�ci. Oprócz

rodzin tancerzy, by³ych cz³onków �Ro-
chów�, delegacji zaprzyja�nionych ze-

spo³ów i o�rodków kultury, byli w�ród

nich: Pose³ na Sejm RP Boles³aw Bujak,
radny Sejmiku Województwa Podkar-

packiego Zdzis³aw Pupa, Zastêpca Dy-
rektora Departamentu Edukacji i Kul-

tury Urzêdu Marsza³kowskiego Ryszard

Kapa³a, DyrektorWojewódzkiegoDomu
Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzêbski,

Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Wies³aw Rygiel, wiceprzewodni-

cz¹cy Rady Powiatu i Zastêpca Dyrekto-

ra Departamentu Rolnictwa i �rodowi-
ska Urzêdu Marsza³kowskiego W³ady-

s³aw Szczêch oraz w³adze gmin-
ne: Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Kazimierz Kie³b, Zastêpca Bur-

mistrza El¿bieta �winiuch, Prze-
wodnicz¹cy RadyMiejskiej Bogu-

s³aw Kmieæ, Sekretarz Urzêdu

Miejskiego Jan Maroñ.
A potem na scenie pojawili

siê Dziad i Baba, którzy wraz z
Jubilatami zabrali publiczno�æ w

wêdrówkê odpustowymi szlaka-

mi po ca³ym kraju, bêd¹c¹ okazj¹
do zaprezentowania tañców ró¿-

nych regionów. Odwiedzili�my
wiêc, dziêki gimnazjalnej grupie

�Rochów�, królewski Kraków, za�

studenci i gimnazjali�ci zabrali
nas w okolice £owicza. Oprócz dyna-

micznego Oberka i nostalgicznego Ku-
jawiaka zostali�my uraczeni fragmentem

wielkanocnego obrzêdu z gaikiem i ko-

gutkiem, zakoñczonym obfitym... pole-

Zespó³ Pie�ni i
Tañca �Rochy� po-
wsta³ w 1990 roku
przy Miejsko-Gmin-
nymO�rodku Kultury
w Sêdziszowie M³p.
W ci¹gu piêtnastu lat
dzia³alno�ci, przez
jego szeregi przewi-
nê³o siê blisko 300
tancerzy. Dzi� w ze-
spole funkcjonuj¹

dwie dzieciêce grupy taneczne oraz grupa zrze-
szaj¹ca m³odzie¿ szkó³ �rednich i studentów �
w sumie ponad 100 osób. Zespo³owi towarzy-
szy 11-osobowa kapela.

W czasie swojej dzia³alno�ci zespó³ da³
ponad200 koncertóww kraju i za granic¹;min.
na Litwie, we W³oszech, Austrii, Niemczech.
Dziêkimiêdzynarodowymkontaktom �Rochów�,
sêdziszowska publiczno�æ mog³a oklaskiwaæ
zaprzyja�nione z nimi zespo³y: �Gaik� z Pe-
tersburga (Rosja), �Volkstanzkreis Fischbach�
z Austrii, �Troczenie� z Litwy, �Volkstanzgruppe
KAB Laggenbeck� zNiemiec, �Tsiskari Tbilisi� z
Gruzji, �Citta di Grotte� i �Balcone delle Mar-
che� zW³och oraz �Stropkovcan� ze S³owacji.

Uczestnictwo w przegl¹dach i festiwalach
zaowocowa³o licznymi nagrodami i wyró¿nie-
niami, niektóre z nich to: I nagroda II Miêdzy-
wojewódzkich Konfrontacji Zespo³ów pie�ni i
Tañca � Starachowice 1998, I nagrodaWoje-
wódzkiego Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych
�Pasikonik� � Mielec 2004, III nagroda Ogól-
nopolskiego Przegl¹du Zespo³ów Pie�ni i Tañca
�Spotkanie z Tañcem� � Rzeszów 1996, III na-
grodaOgólnopolskiegoKonkursu o �Wolborsk¹
Krajkê� �Wolborz 1997.

Oprócz tañców, zespó³ opracowa³ tak¿e
widowiska obrzêdowe: �Wyskubek�, �Wyzwo-
liny na kosiarza�, �Kolêda z Herodem i turo-
niem�, Draby zapustne�, �Z kogutkiem i ga-
ikiem�.

�Rochy� kilkakrotnie prezentowane by³y na
antenie TVP Rzeszów, w programie �Spotkania
z folklorem�. Bra³y równie¿ udzia³ w realizacji
filmu dokumentalnego �Tañce rzeszowskie�, zre-
alizowanego przez TVP Katowice.

Za³o¿ycielem, kierownikiem artystycznym i
choreografem zespo³u jest Krystyna Szczerbiak,
za� kierownikiem kapeli Jan Przybek. Nad wo-
kaln¹ stron¹ zespo³u pracuje Pawe³ Gnacek.

Krystyna SzczerbiakKrystyna SzczerbiakKrystyna SzczerbiakKrystyna SzczerbiakKrystyna Szczerbiak
o pocz¹tkach zespo³u:o pocz¹tkach zespo³u:o pocz¹tkach zespo³u:o pocz¹tkach zespo³u:o pocz¹tkach zespo³u:

Kaziu Popielarz, dyrektor
sêdziszowskiego domu kultu-
ry, by³ moim koleg¹ z czasów
wystêpów w ZPiT �Po³oniny� i
ze studium choreograficznego.

Kiedy postanowi³ za³o¿yæ zespó³ w Sêdziszo-
wie, zaprosi³ mnie dowspó³pracy. Czujê siêwiêc
matk¹ � je¿eli nie rodzicielk¹, to przynajmniej
matk¹ chrzestn¹ zespo³u. Od pocz¹tku by³am
odpowiedzialna za sprawy artystyczne, a spra-

Blisko trzygodzinne widowisko, na które z³o¿y³o siê dziesiêæ tañców, ponad sto
osób na scenie i t³umy na widowni � tak w najwiêkszym skrócie opisaæ mo¿na

jubileuszowy koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca �Rochy�. Widowisko, które by³o pod-
sumowaniem piêtnastu lat dzia³alno�ci zespo³u, odby³o siê w sobotnie popo³udnie,

24 wrze�nia, w hali widowiskowo sportowej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Sê-

dziszowieM³p.

waniem widowni wod¹ � jak to wWielka-

nocny Poniedzia³ek!

Z £owicza niedaleko do stolicy, gdzie
zawiod³a nas grupa dzieciêca, prezentu-

j¹c tañce starej Warszawy.
W okolice Rzeszowa wrócili�my za

spraw¹ najm³odszych, prezentuj¹cych

�Pastuszki�.
Ten moment programu by³ wyj¹tko-

wo uroczy, bowiem oprócz sta³ych cz³on-
ków zespo³u, na scenie pojawili siê naj-

m³odsi uczestnicy koncertu � dzieci tan-

cerzy z pierwszego sk³adu zespo³u, tych,
którzy piêtna�cie lat temu budowali fun-

damenty �Rochów�. Par ma³¿eñskich
�Rochy� wyswata³y ju¿ piêæ, pewnie bêd¹

nastêpne, a ich potomstwo, �dziedzicz-

nie obci¹¿one� z pewno�ci¹ za kilka lat
na sta³e zasili szeregi zespo³u, kontynu-

uj¹c dzie³o zapocz¹tkowane przez swo-

ich rodziców.
Nastêpnie zawêdrowali�my na �l¹sk,

a stamt¹d na skalne Podhale. Przygoto-

wane we wspó³pracy z zespo³em �Skalni�
z Krakowa tañce góralskie,

by³y kulminacyjnympunktem
koncertu. Tancerze i tancer-

ki, chocia¿ pochodz¹cy z

równin (nie licz¹c tych z Za-
gorzyc) pokazali i�cie góral-

ski temperament i fantazjê,
a prymw�ródnichwiód³Woj-

tek Naja (pisze, tañczy, �pie-

wa, prowadzi imprezy... � jest
co�, czego nie potrafi?). Fru-

wa³y wiêc kwieciste spódni-
ce, sypa³y siê drzazgi z desek

sceny, trzaska³y ciupagi, a pot

z czo³a la³ siê strumieniami.
Z nieukrywan¹ zazdro�ci¹ pa-

trzyli na scenê cz³onkowie iOstatnie przygotowania do koncertu.

Soli�ci zespo³u: Magdalena Bia³orucka i Piotr Drozd.
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kierownicy zaproszonych zespo³ów ta-
necznych...

Wêdrówka po naszym kraju powoli

zbli¿a³a siê do koñca � uwieñczy³y j¹ tañ-
ce kro�nieñskie i nasze, rodzime tañce

rzeszowskie; jak zawsze efektowne polki:
z nogi, bez noge, z kropk¹, w lewo, dla

wytchnienia � wolny, nieco przyciê¿ka-

wy w charakterze oberek...
Dope³nieniem koncertu by³y popisy

solistów, pomiêdzy tañcami prezentuj¹-
cymi pie�ni i przy�piewki:Magdaleny Bia-

³oruckiej, Gabrieli Cioch, Joanny Æwi-

czak, Zuzi Delikat, Tomasza Ochaba i
Piotra Drozda.

Jak zawsze przy takich okazjach, nie

wszystko uk³ada³o siê zgodnie z planem
� komu� pêk³y spodnie tu¿ przed wyj-

�ciem na scenê, kto� inny wkroczy³ na
estradê w kro�nieñskiej cuwie... na lew¹

stronê i przebiera³ siê w trakcie wystêpu.

To s¹ uroki wszelkich wystêpów �na
¿ywo�. Po latach bêdzie co wspominaæ i

z czego siê po�miaæ.
Na zakoñczenie na scenie pojawili siê

wszyscy uczestnicy koncertu, wraz z kie-

rownictwem zespo³u. Niemog³o zabrak-
n¹æ gromkiego �Sto lat� dla Krystyny

Szczerbiak � za³o¿ycielki i choreografa
zespo³u, autorki scenariusza i re¿ysera

koncertu jubileuszowego.

Z gratulacjami dla Jubilatów pospie-
szyli przedstawiciele zaprzyja�nionych ze-

spo³ów pie�ni i tañca: �Bandoska� z Rze-
szowa wraz z kie-

rownictwem Woje-

wódzkiego Domu
Kultury, �Halicz� z

Ropczyc, Zespo³u
Pie�ni i Tañca z Ze-

spo³u Szkó³ Agro-

Technicznych w
Ropczycach, �Lu-

benka� z Lubeni,
�Pu³anie� z Trzcia-

ny, �Po³oniny� z

Rzeszowa, �Skalni�
z Krakowa, byli tan-

cerze nieistniej¹ce-
go ju¿ zespo³u �Rze-

wymuzyczne przej¹³ Jan Przybek, który wcze-
�niej gra³ w kapeli Wytwórni Filtrów.

Pierwszy nabór do zespo³u by³ wspania³y.
By³a to g³ównie m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych. Jedna para z tego naboru tañczy
do dzisiaj i �wiêtowa³a z nami jubileusz piêtna-
stolecia zespo³u.
o przygotowaniach do jubileuszu:o przygotowaniach do jubileuszu:o przygotowaniach do jubileuszu:o przygotowaniach do jubileuszu:o przygotowaniach do jubileuszu:

najbardziej intensywnie pracowali�my pod-
czas zgrupowania w Myczkowcach, pod ko-
niec sierpnia, gdzie trenowali�my zw³aszcza
tañce góralskie. Pó�niej, przez ca³y wrzesieñ
ju¿ namiejscu, pracowali�my nad kondycj¹, aby
znie�æ tê �orkê� na scenie w tych �wiat³ach i w
tym gor¹cu.
o przysz³o�ci zespo³u:o przysz³o�ci zespo³u:o przysz³o�ci zespo³u:o przysz³o�ci zespo³u:o przysz³o�ci zespo³u:

w tej chwili w zespole s¹ dwie grupy dzie-
ciêce, grupa gimnazjalna i grupa studencka,
wiêc rozwijamy siê. A chcia³abym równie¿ stwo-
rzyæ grupê seniorsk¹, z³o¿on¹ z osób doros³ych,
moich rówie�ników, a tak¿e by³ych tancerzy �Ro-
chów�.

TTTTTomasz Ochab:omasz Ochab:omasz Ochab:omasz Ochab:omasz Ochab:
Moje wspomnienia z

zespo³u s¹ fantastyczne:
przede wszystkimwspólna
praca, wspólne koncerty,
wyjazdy, rado�æ z udzia³u
w koncertach w mie�cie,
gminie i wszêdzie gdzie
mieli�my okazjê wyst¹piæ.

Je¿eli zasygnalizowana dzi� mo¿liwo�æ utwo-
rzenia grupy seniorskiej przybierze formalny
kszta³t, to nie ukrywam, ¿e powa¿nie rozwa¿ê
propozycjê przynale¿no�ci do niej, je¿eli takow¹
otrzymam.

Dzisiaj na scenie wyst¹pili�my ca³¹ rodzin¹:
oprócz mnie i mojej ¿ony Eweliny, tak¿e nasze
dzieci. By³ to pomys³ pani Krystyny, która chcia-
³a pokazaæ, ¿e ro�nie ju¿ nastêpne zespo³owe
pokolenie. Dzieci doros³y ju¿ do takiego wie-
ku, ¿e mog³y w takiej ograniczonej formie wy-
st¹piæ � uda³o siê i my�lê, ¿e wszystkim siê
podoba³o.

TTTTTomasz Kozubowski:omasz Kozubowski:omasz Kozubowski:omasz Kozubowski:omasz Kozubowski:
Do zespo³u trafi³em

dziêki panu Kazimierzo-
wi Popielarzowi i pani
Krystynie Szczerbiak.
By³em uczniem techni-
kum, gdy przyszli do
szko³y zachêcaæ do za-
pisania siê do zespo³u.

Pokazywali m.in. film ze swoich wyjazdów za-
granicznych z zespo³em, w którym tañczyli, co
by³o bardzo atrakcyjne. Poszed³em na spotka-
nie organizacyjne i... zosta³em. Jestem w ze-
spole od samego pocz¹tku, z dwoma rocznymi
przerwami w czasie studiów, ale zawsze wra-
ca³em. Tu pozna³em swoj¹ ¿onê, która te¿ tañ-
czy od pocz¹tku, z dwuletni¹ przerw¹ na ma-
cierzyñstwo, i dzisiaj oboje wziêli�my udzia³ w
koncercie jubileuszowym. W³adze gminne oraz przedstawiciele samorz¹du powiatowego i wojewódzkiego.

Fot. B. Czapka (6)

Tañce ³owickie.

chy� z Rzeszowa, a tak¿e cz³onkowie Ze-
spo³u Tañca Estradowego �Blues� z Sê-

dziszowa M³p. Gratulacje zespo³owi z³o-

¿yli równie¿ oficjalni go�cie jubileuszu.
Podsumowanie piêtnastu lat dzia³al-

no�ci zespo³u by³o okazj¹ do uhonoro-
wania osób zas³u¿onych dla jego rozwo-

ju. Nagrody Burmistrza oraz wspieraj¹-

cego zespó³ Stowarzyszenia Folklorystycz-
nego �Rochy� otrzymali Krystyna Szczer-

biak, kierownik kapeli Jan Przybek oraz
zas³u¿eni tancerze i cz³onkowie kapeli.

Piêtna�cie lat � du¿o to czy ma³o? Z

jednej strony, �Rochy� nie s¹ jeszcze pe³-
noletnie, s¹ zespo³em m³odym, na do-

robku, z drugiej � na scenie wyst¹pili lu-

dzie, którym �Rochy� wype³ni³y po³owê
¿ycia. S¹ to bezcenne do�wiadczenia

wspólnej pracy, wylewania litrów potu
podczas godzin prób i koncertów, wspól-

nej zabawy. S¹ to trwaj¹ce przez lata przy-

ja�nie, s¹ to m³ode rodziny, które dziêki
�Rochom� powsta³y. Ci, którzy zdecydo-

wali siê po�wiêciæ swój czas zespo³owi,
zostali zara¿eni umi³owaniem folkloru i

naszej narodowej kultury. Jestem prze-

konany, ¿e spotkamy siê jeszcze nie raz,
na kolejnych jubileuszach zespo³u, pod-

czas których oklaskiwaæ bêdziemy kolej-
ne pokolenia tancerzy. Wierzê, ¿e nie

zabraknie tych najstarszych, pamiêtaj¹-

cych pocz¹tki zespo³u, bo �Rochem� jest
siê przez ca³e ¿ycie.

Benedykt Czapka
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J
u¿odwczesnych godzin rannych10wrze-
�nia 2005 r., w Sêdziszowie da³ siê zauwa-
¿yæ pewien niepokój i oczekiwanie: w bu-
dynku szko³y przy ul. Fabrycznej ostat-

nie przygotowania, za� w mie�cie pojawi³y
siê, czasem dawno nie widziane twarze ab-
solwentów wielu roczników LO, którzy spie-
szyli do ko�cio³a parafialnego w Sêdziszo-
wieM³p. naMszê �w.W tym czasie przedsta-
wiciele obecnych uczniów LiceumOgólno-
kszta³c¹cego z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i za-
palili lampki na grobach �p. inicjatorów
powo³ania szko³y, dyrektorów, profesorów i
pracowników obs³ugi.

O godzinie dziesi¹tej
rozpoczê³a siê Euchary-
stia, któr¹ koncelebrowa-
li: ks. pra³at, Proboszcz
Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej pod wezwaniem Na-
rodzeniaNMPwSêdziszo-
wie M³p.- Stanis³aw Ryba,
Ojciec Gwardian Klaszto-
ru oo. Kapucynów w Sê-
dziszowie M³p. - Micha³
Draus, ks. prof. dr hab.
Alojzy Dro¿d¿ � pracow-
nikKUL, ks.KrzysztofGac
� katecheta liceum oraz
ksiê¿a absolwenci � ks.
Henryk Pa�ko, ks. Jerzy
Ocha³, ks. Krzysztof
Szczêch, ks. JerzyMaræ � z
zakonu oo. Kapucynów,
ks. Jerzy Kieba³a � z zako-
nu oo. Kapucynów. Kaza-
nie wyg³osi³ ks. Henryk
Pa�ko, absolwent LO,
obecnie proboszcz Para-
fii �w. Jadwigi w Nowym Targu. Po jego wy-
s³uchaniu rêce same z³o¿y³y siê do oklasków i
wszyscy zgromadzeni podziêkowali ksiêdzu
Henrykowi owacj¹ na stoj¹co. Lekcje odczy-
tali pani dyrektorLOLucynaDoroba i przed-
stawiciel Komitetu Organizacyjnego, absol-
went szko³y z 1983 r. Grzegorz Dar³ak, za�
modlitwê powszechn¹ Jan Drozd.

Wzmocnieni duchowo uczestnicy uro-
czysto�ci przeszli na ul. ks. Stanis³awa Ma-
ci¹ga, gdzie mie�ci³a siê pierwsza siedziba
liceum. Na pierwszym budynku szko³y przy
ulicy ks. Paw³a Sapeckiego (obecnie ks. Sta-
nis³awa Maci¹ga), w dniu obchodów 10
wrze�nia 2005 r. delegacja m³odzie¿y szkol-
nej w asy�cie córki p. Marii Kozak z domu
Daniel i W³adys³awa Daniela � syna inicjato-
ra powstania szko³y �Jacentego Daniela,
ods³oni³a tablicê pami¹tkow¹, któr¹ nastêp-

nie po�wiêci³ ks. Pra³at Stanis³aw Ryba. Ta-
blicê ufundowali mieszkañcy Sêdziszowa,
absolwenci z 1983 r. pp. Urszula i Bogus³aw
Malscy.W okoliczno�ciowymprzemówieniu
p. Jan Drozd, absolwent z 1952 r. przedsta-
wi³ historiê powo³ania szko³y oraz przypo-
mnia³ wszystkich spoczywaj¹cych na cmen-
tarzu w Sêdziszowie M³p. inicjatorów, dy-
rektorów, profesorów, pracowników admi-
nistracji i obs³ugi szko³y.

Przy wspania³ej, s³onecznej pogodzie
uczestnicy uroczysto�ci � zaproszeni go�cie,
absolwenci, pracownicy i uczniowie szko³y,

rz¹d Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego re-
prezentowali pani ZytaWiktor i prezes ZNP
Edmund Janowski. Nastêpnie wyst¹pili ab-
solwenci szko³y � Pose³ na Sejm RP III ka-
dencji, pose³ na Sejmik Województwa Pod-
karpackiego � Zdzis³aw Pupa i przedstawi-
ciel Miêdzyzak³adowej Komisji NSZZ �Soli-
darno�æ� O�wiaty i Wychowania w Rzeszo-
wie Jan Flisak. Wszyscy go�cie na rêce Pani
Dyrektor przekazali okoliczno�ciowe ¿ycze-
nia i upominki, które znacznie wzbogaci³y
ksiêgozbiór szkolnej biblioteki. Nie zabra-
k³o równie¿ listów gratulacyjnych od dyrek-

torów szkó³ z terenu po-
wiatu. Podobne ¿yczenia
przes³a³ tak¿e Marsza³ek
Województwa Podkar-
packiego � Leszek Dep-
tu³a. Wiele pozdrowieñ
nap³ynê³o od licznych
absolwentów, którzy z
ró¿nych przyczyn nie
mogli osobi�cie uczestni-
czyæ w uroczysto�ci.

Na czê�æ artystyczn¹
z³o¿y³y siê pouczaj¹ce i
zabawne wiersze, pory-
waj¹co od�piewane
piosenki, wystêpy ze-
spo³u tancerek �Blu-
es�, dzia³aj¹cego przy
MGOK w Sêdziszowie
M³p. oraz brawurowe
popisy cheerleaderek z
udzia³em akrobatycz-
nych scen w wykona-
niu ch³opców. Na ko-
niec pie�ñ �Niech ¿yje
bal�� zachêci³a zebra-
nych do skorzystania z
oferty zabawy roczni-
cowej. Wspania³¹,

pe³n¹ refleksji chwilê wzruszeñ zapewni³a
wszystkim uczestnikom uroczysto�ci pani
Stanis³awa Klich-Zabawska � absolwentka z
1949 roku, która na koniec czê�ci artystycz-
nej zaprezentowa³a w³asny wiersz. Wystêp
zakoñczy³a podsumowaniem, ¿e wspomnie-
nia szkolne, to dla niej najmilsze wspomnie-
nia jej ¿ycia. Jeszcze podziêkowania dla Ko-
mitetuOrganizacyjnego, redakcjimonogra-
fii �LiceumOgólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p. 1945-2005� i �..
zaczê³a siê �przerwa�.

Nieco zmêczeni go�cie pospieszyli do
przygotowanego przez �Malagê� szwedzkie-
go sto³u, natomiast absolwenci szko³y wresz-
cie mogli spokojnie porozmawiaæ z drogi-
mi wychowawcami, profesorami, po�miaæ
siê i powspominaæ szkolne czasy w gronie
klasowych kole¿anek i kolegów. Spotkania
po³¹czone by³y ze zwiedzaniem placówki
oraz poczêstunkiem, który zosta³ zapewnio-
ny uczestnikom w sali �Sêdzisz�. Ka¿dy ab-
solwent jubileuszowego spotkania otrzyma³
pami¹tkowy pakiet, na który z³o¿y³y siê: oko-
liczno�ciowa monografia, film pokazuj¹cy
historiê szko³y na p³ycie CD i pami¹tkowy
zegar.

Dope³nieniem jubileuszowychuroczysto-
�ci by³ Bal Absolwentów, który odby³ siê w za-
wsze go�cinnej, a tego wieczoru szczególnie
przygotowanej, sali bankietowej �Sêdzisz�.
Uroczystego otwarcia Jubileuszowej Zabawy

�Zawsze muszê tu byæ, bo tu jest moje gniazdo rodzinne� � tak�Zawsze muszê tu byæ, bo tu jest moje gniazdo rodzinne� � tak�Zawsze muszê tu byæ, bo tu jest moje gniazdo rodzinne� � tak�Zawsze muszê tu byæ, bo tu jest moje gniazdo rodzinne� � tak�Zawsze muszê tu byæ, bo tu jest moje gniazdo rodzinne� � tak
powiedzia³ pan Roman Grecki � absolwent z 1951 rpowiedzia³ pan Roman Grecki � absolwent z 1951 rpowiedzia³ pan Roman Grecki � absolwent z 1951 rpowiedzia³ pan Roman Grecki � absolwent z 1951 rpowiedzia³ pan Roman Grecki � absolwent z 1951 r., id¹c na uro-., id¹c na uro-., id¹c na uro-., id¹c na uro-., id¹c na uro-
czyst¹ Mszê �wczyst¹ Mszê �wczyst¹ Mszê �wczyst¹ Mszê �wczyst¹ Mszê �w. z okazji 60-lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gim-. z okazji 60-lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gim-. z okazji 60-lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gim-. z okazji 60-lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gim-. z okazji 60-lecia Miejskiego Koedukacyjnego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, obecnienazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, obecnienazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, obecnienazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, obecnienazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, obecnie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

ubezpieczani przez s³u¿by
policyjne, przeszli w orszaku,
ulicami miasta do obecnego
budynku szko³y przy ulicy Fabrycznej. Tutaj
o godzinie 12.45 zosta³a po�wiêcona i od-
s³oniêta druga tablica ufundowana przez
p. Stanis³awa ¯aka � absolwenta z 1976 r.,
upamiêtniaj¹ca 60-lecie placówki.

Kolejna czê�æ uroczysto�ci odbywa³a siê
w szkolnej hali widowiskowo-sportowej, pro-
wadzili j¹: pani dyrektor mgr in¿. Lucyna
Doroba i Przewodnicz¹cy Komitetu Orga-
nizacyjnego Obchodów 60-lecia LO im. ks.
Piotra Skargi w SêdziszowieM³p. p³k Leszek
Pos³uszny (w efektownym mundurze Gro-
mu). G³os kolejno zabierali: Pose³ na Sejm
RP IV kadencji Boles³aw Bujak, Pose³ na
Sejm RP IV kadencji Grzegorz Tuderek, wi-
cewojewoda podkarpacki Stanis³aw D³u-

gosz, Podkarpacki Kurator
O�wiaty Stanis³awRusznica, któ-
ry wrêczy³ pani wicedyrektor
LOHalinie SzeliMedal Komisji
Edukacji Narodowej i ks. pra-
³at Stanis³aw Ryba. W imieniu
Starostwa Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiegowyst¹pili Staro-
sta � Wies³aw Rygiel i Przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu Ropczyc-
ko- Sêdziszowskiego � Andrzej
Michalski, a w imieniu Urzêdu
Miejskiegow Sêdziszowie � Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Kazi-
mierz Kie³b i Zastêpca Burmi-
strza � El¿bieta �winiuch. Za-

Tablica pami¹tkowa w obecnym budynku szko³y. Tablica pami¹tkowa na pierwszym budyn-
ku szko³y przy ul. ks. Stanis³awa Maci¹ga
(dawna ul. ks. Paw³a Sapeckiego)

Fot. £. Dziurzyñski (2)

Asysta do ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej w budynku szko³y.
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Podczas hymnu pañstwowego w hali widowiskowo-sportowej.Gratulacje sk³adaj¹ Starosta i Przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

Podczas balu.Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Liceum

Patronatem honorowym uroczysto�æ
objêli:

Pose³ na Sejm RP � Boles³aw Bujak
Pose³ na Sejm RP � Grzegorz Tuderek
Wojewoda Podkarpacki � Jan Kurp
Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
� Leszek Deptu³a
Podkarpacki Kurator O�wiaty � Stanis³aw
Rusznica
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu � Andrzej
Michalski
Starosta Ropczycko-Sêdziszowski �Wies³aw
Rygiel
Burmistrz SêdziszowaM³p. � Kazimierz Kie-
³b

Tort urodzinowy dla �Szacownej Jubilatki� Fot. R. Cio³kosz (6)

Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. i Dy-
rekcja Szko³y raz jeszcze sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
wszystkim sponsorom, firmom pañstwowym i prywatnym za
wsparcie finansowe jakiego udzieli³y w zwi¹zku z wydaniem
jubileuszowej publikacji. S¹ to:

Starostwo Powiatowe Ropczyce, Urz¹d Miejski Sêdzi-
szów, WF �PZL � Sêdziszów�, Cukrownia �Ropczyce� S.A.,
Zak³ady Magnezytowe �ROPCZYCE� S. A., PKS Connex Sê-
dziszów M³p. Sp. z o. o., SNECMA POLSKA SP. Z. O. O.,
GUMAT SPÓ£KA JAWNA � Róg, Pawlikowski, �Paged� Rze-
szowskie Fabryki Mebli S.A., PPUHWOPROL �Jerzy Worek,

Nad przygotowaniem
uroczysto�ci czuwa³ Komitet
Organizacyjny w sk³adzie:

Leszek Pos³uszny � przewodni-
cz¹cy, Lucyna Doroba � dyrek-
tor LO, Halina Szela � wicedy-
rektor LO, Artur Andryszko,
Grzegorz Dar³ak, JanDrozd, Jan
Flisak, Janusz Krasowski, Jacek
Magdoñ, Marek Medygra³, Ewa
Po³eæ, Bogumi³a Ramska, An-
drzej Sochacki, AleksanderWa�-
ko, Zygmunt Wiciejowski, Oty-
lia W³odarska, Marek Ziemba,
Stanis³aw ¯ak.

W sk³ad Komitetu Honorowego
uroczysto�ci weszli, za ich zgod¹,

nastêpuj¹cy Pañstwo:
Maria Ptasznik, Wies³awa Bauman, Krysty-
na Wêglowska- Kalinka, Jan Drozd, Stani-
s³aw Ptasznik, Piotr Prokop, Zdzis³aw Brzo-
stowski, Zygmunt Wiciejowski, Zdzis³aw
Pupa, Ks. Pra³at Stanis³aw Ryba, Ojciec
Gwardian Klasztoru oo Kapucynów � Mi-
cha³ Draus, ProfesorUniwersytetu Rzeszow-
skiego � Jerzy Potoczny, Burmistrz Ropczyc
� Stanis³aw F¹fara, Wójt Gminy Iwierzyce �
Jerzy Jakubiec, Wójt Gminy Ostrów � Ma-
rianDwojak,Wójt GminyWielopole Skrzyñ-
skie � Czes³aw Leja.

FHU �WÊGLOBUD� � Tadeusz Nieroda, PPUHMALAGA � Bar-
bara Siorek, PUH � Stanis³aw Rymut, Apteka �Pod Or³em� �
Irena Szymañska, Apteka Prywatna Sp. z o.o. � Danuta Sochacka
, STACJA PARTNERSKA bp �ARKA� � Zenon Malski, Gospodar-
stwo Rolne GÓRA ROPCZYCKA Spó³ka z o.o., ARTPRESS � Woj-
ciech Kasprzycki, �CENTRUM FOTO� � Firma Fotograficzna,
MOTO-HURT Sp. z o.o., Sala Bankietowa �SÊDZISZ�, Z.P.H.U.
Vertipol � Andrzej Kopaczyñski, �Stal - Bud� FHU � fundator
tablicy pami¹tkowej, Stanis³aw ¯ak � fundator tablicy pami¹tko-
wej, Wies³aw Rygiel, Andrzej Michalski, Zdzis³aw Siewierski, Ma-
rian Dwojak, Boles³aw Bujak, Stanis³aw F¹fara, Marek Medygra³,
Pawe³ P³ocica.

dokonaliHalina Szela i LeszekPos³uszny. Ab-
solwenci szko³y, obecne grono profesorskie i
pracownicy liceum, cz³onkowie komitetu or-
ganizacyjnego w doskona³ych humorach ba-
wili siê przy utworach w wykonaniu orkiestry
�Tryton�.Rozmowom,wspomnieniom,wspól-
nym zabawom nie by³o koñca. Roztañczone
korowody i kó³ka, przez ca³y wieczór tworzyli
wszyscy bez wzglêdu na wiek i umiejêtno�ci
taneczne.Wszystkimdopisywa³ywspania³ehu-
mory. Jedn¹ zwielu atrakcji tegowieczoruby³
trzypiêtrowy tort urodzinowydla 60-cioletniej

Jubilatki, który �wjecha³� na
salê balow¹ w trakcie zabawy,
a zosta³ przygotowany przez
w³a�cicieli lokalu. O pokroje-
nie tego s³odkiego giganta
poproszeni zostali; Lucyna
Doroba � dyrektor szko³y i
Halina Szela � wicedyrektor
oraz Zygmunt Wiciejowski �
by³y dyrektor z lat 1990-2002.

Halina Szela
Jan Flisak
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Wszyscy dobrze pamiêtamy tak¹
scenkê ze szkolnych lat: zak³o-
potany uczeñ, usi³uj¹c jako� uspra-

wiedliwiæ swoj¹ niewiedzê, ³ami¹cym siê g³o-
sem t³umaczy: ,,ale ja siê przecie¿ ca³y wieczór
uczy³em!�. Nauczyciel za�, najwidoczniej po-
zbawiony wszelkich ludzkich uczuæ � przynaj-
mniej w rozumieniu nieszczêsnego sztubaka �
szyderczo cedzi: ,,a co mnie to obchodzi, lepiej
by by³o, ¿eby� wczorajszy wieczór spêdzi³ na bez-
troskiej zabawie, zamiast na nauce, ale ¿eby�
dzisiaj umia³�. Po czyjej stronie ulokujemy

nasz¹ sympatiê? Ju¿ na pierwszy rzut oka
(ucha?) linia obrony przyjêta przez rzeczonego
ucznia wydaje siê idiotyczna, bo przecie¿, je¿eli
kto� siê godzinami uczy, a w efekcie nic nie
umie, to jest po prostu têpy, ¿eby nie powiedzieæ
� g³upi. A fakt, ¿e tak ³atwo przychodzi mu
przyznanie siê do tego, �wiadczy w dodatku o
braku ambicji. Je¿eli powy¿sza scenka odbywa
siê w szkole �redniej koñcz¹cej siê matur¹, rodzi
siê pytanie, czego ów têpy i ma³o ambitny uczeñ
w tej szkole szuka? Oczywi�cie, uczniowi, choæ-
by nawet szko³y �redniej, wszystko mo¿na wyba-
czyæ, zrzucaj¹c winê na jego m³ody wiek i przy-
nale¿n¹mu naiwno�æ. Sêk w tym, ¿e ³atwe przy-
znawanie siê do swoich, nie tylko prawdziwych,
ale najczê�ciej wyimaginowanych, s³abo�ci,
jako odpowied� na trudy codziennego ¿ycia ,sta-
je siê charakterystyczn¹ cech¹ coraz liczniejszej
grupy doros³ych. �Chcia³em dobrze, ale nie wy-
sz³o. Stara³em siê, no có¿, pech. Odda³bym po-
¿yczone pieni¹dze, ale na razie nie mogê, bo
mam inne wydatki. Szukam pracy, ale ¿adna
mi nie odpowiada, wiêc, droga ¿ono, musisz
nadal mnie utrzymywaæ, a w ka¿dym razie
daj chocia¿ kieszonkowe na paczkê papierosów
i dwa piwa dziennie� (bagatela, trzysta z³ mie-
siêcznie, 3600 z³ rocznie � tyle kosztuje ogrze-
wanie sporej willi lub codzienny dojazd do pra-
cy z Sêdziszowa do Rzeszowa benzynowym sa-
mochodem �redniej klasy). Wielu rzeczywi�cie
chce dobrze. Jak jednak zmierzyæ dobre chêci?

Dla jednego szukanie pracy to wys³anie
dwóch listów i wykonanie trzech telefonów, dla
innego nieprzespane noce, miesi¹ce kalkulo-
wania, ca³e lata zaciskania pasa, podjêcie
ryzyka i wreszcie rozkrêcenie skromnego, ale
w³asnego interesu. Ka¿dy z tych ludzi uwa-
¿a, ¿e zrobi³ wszystko, co móg³.

Ich wewnêtrzne prze�wiadczenie nie mo¿e sta-
nowiæ jednak w ¿adnej mierze podstawy do zrów-
nania tak ró¿nych przecie¿ postaw ¿yciowych.
Tak, jak s³abo�æ charakteru nie mo¿e byæ ci¹g³ym
usprawiedliwieniem ¿yciowych niepowodzeñ. Kto
czyta³ ,,Kamizelkê� Prusa, ten wie, jak trudno
przychodzi dojrza³emu, ambitnemu cz³owiekowi

przyznanie siê do s³abo�ci, ba, nawet choroby. I
przeciwnie, z jak¹ ³atwo�ci¹ ca³e t³umy ludzi po-
zbawionych charakteru obnosz¹ siê ze swoimi rze-
komymi bol¹czkami, licz¹c na ¿yciow¹ taryfê
ulgow¹, a najlepiej na ,,promocyjny bonus� w po-
staci niezas³u¿onej renty. Do¿yli�my czasów, gdy
w cenie s¹ nie tylko g³upota i cynizm, ale równie¿
wszelka s³abo�æ i brak charakteru.

Kto siê z tym nie zgadza, niech zwróci
uwagê, jak powszechnie ludzie, nawet m³o-
dzi, afiszuj¹ siê swoj¹ niemoc¹, dolegliwo�cia-
mi, niewiedz¹, brakiem podstawowych umie-

jêtno�ci. Gdzie ich ambicja? (Co ciekawe, dla
tych¿e osobników fakt, ¿e s¹siad ma pod
mask¹ o 10 koni wiêcej, jest sol¹ w oku i powo-
dem do ura¿onej dumy).

Stwierdzenie ,,nie umiem� b¹d� �nie po-

trafiê� jest wystarczaj¹cym usprawiedliwie-

niem, aby nie musieæ siê niczym trudziæ. Tak
siê jednak sk³ada, ¿e aby ten ,,nieumiej¹cy�

funkcjonowa³, musi istnieæ taki, który umie
za siebie i za niego. A przecie¿ obaj urodzili
siê ,,tabula rasa�. £atwo przewidzieæ przebieg
wydarzeñ, gdy takie przeciwieñstwa tworz¹
ma³¿eñstwo, szkoln¹ klasê czy za³ogê zak³adu
pracy. Paso¿ytnictwo nie jest wy³¹cznie do-
men¹ królestwa zwierz¹t.

Skoro nie mo¿na mierzyæ ani porówny-

waæ dobrych chêci, pora wreszcie zrozu-
mieæ, ¿e jedyn¹ rzecz¹, która tak naprawdê

�wiadczy o nas, s¹ efekty. Nikt, komu nie
zale¿y na koñcowym rezultacie swojej pracy

i starañ, nie jest w stanie autentycznie w

cokolwiek siê zaanga¿owaæ. Dooko³a a¿ roi
siê od osobników, którym nie zale¿y permanent-
nie na niczym, prócz pe³nego brzucha i �wiête-
go spokoju. Ich zmieniæ siê nie da. Co najwy-
¿ej, mo¿na ich próbowaæ wymieniæ, o ile to
oczywi�cie mo¿liwe. Je�li mowa o ocenianiu efek-
tów, to spore podniecenie, nie tylko w krêgach
szkolnych, wywo³uje sprawa egzaminów koñ-
cowych. Otó¿, nie mo¿na uto¿samiaæ �rednie-
go wyniku, np. sprawdzianu klas szóstych czy
egzaminu gimnazjalnego, z efektami pracy

szko³y. Te prawdziwe efekty oceniæ mo¿na cza-
sem dopiero po wielu latach. Tymczasem si³¹
rzeczy powstaj¹ rankingi wywo³uj¹ce zamie-
szanie. Piszê to zarówno ku pocieszeniu szkó³
ostatnich w rankingach, jak i ku przestrodze
liderów. Prawa statystyki s¹ nieub³agane. W
szkole, gdzie egzamin koñcowy pisze wielka
liczba, powiedzmy 500, uczniów, wynik bê-
dzie z roku na rok powtarzalny i miarodajny.

Kiedy uczniów jest 12 czy 15, wynik jest
loteri¹. Je¿eli jeden uczeñ otrzymuje 4 punkty
na 40 mo¿liwych, to ilu uczniów musi uzy-

skaæ 30, aby w szkole �rednia wynios³a przy-
zwoite 25? Odpowied� brzmi: piêciu. A je¿eli
za 15 lat do szko³y ruszy sze�ciu potomków
takiego ,,asa�, to co wtedy? Sznur i ga³¹�?

Na koniec lekcja z polityki. Spokojnie, nie
bêdzie propagandy wyborczej. Przecie¿ polity-
ka to samo ¿ycie, a wielka polityka � odbicie
naszej szarej codzienno�ci, tylko w innej skali.
Kto tego nie rozumie, ten oburza siê, chocia¿-
by na ksiêdza jasno g³osz¹cego, ¿e aborcja jest
morderstwem, a defraudacja z³odziejstwem,
zarzucaj¹c mu, ¿e ,,miesza siê do polityki�.
Tak, jakby siê da³o oddzieliæ politykê od ¿ycia.
Ka¿dy, kto ma jakie� pogl¹dy na ¿ycie, jest
politykiem, czy tego chce, czy nie.

Pora odpowiedzieæ na pytanie o sympatiê,
które zada³em na pocz¹tku. Pomo¿e to ludziom
maj¹cym k³opoty z identyfikacj¹ w³asnych po-
gl¹dów. Je¿eli zdecydowa³by� tak, jak nauczy-
ciel, bo cenisz efekty bêd¹ce wypadkow¹ pracy
i zdolno�ci i da³by� jedynkê, to Twoje pogl¹dy
mo¿na zaliczyæ do prawicowych. Je¿eli iden-
tyfikujesz siê z uczniem i najchêtniej nagro-
dzi³by� go pi¹tk¹ za same tylko deklarowane
dobre chêci, bior¹c pod uwagê, ¿e Pan Bóg
posk¹pi³ mu bystro�ci (pardon, izwienitje, tego
Pana Boga wykre�lamy!), to masz pogl¹dy le-
wicowe. Mo¿e nawet skrajnie lewicowe, je¿eli
korci Ciê daæ szóstkê, a nauczyciela wsadziæ
do mamra. A mo¿e w ogóle nie masz zdania?

Grzegorz Bury

Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!
W poprzednim numerze Biuletynu zapowiadali�my artyku³ o lokalnych
dzia³aczach NSZZ �Solidarno�æ�, w zwi¹zku z rocznic¹ 25-olecia zwi¹z-
ku. Ze wzglêdu na ukazanie siê nowych pozycji ksi¹¿kowych, dotycz¹-
cych tego tematu, zmuszeni jeste�my prze³o¿yæ publikacjê naszego ar-
tyku³u, by móc w nim uwzglêdniæ najnowsze ustalenia historyków. Za-
interesowanych przepraszamy i prosimy o cierpliwo�æ.

RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja
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Obchody rozpoczêto zawodami wêd-
karskimi na zalewie w Cierpiszu, w których
uczestniczy³o 20 zawodników z Ko³a Miej-
sko-Gminnego w Sêdziszowie, Ko³a Leszcz
w Pustkowie i Ko³a Amur. W zawodach in-
dywidualnych najlepsi okazali siê:
1. Marek G³owacki
2. Zdzis³aw Ignas
3. Tomasz Wozowicz
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Ko³o Amur
2. Ko³o M-G Sêdziszów M³p.
3. Ko³o Leszcz z Pustkowa

Ju¿ w czasie zawodów w Cierpiszu orga-
nizatorów i zawodników swoj¹ obecno�ci¹
zaszczycili: Prezes Zarz¹du Okrêgu PZW w
Rzeszowie Roman Depowski, Dyr. Biura
PZW Z.O. w Rzeszowie W³adys³aw Bieniek,
Burmistrz Ropczyc Stanis³aw F¹fara.

G³ówneuroczysto�ci jubileuszowe rozpo-
czêto o godz. 13.00wKamionce. Prezes Ko³a

Stanis³aw �liwa przywita³ zaproszonych go�ci
i przyby³ych cz³onków. Przedstawi³ krótk¹
historiê powstania ko³a oraz jegodzia³alno�æ.

Swoj¹ obecno�ci¹ obchody zaszczycili
równie¿: Dyr. Departamentu Rolnictwa i
�rodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego w
RzeszowieW³adys³aw Szczêch, zastêpca Bur-
mistrza SêdziszowaM³p. El¿bieta �winiuch,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wieM³p. Bogus³aw Kmieæ, Sekretarz Gminy
Jan Maroñ, zastêpca Burmistrza Dêbicy
Zygmunt ¯abicki, cz³onek Z.O. PZWwRze-
szowie Mieczys³aw Rusza³a, cz³onek Z.O.
PZW w Rzeszowie Wac³aw Pojasek, Prezes
Ko³a PZW w Ropczycach Stanis³aw Ciejka,
Prezes Ko³a Miejsko-Gminnego PZW w Sê-
dziszowie M³p. Alfred Ku³ak.

W czasie uroczysto�ci zabierali g³os za-
proszeni go�cie, sk³adaj¹c gratulacje z oka-
zji jubileuszu i wzorowej dzia³alno�ci ko³a.

Dzia³aczom ko³a zosta³y nadane odzna-

Zgodnie z przyjêtym planem pracy na 2005 rZgodnie z przyjêtym planem pracy na 2005 rZgodnie z przyjêtym planem pracy na 2005 rZgodnie z przyjêtym planem pracy na 2005 rZgodnie z przyjêtym planem pracy na 2005 r., Zarz¹d ko³a zorganizowa³ obcho-., Zarz¹d ko³a zorganizowa³ obcho-., Zarz¹d ko³a zorganizowa³ obcho-., Zarz¹d ko³a zorganizowa³ obcho-., Zarz¹d ko³a zorganizowa³ obcho-
dy jubileuszowe 25-lecia powstania ko³a. Odby³y siê one 28 sierpnia 2005 rdy jubileuszowe 25-lecia powstania ko³a. Odby³y siê one 28 sierpnia 2005 rdy jubileuszowe 25-lecia powstania ko³a. Odby³y siê one 28 sierpnia 2005 rdy jubileuszowe 25-lecia powstania ko³a. Odby³y siê one 28 sierpnia 2005 rdy jubileuszowe 25-lecia powstania ko³a. Odby³y siê one 28 sierpnia 2005 r.....

czenia zwi¹zkowe:
srebrn¹ odznakê PZW otrzymali: Artur

£yszczak i Krzysztof Siwiec
Medale za Zas³ugi dla Wêdkarstwa Pol-

skiego otrzymali:Micha³ Pryczek, JanDrozd,
Andrzej Markiewicz, Kazimierz Tomaszew-
ski, Roman K³os.

Po oficjalnych uroczysto�ciach rozpo-
czêto biesiadowanie przy bigosie i pieczo-
nychkie³baskach,wspominanopocz¹tki dzia-
³alno�ci ko³a, zabawne sytuacje podczas
³owienia ryb i w czasie organizowanych wy-
cieczek.

W bardzo przyjaznej atmosferze i wspa-
nia³ej pogodzie obchody zakoñczono o go-
dzinie 18.00.

Prezes ko³a w imieniu Zarz¹du, swoim
w³asnym i cz³onków ko³a podziêkowa³ za-
proszonym go�ciom za przybycie, sponso-
rom za pomoc w zorganizowaniu jubile-
uszu, a cz³onkomko³a za uczestnictwo i dzia-
³alno�æ na jego rzecz.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej www.amursedziszow.re-
publika.pl

Jacek Surdel

Zwyciêska dru¿yna zawodów. Fot. J. Surdel (4)

Prezes Ko³a przyjmuje gratulacje od zastêpcy Burmistrza El¿-
biety �winiuch.Zaproszeni go�cie i uczestnicy obchodów.

Marek G³owacki � zwyciêzca zawodów indywidualnych.



1 81 81 81 81 8

Nr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 rNr 9 (106) 30 wrze�nia 2005 r.....

�WOLICKA WAKACJADA� bo tak na-
zwano tê imprezê sportowo-rekreacyjn¹

zorganizowano w formie festynu, pod ha-
s³em �W UE Z EKOLOGI¥ NA TY�. Jest to

tym cenniejsze, ¿e w miejscowo�ci tej, ze

wzglêdu na brak szko³y i ko�cio³a, nie ma
wielu wspólnych spotkañ jej mieszkañców.

Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e
jest to kolejna impreza organizo-

wana w tej miejscowo�ci wspólnie

przez Radê So³eck¹, dzieci, m³o-
dzie¿, OSP przy wspó³pracy Nowi-

cjatu Zakonu Ojców Kapucynów
z Sêdziszowa M³p.

Nie by³o by to jednak mo¿liwe

bez fundatorów nagród, którymi
byli: WFO�iGW w Rzeszowie, UM

Sêdziszów M³p., Starostwo Powia-
tu ropczycko-sêdziszowskiego w

Ropczycach, firmy prywatne Pana

Ramskiego, Rymuta i Kozka oraz
biura poselskie PanaM. Janowskie-

go i B. Bujaka, a ponadto sponsorów repre-
zentowanych przez Firmy �GUMAT�, któ-

rej wspó³w³a�cicielem jest pochodz¹cy z

Wolicy £ugowej Pan J. Pawlikowski i Firmy
geodezyjnej �ARTGEO� Pana M. Gontar-

skiego i W. Majki z Ropczyc oraz innych.
Du¿¹ pomoc w roboci�nie i sprzêcie,

wnie�li te¿ mieszkañcy i m³odzie¿ so³ectwa

Wolica £ugowa.
Program imprezy i konkursów by³ uroz-

maicony i interesuj¹cy, ze wzglêdu na mo¿-

liwo�æ obejrzenia w nich miejscowych za-
wodników. Dopisa³a równie¿ pogoda i pu-

bliczno�æ.
Imprezê rozpocz¹³ o godz. 13.00 mecz

pi³ki no¿nej juniorów, rozegrany pomiêdzy

zespo³em Wolicy £ugowej wystêpuj¹cym w
sk³adzie: T. Dudu� jako kapitan, £. Borek,

K. Borek, P. Sowiñski, T. Saj, Z. Przydzia³,
D.Chmura, T. Kociuba, M. Majka, D. Ku-

rowski, P. Garga�, K. Urban, H. Jakubowski,

M. Wojdon, J. ¯ukrowski i J. Kozak a zespo-

³em z Kawêczyna reprezentowanym przez
P. W. i M. Pietkiewiczów, A. i £. Dudków, S.

Daniela, B.W¹trobê, A. Krzywdzika, D. Bor-
ka, A. Malisiewicza, M. Pa³kê, P. £agowskie-

go i J. Patro.W regulaminowym czasiemecz

zakoñczy³ siê wynikiem remisowym. W rzu-
tach karnych dziêki doskona³ej postawie

swojego golkipera £. Borka lepsi okazali siê
gospodarze i oni odebrali puchar zwyciêz-

cy.

W przerwie miêdzy meczami odby³ siê
konkurs wiedzy ekologicznej w którym

udzia³ wziê³o kilkana�cie osób. Nagrody dla

wszystkich jego uczestników ufundowane
zosta³y przez WFO�iGW, i Centrum Infor-

macji Europejskiej w Rzeszowie.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ mecz pi³ki no¿nej

pomiêdzy dru¿yn¹ seniorów zWolicy £ugo-

wej wystêpuj¹cej w sk³adzie: M. i P. Æwiczak
jako kapitan, J. Mach,W. Garga�, A. Daniel,

S. Pawlikowski, R. Marcinek, A. Szczêch, A.
Borek, T. Maroñ, W. Majka, £. Chudyba,

M. Wo�nik a reprezentacj¹ Nowicjatu Oj-
ców Kapucynów któr¹ poprowadzi³ do zwy-

ciêskiego boju brat Dzier¿akowski.

Trzeba podkre�liæ ¿e w�ród nowicjuszy
byli zawodnicy wystêpuj¹cy wcze�niej nawet

w zespo³ach III ligowych, tak wiêc
przegrana 3:1 nie przynosi ujmy.

Okras¹ wystêpów sportowych by³

pokaz podnoszenia ciê¿arów w wy-
konaniu zawodników I ligowej Le-

chii Sêdziszówwktórychudzia³ wziêli
miêdzy innymi W. Mucha i pocho-

dz¹cy z Wolicy £ugowej P. Olech i

M.Majka. Ku zdumieniu treneraM.
B³achowicza, mimo nie najlepszych

warunków technicznych, pobito kil-
ka rekordów ¿yciowych, osi¹gaj¹c

doskona³e wyniki sportowe.

Zmagania rekreacyjne zakoñczy-
³y zawody biegowe i wy�cigi rowero-

we z nagrodami. W trakcie zawodów i zma-
gañ sportowych mo¿na by³o siê te¿ posiliæ,

skorzystaæ z napojów ch³odz¹cych, nabyæ

losy, z których ka¿dy by³ pe³ny, korzystaæ z
przejazdu �cigaczami policyjnymi i starymi

motocyklami oraz autami. Oprawê mu-
zyczn¹ zapewnili lokalni dyskd¿okeje. Trze-

ba stwierdziæ ¿e wszyscy bawili siê doskona-

le i pytali o kolejne spotkanie. Po festynie w
obiekcie OSP zorganizowano dyskotekê

m³odzie¿ow¹ z dwugodzinn¹ bezp³atn¹ czê-

�ci¹ muzyczn¹ dla najm³odszych, co od tej
pory sta³o siê trwa³ym elementem spotkañ

m³odych i do¿ynkowych w okresie wakacyj-
nym.

Za podjêty trud du¿e brawa nale¿¹ siê

organizatorom. Oby zaczyn ten, wypraco-
wany wspólnymwysi³kiem, zaowocowa³ trwa-

³ymi zmianami oraz powstaniem nowych
inicjatyw sportowych i o�wiatowo- kulturo-

wych w �rodowisku dzieciêcym, m³odzie¿o-

wym,mêskim i kobiecym, a nie zosta³ zniwe-
czony przez nadmiern¹ zach³anno�æ, stare

przywary i chêæ przedk³adania nad interes
spo³eczny jedynie w³asnego ja. Niech zdo-

byte �rodki i do�wiadczenie s³u¿¹ nie jed-

nostkom, a ca³ej wolickiej spo³eczno�ci.
Wies³aw Wojdon

Na prze³omie ostatnich tysi¹cleci do tradycjiNa prze³omie ostatnich tysi¹cleci do tradycjiNa prze³omie ostatnich tysi¹cleci do tradycjiNa prze³omie ostatnich tysi¹cleci do tradycjiNa prze³omie ostatnich tysi¹cleci do tradycji
wielu miejscowo�ci wesz³a organizacja lokalnychwielu miejscowo�ci wesz³a organizacja lokalnychwielu miejscowo�ci wesz³a organizacja lokalnychwielu miejscowo�ci wesz³a organizacja lokalnychwielu miejscowo�ci wesz³a organizacja lokalnych
spotkañ mieszkañcówspotkañ mieszkañcówspotkañ mieszkañcówspotkañ mieszkañcówspotkañ mieszkañców, które na sta³e wzbogacaj¹, które na sta³e wzbogacaj¹, które na sta³e wzbogacaj¹, które na sta³e wzbogacaj¹, które na sta³e wzbogacaj¹
kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych regio-kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych regio-kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych regio-kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych regio-kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych regio-
nu. Organizowane s¹ wiêc Dni Rzeszowa, Sêdzi-nu. Organizowane s¹ wiêc Dni Rzeszowa, Sêdzi-nu. Organizowane s¹ wiêc Dni Rzeszowa, Sêdzi-nu. Organizowane s¹ wiêc Dni Rzeszowa, Sêdzi-nu. Organizowane s¹ wiêc Dni Rzeszowa, Sêdzi-
szowa, Ropczyc i inne. Od brszowa, Ropczyc i inne. Od brszowa, Ropczyc i inne. Od brszowa, Ropczyc i inne. Od brszowa, Ropczyc i inne. Od br. równie¿ W. równie¿ W. równie¿ W. równie¿ W. równie¿ Wolicaolicaolicaolicaolica
£ugowa podjê³a inicjatywê zorganizowania w³a-£ugowa podjê³a inicjatywê zorganizowania w³a-£ugowa podjê³a inicjatywê zorganizowania w³a-£ugowa podjê³a inicjatywê zorganizowania w³a-£ugowa podjê³a inicjatywê zorganizowania w³a-
snej imprezy kojarz¹cej siê z t¹ miejscowo�ci¹.snej imprezy kojarz¹cej siê z t¹ miejscowo�ci¹.snej imprezy kojarz¹cej siê z t¹ miejscowo�ci¹.snej imprezy kojarz¹cej siê z t¹ miejscowo�ci¹.snej imprezy kojarz¹cej siê z t¹ miejscowo�ci¹.

Dru¿yny pi³karskie Nowicjatu OO Kapucynów i Wolicy £ugowej wraz z sêdziami meczu. Fot. Organizatorzy

Boiskowe forum dyskusyjne.
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W
krótce 14 pa�dziernika � �wiêto
Edukacji Narodowej. �wiêto
wszystkich nauczycieli, dla których

szko³a to nie tylko miejsce pracy, to drugi
dom w którym ¿yj¹ i dla którego ¿yj¹.

Szko³a jest miejscemdostarczaj¹cymna-
uczycielom zawodowej satysfakcji i przyczy-
niaj¹cym siê do realizacji ich aspiracji i d¹-
¿eñ osobistych. Jednocze�nie jednak jest in-
stytucj¹ stwarzaj¹c¹ ogromne obci¹¿enie
psychiczne: w sposób ci¹g³y s¹ tam oni na-
ra¿ani na powstawanie ró¿nego rodzaju sy-
tuacji stanowi¹cych �ród³o stresu.

Od zarania dziejów istniej¹ du¿e spo-
³eczne oczekiwania wobec pracy wykony-
wanej przez nauczycieli; widzi siê w nich
tych, którzy maj¹ wspó³uczestniczyæ w wy-
chowywaniu, kszta³towaniu osobowo�ci i
dróg ¿yciowych swoich podopiecznych, wy-
korzystuj¹c pe³en zakres swych kompeten-
cji. Szko³a to wreszcie to miejsce postrzega-
ne spo³ecznie, jako takie, w którym �kszta-
³ci siê i wychowuje� przysz³a inteligencja na-
szego kraju. Zawód nauczyciela to jedno-
cze�nie jeden z zawodów wymagaj¹cych an-
ga¿owania siê w ¿ycie innych ludzi i w du¿ej
mierze nak³adaj¹cy odpowiedzialno�æ za
sposób, w jaki bêdzie przebiega³a ta �inge-
rencja� w ¿ycie uczniów. Wa¿ne jest, wiêc
zanalizowanie charakteru obci¹¿eñ, jakim
podlegaj¹ nauczyciele g³ównie ze wzglêdu,
¿e permanentnie prze¿ywany stres obni¿a
efektywno�æ ich pracy i pogarsza funkcjo-
nowanie psychofizyczne.

Wed³ug angielskichpsychologów, zajmu-
j¹cych siê prac¹ nad stresemnauczycielskim,
stres ten to �wyst¹pienie syndromunegatyw-
nych emocji (takich jak gniew czy depresja),
które s¹ rezultatem wykonywanego zawodu.
Ratajczak za� uwa¿a, i¿ stres w pracy to �stan
napiêcia psychicznego wywo³any rozbie¿no-
�ci¹ miêdzy wymaganiami otoczenia, a mo¿-
liwo�ciami cz³owieka, tego rodzaju, ¿e subiek-
tywnie postrzega on te rozbie¿no�ci jako za-
gro¿enie swego zdrowia, ¿ycia lub integral-
no�ci �ja�. Stanis³awKoz³owski uwa¿a, ¿e stres
to �nadmierna reakcja organizmu na jakie-
kolwiek obci¹¿enie�. Reakcje za� wywo³ane
przez czynniki tkwi¹ce w atmosferze pracy,
wzglêdnie zwi¹zane zwykonywan¹prac¹ sk³a-
daj¹ siê na stres zawodowy. Mo¿na go, wiêc
okre�liæ jako nadmierne w stosunku do wy-
dajno�ci ustroju obci¹¿enie psychologiczn¹
trudno�ci¹ pracy.

Mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje stresu:
- dora�ny, pojawiaj¹cy siê w odpowiedzi na
pojedyncze sytuacje;
- d³ugotrwa³y, wywo³any takimi czynnikami
jak: przewlek³e choroby, wymagania roli
zawodowej czy za³amanie siê kariery (ten
rodzaj stresumo¿e wywo³ywaæ g³êbokie za-
burzenia osobowo�ci, a tak¿e zaburzenia
o charakterze psychosomatycznym).
Sytuacje w klasie przynosz¹ wyzwania dla

umiejêtno�ci i kompetencji nauczyciela, a
tak¿e dla niego jako osoby � jego warto�ci,
g³oszonych pogl¹dów, wyra¿anych opinii i
ocen. Bardzo czêsto jest on stawiany w trud-
nych sytuacjach decyzyjnych, konfliktowych,
takich, w których trzeba dzia³aæ szybko i
skutecznie. Wystêpuj¹ tu tak¿e przeci¹¿e-
nia � liczba informacji, konieczno�ci¹ sta³ej
aktywno�ci i czujno�ci, wykonywaniem wie-

lu zadañ jednocze�nie. Nauczyciel musi
ogarniaæ prawie zawsze ca³o�æ sytuacji, pa-
nowaæ nad wszystkim, spe³niaæ ró¿ne ocze-
kiwania ze strony uczniów, swych kolegów
nauczycieli, dyrektora programunauczania.
Wszystkie te sytuacje wywo³uj¹ napiêcie, a
ich dalsz¹ konsekwencj¹ s¹ ró¿norodne za-
burzenia w funkcjonowaniu organizmu
(bóle g³owy, wybuchowo�æ). Nauczyciel
anga¿uje w pracê nie tylko wiedzê meryto-
ryczn¹, umiejêtno�ci zawodowe, swój inte-
lekt, emocje i osobowo�æ. W pracy wykorzy-
stuje nie tylko wiedzê, ale te¿ intuicjê, sys-

tem warto�ci i norm, a poniewa¿ nie posia-
da idealnych narzêdzi, polegaæ mo¿e jedy-
nie na sobie.

Na procesy fizjologiczne i psychologicz-
ne jednostki negatywny wp³yw mo¿e mieæ
uk³ad ró¿norodnych warunków. Stres w
pracy zawodowej mo¿e wynikaæ, wiêc z cha-
rakteru czy warunków pracy, a tak¿e z me-
tod i jej organizacji. Na podstawie badañ
wyodrêbniono sze�æ czynników stresu zwi¹-
zanych z zawodem nauczyciela:
� Uci¹¿liwo�æ pracy, w tym uczenie dzieci
o du¿ym zró¿nicowaniu pod wzglêdem
zdolno�ci, trudne warunki lokalowe, s³a-
ba wspó³praca z niektórymi rodzicami,
brak czasu na realizacjê planowanego
materia³u lekcyjnego i ocenê uczniów.

� Zachowanie uczniów. Trudna klasa, ha-
³a�liwo�æ, zbyt krótkie przerwy, przeci¹-
¿enie prac¹, zajêcia w zbyt liczebnych
klasach, brak uprzejmo�ci ze strony
uczniów, ich zuchwalstwo.

� Relacje interpersonalne, zw³aszcza naci-
ski ze strony rodziców, zachowanie i po-
stawy innych nauczycieli, naciski ze stro-
ny dyrekcji czy w³adz o�wiatowych, s³aba
wspó³praca i niekorzystna atmosfera w
gronie nauczycielskim.

� Presja czasu. Szczególnie znacz¹ce s¹ tu
zbyt schematyczne podrêczniki, prace
administracyjne, brak czasu na zajêcia
indywidualne z uczniami, ubogie wypo-
sa¿enie w pomoce dydaktyczne i brak
urz¹dzeñ usprawniaj¹cych prace, ko-
nieczno�æ respektowania decyzji odgór-
nych, niekonsultowanych z nauczyciela-
mi.

� Motywacja uczniów. Odpowiedzialno�æ
za sukcesy uczniów, niechêæ uczniów do
pracy, niewykonywanie przez nich prac

domowych i s³abe przygotowanie
uczniów do lekcji, s³aba motywacja
uczniów do osi¹gania dobrych wyników.

� Zawodowa satysfakcja. Nik³a perspekty-
wa kariery zawodowej, brak uznania za
dobrzewykonywan¹pracê, nieodpowied-
nie uposa¿enie, brak pewno�ci dalszego
zatrudnienia.Wed³ug Boya i innych pod-
stawowymi �ród³ami stresu nauczyciela
s¹: przeci¹¿enie prac¹ oraz niew³a�ciwe
zachowanie uczniów.
Najczê�ciej wystêpuj¹cymi objawami

stresu u nauczycieli s¹: poczucie sfrustro-
wania, zestresowania, niepokój, nasilenie
z³o�ci, napiêcie, represyjno�æ, bóle g³owy,
wzrost akcji serca, chrypka, podwy¿szone
ci�nienie krwi, p³aczliwo�æ, pocenie siê.

Silny stres wywo³uje zmiany w przebiegu
procesów fizjologicznych i psychologicz-
nych. Zmiany te s¹ do�æ z³o¿one, polegaj¹
przede wszystkim na wst¹pieniu pobudze-
nia emocjonalnego, które prowadzi do ogól-
nego zaburzenia funkcji ¿yciowych. Stres
mo¿e zwiêkszyæ apetyt, powoduj¹c oty³o�æ,
z³e samopoczucie i obci¹¿enie serca. Mo¿e
oddzia³ywaæ przeciwnie: prowadziæ do ca³-
kowitego braku ³aknienia i wyniszczenia or-
ganizmu. Gdy napiêcie jest zbyt silne, ob-
serwuje siê wzmo¿on¹ wra¿liwo�æ na bod�-
ce emocjonalne; trudno�ci my�lenia i dzia-
³ania, brak koncentracji uwagi, niepokój w
zachowaniu, agresywno�æ, rozczarowanie,
zmêczenie, nerwowo�æ. Charakterystyczne
jest pogarszanie kontaktu z otoczeniem i
niepodatno�æ na uspokajaj¹ce informacje.
W�ród reakcji fizjologicznych wymieniæ na-
le¿y: przy�pieszenie akcji serca, wzrost ci�nie-
nia têtniczego, sucho�æ w jamie ustnej,
wzmo¿one wydzielanie potu, rozszerzenie
�renic, utrudnione oddychanie, dreszcze,
ucisk w gardle.

Przy napiêciu o natê¿eniu umiarkowa-
nym rekcje emocjonalne wystêpuj¹ g³ównie
w formie �napadowej�, tzn. pojawiaj¹ siê na
krótki czas i daj¹ siê stosunkowo ³atwo usu-
waæ, przy tym nie ma wyra�nych objawów
obni¿enia funkcji intelektualnych i zaburze-
nia struktur czynno�ciowych.

Stres wp³ywa negatywnie nie tylko na
samopoczucie nauczycieli, ale powoduje
lub wzmaga wiele chorób. Dotyczy to g³ów-
nie chorób serca (np. choroba wieñcowa),
uk³adu pokarmowego, alergii (np. astmy) i
zmian skórnych. Stres mo¿e zmniejszyæ od-
porno�æ organizmu na przeziêbienie, gry-
pê czy powa¿niejsze choroby.

Wszystkie te zmiany powoduj¹ zmniej-
szenie efektywno�ci pracy nauczyciela. Czê-
sto bywa roztargniony, pogorszeniu ulegaj¹
stosunki ze wspó³pracownikami. Zmniejsza
siê motywacja do pracy, obni¿a sprawno�æ
zawodowa zarówno dydaktyczna, jak i wy-
chowawcza.

Badania lekarskie s¹ bardzo wymowne:
zawód nauczyciela zajmuje drugie miejsce
pod wzglêdem ryzyka chorób sercowych i
uk³adu kr¹¿enia(na pierwszymmiejscu znaj-
duj¹ siê zawody zwi¹zane z transportem: pi-
loci, kontrolerzy lotów oraz kierowcy auto-
busów). Nie ulega równie¿ w¹tpliwo�ci, ¿e
nauczyciele w szczególnym stopniu nara¿eni
s¹ na ryzyko wyst¹pienia chorób nerwowych
i psychicznych. Najwa¿niejsze cechy pra-
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cy nauczyciela odczuwane jako obci¹¿e-
nie to: ograniczenie swobody decyzji, okre-
sowe przeci¹¿enia z powodu nawarstwiania
siê obowi¹zków (np. koniec semestru), we-
wnêtrznaniezgodanawykonywanieobowi¹z-
ków pozalekcyjnych, nie zawsze sprzyjaj¹cy
klimat pracy w szkole, niewystarczaj¹ce po-
czucie uznania dla w³asnej pracy, zagro¿enie
poczucia w³asnej warto�ci w wyniku zacho-
wañ uczniowskich, konflikty z dyrekcj¹ szko-
³y, pogarszaj¹ce siê warunki pracy, zmiany fi-
zyczne spowodowane wiekiem.

Osobnym problemem jest codzienna
konfrontacja z wrzaw¹, stale obecnym ha-
³asem i wzrostemnatê¿enia d�wiêków, a jed-
nocze�nie konieczno�æ funkcjonowania
przez piêæ czy sze�æ godzin lekcyjnych w ci¹-
gu dnia �na najwy¿szych obrotach�. Gdy
dodamy do tego fakt, ¿e przerwy niewiele
maj¹ wspólnego z odpoczynkiem, a wrêcz
s¹ jego zaprzeczeniem, to opisywane przez
wielu nauczycieli stany wyczerpania staj¹ siê
ca³kowicie zrozumia³e. W 1974 roku opisa-
no w USA chorobê, dla której przyjêto na-
zwê syndromu wypalenia zawodowego.
Mowa tu o stanie psychicznego i fizycznego
wyczerpania, czyli o wypaleniu pojawiaj¹-
cym siê z biegiem lat u osób wykonuj¹cych
zawód nauczyciela. Charakterystyczne dla
stanu wypalenia zawodowego s¹:
� uczucie zmêczenia i wyczerpania,
� brak przyjemno�ci z wykonywania zawo-
du,

� lêk przed rutyn¹ zawodow¹,
� zmniejszenie produktywno�ci.

Symptomy wypalenia zawodowego w
koñcowym stadiumprzypominaj¹ reakcje na
silny, d³ugotrwa³y stres. Typowe sposoby re-
agowania w sytuacji stresu to normalne pro-
cesy przygotowuj¹ce organizm psychicznie i
fizycznie do reakcji obronnych, poszukiwaw-
czych, do ucieczki lub ataku. Organizmmo-

bilizuje si³y do odparcia lub unikniêcia za-
gro¿eñ, ewentualnie pokonania istniej¹cych
przeszkód. Dzieñ szkolny to dla wiêkszo�ci z
nas chroniczny stres. Znamienne jest jednak,
¿e reakcja stresowa powstaje w kilka sekund,
natomiast powrót donormalnego stanu trwa
parê minut lub godzin. Gdy takich sytuacji
jest kilka i nastêpuj¹ po sobie seriami, nie
mamy czasu na regeneracjê organizmu, za-
czynamy prze¿ywaæ wewnêtrzny niepokój
i hu�tawkê uczuæ. Z czasem nie potrafimy
wyzwoliæ siê ze stanu ogólnego napiêcia. Za-
czynamy popadaæ w b³êdne ko³o negatyw-
nych odczuæ. Wtedy najb³ahsze uwagi s¹ w
stanie wyprowadziæ nas z równowagi i nara-
ziæ na konfliktowe sytuacje. To b³êdne ko³o
mo¿na jednak prze³amaæ, przeciwdzia³aj¹c
mu z kilku stron na raz.

Niektóre problemy mo¿na rozwi¹zaæ
samemu udoskonalaj¹c w³asny plan zajêæ,
organizuj¹c pracê oraz komunikacjê z oso-
bami, z którymi stykamy siê na terenie szko-
³y. Niektórych u³atwieñ nie da siê wprowa-
dziæ sam¹ si³¹ woli i niezbêdny tu bêdzie
wspó³udzia³ innych, np. w zakresie wspó³-
pracy z nauczycielami oraz doj�cie do kom-
promisu w sferze ¿ycia prywatnego. Jak wszy-
scy wiemy, nauczyciele maj¹ tendencje do
przesadzania z obowi¹zkami: staj¹ siê �ro-
dzin¹ zastêpcz¹� dla swoich wychowanków,
stale rozwijaj¹ siê i dokszta³caj¹, wyd³u¿aj¹
czas przygotowañ do zajêæ kosztem godzin
wolnych od pracy i ¿ycia domowego. Ci¹gle
maj¹ dylemat: obowi¹zki czy przyjemno�ci?
Stale nosz¹ w sobie niezaspokojon¹ potrze-
bê rozrywki i wypoczynku. A kiedy po�wiêc¹
siê rozrywkom, drêcz¹ ich wyrzuty sumie-
nia, ¿emarnotrawi¹ swój czas. W tej sytuacji
i tak nie s¹ w stanie siê odprê¿yæ. Pomocne
tu mo¿e siê okazaæ przemy�lana organiza-
cja pracy (z ustaleniem priorytetów) oraz
�wiadome rozplanowanie czasu z uwzglêd-

nieniem fazy pracy i wypoczynku. Ale czy
w³a�ciwie wszystko musimy robiæ sami?

W�ród najczê�ciej polecanych technik
radzenia sobie ze stresem wyró¿nia siê re-
laksacjê, wizualizacjê, æwiczenia fizyczne,
æwiczenia oddechowe, jogê,medytacjê, ró¿-
ne formymasa¿u.Mo¿na oczywi�cie æwiczyæ
tai chi czy qui-gong, ale to wymaga nie lada
wprawy. W ostatnich latach pojawi³y siê w
sprzeda¿y ró¿nego rodzaju nagrania z mu-
zyk¹ relaksacyjn¹ i d�wiêkami przyrody.
Uwaga - nie ka¿dego to uspokaja!

Podczas krótkich przerw pomiêdzy lek-
cjami nie sposób poddaæ siê masa¿owi ani
30 minutowej relaksacji, ale w dowolnej
chwili mo¿ecie stosowaæ æwiczenia odde-
chowe - nie s¹ trudne, a przynosz¹ spor¹
ulgê. Wystarczy wygodnie usi¹�æ, oddychaæ
powoli, kontroluj¹c tempo i g³êboko�æ od-
dechu. Pierwsze dziesiêæ oddechów wyko-
nuje siê z otwartymi oczami. W tym czasie
nale¿y skupiæ ca³¹ sw¹ uwagê na oddechu;
na tym, jak wp³ywa powietrze do p³uc i jak
jest wydychane. Po tych kilku oddechach
trzeba zamkn¹æ oczy i oddychaæ dalej w
takim samym tempie i z tak¹ sam¹ g³êboko-
�ci¹, niemy�l¹c o niczym innym. Po oko³o 4-
5minutach powoli otwieramy oczy i bierze-
my jeszcze trzy, cztery g³êbsze oddechy. Przy
pos³ugiwaniu siê t¹ metod¹ niezbêdna jest
sumienno�æ - æwiczenia oddechowe nale¿y
wykonywaæ przynajmniej raz dziennie.

Wbrew obiegowej opinii stres jest nie
tylko stanem zdenerwowania przed wyko-
naniem okre�lonej czynno�ci, czy te¿ wyni-
kiem konkretnego zachowania. Stres posia-
da potê¿n¹ moc destrukcji oraz ogromn¹
si³ê motywacji. Potrafi niszczyæ i tworzyæ. W
naszych rêkachmo¿e siê staæ b³ogos³awieñ-
stwem lub ¿yciowym przekleñstwem. Czym
za� bêdzie zale¿y to tylko od nas DRODZY
NAUCZYCIELE ! ! ! E. P.

Chcieliby�my byæ spo³eczeñ-
stwem ludzi zdrowych, spraw-
nych, zadowolonych z ¿ycia. Nie-
w¹tpliwie w d¹¿eniu do tego ide-
a³u pomaga sport. Kszta³tuje
cz³owieka, wpajaj¹c zasady zdro-
wej rywalizacji, pomaga w utrzy-
maniu kondycji i zdrowia. Du¿¹
rolê w rozwoju lokalnego spor-
tu spe³niaj¹ szko³y.

Mimo przychylno�ci w³adz gminy, szko-
³y ci¹gle borykaj¹ siê z brakiem funduszy.
Dyrektorzy zmuszeni s¹ poszukiwaæ �rodków
na rozwój swoich placówek. Szkole Podsta-
wowej w Zagorzycach Dolnych uda³o siê
pozyskaæ 4500 z³ dotacji ze �rodków pro-
gramu �Dzia³aj lokalnie IV� Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolno�ci, realizowanego
przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz CentrumRozwoju Spo³eczno-Eko-
nomicznego, lokalnej organizacji grantowej
w Sielcu.

Dyrektor Szko³y p. Maria Ocha³, we
wspó³pracy z nauczycielami, opracowa³a w
maju tego roku projekt pt. �Cz³owiek
twórc¹ samego siebie�. G³ówne zadania pro-
jektu to:
- wzbogacenie boiska szkolnego o skoczniê
w dal i sprzêt do koszykówki oraz uzupe³-
nienie ogrodzenia szkolnego,

- pobudzenie aktywno�ci mieszkañców do
pracy na rzecz �rodowiska,
- upowszechnianie sportu w�ród dzieci i
m³odzie¿y,
- przeciwdzia³anie patologiom poprzez
stworzenie warunków do zdrowego spê-
dzania wolnego czasu.
Z otrzymanego dofinansowania, 3107 z³

wydatkowano na urz¹dzenia do koszyków-
ki, a resztê na materia³y na ogrodzenie i
skoczniê.

Ca³¹ pracê zamontowania urz¹dzeñ i
wykonania pozosta³ych robót wykonano
bezp³atnie. Zaanga¿owa³a siê do tego m³o-
dzie¿ naszej wsi. W czerwcu budowali skocz-
niê, montowali sprzêt do koszykówki i pra-
cowali przy modernizacji ogrodzenia.

S³u¿y nasze boisko szkolne wszystkim
mieszkañcom wsi, szczególnie dzieciom i
m³odzie¿y. Prawie zawszemo¿na tu spotkaæ

mniejsze i wiêksze grupy graj¹cych w pi³kê.
Co warto tu podkre�liæ, czuj¹ siê gospoda-
rzami terenu, dbaj¹ o sprzêt, nie niszcz¹,
nie �miec¹ (no mo¿e z ma³ymi wyj¹tkami).
Nale¿y siê naszej m³odzie¿y za to pochwa³a,
dzi�, gdy coraz czê�ciej z ró¿nych stron Pol-
ski dochodz¹ nas wie�ci o wybrykach m³o-
dych ludzi.

M³odzie¿, która pracowa³a przy boisku,
mia³a w nagrodê wolny wstêp na dyskotekê
zorganizowan¹ przez szko³ê (20 sierpnia).
Na odnowionym boisku zaplanowane s¹ ju¿
miêdzyszkolne rozgrywki w koszykówce.

Podwy¿szenie siatki na czê�ci ogrodze-
nia od strony drogi poprawi³o bezpieczeñ-
stwo w ruchu drogowym. Pi³ka bardzo czê-
sto �ucieka� na jezdniê i stanowi to zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa pieszych i kierowców.
Przyda³oby siê podwy¿szyæ siatkê na ca³ej
d³ugo�ci wzd³u¿ drogi, wtedy by³oby napraw-
dê bezpiecznie.

Chcia³abym w imieniu Dyrekcji Szko³y,
nauczycieli i dzieci podziêkowaæ Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci, wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób pomagaj¹
naszej szkole, a mieszkañców zachêciæ do
uprawiania sportu. Uczmy siê graæ w koszy-
kówkê.

K.T.
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Klasa O
Lechia � LKS ¯yraków 6:2 (3:0)
Bramki: Kunicki-2, Pazdan, Idzik, Szeliga,
Brudek
Czarnovia � Lechia 2:4 (1:0)
Bramki: Szeliga-2, Brudek (k.), Pazdan
Lechia � Brzostowianka 3:0
Bramki:Brudek (25.-k.), Kunicki (39.), Idzik
(70.)
Team Przec³aw � Lechia 1:3 (1:3)
Bramki dla Lechii:Brudek 2 (12.-k. i 30.-k.),
Idzik (18.)
Lechia � Z³otniczanka 5:0
Bramki:Pazdan - 2, Brudek - k., G. Gdowik,
Dudu�.

Puchar Polski
Rzemie�lnik II Pilzno � Lechia 2:1
Bramka:G. Gdowik

Klasa B
Gr.1 (dêbicka)

LKS Pustków � Sokó³ Krzywa 2:1 (W¹sik dla
Soko³a) Piast Wolica Piaskowa � Olchovia
1:2 (Majka dla Piasta) Korona Góra Rop-
czycka � Victoria Ocieka 1:1 (M. Ogrodnik
dla Korony) Pewno�æ Lubzina � K³os 5:0
Sokó³ �K³os 5:0(W. Skwirut-2, Parys, Filipek,
Ró¿añski) Korona � Pewno�æ 0:5 Huragan

Przedbórz � Piast 0:1(Przydzia³) InterGnoj-
nica � Sokó³ 3:2 (3:1) (Bramki dla Soko³a:W.
Skwiru, Patro) Piast � Kaskada Kamionka
1:4 (1:2) (Bartosz dla Piasta)K³os � Korona
1:0 (1:0)(W. Pietkiewicz)Sokó³ �Korona 1:2
(0:0) (Patro�Toton, Klimek)Olchovia �K³os
2:2 (Micha³owski, Bana� � W. Pietkiewicz,
Bezak)Pustków �Piast 0:0Czekaj Ropczyce
� Sokó³ 0:3 Piast � Inter 0:3 K³os � Huragan
1:0 Korona � Olchovia 1:1.

Gr.2 (rzeszowska)
Sokó³ Grodzisko � P³omieñ 3:6 (J. Ocha³,
Mi�, Zatorski, Dar³ak, A. Ocha³, Bal) P³o-
mieñ � Grunwald Budziwój 6:1 (Mi�-2, A.
Ocha³-2, Pawe³ Zatorski, T. Dar³ak) Wene-
cjanka Lecka � P³omieñ - nie odby³ siê P³o-
mieñ � Huragan Koz³ówek 5:0 (1:0) (Mi�-2
Pawe³ Zatorski, Piotr Zatorski, S. Ocha³)
Korona Dobrzechów � P³omieñ 0:3.Wme-
czu zaleg³ymLecka � P³omieñ 0:3 vo.

Klasa okrêgowa juniorów starszych
Brzostowianka � Lechia 0:4 Lechia � Izola-
tor 5:1 (Ciepiela, Zieliñski, Magdoñ, Sered-
nicki, �mia³owski)TG Sokó³ Soko³ówM³p.
� Lechia 0:0 Lechia � Grodziszczanka 2:1
(Ciepiela, Filipek) Lechia �GryfMielec 5:3
(�mia³owski-2, Ciepiela,Magdoñ, Kyciñski)
Dynovia � Lechia 0:3.

Klasa A juniorów starszych
Plon Klêczany � G³ogovia 4:1 Bratek Brat-

Podkarpacki Szkolny Zwi¹zek Sportowy

og³osi³ wyniki wspó³zawodnictwa sportowe-
go zaminiony rok szkolny. Wspó³zawodnic-

two prowadzone by³o dla szkó³ podstawo-

wych za wyniki uzyskane w Igrzyskach M³o-
dzie¿y Szkolnej oraz dla gimnazjów za wyni-

ki uzyskane wGimnazjadzie.
Do punktacji wspó³zawodnictwa wlicza-

ne by³y punkty zdobyte w zawodach powia-

towych, rejonowych oraz wojewódzkich.
Punktowali wszyscy uczestnicy powy¿szych

szczebli zawodów. Szko³y otrzymywa³y punk-
ty za udzia³ w zawodach najwy¿szego szcze-

bla rozgrywek wg wcze�niej opracowanych

tabel punktowych.
Punktowane by³y równie¿ gminy. O ich

miejscu decydowa³y punkty zdobyte przez
wszystkie szko³y z terenu gminy. W ten sam

sposób ustalono punktacjê powiatów.

W�ród szkó³ podstawowych najwy¿sz¹
pozycjê zajê³a Szko³a Podstawowa w Czar-

nej � 37. na 743 sklasyfikowane szko³y uzy-
skuj¹c 188 pkt (rok wcze�niej 50. miejsce i

142 punkty).

Miejsca szkó³ z naszej gminy:
37. SP w Czarnej Sêdz. 188 pkt

157. SP w Borku Wielkim 58 pkt
196. SP-2 w Sêdziszowie M³p. 43 pkt

208. SP Góra Ropczycka 41 pkt

306. SP Zagorzyce Dln. 22 pkt
309. SP Szkodna 13 pkt

402. SP Wolica Piaskowa 13 pkt

424. SP Krzywa 11 pkt
476. SP Klêczany 8 pkt

646. SP Bêdziemy�l 2 pkt
691. SP-3 SêdziszówM³p. 1 pkt

W tej kategorii Gmina Sêdziszów zajê³a
25 pozycjê uzyskuj¹c 400 pkt. Sklasyfikowa-

nych zosta³o 157 gmin.
We wspó³zawodnictwie gimnazjów,

w�ród 427 sklasyfikowanych, 114 miejsce

zajê³oGimnazjumwCzarnej Sêdz. � 82 pkt,
134miejsce Gimnazjumw Sêdziszowie � 69

pkt, 187miejsceGimnazjumwZagorzycach
Górnych � 44 pkt. W tej kategorii Gmina

Sêdziszów zosta³a sklasyfikowana na 40 po-

zycji � 195 pkt.
W klasyfikacji ³¹cznej Gmina Sêdziszów

zajê³a 29 miejsce, w�ród 157 gmin w woje-
wództwie, uzyskuj¹c 595 punktów, popra-

wiaj¹c swoj¹ lokatê z roku poprzedniego o

jednomiejsce (30. i 503 punkty).
Powiat ropczycko-sêdziszowski zaj¹³ 19

miejsce w�ród 25 sklasyfikowanych.
Wojciech Sieros³awski

Pi³ka no¿na

Wyniki wspó³zawodnictwa sportowego szkó³
za rok szkolny 2004/2005

Na prze³omie sierpnia i wrze�nia na sê-
dziszowskich kortach ju¿ po raz pi¹ty spo-

tkali siê tenisi�ci ziemni � amatorzy aby ry-

walizowaæ w Turnieju Tenisa Ziemnego o
Memoria³ Dominika Czarnika i Ryszarda

Rolka. Turniej rozgrywany by³ w dwóch ka-
tegoriach wiekowych do 36 lat i powy¿ej 36

lat W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 17

zawodników, którzy przez ponad dwa tygo-
dnie rywalizowali w grupach o wej�cie do

pó³fina³ów, a potem do wielkiego fina³u. Po
wielu zaciêtych pojedynkach eliminacyjnych

poznali�my finalistów.

W kategorii do 36 lat w finale spotkali
siê Bart³omiej Drozd oraz wielokrotny fina-

lista poprzednich turniejów Andrzej Szczy-
pek. Niestety pocz¹tek drugiego seta oka-

za³ siê byæ pechowym dla Andrzeja, który

przy jednej z akcji tak niefortunnie stan¹³,
¿e nabawi³ siê kontuzji i musia³ zrezygno-

waæ z dalszej walki. Tak wiêc zwyciêstwo w
ca³ym turnieju przypad³o po raz pierwszy

Bart³omiejowi Drozdowi. Trzecie miejsce w

tej kategorii wywalczy³ Adam Szczypek, a
czwarte Andrzej Patro.

W Kategorii wiekowej powy¿ej 36 lat w
wielkim finale spotkali siê BogdanBia³oruc-

ki oraz Janusz �roda i to ten ostatni okaza³

siê byæ lepiej dysponowany w tym dniu bo-
wiem g³adko pokona³ w dwóch setach swe-

go przeciwnika i tym samym to w³a�nie on
wyjecha³ z pucharem ufundowanym prze

Burmistrza Sêdziszowa M³p. za zwyciêstwo

w turnieju. Trzecie miejsce w tej kategorii
wiekowej wywalczy³ Grzegorz Drozd, a

czwarte Roman Dziedzic.
Bogus³aw Kmieæ

TURNIEJ TENISOWY

kowice � Plon Klêczany 1:2 Plon � Rudna
Ma³a 1:3 Marabunda Stobierna � Plon 3:2.

Podkarpacka liga
juniorów m³odszych B

Lechia � Resovia 3:2 (Filipek, Kamiñski,
Charchut)Kro�nianka � Lechia 0:1 Lechia
�Or³y Rzeszów 3:6 (Filipek, Charchut, Mo-
rawski)Wis³oka Dêbica � Lechia 3:0.

Podkarpacka liga trampkarzy
starszych

Lechia � Resovia 0:1 Kro�nianka � Lechia
5:1 Lechia � Or³y Rzeszów 1:5 (Rogó¿)Wi-
s³oka � Lechia 4:0.

Klasa okrêgowa trampkarzy
m³odszych

Lechia � Bodzos Podgrodzie 7:1 LKS Wie-
wiórka � Lechia 1:12 Lechia � MULKS Pu-
stynia 11:0

Klasa okrêgowa m³odzików starszych
Lechia � MULKS Pustynia 7:0 Wis³oka Dê-
bica � Lechia 1:2

T. Lis
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Wyniki najlepszych sze�ciu uczniów w
poszczególnych konkurencjach:

Bieg na 60 m dziewcz¹t
1. Kocur Kinga � SP Klêczany
2. Ró¿añska Angelika � SP Czarna
3. Ziobro Feret Weronika � SP Czarna
4. Skarbek And¿elika � SP Krzywa
5. Pyc Natalia � SP Zagorzyce Grn.
6. £yszczak Martyna � SP-3 Sêdziszów M³p.

Bieg na 60 m ch³opców
1. Kocur Kamil � SP Klêczany
2. Je¿ Arkadiusz � SP Czarna
3. Ma� Bartosz � SP Bêdziemy�l
4. Wojdon Micha³ � SP Klêczany
5. Wytrwa³ Pawe³ � SP Zagorzyce Grn.
6. Filipek £ukasz � SP-2 SêdziszówM³p.

Skok w dal dziewcz¹t
1. PapiernikDominika � SP-2 SêdziszówM³p.

2. Skiba Monika � SP Zagorzyce Grn.
3. Skiba Karolina � SP Zagorzyce Dln.
4. Zaj¹c Patrycja � SP Czarna
5. Ziobro Karolina � SP Zagorzyce Dln.
6. Idzik Martyna � SP-2 Sêdziszów M³p.

Skok w dal ch³opców
1. B¹czkowskiMateusz � SP-3 SêdziszówM³p.
2. Goraj Piotr � SP Czarna
3. Kopala Micha³ � SP-3 Sêdziszów M³p.
4. Malisiewicz Kamil � SP Kawêczyn
5. Malisiewicz Adrian � SP Kawêczyn
6. Draus Adrian � SP-2 Sêdziszów M³p.

Rzut pi³eczk¹ palantow¹ dziewcz¹t
1. Pocz¹tek Karolina � SP Czarna
2. Kruk Anna � SP-2 Sêdziszów M³p.
3. Siewierska Katarzyna � SP Krzywa
4. Maciejczyk Karolina � SP Kawêczyn
5. Zawisza Aneta � SP Czarna

Wyniki
Dziewczêta
100m

1. Sêd³ak Joanna 14,49 Czarna
2. Goraj Beata 14,91 Zagorzyce
3. G¹sior Kinga 14,96 Czarna
4. Jêdrych Anna 15,15 Sêdziszów
5. Ocha³ Karolina 15,50 Czarna
6. Bie� ¯aneta 15,54 Sêdziszów

300m
1. Draus Magdalena 52,41 Sêdziszów
2. Pupa Magdalena 53,52 Sêdziszów
3. Kubacka Natalia 53,78 Zagorzyce
Ksi¹¿ek Magdalena 53,78 Czarna

5. Przydzia³ Sylwia 54,46 Czarna
6. Zawisza Magdalena 54,75 Czarna

600m
1. Motyka Patrycja 2.03,28 Zagorzyce
2. Chmiel Karolina 2.03,84 Zagorzyce
3. G³odek Sylwia 2.04,15 Czarna
4. Ró¿añska Aneta 2.04,83 Sêdziszów
5. G³odek Krystyna 2.11,32 Czarna

Skok w dal
1. S³owik Agata 4,00m Sêdziszów
2. Wszo³ek Katarzyna 3,92m Sêdziszów
3. Haraf Anna 3,92m Czarna
4. Goraj Kinga 3,90m Zagorzyce
5. Saj Edyta 3,90m Czarna
6. Filipek Agata 3,80m Czarna

Kula
1. Pazdan Karolina 8,09m Zagorzyce
2. Bura El¿bieta 8,00m Sêdziszów
3. Majka Bernadetta 7,92m Czarna

Sztafeta
1. Zagorzyce 1.01,58
2. Czarna 1.01,78
3. Sêdziszów 1.02,02

Ch³opcy
100m

1. Stanek Bart³omiej 12,65 Czarna
2. Goraj Mateusz 12,70 Czarna

3. Charchut Krystian 12,80 Zagorzyce
4. Szela Adrian 13,19 Sêdziszów
5. ¯urad Marcin 13,61 Czarna

300m
1. Skwirut Mateusz 42,83 Czarna
2. Majka Pawe³ 44,11 Czarna
3. Mi� Piotr 46,25 Zagorzyce
4. Gil Mateusz 47,12 Sêdziszów
5. Przydzia³ Dawid 47,24 Czarna

1000m
1. Froñ Marcin 3.08,93 Sêdziszów
2. Zaj¹c Konrad 3.10,44 Czarna
3. Krêgiel Damian 3.14,00 Zagorzyce

4. Wiktor Bart³omiej 3.15,00 Czarna
5. Pas Mateusz 3.18,96 Czarna

Skok w dal
1. Pocz¹tek Rafa³ 4,90m Czarna
2. Hossa Pawe³ 4,87m Sêdziszów
3. Zawisza Piotr 4,77m Czarna
4. Ocha³ Witold 4,65m Zagorzyce
5. Drozd Kamil 4,55m Zagorzyce

Kula
1. Ocha³ Damian 10,36m Zagorzyce
2. Goraj Nikodem 9,17m Sêdziszów
3. Filipek Adrian 9,09m Sêdziszów
Basara Micha³ 9,09m Sêdziszów

Sztafeta
1. Czarna 52,86
2. Zagorzyce 53,06
3. Sêdziszów 54,98

Indywidualne mistrzostwa szkó³ podstawowych w lekkiej atletyce
W dniu 15 wrze�nia 2005 roku odby³y siê indywidualne mistrzostwa szkó³ podstawo-

wych w lekkiej atletyce. Zawody rozgrywane by³y w czterech konkurencjach dla dziewcz¹t

i ch³opców. Wyst¹pi³o 104 reprezentantów z 10 szkó³.

6. Magdoñ Agnieszka � SP Zagorzyce Grn.
Rzut pi³eczk¹ palantow¹ ch³opców

1. Tryczyñski Damian � SP Bêdziemy�l
2. G³odek Bart³omiej � SP Czarna
3. Marchlik Jaros³aw � SP Bêdziemy�l
4. Chmiel Mateusz � SP Szkodna
5. Sypieñ Arkadiusz � SP-3 Sêdziszów M³p.
6. Malisiewicz Kamil � SP Kawêczyn

Bieg na 600m dziewcz¹t
1. Grendysa Agnieszka � SP Czarna
2. Bezara Justyna � SP Krzywa
3. Bujny Natalia � SP-3 Sêdziszów M³p.
4. Haraf Ewelina � SP Krzywa
5. Mik Bernadetta � SP Zagorzyce Grn.
6. Zawisza Ewa � SP Boreczek

Bieg na 1000 m ch³opców
1. Przydzia³ Damian � SP Boreczek
2. Rogala Konrad � SP Krzywa
3. Ró¿añski Micha³ � SP Czarna
4. Plis Tomasz � SP Czarna
5. Krupa Pawe³ � SP Czarna
6. Marcinek Wojciech � SP Boreczek

Grzegorz Wolak

Indywidualne mistrzostwa gimnazjóww lekkiej atletyce
Dnia 15 wrze�nia 2005 na stadionie sêdziszowskiej Lechii odby³y siê Indywidualne Mi-

strzostwa w Lekkiej Atletyce gimnazjów z naszej gminy. Zdobywcy trzech pierwszychmiejsc
awansowali do zawodów na szczeblu powiatowym.

D
nia 21 wrze�nia 2005 odby³a siê powiatowa gimnazjada w lekkiej atletyce w Ropczy-
cach. Uczniowie GimnazjumwCzarnej bardzo wyra�nie zaznaczyli swój start awan-
suj¹c na zawody wojewódzkie w Mielcu, 28 wrze�nia 2005. Oto najlepsze wyniki:

w�ród ch³opców
1. miejsce w biegu na 100 m zaj¹³ Mateusz Goraj,
3. miejsce w biegu na 100 m zaj¹³ Bart³omiej Stanek,
1. miejsce w biegu na 300 m zaj¹³ Mateusz Skwirut,
2. miejsce w biegu na 300 m zaj¹³ Pawe³ Majka,
2. miejsce w biegu na 1000 m zaj¹³ Konrad Zaj¹c,
1. miejsce w biegu sztafetowym 4 x 100 m Stanek, Goraj, Pocz¹tek, Majka
W�ród dziewcz¹t sukces osi¹gnê³a jedynie Joanna Sêd³ak zajmuj¹c pierwsz¹ lokatê w

biegu na 100 m. Renata Skomra

Tradycyjnie na wysokich miejscach pla-
suje siê biegaczka z Czarnej Sêdziszowskiej
Renata Skomra. 27 sierpnia 2005 r. starto-
wa³a w Nocnym Biegu Solidarno�ci na dy-
stansie 3700 m w Rzeszowie zajmuj¹c IV lo-
katê, za� 18 wrze�nia 2005 r. wyst¹pi³a wMiê-
dzynarodowymBieguw Jastkowicach k/Sta-
lowej Woli na dystansie 6000m, gdzie zajê³a
V lokatê. 24 wrze�nia wystartowa³a w Busku
Zdroju na dystansie 6000m w Miêdzynaro-
dowymBiegu Zdrojowym, plasuj¹c siê na II

Renata Skomra w czo³ówce
miejscu w swojej kategorii wiekowej.

Kolejne startynaszej lekkoatletki toNocny
BiegUliczny oPucharBurmistrzamiastaMie-
lec 30wrze�nia 2005,OgólnopolskiBieg imie-
nia Aleksandra Freyera Baranów Sandomier-
ski � Tarnobrzeg, na dystansie 15 km�20pa�-
dziernika 2005 r. oraz Bocheñski Pó³maraton
napocz¹tku listopada,wramachktóregobêd¹
rozgrywaneMistrzostwa Polski Nauczycieli.

¯yczymy kolejnych sukcesów!
(-)
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek wRopczycach i SêdziszowieM³p.

pa�dziernik 2005 r.
Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

WYBORY PREZYDENCKIE A.D. 2005

Najbardziej bajkowe

To wybory w dziejach,

Bo g³ówne postacie
maj¹ co� z Disney�a.

Tylko ma dylemat
ludzi grupa spora,

Bo albo...Donalda,

albo na �Kaczora�.

SOLIDARNO�CIOWY JUBILEUSZ

Wa¿na w dacie rocznica

do tezy znów sk³ania,
¯e gdzie dwóch Polaków,

zwykle s¹ trzy zdania!

SKOK

Skok przez p³ot znanego pana

Wielkim zmianom da³ pocz¹tek,

Z tego mamy ...to co mamy,
A on du¿y ma maj¹tek.

FOLKLOR WYBORCZY

Tu¿ przed wyborami
ka¿dy z nas potrafi

Dostrzec, jak jest du¿y
postêp w poligrafii.

Zdarzyæ siê wiêc mo¿e

¯e jaka� miernota
Twarz¹ na plakacie

wyborców omota!

BARWY DEMOKRACJI

Polityk w kiosku

sprawdza co rano
Co o nim znowu

w y b r u k o w a n o .

22.09.2005.
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