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1. W Sêdziszowie M³p. pojawi³y siê pierw-

sze w historii miasta �wiat³a drogowe.

Sygnalizacja �wietlna wykonana zosta³a
na skrzy¿owaniu ulic: 3-go Maja � Fa-

bryczna � Weso³a � Wêglowskiego. In-
westycja zosta³a zrealizowana przez Sta-

rostwo Powiatowe w ramach programu

likwidacji miejsc niebezpiecznych. Ca-
³o�æ prac kosztowa³a ponad 200 tys. z³, z

czego gmina dop³aci³a 40 tys. z³. Przy
okazji niejako przebudowany zosta³ od-

cinek chodnika przy ul. 3-goMaja. Funk-

cjonuj¹ce ju¿ �wiat³a maj¹ usprawniæ
ruch, a przede wszystkim poprawiæ bez-

pieczeñstwo pieszych i kierowców na
skrzy¿owaniu.

2. Gmina przyst¹pi³a do programu likwi-

dacji miejsc niebezpiecznych na dro-
gach ze �rodków z 2006 r. W zwi¹zku z

tym zlecono opracowanie kompletnych
wniosków dotycz¹cych:

· skrzy¿owania ulic: Partyzantów �

J. Kroczki � Armii Krajowej � wyko-
nanie ronda,

· skrzy¿owania ulic: Grunwaldzka �

Witosa � Kiê¿omost � wykonanie
ronda,

· skrzy¿owania ulic: Kolbuszowska �
Grunwaldzka � Ko³³¹taja � dodatko-

we pasy zbiorcze,

· ulica Fabryczna do skrzy¿owanie z
ul. Kroczki � dodatkowy pas, ozna-

kowanie poziome i pionowe
Zadania te realizowane bêd¹ w przypad-

ku pozytywnego zaopiniowania i finan-

sowanewpo³owie ze �rodkówWojewódz-
kiego O�rodka Ruchu Drogowego.

3. Trwaj¹ prace remontowe na drogach
gminnych.Wmiejscowo�ci Szkodna za-

koñczone zosta³y prace zwi¹zane z za-

bezpieczeniem osuwiska zagra¿aj¹cego
nie tylko drodze gminnej, ale i budyn-

kom mieszkalnym. Dodatkowo wyre-
montowano odcinek drogi gminnej do

Bud Szkodnieñskich, a na odcinku

300m (najwy¿sze wzniesienie) po³o¿o-
no masê bitumiczn¹. Ca³o�æ prac kosz-

towa³a ponad 160 tys. z³. W ramach usu-
wania szkód powodziowych gmina po-

zyska³a �rodki finansowe na realizacjê

tego zadania z Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w wysoko�ci

96 tys. z³. W bie¿¹cym tygodniu inwesty-
cja zostanie rozliczona.

4. Tegoroczne powodzie uszkodzi³y przy-

czó³ki przy mo�cie w Górze Ropczyc-
kiej-Budach. Prace zabezpieczaj¹cemu-

sia³y byæ wykonane przed wiosennymi

roztopami. St¹d pilna konieczno�æ za-
bezpieczenia uszkodzeñ. Ca³o�æ prac za-

mknê³a siê kwot¹ prawie 20 tys. z³.
5. Znane ju¿ s¹ górne stawki podatkowe

przyjête przez Ministerstwo Finansów.
Najbli¿sza Sesja RadyMiejskiej po�wiêco-

na bêdzie m.in. uchwaleniu stawek po-
datkowych na 2006 r. Gmina zapropono-

wa³aRadziepodwy¿kipodatkówopoziom

inflacji (2%).WszystkiekomisjeRadyMiej-
skiej pozytywnie zaopiniowa³y przedsta-

wione projekty uchwa³ podatkowych.
6. 14 listopada w Ratuszu odby³o siê spo-

tkanie w ramach Konwentu Wójtów,

Burmistrzów i Starosty powiatu ropczyc-
ko-sêdziszowskiego. Go�ciem specjal-

nym by³ pose³ na Sejm RP Kazimierz
Moskal, który podzieli³ siê uwagami na

temat pracy Sejmu nowej kadencji oraz

zobowi¹za³ siê do pomocy w sprawach
dotycz¹cych naszego powiatu.

G³ównym tematem spotkania by³ pro-
blem odbudowy zapory i zbiornika wod-

nego w Kamionce. St¹d obecno�æ dy-

rektorów z Urzêdu Marsza³kowskiego:
p. W³adys³awa Szczêcha i Stanis³awa

Kopczyka. Jest gotowa, sfinansowana
przez Urz¹d Marsza³kowski dokumen-

tacja techniczna nowej zapory. Problem

dotyczy jednak odmulenia i wyczyszcze-
nia zbiornika oraz pozyskania �rodków

na realizacjê inwestycji. Zbiornik bo-
wiem spe³nia nie tylko rolê ma³ej reten-

cji, ale jest dla mieszkañców gminy i po-

wiatu popularnymmiejscem wypoczyn-
ku i rekreacji. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich

starañ by letni sezon roku nastêpnego

rozpocz¹³ siê nad brzegami zalewu wy-
pe³nionego wod¹.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b

� Jan Maroñ - Sekretarz Gminy Sêdziszów

M³p.
W porz¹dku obrad znalaz³y siê tema-

ty zwi¹zane m.in. z planami Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w zakresie odbudowy zapory

i odmulenia zbiorni-

ka wodnego w Ka-
mionce, kosztami

ponoszonymi przez
gminy na o�wietle-

nie uliczne, dyskuto-

wano równie¿ nad
g³o�n¹ w ostatnich

miesi¹cach spraw¹
najprawdopodob-

niej nies³usznie �uzu-

sowionych� dodat-
ków mieszkanio-

Na zaproszenie Przewodnicz¹cego Kon-
wentu, Burmistrza Sêdziszowa M³p. � Pana

Kazimierza Kie³ba na posiedzenie przybyli:
� Kazimierz Moskal � Pose³ na Sejm RP,

� W³adys³aw Szczêch � Z-ca Dyrektora

Departamentu Rolnictwa i �rodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego,

� Wies³aw Kopczyk � Z-ca Dyrektora Za-
rz¹duMelioracji i Urz¹dzeñWodnych w

Rzeszowie,

� Stanis³aw Ziemiñski � Wicestarosta Po-
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,

� Stanis³aw F¹fara � Burmistrz Ropczyc,
� Wies³awMaziarz -Z-caBurmistrzaRopczyc,

� TadeuszKsi¹¿ek�Z-caBurmistrzaRopczyc,

� Jerzy Jakubiec � Wójt Iwierzyc,
� Janina Ziemiñska � Z-ca Wójta Iwierzyc,

� Czes³aw Leja � Wójt Wielopola Skrz.,
� Marian Dwojak � Wójt Ostrowa,

� Piotr Cielec � Z-ca Wójta Ostrowa,

� Bogus³aw Kmieæ � Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.,

� El¿bieta �winiuch � Z-ca Burmistrza Sê-
dziszowa M³p.

wych i wiejskich wyp³acanych nauczycielom.
Obecny na posiedzeniu Konwentu Pan

Pose³ Kazimierz Moskal podzieli³ siê swoimi

wra¿eniami z pierwszych posiedzeñ Sejmu
oraz tworzenia siê koalicji parlamentarnej.

Po wyborach Marsza³ka Sejmu i Wicemar-
sza³ków, po utworzeniu mniejszo�ciowego

rz¹du, powo³ano komisje sejmowe. PanMa-

rek Kuchciñski zosta³ Przewodnicz¹cym Ko-
misji Administracji, ponadto jest IWiceprze-

wodnicz¹cym Klubu Parlamentarnego PiS,
Pan Stanis³aw O¿óg jest Wiceprzewodnicz¹-

cym Komisji Finansów Publicznych, cz³on-

kiem tej komisji jest Pan Andrzej Szlachta,

Uczestnicy konwentu. Od lewej: El¿bieta �winiuch, Jerzy Jakubiec, Wies³aw Kopczyk, W³ady-
s³aw Szczêch, Stanis³aw Ziemiñski. Fot. J. Maroñ

(ci¹g dalszy na str. 7)
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Jestemw jednej z najstarszych firmdzia-
³aj¹cych w Sêdziszowie, a raczej powinie-
nem powiedzieæ spó³dzielni � na kiedy da-
tuje siê powstanie spó³dzielni mleczarskiej
w Sêdziszowie M³p.?

Takma Pan racjê Spó³dzielnia Mleczar-
ska w Sêdziszowie M³p. istnieje od dosyæ
dawna, bo od 1934 roku. Pocz¹tkowo Spó³-
dzielnia stara³a siê znale�æ swoje miejsce w
lokalnym �rodowisku, produkcja by³a zni-
koma, a stawiano raczej na dostarczanie rol-
nikompasz tre�ciwych, produktówmleczar-
skich, skup mleka � starano siê zbudowaæ
zaufanie do spó³dzielni, wiêzi które ³¹czy³y-
by rolnika ze spó³dzielni¹.

Spó³dzielczo�æ przedwojn¹ rozwija³a siê
doskonale, po wojnie w tak zwanej �komu-
nie� by³o ju¿ z tym gorzej. Obecnie w �no-
wej� rzeczywisto�ci wobec trudnej i skom-
plikowanej sytuacji finansowej oraz przy-
padków nieudolnego zarz¹dzania w spó³-
dzielniach handlowych, bankowych i mle-
czarskich rozwinê³a siê taka postawa, ¿e
spó³dzielnie s¹ nieelastyczne, ¿e brakuje im
zdolno�ci do dostosowania siê do nowych
wymagañ. Jak to siêma do naszej sêdziszow-
skiej spó³dzielni?

Podobnie by³o i z nasz¹ spó³dzielni¹, któ-
ra zosta³a upañstwowiona w roku 1956. Za-
bieg ten nie przyniós³ ¿adnych pozytywnych
efektów i po paru latach powrócono do
starej idei spó³dzielczo�ci. Lata sze�ædziesi¹-
te i siedemdziesi¹te to okres gdy skupowa-
no tylko mleko i dostarczano do Dêbicy,
dopiero w 1969 roku przystosowano mle-
czarniê i rozpoczê³a siê produkcja z praw-
dziwego zdarzenia. A jak jest zarz¹dzana
spó³dzielnia, to niech za�wiadczy o tym fakt,
i¿ jeszcze doniedawnanaPodkarpaciu funk-
cjonowa³o 17. mleczarni, a obecnie dzia³a
tylko 5.: Sanok, Stalowa Wola, Trzebowni-
sko, Jasienica Rosielna i SêdziszówM³p. Po-
zosta³e upad³y lub zosta³y wch³oniête przez
wiêksze zak³ady mleczarskie. My jak na ra-
zie funkcjonujemy i mamy siê dobrze.

Ilu cz³onków liczy spó³dzielnia i jaki te-

ren dzia³ania obejmuje?
Obecnie spó³dzielnia liczy

330. cz³onków pe³nopraw-
nych, wszyscy to dostawcy
mleka o produkcji wielko�ci
od 5-150 tys. litrów mleka w
skali roku. Cz³onkowie spó³-
dzielni pochodz¹ z terenów
gmin Iwierzyce, Sêdziszów
M³p., Ropczyce,Ostrów iWie-
lopole Skrzyñskie. Na tym te-
renie mamy dobrych dostaw-
ców, którzy spe³niaj¹ wszelkie
normy i standardy, a najwiêk-
si dostarczaj¹ nawet do 150
tys. litrów mleka rocznie np.
Pan Szeliga z Borku, Pan Ja-
kubiec z Iwierzyc, Pan Zdzieb-
ko i Pan Bieszczad z Wielo-
pola Skrzyñskiego. Za mleko
rocznie p³acimy ponad 2 mi-
liony z³.

Mówi siê obecnie o nad-
produkcji mleka surowego w
Polsce, jak to siê przedstawia
na naszym terenie?

Kwota mleczna na powiat ropczycko-
sêdziszowski to 2 650 000,00 litrówmleka w
skali roku czyli od 01.04. do 31.03. Kwotê tê
przyznaje Agencja Restrukturyzacji iModer-
nizacji Rolnictwa i z tego co wiem, istnieje
jeszczemo¿liwo�æ pozyskania dodatkowych
kwot, nale¿y siê tylko pospieszyæ. Naszamle-
czarnia nie wykorzystuje jeszcze ca³ej mocy
produkcyjnej, a i tak musimy w okresie let-
nim dokupywaæ ok. 400 tys. litrów mleka
np. od zak³adu mleczarskiego w Trzebusce
czy od mleczarni w Jasienicy. Obecnie fina-
lizujemy umowê na zakup mleka od mle-
czarni w Szczekocinach ko³o Czêstochowy.

Kiedy by³ najlepszy okres w skupie mle-
ka?

Najlepsze lata skupumleka to tzw. okres
�gierkowski�, lata 1970-78. Skupowali�my

wtedy od 4,5 do 5 milionów li-
trów mleka rocznie.

Kiedy� by³y zlewniemleka te-
raz ich nie widaæ co siê z nimi
sta³o?

Mieli�my 15. takich zlewni,
teraz pozosta³a tylko 1. w Glini-
ku, resztêmleka odbieramy bez-
po�rednio z gospodarstw.Mamy

dwa auta-cysterny domleka. Utrzymywanie
zlewni by³o zbyt kosztowne, dlatego posta-
nowili�my je sukcesywnie likwidowaæ, los
zlewni w Gliniku te¿ jest ju¿ przes¹dzony, to
tylko kwestia czasu.

Jaki jest g³ówny kierunek produkcji mle-
czarni w Sêdziszowie M³p.?

Sery ¿ó³te (edamski i sêdziszowski),mle-
ko spo¿ywcze, �mietana, twarogi, mas³o, na-
poje mleczne (kefir, ma�lanka).

A co jest najwiêkszym hitem produkcyj-
nym?

Naszym hitem s¹ ¿ó³te sery edamski i sê-
dziszowski. Na Podkarpaciu jest tylko dwóch
producentów ¿ó³tych serów: Sanok i Sêdzi-
szów. Jest to wymagaj¹ca produkcja � sam
proces trwa 35 dni, a na 1 kg sera wchodzi
12 litrów mleka. W ci¹gu roku wytwarzamy
220 ton sera. Nasze produkty sprzedajemy
przede wszystkim przez hurtownie. Patro-
nack¹ hurtownie mamy od 15. lat w Krako-
wie. Jest to bardzo wymagaj¹cy rynek, kon-
sumenci siêgaj¹ jednak po nasze produkty,
co dobrze �wiadczy o jako�ci i walorach
smakowych naszychwyrobów.Du¿o równie¿
sprzedajemy do hurtowni w Przemy�lu i
Kro�nie. Dwa razy w tygodniu ok. 3-4 tony
¿ó³tego sera wyje¿d¿a do Gdañska i Gdyni,
jest on tam bardzo ceniony.

System budowy zaufania i wiarygodno-
�ci w przemy�le rolno-spo¿ywczym opiera
siê na systemach jako�ci, czy mleczarnia
posiada jakie� systemy?

Tak, nasza mleczarnia spe³nia wymogi
zak³adu unijnego. Posiadamy takie systemy
jak HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points � Analiza Zagro¿eñ i Kon-
trola Punktów Krytycznych) i GMP (Good
Manufacture Practice � Dobra Praktyka
Produkcji)

Ilu pracowników w chwili obecnej za-
trudnia mleczarnia?

Obecnie zatrudniamy 25. osób.
A jakie plany na przysz³o�æ?
Chcemy stale wychodziæ naprzeciw ocze-

kiwaniomnaszych klientów.Od stycznia roz-
poczniemy produkcjê sera salami 1,5 kg. Po-
zosta³e sery chcemy pakowaæ w mniejsze
opakowania, pokrojone i porcjowane dla
detalu. Zakupili�my ju¿ pakowarki pró¿nio-
we. Równie¿ mleko pakowaæ bêdziemy od
stycznia w opakowania 0,5 l.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ GW

Nowoczesna aparatownia, spe³niaj¹ca wszelkie wymogi unijne. Fot. GW

Sery ¿ó³te edamski i sêdziszowski chwal¹ kon-
sumenci od Krakowa po Gdañsk.
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Trwaj¹ prace wy-
koñczeniowe we-

wn¹trz budynku

Domu Stra¿aka w
Szkodnej. Obec-

nie uk³adane s¹
p³ytki w kuchni,

³azience i koryta-

rzu. Ponadto wy-
konywane s¹ pra-

ce adaptacyjne na
drugiej kondygna-

cji.

Na pocz¹tku listopada oddano do u¿ytkumost w Zagorzycach Dol-
nych. Wykonawc¹ remontu by³a firma �ZURBTRAK� z Zagorzyc.

Koszt remontu wyniós³ 51.500 z³

Wykonano zabezpieczenie osuwiska i re-
mont drogi gminnej w miejscowo�ci

Szkodna poprzez zabezpieczenie stopy
osuwiska i umocnienie skarpy rzeki Bu-

dzisz. Ponadto odprowadzono wszystkie

wody sp³ywaj¹ce na teren osuwiska do
rowu przydro¿nego wzd³u¿ drogi gmin-

nej Szkodna-Budy. Rowy umocniono ko-
rytkami w dnie i jombami na skarpach.

Wykonano kilka zjazdów, umo¿liwiaj¹-

cych wjazd na prywatne posesje. Droga
zosta³a utwardzona poprzez wykonanie

podbudowy i po³o¿enie warstwy masy bi-
tumicznej o grubo�ci 5 cm na d³ugo�ci

prawie 300 mb.

Z pocz¹tkiem listopada w Sê-

dziszowie M³p zaczê³a funk-
cjonowaæ sygnalizacja �wietl-

na acykliczno-akomodacyjna

na skrzy¿owaniu ulicWêglow-
skiego z Fabryczn¹ i 3-goMaja

z Weso³¹. Jest to nowoczesna
sygnalizacja, która dostoso-

wuje siê do potrzeb natê¿e-

nia ruchu. Dla pieszych zain-
stalowano przyciski, które w

zale¿no�ci od natê¿enia ru-
chu ulicznego przyspieszaj¹

w³¹czenie siê zielonego �wia-

t³a na przej�ciu dla pieszych.

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, przy udziale finansowym Gminy

Sêdziszów M³p., remontuje równie¿ chodnik przy ulicy Partyzantów w
Sêdziszowie M³p. Wykonawc¹ remontu jest PGKiM z Sêdziszowa M³p.

Pomimo nie-
sprzy ja j¹cych

warunków pogo-
dowych, trwaj¹

prace przy dro-

dze Szkodna�
So³tysówka. Je¿e-

li aura pozwoli
to jeszcze w tym

roku zostanie

tam po³o¿ona
masa bitumicz-

na.

Trwa remont ulic Garncarskiej i Szerokiej. Zosta³a ju¿ po³o¿o-

na warstwa profilowa, trwaj¹ prace przy regulacji pionowej stu-
dzienek. Koszt inwestycji to 56 000,00 z³. Fot. i tekst G.W.
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- I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
Nieruchomo�ci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. przy drodze krajowej nr
4, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) nieruchomo�ci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. pomiêdzy ulicami: Wê-
glowskiego, Weso³a oraz drog¹ krajow¹ nr 4, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako dzia³ki:

2) nieruchomo�ci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. przy ulicy Dzia³kowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

3) nieruchomo�ci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. przy ulicy Piaskowej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

UWAGA!

Do wylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych zostanie doliczony
podatek VAT w wysoko�ci 22%.

Przetarg odbêdzie siê20 grudnia 2005r. (wtorek) o godz. 10.00
w budynkuUrzêduMiejskiego w SêdziszowieM³p., ul. Rynek 1 pok.

nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium

na konto 83917200030000049120000020 Bank Spó³dzielczy w Sê-

dziszowie M³p. najpó�niej do dnia 16.12.2005 r.
Wp³aceniemaksymalnego wadium upowa¿nia uczestnika prze-

targu do udzia³u w licytacji wszystkich dzia³ek bior¹cych udzia³ w
przetargu leczmo¿e on zostaæ kandydatem do nabycia tylko jednej

dzia³ki.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
(budynek by³ego Warmetu pok. nr 11 lub 12), tel. 745-36-26.

Sêdziszów M³p. dnia 16.11.2005r.

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

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:
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I. KRYTERIAWERYFIKACYJNE
1. Organizatorzy konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo do weryfika-
cji podanych przez uczestnikówdanych oraz domo¿liwo�ci wizyta-

cji firmy przez kapitu³ê konkursu.
Kapitu³a konkursu zastrzega sobie prawo odebrania przyzna-

nego tytu³u lub wyró¿nienia w razie stwierdzenia podania fa³szy-
wych informacji w ankiecie konkursowej.
2. Kapitu³a konkursudokonuje ocenyuczestnicz¹cych firmw spo-

sób rzetelny i bezstronnywed³ug poni¿szych parametrówweryfika-
cyjnych:

- wielko�æ sprzeda¿y na rynku lokalnym i zewnêtrznym, eksport,
- warto�æ inwestycji lokalnych,
- innowacyjno�æ i nowoczesno�æ technologii,

- dynamika i struktura zatrudnienia,
- dba³o�æ o pracownika i jego rozwój zawodowy,

- promocja regionalna i ogólnopolska,
- wyró¿nienia, nagrody, certyfikaty jako�ci,
- udzia³ w programach rz¹dowych i pomocowych,

- udzia³ w integracji �rodowiska gospodarczego,

Klub Przedsiêbiorców powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wraz ze Starost¹ PowiatuKlub Przedsiêbiorców powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wraz ze Starost¹ PowiatuKlub Przedsiêbiorców powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wraz ze Starost¹ PowiatuKlub Przedsiêbiorców powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wraz ze Starost¹ PowiatuKlub Przedsiêbiorców powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wraz ze Starost¹ Powiatu
zaprasza w³a�cicieli, zarz¹dy firm sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwzaprasza w³a�cicieli, zarz¹dy firm sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwzaprasza w³a�cicieli, zarz¹dy firm sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwzaprasza w³a�cicieli, zarz¹dy firm sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwzaprasza w³a�cicieli, zarz¹dy firm sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu �Solidna Firma�.do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu �Solidna Firma�.do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu �Solidna Firma�.do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu �Solidna Firma�.do wziêcia udzia³u w III edycji Konkursu �Solidna Firma�.
Szczegó³owy regulamin Konkursu i Ankieta konkursowa do odebrania w Sekretariacie Konkursu:
Starostwo powiatu ropczycko-sêdziszowskiego,
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5, tel.017 2218 306
oraz w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

����� CELKONKURSU

Celem konkursu jest promocja rzetelnych firm dzia³aj¹cych w po-
wiecie ropczycko-sêdziszowskim.

����� ORGANIZATORKONKURSU
Organizatoremkonkursu jest Klub PrzedsiêbiorcówPowiatuRop-
czycko Sêdziszowskiego przy wspó³pracy ze Starost¹ Powiatu.

Patronatmedialny nad konkursem sprawujemiesiêcznik powiato-
wy �Ziemia Ropczycka�.

����� KAPITU£AKONKURSU
Kapitu³ê konkursu stanowi¹: przedstawiciele organizatora, samo-
rz¹dów dzia³aj¹cych w powiecie, osoby zaufania publicznego.

����� UCZESTNICYKONKURSU

Wkonkursiebior¹udzia³ firmyprowadz¹cedzia³alno�ægospodarcz¹
na terenie powiatu ropczycko sêdziszowskiego.Uczestnikiemkon-

kursu jest firma, która z³o¿y wype³nion¹ ankietê w terminie do 15.
grudnia 2005 r. w sekretariacie konkursu (Starostwo Powiatowe w
Ropczycach) oraz ui�ci op³atê konkursow¹.

Konkurs rozstrzygany jest w piêciu kategoriach firm:
- firmymikro: do 5 zatrudnionych pracowników,

- firmyma³e: 6 � 20 zatrudnionych pracowników,
- firmy �rednie: 21 � 50 zatrudnionych pracowników,
- firmy du¿e: 51 � 250 zatrudnionych pracowników,

- relacje z kontrahentami,
- sponsoring, dzia³alno�æ charytatywna i na rzecz spo³eczno�ci lo-
kalnej,

- realizacja obligatoryjnych zobowi¹zañ (ZUS, podatki, kredyty).
II. OP£ATYKONKURSOWE

Abywzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y wnie�æ op³atê za uczestnictwo,
zale¿n¹ odwielko�ci zatrudnienia w firmie:
- firmymikro: 150 z³,

- firmyma³e: 250 z³,
- firmy �rednie: 400 z³,

- firmy du¿e: 600 z³,
Stosown¹ kwotê nale¿y wp³aciæ na konto w Banku PEKAO S.A. I
O/ Ropczyce nr 10 1240 2669 1111 0000 3828 1831 z dopiskiem:

konkurs �Solidna Firma� do dnia 15. grudnia 2005r.
III. NAGRODY IWYRÓ¯NIENIA

Najlepiejocenione firmywka¿dejkategoriiotrzymaj¹honorowy tytu³
laureata �SolidnaFirmaPowiatuRopczycko-Sêdziszowskiego2005�.
Kapitu³a konkursumo¿e te¿ przyznaæ wyró¿nienia w ka¿dej z po-

wo³anych kategorii.

Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas uroczystego bankietu noworocznego w styczniu 2006 r.,
o którym uczestnicy zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

W ubieg³ym miesi¹cu dotar³ do naszej

redakcji list, którego autor (autorzy?), pod-
pisani �Mieszkañcy którzy oddali nies³usz-

nie pieni¹dze jako g³upcy�, informuj¹ o licz-
nych nadu¿yciach w zwi¹zku z wnoszeniem

przez mieszkañców miasta wp³at na budo-
wê kanalizacji. Niestety, nie znalaz³o siê pod

tekstem ani jedno nazwisko, co mo¿e dzi-

wiæ, bo przecie¿ ¿yjemy w pañstwie prawa i
nie ma potrzeby ukrywaæ siê za tajemniczy-

mi pseudonimami.Dziennikarska rzetelno�æ
zobowi¹zuje do zachowania tajemnicy i

mogê zapewniæ, ¿e dane osób, zg³aszaj¹cych

siê do naszej redakcji nie zosta³yby ujawnio-
ne. List bez podpisu powinni�my potrakto-

waæ jak anonim i znale�æ mu �godne� miej-
sce w koszu na �mieci. Informujê jednak

autorów, ¿e o opisanym przez nich proble-
mie poinformowali�my odpowiednie ko-

mórki UrzêduMiejskiego z pro�b¹ o spraw-

dzenie zg³aszanych nadu¿yæ. Zachêcamy
Czytelników do kontaktu z redakcj¹ i infor-

mowanie o wszelkich sprawach, godnych
poruszenia na ³amach Biuletynu Sêdziszow-

skiego. Prosimy jednak, by czyniæ to otwar-

cie (zapewniamy pe³n¹ dyskrecjê).Wówczas
i my po�wiêcimy im miejsce w gazecie, sto-

sownie do wagi problemu.
Benedykt Czapka
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Pan Zbigniew Chmielowiec jest cz³onkiem
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochro-

ny �rodowiska. Pan Kazimierz Moskal zasia-
da w Komisji O�wiaty oraz Komisji Obrony

Narodowej. W ostatnich dniach na stanowi-

sko Wiceministra w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego zosta³ powo³any Pan W³ady-

s³aw Ortyl � Senator z Mielca.
Pan Kazimierz Moskal poinformowa³

ponadto, ¿e nosi siê z zamiarem otwarcia

biura poselskiego w Ropczycach, Sêdziszo-

wie M³p., Dêbicy i Rzeszowie.
Pan W³adys³aw Szczêch oraz Pan Wie-

s³aw Kopczyk poinformowali o zaawanso-
waniu prac zwi¹zanych ze zbiornikiemwod-

nym w Kamionce. Wykonano dokumenta-

cjê na budowê zapory, wyst¹piono z wnio-
skiem o operat wodno-prawny oraz o decy-

zjê �rodowiskow¹. Najprawdopodobniej po-
zwolenie na budowê bêdzie w kwietniu na-

stêpnego roku. Problemy, które wynik³y w

trakcie projektowania zosta³y wyja�nione,
ca³o�ciowy koszt inwestycji oszacowano na

900.000 z³, w tym oko³o 300.000 z³ na prze-
p³awkê, która bêdzie wybudowana na wnio-

sek wêdkarzy. Nale¿y do tego doliczyæ jesz-

cze oko³o 400.000 z³ na odmulenie i oczysz-
czenie czaszy zbiornika.

Wszyscy wójtowie i burmistrzowie oraz
wicestarosta na wniosek przedstawicieli

Urzêdu Marsza³kowskiego zadeklarowali
�rodki nawykonanie dokumentacji niezbêd-

nej do odmulenia zbiornika.

Wdalszej czê�ci obradmówionom.in. o:
� rosn¹cych kosztach zwi¹zanych z konser-

wacj¹ s³upów o�wietleniowych i nowych
propozycjach zak³adu energetycznego w

tym zakresie,

� czynno�ciach jakie nale¿a³oby podj¹æ ce-
lem odzyskania sk³adek zusowskich od

nauczycielskich dodatków mieszkanio-
wych i wiejskich, które najprawdopodob-

niej ZUS pobra³ nies³usznie.

Sekretarz Gminy � Jan Maroñ

Zima ju¿ siê rozpoczê³a wiêc wychodz¹c

naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelni-
ków pragniemy przedstawiæ kolejno�æ od-

�nie¿ania dróg i placów na terenie miasta i
gminy SêdziszówM³p.

Na terenie naszej gminymamy czterech

zarz¹dców dróg:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad w Rzeszowie � Rejon Dróg
Krajowych w Dêbicy - tel. 0 /prefiks/ 14
670 23 27 odpowiada ona za drogê 4-E40

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie � tel. 860 91 05 odpo-

wiada on za drogi wojewódzkie tj. na
terenie miasta: ul. Witosa, ul. Grun-
waldzka, ul. Kolbuszowska, a na terenie

gminy za drogê relacji SêdziszówM³p. �
Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach �
Wydzia³ Dróg Powiatowych tel. 222 89
22 odpowiada za nastêpuj¹ce drogi po-

wiatowe na terenie naszej gminy: � nr
546 Sielec � Bêdziemy�l � D¹browa� nr

550 Bêdziemy�l - Klêczany - Bratkowice
� nr 530 Sêdziszów � Zagorzyce � Wie-
lopole � nr 348 Kamionka � Sêdziszów

M³p. � nr 551 Czarna � Bratkowice �
Mi³ocin� nr 547Wolica Piaskowa � Ka-

wêczyn � SêdziszówM³p.� nr 548 Ruda
� Sêdziszów M³p. � nr 549 Cierpisz �
Krzywa �Olchowa� nr 345Huta Przed-

borska � Kamionka� nr 531 Zagorzyce
� Bystrzyca � nr 342 Ostrów � Borek

Wielki � Boreczek.
Starostwo Powiatowe odpowiada rów-

nie¿ za ulice na terenie miasta Sêdziszów

M³p. tj.: ul. Weso³¹, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³sudskiego,

Partyzantów, Borkowsk¹, Kolejow¹, Konop-
nickiej.
4. Urz¹dMiejski w SêdziszowieM³p.� Re-

ferat Rozwoju Gospodarczego i Promo-
cji odpowiada za ulice lokalne miejskie

na terenie miasta zgodnie z przedsta-

wionym wykazem tel. 7453629 Pan Lu-
dwik Stawarz lub 7453633, Pan Dariusz

Urbanek lub Pan Stanis³aw Charchut.
Plan zimowego utrzymania ulic lokalnych
miejskich na terenie miasta Sêdziszów M³p.

pozostaj¹cych w gestii UM Sêdziszów M³p.
W drodze przetargu nieograniczonego

na przeprowadzenie �akcji zima� wy³onio-
ny zosta³ wykonawca zadania � PGKiM Sê-
dziszów M³p. Baza PGKiM tel. 221 67 69,

Pan LeszekWiktor tel. 501 202 190.
Ulice utrzymywane w pierwszej kolejno�ci

1. Rynek
2. Al. 1000-lecia
3. Fabryczna

4. Jana Kroczki
5. boczna Fabryczna

6. ks. St. Maci¹ga
7. Ogrodowa

8. Garncarska
9. Wyspiañskiego
10. Szeroka

11. Ko³³¹taja
12. Mickiewicza

13. Armii Krajowej
14. Ksiê¿omost
15. Solidarno�ci

16. Do Kêpki
17. Do Przedszkola nr 2OsiedleM³odych

� od ul. S³onecznej
Ulice utrzymywane w drugiej kolejno�ci
1. Piekarska

2. Polna
3. Sportowa

4. Rêdziny
5. Szkarpowa
6. Bednarska

7. Cicha
8. Ko�ciuszki

9. Krótka
10. Po³udniowa
11. Letnia

12. Piaskowa
13. Sienkiewicza

14. G³owackiego
15. S³owackiego
16. Kasztanowa

17. Klonowa
18. Lipowa

19. Prusa
20. Reja

21. prof. St. Kota
22. S³oneczna

23. ks. Granickiego
24. kard. S. Wyszyñskiego
25. Dzia³kowa

26. Szafirowa
27. Koralowa

28. Bursztynowa
29. �w. Franciszka
30. £ugowa

31. ks. Sapeckiego
32. �w. Barbary

33. �w. Klary
34. W. Szymborskiej
35. Blich

Wykaz chodników, parkingów i placów
zimowego utrzymania w sezonie 2005/2006

Chodniki przy ulicach miejskich
1. ul. Rynek (ca³y)

2. ul. Szeroka
3. ul. Fabryczna (obustronnie) str. pra-

wa i str. lewa

4. ul. boczna Fabryczna (str. prawa w
kier. Os. M³odych)

5. ul. Jana Kroczki � obustronnie
6. ul. Armii Krajowej
7. ul. ks. St. Maci¹ga ( str. prawa w kier

ul. Jana Paw³a II)
8. ul. Solidarno�ci (str. lewa w kier. ul.

Konopnickiej)
9. Osiedle w Górze Ropczyckiej do dro-

gi E- 4

10. Do Kêpki /wzd³u¿ butików/
Parkingi i place

1. Plac Rynek - postój taxi
2. Parking - Klasztor oo. Kapucynów (od

str. Gimnazjum)

3. Parking - Klasztor oo. Kapucynów (od
str. POMU)

4. Parking - Ko�ció³ Parafialny
5. Plac Targowy (od�nie¿anie przed

dniem targowym)

Drogi gminne znajduj¹ce siê na terenie
so³ectwod�nie¿ane s¹dora�niena zg³oszenie

mieszkañców danego terenu.
W drodze przetargu nieograniczonego

na dora�ne prowadzenie �akcji zima� na

terenie gminy � so³ectw, wy³oniony zosta³
wykonawca zadania: Pan Robert Dar³ak, 39-

105 Gnojnica Wola 524a
Oprac. GW

(ci¹g dalszy ze str. 2)
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I . Rodzaj zadania oraz wysoko�æ �rodków publicznych przeznaczonych na
realizacjê

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie zawartej
umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na
zasadach okre�lonych w :
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,

poz. 593 z pó�n. zm.) � zadanie I,

2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.) � zadanie II, III, IV, V.

2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie:
1) wspierania z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji �

zadanie II, V,

2) powierzania z udzieleniem dotacji na jego realizacjê � zadanie I, III, IV.

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy do 31

grudnia 2006 r.

2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy stron¹ umo-

wy.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne do�wiadcze-

nie i spe³niaæ wymogi formalne okre�lone w ustawie z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z pó�n. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na obowi¹zuj¹cym formularzu okre�lonym w :
1) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca

2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form wspó³dzia³ania admini-

stracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i
sprawozdañ z realizacji zadañ pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 55, poz.
662) dla zadania I,

2) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 pa�dzier-
nika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) dla
zadañ II, III, IV, V.

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de zadanie oddzielnie,
zadanie II sk³ada siê z 9-iu odrêbnych zadañ. Koperta powinna byæ opisana z

oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem �Konkurs ofert na reali-
zacjê zadania (podaæ rodzaj zadania okre�lonego w konkursie) w 2006 r.

7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktualny odpis z reje-
stru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia), aktualny statut organizacji,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2005r.

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 30 grudnia 2005 r. (pi¹tek) o godz.

10.00.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie

M³p. ul.Rynek1.

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
z siedzib¹ w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê w 2006 r. zadañ publicznych

V. Termin, tr yb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od dnia sk³adania
ofert.

2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie umieszczo-
ne na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz na stronie internetowej
www.bip.sedziszow-mlp.pl

3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona komisja konkur-
sowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w
dwóch etapach:
1) pierwszy etap � ocena formalna:
2) drugi etap � ocena merytoryczna:

4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczony zostanie
oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi formalne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub inn¹ jednostk¹, której celem statuto-

wym jest prowadzenie dzia³alno�ci po¿ytku publicznego,
2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okre�lonym w konkursie

ofert na 2006 r., do którego przystêpuje,
3) jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym,
4) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okre�lonym w og³oszeniu.

5. Kryteria merytoryczne:
1) warto�æ merytoryczna projektu, mo¿liwo�æ realizacji zadania przez pod-

miot sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby kadrowe z odpowiednimi
kwalifikacjami, do�wiadczenie),

2) staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych z Gmin¹
Sêdziszów M³p. w latach 2004-2005.

3) wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wysoko�æ oczekiwa-

nej dotacji, udzia³ �rodków w³asnych oraz pozyskanych z innych �róde³.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert przekroczy wy-
soko�æ �rodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator zastrzega
sobie mo¿liwo�æ proporcjonalnego zmniejszenia wielko�ci dofinansowania,

stosownie do posiadanych �rodków.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu i roku poprzed-
nim zadañ publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami,
w tym wysoko�æ udzielonych dotacji:

BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
/-/ Kazimierz Kie³b
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INWESTYCJE

� Wramach zadania inwestycyjnego pn.:

�Rozbudowa imodernizacja budynków
Przychodni Zdrowia w SêdziszowieMa-

³opolskim�, wspó³finansowanego ze
�rodków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regio-

nalnego dobiegaj¹ koñca robo-
tyna Ipiêtrzebudynkuby³ejPrzy-

chodni Zdrowia w Sêdziszowie
M³p. Prowadzone roboty mia³y
na celu przywrócenie prawid³o-

wo�ci funkcjonowania obiektu
Oddzia³u Chorób Wewnêtrz-

nych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.Obecnie pro-
wadzone s¹ prace wykoñczenio-

we.

WYDZIA£DRÓG

� Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³

przetarg nieograniczony na wy-
konanie �Odnowy nawierzchni

bitumicznej drogi powiatowej
Nr 1335RBêdziemy�l �Klêczany �Brat-
kowice od drogi krajowej E-4 do prze-

jazdu kolejowego PKP�. Jako najko-
rzystniejsza przyjêta zosta³a oferta fir-

my: �DROGBUD� Podkarpacki Hol-
ding Budowy Dróg Sp. z o. o. ze Strzy-
¿owa.

� Zlecono opracowanie projektu tech-

nicznego na budowê mostu sta³ego
przez rzekê Budzisz w ci¹gu drogi po-
wiatowejNr 1341RZagorzyce � Bystrzy-

ca wm. Zagorzyce.

����� Zarz¹d dokona³ 11 uzgodnieñ dotycz¹-
cych decyzji o warunkach zabudowy
w zakresie zadañ samorz¹dowychPowia-

tu Ropczycko � Sêdziszowskiego na te-
renie powiatu.

GOSPODARKA

NIERUCHOMO�CIAMI

����� Og³oszony zosta³ przetarg nieograni-
czony (licytacja) na sprzeda¿ nierucho-
mo�ci po³o¿onych w obrêbie Ropczyce

�Witkowice I.Dzia³ki na nowopowsta-
j¹cym osiedlu �Pod Pa³acem�, bêd¹ce

w dyspozycji Zarz¹du Powiatu oczekuj¹
na nabywców. W ofercie gospodarczej
dla zainteresowanych prowadzeniem

dzia³alno�ci gospodarczej znajduj¹ siê
równie¿ dzia³ki przeznaczone podus³u-

gi. Szczegó³ow¹ informacje nt. sprzeda-
¿y dzia³ek mo¿na uzyskaæ w Starostwie
PowiatowymwWydziale Geodezji i Go-

spodarkiGruntamipodnr telefonu:(17)
22 28 960, 22 28 970.Zapraszamy.

PROMOCJA

� 29 listopada br. odbêdzie siê europej-

ska debata publiczna pn.: �Studia, Pra-
ca, Biznes wUnii Europejskiej�.Celem

strategicznymprogramu jest zorganizo-
wanie szerokiej, europejskiej debaty na

temat przysz³o�ci Unii Europejskiej i
umo¿liwienie wyra¿ania opinii dotycz¹-

cych aktualnych wyzwañ pojawiaj¹cych
siê w procesie integracji europejskiej.

Przedsiêwziêcie to finansowane ze �rod-
ków bud¿etowych Urzêdu Komitetu
Integracji Europejskiej realizowane jest

przez Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach. Program debaty ukierunkowany

zosta³ na nauczycieli, m³odzie¿ ponad-
gimnazjaln¹, liderów spo³eczno�ci lokal-
nych oraz przedsiêbiorców.

� Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z przy-

gotowaniem Informatora wraz zmap¹
powiatu. Informator zostanie wydany
koñcem listopada, a zawarte w nim in-

formacje dotycz¹cem.in. bazy turystycz-
nej, walorów turystyczno-krajobrazo-

wych przyczyni¹ siê do promocji powia-
tu ropczycko-sêdziszowskiego równie¿
poza granicami naszego regionu.

INNE

� Zarz¹dPowiatu wyrazi³ zgodê na udzia³
i opracowanie w ramach programu

Ograniczenie skutków niepe³nospraw-
no�ci ze �rodkówPFRONprojektu pn.:

�Wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjne-
go�.G³ównymza³o¿eniemprojektu jest
utworzenie wypo¿yczalni sprzêtu reha-

bilitacyjnego dla potrzebmieszkañców
powiatu ropczycko � sêdziszowskiego.

� Maj¹c na wzglêdzie poprawê jako�ci i
dostêpno�ci do specjalistycznej i pod-

stawowej opieki zdrowotnej na terenie
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,

poprzez zakup nowoczesnego sprzêtu

medycznego oraz podniesienie kwalifi-
kacji kadry medycznej � Rada Powiatu
zatwierdzi³a projekt uchwa³y o zawarcie

umowypartnerskiej zZOZwRopczycach
i Fundacj¹OjcaPio wSêdziszowieM³p.

Celem tak zawartej umowy jest z³o¿enie
wniosku o dofinansowanie ze �rodków

MechanizmuFinansowegoEuro-

pejskiegoObszaruGospodarcze-
go oraz Norweskiego Mechani-

zmuFinansowegowzakresiePrio-
rytetu �Opieka zdrowotna i opie-
ka nad dzieckiem � dla projektu

pn.�Zwiêkszeniedostêpno�ci i ja-
ko�ci dospecjalistycznej i podsta-

wowej opieki medycznej na tere-
nie Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego�.W ramachprojektu

planowany jest zakupnowoczesne-
go sprzêtu medycznego pod po-

trzebykardiologii i onkologii oraz
zorganizowanie specjalistycznych
szkoleñmaj¹cych na celu uzyska-

nie certyfikatów do obs³ugi tych
urz¹dzeñ.

� 4 listopada 2005 r. odby³a siê XXV zwy-
czajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-

Sêdziszowskiego. Podczas Sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:

Uchwa³a Nr XXV/155/05 w sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkaniowych w

DomuNauczyciela w Ropczycach.

Uchwa³aNrXXV/156/05w sprawie za-

warcia umowy partnerskiej pomiêdzy
PowiatemRopczycko-Sêdziszowskim a

Zespo³emOpiekiZdrowotnejw Ropczy-
cach oraz Fundacj¹ im. Ojca Pio w Sê-
dziszowieM³p.

Uchwa³a Nr XXV/157/05 w sprawach

finansowych.

Uchwa³aNrXXV/158/05wsprawach fi-

nansowychdotycz¹cych termomoderni-
zacji budynkówu¿yteczno�cipublicznej.

Uchwa³a Nr XXV/159/05 w sprawie
zmianyuchwa³yw³asnejNrXX/120/05

z dnia 15marca 2005 r. okre�laj¹cej za-
dania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,

na któreprzeznacza siê �rodki z PFRON
w2005 r.

Uchwa³aNrXXV/160/05 w sprawie za-
ci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego

na finansowanie inwestycji powiatu.

Uchwa³a Nr XXV/161/05 w sprawie

wprowadzenia zmianwbud¿ecie powia-
tu na 2005 r.

Uchwa³aNrXXV/162/05 w sprawie za-
twierdzenia planu pracy i kontroli Ko-

misji Rewizyjnej na 2006 r.

Inf. w³asna
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Obchody �wiêta niepodleg³o�ci w Sêdziszo-

wie M³p. rozpocz¹³ przemarsz do ko�cio³a
parafialnego, gdzieMszê �w., pod przewod-

nictwem ks. pra³ata Stanis³awa Ryby � pro-
boszcza parafii p.w. Narodzenia NMP w Sê-

dziszowie M³p. koncelebrowali ojcowie Ka-

pucyni: O. Hieronim Warachim, O. Jerzy
Paj¹k � by³y gwardian klasztoru w Sêdziszo-

wie M³p., O. Boles³aw Kanach, O. Jacek
Kania �magister postulatu w klasztorzeOO.

Kapucynów w Rozwadowie, O. Micha³

Draus � gwardian klasztoru w Sêdziszowie
M³p., O. £ukasz Stec � magister nowicjatu

oraz ks. Krzysztof Gac. Podczas nabo¿eñ-

stwa ojciec Hieronim Warachim wyg³osi³
podnios³¹, patriotyczn¹ homiliê, któr¹ ze-

brani w �wi¹tyni nagrodzili gor¹cymi okla-
skami.

PoMszy �w. i z³o¿eniu kwiatów pod obe-

liskiempo�wiêconymks. JerzemuPopie³usz-
ce, nast¹pi³ przemarsz do ko�cio³a oo. Ka-

pucynów, gdzie ks. pra³at Stanis³awRyba po-
�wiêci³ tablicê pami¹tkow¹, ods³oniêt¹ przez

siostrê upamiêt-

nionego boha-
tera o. Adama

Jakubka � Wan-
dê Wojdon.

O. Adam

podczas II wojny
�wiatowej do-

browolnie zg³o-
si³ siê na wywóz

z kraju na przy-

musowe roboty
do Niemiec.

Tam, na co dzieñ pracuj¹c jako parobek, z
nara¿eniem ¿ycia prowadzi³ pracê duszpa-

stersk¹ w�ród Polaków. Jego losy opisa³ o.

Hieronim Warachim w ksi¹¿ce �Kapucyn,
kap³an-robotnik�. Tak¿e na ³amach Biule-

tynu Sêdziszowskiego prezentowana by³a syl-
wetka o. Adama w nr 1/1999 i 12/2004.

Pod tablic¹ z³o¿one zosta³y kwiaty, a w

imieniumieszkañcówWolicy£ugowej i krew-
nych, g³os zabra³ siostrzeniec o. AdamaWie-

s³awWojdon: -dla spo³eczno�ci Wolicy £ugowej

i rodziny ojca Adama Jakubka ten akt po�wiêce-
nia tablicy pami¹tkowej to czas wyj¹tkowy. Z tego
wzglêdu ksiê¿om, sponsorom epitafium, wszyst-
kim uczestnikom tej patriotycznej uroczysto�ci, a
w szczególno�ci ojcu Hieronimowi, jednocze�nie
ojcu tego i nie tylko tego dzie³a, chcê z³o¿yæ serdecz-
ne podziêkowania za pamiêæ o jednym z synów tej

Nie wolno zapominaæ o historii! � wo³a³ z ambony o. Hieronim WNie wolno zapominaæ o historii! � wo³a³ z ambony o. Hieronim WNie wolno zapominaæ o historii! � wo³a³ z ambony o. Hieronim WNie wolno zapominaæ o historii! � wo³a³ z ambony o. Hieronim WNie wolno zapominaæ o historii! � wo³a³ z ambony o. Hieronim Warachimarachimarachimarachimarachim
podczas uroczystego nabo¿eñstwa, odprawionego w ko�ciele parafialnym p.wpodczas uroczystego nabo¿eñstwa, odprawionego w ko�ciele parafialnym p.wpodczas uroczystego nabo¿eñstwa, odprawionego w ko�ciele parafialnym p.wpodczas uroczystego nabo¿eñstwa, odprawionego w ko�ciele parafialnym p.wpodczas uroczystego nabo¿eñstwa, odprawionego w ko�ciele parafialnym p.w.....
Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. z okazji 87.rocz-Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. z okazji 87.rocz-Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. z okazji 87.rocz-Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. z okazji 87.rocz-Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. z okazji 87.rocz-
nicy odzyskania niepodleg³o�ci. I nie tylko wo³a³, ale da³ przyk³ad jak pa-nicy odzyskania niepodleg³o�ci. I nie tylko wo³a³, ale da³ przyk³ad jak pa-nicy odzyskania niepodleg³o�ci. I nie tylko wo³a³, ale da³ przyk³ad jak pa-nicy odzyskania niepodleg³o�ci. I nie tylko wo³a³, ale da³ przyk³ad jak pa-nicy odzyskania niepodleg³o�ci. I nie tylko wo³a³, ale da³ przyk³ad jak pa-
miêæ histormiêæ histormiêæ histormiêæ histormiêæ historyczn¹ kultywowaæ � to z Jego inicjatywy 11 listopada 2005 ryczn¹ kultywowaæ � to z Jego inicjatywy 11 listopada 2005 ryczn¹ kultywowaæ � to z Jego inicjatywy 11 listopada 2005 ryczn¹ kultywowaæ � to z Jego inicjatywy 11 listopada 2005 ryczn¹ kultywowaæ � to z Jego inicjatywy 11 listopada 2005 r. od-. od-. od-. od-. od-
s³oniêta zosta³a w ko�ciele oo. Kapucynów tablica po�wiêcona bohaterskie-s³oniêta zosta³a w ko�ciele oo. Kapucynów tablica po�wiêcona bohaterskie-s³oniêta zosta³a w ko�ciele oo. Kapucynów tablica po�wiêcona bohaterskie-s³oniêta zosta³a w ko�ciele oo. Kapucynów tablica po�wiêcona bohaterskie-s³oniêta zosta³a w ko�ciele oo. Kapucynów tablica po�wiêcona bohaterskie-
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kich. Chroñmy pamiêæ przesz³o�ci dla przysz³o�ci!
Rodzina o. Adama Jakubka przekaza³a

oo. Kapucynom naczynia liturgiczne, któ-
rych u¿ywa³ kap³an-robotnik, prowadz¹c

pracê duszpastersk¹ w Niemczech, a tak¿e

ornat, jako wyraz podziêkowania za zorga-
nizowanie uroczysto�ci.

Nastêpny punkt uroczysto�ci to prze-
marsz naRynek, gdzie delegacje z³o¿y³y wieñ-

ce pod tablicami po�wiêconymi naszym ro-

dakom, poleg³ym w walkach o wolno�æ.
W�ród sk³adaj¹cych ho³d bohaterom byli:

- przedstawiciele samorz¹du gminnego:
Burmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Bur-

mistrza El¿bieta �winiuch i Przewodnicz¹-

cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ.
- reprezentanci samorz¹du powiatowego:

Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski, Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej Mi-

chalski, Zastêpca Przewodnicz¹cegoRady

Powiatu W³adys³aw Szczêch, dr Zbigniew
Ziêtek,

- przedstawiciele Policji i Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej

- cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów RP i

By³ych Wiê�niów Politycznych
- delegacje ze szkó³: Zespo³u Szkó³ Zawo-

dowych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Gimnazjum im.por. Karola Chmiela w Za-

gorzycach Grn., Gimnazjum im. K.K. Ba-
czyñskiegowSêdziszowieM³p., Szko³y Pod-

stawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.

W uroczysto�ciach wziê³y udzia³ delega-
cje i poczty sztandarowe organizacji kom-

batanckich, zak³adów pracy, szkó³ oraz jed-
nostek OSP. Nie zawiedli harcerze z ZHR,

pe³ni¹cy wartê honorow¹ w miejscach pa-

miêci narodowej, sporo by³o mieszkañców
miasta i gminy, a szcze-

gólnie cieszy³ widok
ca³ych rodzin, bior¹-

cych udzia³ w uroczy-

sto�ci. Tradycyjnie,
oprawê muzyczn¹ za-

pewni³a orkiestra dêta
WSK w Rzeszowie,

która na zakoñczenie

obchodów 87. roczni-
cy odzyskania niepod-

leg³o�ci da³a krótki
koncert pie�ni patrio-

tycznych.

Benedykt CzapkaUroczysty przemarsz do ko�cio³a parafialnego. Fot. B. Czapka (4)

Kombatanci przed obeliskiem ku czci ks. Jerzego Popie³uszki.
Delegacja sêdziszowskiego samorz¹du sk³ada ho³d poleg³ym
za Ojczyznê.

ziemi. W tym dzia³aniu jeszcze istotniejsze wydaje
siê przes³anie, jakie ta uroczysta chwila dla nas
niesie, a dotycz¹ce jedno�ci ducha, solidaryzmu
spo³ecznego i obrony warto�ci, jakie zawarto na
sztandarach przodków naszych, a wyra¿one w
trzech, jak¿e istotnych dla zachowania to¿samo�ci
narodowej s³owach � �Bóg, Honor, Ojczyzna�.
¯yczmy sobie, by te s³owa i tre�ci zawarte w epita-
fium g³êboko zapad³y w serca i umys³y nas wszyst-
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Przewielebny Ksiê¿e pra³acie, czcigodni bra-
cia kap³ani, szanowni przedstawiciele w³adz lo-
kalnych z panem burmistrzem na czele, Rodacy.

Wprowadzeniem w nasz¹ refleksjê w dzisiej-
sze �wiêto narodowej Niepodleg³o�ci, niech nam
bêd¹ s³owa ksiêdza Piotra Skargi z jego kazania o
mi³o�ci ojczyzny. Cytujê: �Nad wszystkie matki,
czci i poszanowania godna jest Ojczyzna. Onê
mi³uj¹c, sami siebie mi³ujemy.�

Dzieñ 11 listopada roku 1918 zapisa³ siê na
kartach dziejów naszego narodu jako �Dzieñ Nie-
podleg³o�ci�, st¹d dzisiejsze �wiêto niepodleg³o�ci.
Straci³a niegdy� Polska swoj¹ niepodleg³o�æ i na-
sta³y d³ugie lata niewoli. Zaborczo�æ naszych s¹-
siadów podzieli³a siê Polsk¹ i rozdar³a j¹ na trzy
czê�ci. Rozbiory Polski to by³ dopust bo¿y na nasz
naród, ale przyczyni³y siê do tego te¿: samowola
Polaków, liberum veto, k³ótnie, prywata i egoizm
mo¿now³adców. Jednym s³owem brak³o mi³o�ci
Ojczyzny. Tak powsta³a tzw. �Targowica� i s³u-
¿alczo�æ wobec Moskwy. Przepad³a wspania³a
Konstytucja 3Maja, nasta³y d³ugie lata niewoli,
bo nie us³uchali Polacy ksiêdza Skargi, który
wo³a³: �Kto kocha Ojczyznê, siebie mi³uje, a kto
Ojczyznê zdradza, siebie samego w kajdany nie-
woli zakuwa.�

Naród cierpia³, ale nie traci³ ducha. Pozosta-
³a w narodzie wiara w Boga, czuwa³a nad nim
Bo¿a Opatrzno�æ i niezawodna opieka Bogarodzi-
cy Maryi Królowej Polski. Opatrzno�æ Bo¿a przy-
s³a³a wiernemu narodowi polskiemu wielu boha-
terów, prawdziwych patriotów, którzy byli gotowi
daæ ¿ycie za wolno�æ Ojczyzny, a dla jej mi³o�ci
po�wiêciæ wszystkie talenty, jakimi ich Bóg obda-
rzy³.Mo¿na by przytoczyæ d³ug¹ litaniê ludzi ofiar-
nych, którzy ca³ym sercem, a¿ do ofiary z ¿ycia,
kochali Polskê. Mo¿na zacz¹æ od Tadeusza Ko-
�ciuszki, poprzez wielkich wieszczów narodowych,
budowniczych kultury polskiej, �wiêtych Ko�cio³a
Katolickiego, wytrawnych dyplomatów, walecz-
nych rycerzy, a¿ po marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
i jego Legiony. Kiedy za� przysz³a, przepowiada-
na przez wieszczów chwila, z martwych powsta³a
wolna, niepodleg³a Rzeczpospolita Polska. Na
mapê Europy powróci³a POLSKA.W narodzie
obudzi³ siê duch. I z entuzjazmem budowano od-
rodzon¹ Ojczyznê, Polskê.

By³em wtedy dzieckiem, lecz wzrasta³em w³a-
�nie w latach, gdy odradza³a siê Polska. Mogê
wiêc powiedzieæ, ¿e jestem �wiadkiem wspania³ej
karty historii, odradzania siê Ojczyzny.

Ale przyszed³ rok 1939, gro�ne systemy poli-
tyczne: niemiecki rasizm, i sowiecki komunizm,
po³¹czone z tradycyjn¹ zaborczo�ci¹ naszych s¹-
siadów ze wschodu i zachodu, sta³y siê now¹ przy-
czyn¹ utraty niepodleg³o�ci, i zagrozi³o nowym
wymazaniem Polski z mapy Europy, a nawet
zupe³nego zniszczenia narodu polskiego. Wcale
siê o tym nie mówi, ma³o jest to znane opinii
publicznej, ale Polski Instytut Pamiêci Narodo-
wej ma dokumenty o wielkiej naradzie NKWD i
GESTAPO, która siê odby³a 22 lutego 1940 roku
w Zakopanem. Tam to Zwi¹zek Radziecki wraz z
faszystowskimi Niemcami wspólnie uradzili jak
Polski Naród zupe³nie �ausroten�, zupe³nie znisz-
czyæ. Zgodnie z podjêtymi tam ustaleniami, w za-
chodniej Polsce, nazwanej Generalnym Guber-
natorstwem, zaczê³y siê wielkie aresztowania, po-
wsta³y obozy zniszczenia, zaczê³y dymiæ kominy
krematoriów, deportacja polskiej m³odzie¿y na przy-
musowe roboty w Niemczech.

Anawschodnich terenachPolski, zagrabionych
przez Zwi¹zekRadziecki, nast¹pi³y równie¿ areszto-
wania i wywóz polskiej ludno�ci na Sybir, do Ka-
zachstanu, na zag³adê.Wtedy zapad³a decyzjaKa-
tynia i zupe³nego wyniszczenia Narodu Polskiego.

Jeszcze dzi�, jako �wiadek historii, widzê d³u-
gie, z towarowych wagonów z³o¿one poci¹gi, które
wlok³y Polaków na wschód. Jeszcze s³yszê ten p³acz
i lament deportowanych, a w uszach mi szumi
ryk transsyberyjskich lokomotyw, stanowi¹cy t³o
muzyczne dramatu Polaków. To jest historia i o
niej zapominaæ nie wolno. Tê prawdê historyczn¹
nale¿y stale przekazywaæ polskim dzieciom i pol-
skiej m³odzie¿y, a szczególnie przy takiej okazji jak
narodowe �wiêto niepodleg³o�ci.

Haniebnym �wiadectwem decyzji wspó³pracy
Zwi¹zku Radzieckiego z Niemcami jest to co siê
dzia³o w lasach Trzebuski, niedaleko od Sêdziszo-
wa. Wtedy gdy fa³szywa propaganda wmawia³a
w naiwnych Polaków, ¿e ZSRR idzie nam na
pomoc, wtedy gdy w Warszawie trwa³o powsta-
nie, gdy Niemcy burzyli nasz¹ stolicê i w okrutny
sposób mordowali Polaków, wtedy, w miesi¹cach
od lipca do wrze�nia 1944 roku, w Trzebusce ko³o
Soko³owaMa³opolskiego, NKWDmordowa³o pol-
skich ¿o³nierzy Armii Krajowej Okrêgu Lwowskie-
go. Niech o tym wiedz¹ Polaków pokolenia. Tam,
w dziewiêciu rowach d³ugich na 12 metrów, sze-
rokich na dwa metry i dwa metry g³êbokich, zabi-
to oko³o tysi¹ca ¿o³nierzy Armii Krajowej. A s¹ na
to dokumenty nie byle gdzie, gdy¿ w Kijowie w
ArchiwumRewolucji Pa�dziernikowej. Wie o tym
Rzeszowski Instytut Pamiêci Narodowej.

Bolesna prawda historyczna, o której nie
wolno zapominaæ.

Na szczê�cie mamy dowody czuwaj¹cej nad
PolskimNarodemBo¿ej Opatrzno�ci, która na ten
ciê¿ki czas pos³a³a narodowi polskiemu nowych
patriotów, bohaterów walcz¹cych o wolno�æ i nie-
podleg³o�æ Polski. I znów mo¿na by wyliczaæ lita-
niê Polaków walcz¹cych za Ojczyznê na wszyst-
kich frontach �wiata: i Tobruk, i Narwik i Monte
Cassino... A w kraju, w walce z wrogami narodo-
wi przewodzi³o dowództwo Armii Krajowej, wspie-
rane niez³omnym duchem Narodu i nowymi bo-
haterami. Do�æ tylko wspomnieæ �wiêtego O.Mak-
symiliana Kolbe, ksiêdza arcybiskupa krakowskie-
go Adama Stefana Sapiehê, S³ugê Bo¿ego kardy-
na³a StefanaWyszyñskiego, S³ugê Bo¿ego ksiêdza
Jerzego Popie³uszkê, a na koniec S³ugê Bo¿ego Jana
Paw³a II.

Tak szybko zapomina
siê niedawne dzieje nasze-
go narodu. Jest w tym in-
tencja wrogówOjczyzny, by
w Polakach gasiæ ducha
narodowego. Tego ducha
zatruwa siê na ró¿ne spo-
soby, w dzieciach, m³odzie-
¿y, w ¿yciu rodzinnym, w
propagandzie rozpusty, sek-
sualizmu iwszelkiego rodza-
ju niemoralno�ci... A �na-
rodu duch zatruty, to naj-
wiêkszy bólów ból�. Nie wol-
no traciæ pamiêci narodo-
wej, nie wolno nam wspó³-
pracowaæ z propagand¹
globalistycznego liberali-
zmu. Broniæ nam trzeba
ducha. Dlatego wo³am ze

Skarg¹: �Nad wszystkie matki, godna jest umi³o-
wania Ojczyzna.� Bo: �Ojczyzna moja to ta zie-
mia droga, gdziem ujrza³ s³oñce i gdziem pozna³
Boga. Gdzie ojciec, matka i gdzie bracia mili w
polskiej mnie mowie pacierza uczyli!�

W³a�nie dlatego dzi�, w �wiêto Niepodleg³o�ci,
pragniemy przypomnieæ starszemu pokoleniu, i
wskazaæ pokoleniom które nastêpuj¹, wielkiego
bohatera narodowego, syna Ziemi Sêdziszowskiej,
kap³ana-patrioty, który nad ¿ycie kocha³ matkê
Ojczyznê. A by³ nim pochodz¹cy z Wolicy £ugo-
wej cz³onek zakonu Kapucynów O. ADAM JA-
KUBEK. Po skoñczonej Mszy �wiêtej pójdziemy w
uroczystym pochodzie do klasztornego ko�cio³a,
gdzie zostanie ods³oniêta i po�wiêcona tablica upa-
miêtniaj¹ca, tê bohatersk¹ postaæ wielkiego pol-
skiego kap³ana, zakonnika. Niech tê tablicê od-
wiedzaj¹, niech czytaj¹ zapisan¹ naniej tre�æ obec-
ne i przysz³e pokolenia. Niech siê ucz¹ ofiarnej
mi³o�ci Boga, Ojczyzny i ludzi.

O. ADAM JAKUBEK wszed³ do historii Pol-
ski, Ko�cio³a Katolickiego, Ziemi Sêdziszowskiej i
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Kiedy
podczas drugiej wojny �wiatowej Niemcy masowo
porywali i wywozili do swego kraju polsk¹ m³o-
dzie¿ na przymusowe roboty, wtedy O. Adam Ja-
kubek dobrowolnie, z nara¿eniem ¿ycia pojecha³
do Niemiec, pracowa³ jako parobek, by równocze-
�nie skrycie roztaczaæ duszpastersk¹ opiekê nad
Rodakami. I spe³ni³ têmisjê wzorowo, o czymnawet
napisano w ksi¹¿ce niemieckiej pod tytu³em :
�ZWANGSARBEITER�, czyli Przymusowi Ro-
botnicy. Wróci³ do kraju odznaczony przez Rz¹d
Polski na Emigracji licznymi orderami, a w�ród
nich �Z³otym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami.�

Jego ¿yciorys i bohatersk¹ postawê opisa³em w
ksi¹¿ce pod tytu³em �KAPUCYN, KAP£AN,
ROBOTNIK.�

Rodacy! O. Adam Jakubek jest dla nas wzo-
rem umi³owania Ojczyzny. Gdy wspó³cze�nie za-
miera duch patriotyzmu, szczególnie w�ród m³o-
dego pokolenia, trzeba temu pokoleniu wskazy-
waæ wzory jak kochaæ Boga, ludzi, Ojczyznê .Niech
rodzice, wychowawcy, prowadz¹ dzieci przed tê
tablicê, niech ich ucz¹, ¿e �Nad wszystkie Matki
czci i poszanowania godna jest Ojczyzna�, ¿e �Oj-
czyznê mi³uj¹c, sami siebie mi³ujemy�.

Oby�my wszyscy, zawsze i wszêdzie kochali
nasz¹ MATKÊ POLSKÊ i dawali w czynach
dowody tej mi³o�ci. AMEN.

Kazanie wyg³oszone przez O. Hieronima WKazanie wyg³oszone przez O. Hieronima WKazanie wyg³oszone przez O. Hieronima WKazanie wyg³oszone przez O. Hieronima WKazanie wyg³oszone przez O. Hieronima Warachimaarachimaarachimaarachimaarachima
podczas Mszy �wiêtej w dniu 11 listopada 2005 rpodczas Mszy �wiêtej w dniu 11 listopada 2005 rpodczas Mszy �wiêtej w dniu 11 listopada 2005 rpodczas Mszy �wiêtej w dniu 11 listopada 2005 rpodczas Mszy �wiêtej w dniu 11 listopada 2005 r.....

z okazji �wiêta Niepodleg³o�ciz okazji �wiêta Niepodleg³o�ciz okazji �wiêta Niepodleg³o�ciz okazji �wiêta Niepodleg³o�ciz okazji �wiêta Niepodleg³o�ci

Naczynia liturgiczne u¿ywane przez o. Adama Jakubka podczas duszpasterstwa konspi-
racyjnego w Niemczech. Fot. W. Wojdon
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Panie Po�le, przed kilkoma dniami

w telewizji przedstawiono wyniki ba-

dañ, z którychwynika, ¿e ponad 80%

Polaków �le ocenia polityków, 77%
�le ocenia sejm, a Pan mimo to zde-

cydowa³ siê wej�æ w �wiat wielkiej

polityki � co sk³oni³o Pana do podjê-

cia takiej decyzji?

My�lê, ¿e wyniki tych badañ s¹ efek-

temdotychczasowychpostaw i zachowañ

polityków dla których najwa¿niejszy by³

interes osobisty. Ja w swoimdotychczaso-

wym ¿yciu kierowa³em siê zasad¹, ¿e in-
teres osobisty jest wa¿ny, ale w przypad-

ku pe³nienia funkcji publicznej najwa¿-

niejszy jest interes ogó³u. Kiedy by³em

nauczycielemnie zwa¿a³emna to, ¿e nie

mam p³acone za zajêcia pozalekcyjne.
Widz¹c zainteresowanie uczniów nie

patrzy³em ani na czas, ani na pieni¹dze.

Nagrod¹ dla mnie by³y wyniki i sukcesy

uczniów, którzy osi¹gali laury w ró¿nych

olimpiadach i konkursach. Podobnie
by³o w mojej pracy urzêdniczej i samo-

rz¹dowej. Swojego czasu i zaanga¿owa-

nia nigdy nie przelicza³em na z³otówki.

Nagrod¹ dla mnie by³a liczba pozytyw-

nie za³atwionych spraw, daj¹cych satys-
fakcjê zwyk³ym ludziom. Bycie polity-

kiem, pe³nienie funkcji publicznej to

nic innego jak s³u¿ba ludziom.Obecnie

jakopose³, posiadaj¹cy do�wiadczenie sa-

morz¹dowe i o�wiatowe chcêwp³ywaæ na
kszta³t polskiego systemuprawnego i po-

litycznego, tak by ka¿dymóg³ czuæ, ¿e in-

stytucje pañstwowe s¹ �zwrócone twarz¹

do Obywatela�. Od dwóch lat jestem

cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwo�ci. Je-
stem przekonany, ¿e wspólnie z kolega-

mi z Prawa i Sprawiedliwo�ci uda siê

zmieniæ dotychczasowy obraz polityków

jaki funkcjonuje w spo³eczeñstwie.Mam

nadziejê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych czte-
rech lat ocena polityków i Sejmu bêdzie

o wiele korzystniejsza ni¿ ta obecnie po-

dana przez Pana.

Czy uwa¿a Pan, ¿e dotychczasowe
dokonania zawodowe i samorz¹do-

we daj¹ Panu wystarczaj¹c¹ wiedzê

do pe³nienia mandatu pos³a?

Do koñca nie jestem o tym przeko-
nany. Uwa¿am, ¿e moje do�wiadczenie

jako nauczyciela i samorz¹dowca bêd¹

mi bardzo przydatne w pracy parlamen-

tarnej. Równie¿ moje wykszta³cenie po-

winnomi bardzopomócwnale¿ytymwy-
pe³nianiu funkcji pos³a. Posiadam wy-

kszta³cenie historyczne. Ukoñczy³em

równie¿ studia administracyjne na Uni-

wersytecie Jagielloñskim i europeistykê

na Uniwersytecie Rzeszowskim. W

moimprzekonaniu nie jest �le.Mamna-

dziejê, ¿e uda mi siê po³¹czyæ teoriê z
praktyk¹. Namoj¹ pracê w parlamencie

patrzê z optymizmem.

Jednym z podstawowych celów no-

wego rz¹du, utworzonego przez
pañsk¹ partiê Prawo i Sprawiedli-

wo�æ, jest moralna odnowa pañstwa,

tymczasem musi on korzystaæ z po-

parcia Andrzeja Leppera, cz³owieka

kandydatów, to pos³owie PiS nie kwestio-

nowali przedstawionychpropozycji przez

poszczególne kluby. Dlatego i ja popar-

³emLeppera z Samoobrony, ale równie¿
Olejniczaka z SLD,Kalinowskiego z PSL,

Komorowskiego z POorazKotlinowskie-

go z LPR.

Jakimi sprawami chce siê Pan zajmo-

waæ w parlamencie?

Zosta³em powo³any w sk³ad Komisji

Obrony Narodowej oraz Komisji Edu-

kacji Nauki i M³odzie¿y. Komisja Edu-
kacji M³odzie¿y i Nauki jest t¹ komisj¹,

gdzie moje do�wiadczenia zawodowe i

kwalifikacje pozwol¹ osi¹gn¹æ jakie�

wymierne korzy�ci dla �rodowisk zwi¹-

zanych z o�wiat¹. Do za³atwienia jest wie-
le spraw systemowych, takich jak egza-

miny zewnêtrzne, awans zawodowy na-

uczycieli, funkcjonowaniema³ych szkó³

zw³aszcza w �rodowiskach wiejskich,

szkolnictwo zawodowe i wiele innych.
Chcê przenie�æ tu swoje do�wiadczenia

i byæ wspó³twórc¹ lepszego systemu

o�wiatowego.

Natomiast je�li chodzi o drug¹ ko-

misjê, to znalaz³em siê w niej w zwi¹zku z
kompromisemparlamentarzystów PiS-u

z Podkarpacia. Uznali�my bowiem, ¿e

przedstawiciele Podkarpacia powinni

zasiadaæ w komisjach istotnych dla na-

szego regionu. Uznaj¹c, ¿e na naszym
terenie istotnym jest problem Obrony

Narodowej, w wyniku rozmów z moimi

przyjació³mi podj¹³em siê zadania repre-

zentowania naszego województwa w tej

w³a�nie komisji. Nie czujê siê ekspertem
w tej dziedzinie.Wierzê jednak, ¿emoje

cz³onkostwow tej komisji przyniesie Pod-

karpaciu wymiern¹ korzy�æ.

na którym ci¹¿¹ wyroki s¹dowe, oraz

jego wspó³pracowników, przeciw

którym tocz¹ siê postêpowania s¹do-

we � czy s¹ to w³a�ciwi partnerzy do

moralnej odnowy, tym bardziej, ¿e

jeszcze do niedawna bracia Kaczyñ-
scy wyra¿ali siê o Samoobronie i jej

liderze zdecydowanie negatywnie?

Co do Andrzeja Leppera i pos³ów

Samoobrony, to trzeba pamiêtaæ, ¿e tych
ludzi kto� wybra³. S¹ oni reprezentanta-

mi kilku milionów ludzi. Dlaczego g³o-

sowa³em na Andrzeja Leppera na wice-

marsza³ka SejmuRP, chocia¿ nie jestem

jego sympatykiem? Chodzi³o tu o zreali-
zowanie idei Prawa i Sprawiedliwo�ci,

¿eby ka¿de ugrupowanie mia³o swego

przedstawiciela w PrezydiumSejmu. Jest

to z jednej strony wyraz szacunku do

przedstawicieli wszystkich ugrupowañ,
z drugiej za� jest to bardzo uczciwew sto-

sunku do wszystkich wyborców. Jestem

zdecydowanym zwolennikiem takiego

w³a�nie traktowaniamniejszych klubów,

tym bardziej, ¿emoje uwagi co do funk-
cjonowania samorz¹dów w tym zakresie

s¹ bardzo krytyczne (mam na uwadze

Radê Miejsk¹ w Ropczycach oraz Radê

Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,

gdzie przedstawiciele PSL i SLDnie dali
takiej szansy przedstawicielom ugrupo-

wañprawicowych). Kiedywszystkie ugru-

powania parlamentarne zg³osi³y swoich
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Program nowego rz¹du przewiduje

reformê dziedziny Panu najbli¿szej

� o�wiaty, co niepokoi wielu nauczy-

cieli, obawiaj¹cych siê zmian w Kar-
cie Nauczyciela, a nawet jej likwida-

cji. Czy te obawy s¹ s³uszne?

Obawy nauczycieli s¹ bezpodstawne.

Bardzo niepokoj¹mnie informacje o su-
gestiachZwi¹zkuNauczycielstwaPolskie-

go, ¿e zlikwidowana zostanie Karta Na-

uczyciela. Wynikaj¹ one z niezrozumie-

nia sytuacji. Je¿eli mówimy o tym, ¿e nie

bêdzieKartyNauczyciela tow takimkon-
tek�cie, ¿e w tej chwili obowi¹zuj¹ dwie

ustawy reguluj¹ce sprawyo�wiaty:Ustawa

o systemie o�wiaty i Karta Nauczyciela.

Mo¿liwe, ¿enaszedzia³ania zmierzaæbêd¹

do tego, by stworzyæ jedn¹ ustawê, w któ-
rej znajd¹ siê zapisy zobydwuaktówpraw-

nych. Awiêc nie likwidacjaKartyNauczy-

ciela, ale stworzenie jednej ustawywmiej-

sce dwóchdotychczas istniej¹cych.Nato-

miast je¿eli chodzi o szczegó³owe rozwi¹-
zania, to dla przyk³adu podam i¿ bêd¹

prowadzone prace nad przywróceniem

wcze�niejszych emerytur nauczycieli,

kwestie uproszczenia procedur i ograni-

czenia dokumentacji zwi¹zanej z awan-
semzawodowym,nadzorempedagogicz-

nym.Wa¿nymzadaniembêd¹prace zwi¹-

zane z wyrównywaniem szans edukacyj-

nychdzieci im³odzie¿y, lepszym funkcjo-

nowaniemegzaminówzewnêtrznych, czy
te¿ zwróceniemuwagi naw³a�ciwe kszta³-

cenie zawodowe.

Plany PiS zak³adaj¹ wzrost wydatków

na Policjê, wojsko, ochronê zdrowia,
powo³anie nowych urzêdów (m.in.

antykorupcyjnego), przebudowê

wielu istniej¹cych, rozbudowê sfery

socjalnej, a jednocze�nie obni¿enie

podatków, wprowadzenie ulg proro-
dzinnych � s¹ to ogromne koszty, a

gdzie rz¹d bêdzie szuka³ dochodów,

na pokrycie tych wydatków?

Przede wszystkim chcemy wdro¿yæ
program �oszczêdne pañstwo�, który

przyniesie znacz¹ce oszczêdno�ci. Ow-

szem, maj¹ powstaæ instytucje, maj¹ce

s³u¿yæ oczyszczeniu pañstwa ze z³ych na-

wyków, ale z drugiej strony ta rozdêta
administracja, która teraz jest, bêdzie

ograniczona. Zlikwidowane zostan¹ de-

legatury urzêdów centralnych, pewne

instytucje zostan¹ po³¹czone, jak np.

Agencja Rynku Rolnego i Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

� to jest jedno �ród³o pieniêdzy. A dru-

ga rzecz, to rozwój, który damiejsca pra-

cy. Temu s³u¿y zmniejszenie wysoko�ci

podatków. Wierzymy, ¿e obni¿enie po-

datków pomo¿e przedsiêbiorcom, któ-

rzy utworz¹ miejsca pracy. Gdy przybê-
dzie miejsc pracy, przybêdzie te¿ podat-

ników, a wiêc zwiêksz¹ siê dochody bu-

d¿etu. Ponadto chcemy wdro¿yæ pro-

grammieszkaniowy.Budownictwo jest ta-

kim �ko³em zamachowym� które pobu-
dza te¿ inne ga³êzie gospodarki. To spo-

woduje, ¿e bêdzie wiêcej pieniêdzy, któ-

re chcemy wykorzystaæ na cele spo³ecz-

ne, takie jak wyd³u¿enie urlopówmacie-

rzyñskich, tzw. �becikowe�, wsparcie dla
rolnictwa poprzez dop³atê do paliw lub

biopaliwa. Jestemprzekonany, ¿e �rodki

na te cele siê znajd¹, zreszt¹ wyliczenia

pani minister finansów i premieraMar-

cinkiewicza dowodz¹, ¿e jest tomo¿liwe
do zrealizowania. Oczywi�cie nie bêdzie

³atwo. Moim zdaniem ten program ma

szansê powodzenia.

3-4mlnmieszkañ w ci¹gu o�miu lat �
takie liczby zosta³y zapisane w pro-

gramie Prawa i Sprawiedliwo�ci � czy

to jest realne? To daje ponad 1000

mieszkañ dziennie.

Niew¹tpliwie jest to wysoki pu³ap.

Program rozwoju budownictwamieszka-

niowego sk³ada siê z trzech elementów:

budownictwa rynkowego � tu pañstwo

nie ingeruje � oraz budownictwa spo-
³ecznego i budownictwa socjalnego i tu

przewidujemy wprowadzeniemechani-

zmówwspieraj¹cych jego rozwój. Czy jest

to program realny? Podobne programy

realizowane by³y w innych krajach, np. w
Grecji czy wHiszpanii, co prawda w nie-

co innych warunkach, ale je¿eli tam siê

uda³o, to nie mo¿emy zak³adaæ, ¿e nam

siê nie uda. Gdy ten program zostanie

zrealizowany, je�li nawet nie w stu pro-
centach, to ju¿ bêdzie wiele, bo miesz-

kanie jest dobrem powszechnie oczeki-

wanym, zw³aszcza przez ludzim³odych.

Mieszkañcy naszego województwa w
sposób bezdyskusyjny poparli PiS w

wyborach parlamentarnych oraz Le-

cha Kaczyñskiego w wyborach pre-

zydenckich, my�lê, ¿e w tej chwili

oczekuj¹ znacz¹cego zainteresowa-
nia polityków problemami regionu,

st¹d moje pytanie: w jaki sposób i w

jakich konkretnych sprawach chce

Pan wspieraæ nasz region, nasz po-

wiat i szczególnie Sêdziszów M³p.?

Tak jakwspomnia³em, chcia³bymsku-

teczniedzia³aæwkomisjach i rozwi¹zywaæ

problemy, które dotykaj¹ samorz¹dy i lu-

dzi tumieszkaj¹cych. Pragnê podkre�liæ,

¿e parlamentarzy�ci podkarpaccy z Pra-

wa i Sprawiedliwo�ci za³o¿yli sobie �
³¹cznie zemn¹, ¿e bêdziemy robiæwszyst-

ko, abywzrós³ presti¿ Podkarpacia. Chce-

my, aby realizowane by³y tu wielkie inwe-

stycje, takie jak budowa autostrady, roz-

budowa lotniska Jasionce, budowa dro-
gi pó³noc-po³udnie. S¹ to ogromne in-

westycje i je¿eli uda siê je przeprowadziæ,

na pewno bêd¹ one napêdzaæ koniunk-

turê, bo dobra komunikacja powoduje,

¿e tu te¿mog¹ pojawiæ siê inwestorzy.
My�lê, ¿e istotne jest te¿ wspieranie

agroturystyki i wszystkich przedsiêwziêæ

z tym zwi¹zanych. Nasz region jest jesz-

cze nieska¿ony, zw³aszcza w porównaniu

z krajami zachodnimi i rozwój tej dzie-
dziny gospodarkimo¿e byæ nasz¹ szans¹.

Bêdziemy równie¿ zabiegaæ o to, by

niemia³ymiejsca próby wyprowadzenia

z regionu ró¿nych instytucji � do Krako-

wa czy Lublina, bo Podkarpacie jest wa¿-
nym elementem na scenie ¿ycia poli-

tycznego, spo³ecznego czy gospodarcze-

go.

Bêdziemy robiæ wszystko, aby te wy-

mienione przeze mnie inwestycje oraz
inne, mniejsze znalaz³y siê w Narodo-

wym Planie Rozwoju na lata 2007-2013,

sektorowych programach operacyjnych

i to co najwa¿niejsze w corocznych bu-

d¿etach pañstwa.
Oczywi�cie najwa¿niejszym zadaniem

pos³a jest tworzenie dobrego prawa dla

wszystkich.Mamtak¹nadziejê, ¿epoczte-

rech latach ka¿dy wyborca bêdzie móg³

stwierdziæ: jest lepiej, warto by³o posta-
wiæ na PiS.

Przed chwil¹ wyszed³ Pan z Konwen-

tuWójtów,Burmistrzów i StarostyPo-

wiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego
� czy jego uczestnicy maj¹ jakie�

szczególne oczekiwaniawobecPana?

Rzeczywi�cie, padaj¹ ju¿ pierwsze su-

gestiem.in. w sprawie zapory wKamion-
ce. Pewne zadania w tym zakresie reali-

zujeUrz¹dMarsza³kowski, wydajemi siê,

¿emo¿na by te¿ szukaæwsparcia finanso-

wego na ten cel w bud¿ecie pañstwa.

Oczywi�cie deklarujêwspó³pracê z samo-
rz¹dami w ich pozyskaniu. Je¿eli chce-

my co� dla tego �rodowiska zrobiæ, to nie

mo¿emy dzia³aæ samodzielnie. Wspól-

nie mo¿emy wiêcej.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³

Benedykt Czapka
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Dziêki pomys³owi fundatora �p.Alfreda

Kuku³ki i wysi³kowi grona zaanga¿owanych
osóbwpobli¿u Sêdziszowapojawi³ siê kolej-
ny znakhistorii � tablice po�wiêconemiesz-

kañcomWolicy Pia-

skowej poleg³ym w
czasie I i II wojny
�wiatowej. Pomnik

ten zosta³ umiesz-
czony w pobli¿u ist-

niej¹cego od wielu
latGrunwaldu� jed-
nego z wielu rozsia-

nych ponaszej gmi-
nie symboli przywi¹-

zaniaPolakówdohi-
storii i patriotycz-
nych zrywów.

Dzieñ po najwa¿niejszym dla odrodzo-
nejPolski �wiêcie, ogodz. 13.00ksi¹dzpra³at

Stanis³awRyba, w obecno�ci Burmistrza Sê-
dziszowaM³p. �KazimierzaKie³ba, Zastêpcy

Burmistrza El¿biety

�winiuch, Przewod-
nicz¹cego Rady

MiejskiejBogus³awa
Kmiecia, Sekretarza
Gminy Jana Maro-

nia, So³tysa Wolicy
Piaskowej Edwarda

Kuca, pocztu sztan-
darowego komba-
tantów i licznie zgro-

madzonych miesz-
kañców po�wiêci³

pomnik,któregowy-
mowa i znaczenie
przyczynia siêdowy-

chowania patriotycznegonarodu.

Ods³oniêcia tablic dokona³ Burmistrz
SêdziszowaM³p. wraz z synem fundatora p.
PiotremKuku³k¹.

Do tradycji wolno�ciowych i patriotycz-
nych nawi¹za³ ksi¹dz pra³at, mówi¹c o zna-

czeniuuroczysto�ci, takdla lokalnej spo³ecz-
no�ci, jak te¿ wychowaniam³odegopokole-
nia. Gratulowa³ pomys³odawcy i ¿yczy³, by

ten trwa³y znak pamiêci przyczyni³ siê do
utwierdzenia wszystkich Polakówwprzeko-

naniu, ¿e krew bohaterów nie jest przele-
wana na darmo.

Uczestnicy uroczysto�ci oddali ho³d

obroñcom ojczyzny, sk³adaj¹c pod pomni-
kiemwi¹zanki kwiatów i zapalaj¹c znicze.

Druga cze�æ uroczysto�cimia³amiejsce
w Domu Ludowym na Wolicy Piaskowej.
Zebrani w sali widowiskowej zaproszeni go-

�cie, uczniowie i nauczyciele szko³y podsta-
wowej a tak¿e mieszkañcy miejscowo�ci w

skupieniu uczestniczyli w apelu poleg³ych,
w trakcie którego przywo³ano osoby zapisa-
nena kamiennych tablicachpo�wiêconego

pomnika, z uwag¹ ws³uchiwali siê w s³owa
Burmistrza SêdziszowaM³p. i list p. Alfreda

Kuku³ki odczytany przez jego syna.
Tak p. Kazimierz Kie³b, jak i fundator

nawi¹zali w swoich s³owachdonieprzemija-

j¹cychwarto�ci, jakie wwychowanium³ode-
go pokolenia wystêpuj¹ dziêki godnej i od-

powiedzialnej postawie przodków.Czêstow
przemówieniachpojawia³o siêpojêcie lekcji
historii, której uczestnikami s¹ ci, którzy pa-

Listopadowe rozproszone s³oñce, wiatr w koronach pe³-Listopadowe rozproszone s³oñce, wiatr w koronach pe³-Listopadowe rozproszone s³oñce, wiatr w koronach pe³-Listopadowe rozproszone s³oñce, wiatr w koronach pe³-Listopadowe rozproszone s³oñce, wiatr w koronach pe³-
noletnich �wierków i granitowy kamieñ, na którym ludzkanoletnich �wierków i granitowy kamieñ, na którym ludzkanoletnich �wierków i granitowy kamieñ, na którym ludzkanoletnich �wierków i granitowy kamieñ, na którym ludzkanoletnich �wierków i granitowy kamieñ, na którym ludzka
rêka da³a �wiadectwo szacunku i pamiêci. Trêka da³a �wiadectwo szacunku i pamiêci. Trêka da³a �wiadectwo szacunku i pamiêci. Trêka da³a �wiadectwo szacunku i pamiêci. Trêka da³a �wiadectwo szacunku i pamiêci. Takie m.in. re-akie m.in. re-akie m.in. re-akie m.in. re-akie m.in. re-
kwizyty uczestniczy³y w uroczysto�ci, która odby³a siê 12kwizyty uczestniczy³y w uroczysto�ci, która odby³a siê 12kwizyty uczestniczy³y w uroczysto�ci, która odby³a siê 12kwizyty uczestniczy³y w uroczysto�ci, która odby³a siê 12kwizyty uczestniczy³y w uroczysto�ci, która odby³a siê 12
listopada 2005rlistopada 2005rlistopada 2005rlistopada 2005rlistopada 2005r. w W. w W. w W. w W. w Wolicy Piaskowej.olicy Piaskowej.olicy Piaskowej.olicy Piaskowej.olicy Piaskowej.

Kombatanci w towarzystwie ks. proboszcza St. Ryby.

Chwila zadumy przed pomnikiemmieszkañców Wolicy Piaskowej poleg³ych w wojnach �wiato-
wych.

Mieszkañcy Wolicy Piaskowej licznie wziêli udzia³ w uroczysto�ci.

Na scenie Domu Ludowego uczniowie Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej.
Fot. J. Maroñ (4)

miêækrwawychwojenmaj¹ci¹gleprzedocza-

mi, jak równie¿kilkuletnimieszkañcyWolicy
Piaskowej, uczestnicz¹cy w tej podnios³ej
uroczysto�ci. Kolejnympunktemprogramu

by³monta¿ s³owno-muzycznyprzygotowany
przez uczniówSzko³y PodstawowejwWolicy

Piaskowej, oparty na tekstach �ród³owych i
wierszachdotykaj¹cychbezpo�redniegood-
bioru z³a wojny i wymogu bohaterstwa.

Ostatniapiosenka� �Bia³y krzy¿�dobrze
wpisywa³a siê w potrzebê kultywowania pa-

miêci narodowej; na szczê�cienaWolicyPia-
skowej m³odsi i starsi mieszkañcy wiedz¹,
�kto pod nim �pi�.

Inf. w³asna
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Od d³u¿szego czasu zastanawia mnie
rola �rodków masowego przekazu w kszta³-
towaniu tak zwanej opinii publicznej. S³u-
chaj¹c audycji po�wiêconych tematyce, na
której siê choæby mniej wiêcej znam czêsto
mam wra¿enie, ¿e dziennikarzom brakuje
nie tylko podstawowej wiedzy, co jeszcze
mo¿na by zrozumieæ, ale, ¿e nie s¹ oni na-
wet w stanie logicznie i krytycznie rozumo-
waæ. Ponadto, analiza sposobu interpreta-
cji tego samego faktu przez kilka stacji tele-
wizyjnych oraz kilka najbardziej poczytnych
dzienników wskazuje na ich niemal¿e stu-
procentow¹ jednomy�lno�æ.

Zjawisko tej jednomy�lno�ci staje siê za-
wsze bardziej widoczne podczas kolejnych
kampanii wyborczych. Tak by³o i mijaj¹cej
jesieni. Ró¿nice, je�li ju¿ jakiekolwiek poja-
wia³y siê, dotyczy³y zaledwie odcieni znacze-
niowych, natomiast wyd�wiêkpozostawa³ taki
sam.Niktnieodwa¿y³ siê zakwestionowaæ sen-
su wypowiedzi poszczególnych polityków w
sposób odmienny od pozosta³ych kolegów
po fachu. Potwierdzenie moich obserwacji
mo¿na odnale�æ w o�wiadczeniu z 16 pa�-
dziernika br. Rady Etyki Mediów �Je¿eli za-
tem przyjmiemy, ¿e �rodki przekazu winny
pomagaæ obywatelom w wyborze polityków
i wyja�niaæ konsekwencje proponowanych
przeznichprogramów, a tak¿eujawniaæ brak
programu i demagogiê wypowiedzi, to trze-
ba stwierdziæ, ¿e nad t¹ powinno�ci¹ domi-
nowa³apowierzchowno�æ i poszukiwanie sen-
sacji�. Faktem jest, i¿ zabrak³owmediachg³o-
sów rzeczowo analizuj¹cych wypowiedzi po-

szczególnych kandydatów. Zostali�my wiêc
pozostawieni na ulewnym deszczu przedwy-
borczych obietnic zawartych w reklamach
wyborczych, które, jak to reklamy, obiecy-
wa³y wszystkim poprawê wszystkiego bez ja-
kiegokolwiek parasola ochronnego w posta-
ci oceny realno�ci obietnic oraz rzetelno�ci
dotychczasowych dzia³añ.

Pozornie zarzut sformu³owany przez
Radê Etyki Mediów jest s³uszny, ale tak na-
prawdê nie dotyka on sedna sprawy. Mam
wra¿enie, ¿e Radamusia³a zauwa¿yæ nie tyl-
ko powierzchowno�æ i szukanie sensacji, ale
tak¿e stronniczo�æ, jak¹ w tej kampanii wy-

cytowane zdanie z o�wiadczenia Rady, to
nawet w³asna mowa j¹ zdradza. Je�li uznaje-
my, ¿e �rodki przekazu winny pomagaæ obywate-
lom w wyborze polityków... Uznajemy? No to
nie dziwmy siê, ¿e �rodki pomaga³y, jak umia-
³y. Robi³y to w ten sposób, ¿e przez dwamie-
si¹ce, wspierane przez starannie dobrane
pracownie badania opinii publicznej, po
kilka razy dziennie wbija³y nam do g³owy, i¿
zwyciêzcy s¹ od dawna przes¹dzeni i w³a�ci-
wie nale¿y siê z tym faktem pogodziæ, daj¹c
temu wyraz chocia¿by przez �nie marnowa-
nie� g³osów na tych, którzy przegraj¹ z kre-
tesem. Inaczej byæ nie mo¿e, bo zawarte w
o�wiadczeniu oczekiwanie, i¿ media potra-
fi¹ wyja�niaæ konsekwencje politycznych pro-
gramów czy ujawniaæ demagogiê wypowiedzi,
ma charakter absurdalny i nic wspólnego z
rzeczywisto�ci¹.

Niestety, nie ma mo¿liwo�ci, aby wszech-
obecni dyletanci, orazmi³e sk¹din¹d panien-
ki, jakichpe³no jest w �rodkach przekazu, potra-
fili wyja�niæ cokolwiek, a zw³aszcza konsekwen-
cje programów politycznych, które dotycz¹ ka¿-
dej niemal¿e dziedziny ¿ycia publicznego, w
tym podatków, ochrony zdrowia, kultury i
wielu innych. Jest to tym bardziej smutne, i¿
je¿eli dziennikarzenie s¹w stanieniczego tak
naprawdê przeanalizowaæ czy choæby samo-
dzielnie oceniæ to ich rola oraz zwi¹zana zni¹
warto�æ dodanawprocesie przekazywania in-
formacji jest ¿adna. Je¿eli maj¹ oni byæ jedy-
nie bezkrytycznym przeka�nikiem cudzych
opinii, to tak¹ rolêmo¿naprzecie¿ spokojnie
powierzyæwmiarê inteligentniewygl¹daj¹cym
i obdarzonym dobr¹ dykcj¹ studentom, któ-
rzy powierzone obowi¹zki bêd¹ wykonywaæ
za niewielkie pieni¹dze, co w konsekwencji
obni¿y koszty funkcjonowania poszczegól-
nych kana³ów telewizyjnych, a wiêc mo¿e i
koszty abonamentów pañstwowych, cyfro-
wych czy kablowych�

Mnie za� marzy siê sytuacja, w której
poszczególne kana³y telewizyjne, a nawet po-
szczególni dziennikarzemaj¹ swoje zdanie,
na poparcie którego zapraszaj¹ ekspertów,
potrafi¹cych przekonywuj¹co uzasadniaæ
wiêcej ni¿ jedn¹ tylko, powszechnie przy-
jêt¹, liniê rozumowania. Brakuje mi zdecy-
dowanych pogl¹dów, ciekawej argumenta-
cji i kontrowersyjnych, zdecydowanych
stwierdzeñ. My�lê, ¿e wówczas uda³oby mi
siê czê�ciej ni¿ do tej pory us³yszeæ osoby
my�l¹ce w sposób choæby zbli¿ony domoje-
go imojego najbli¿szego otoczenia.Wobec-
nej za� sytuacji jeste�my niestety zmuszani
szukaæ potwierdzenia swojej intuicji w me-
diach znajduj¹cych siê poza oficjalnie uzna-
wanym kanonem. Na szczê�cie takowe ist-
niej¹. Nazwy nie podajê, z obawy przed po-
s¹dzeniem o kryptoreklamê. Mo¿e nadej-
dzie kiedy� dzieñ, w którym zyskaj¹ one na
popularno�ci, gdy spo³eczeñstwo znu¿one
powtarzalno�ci¹ i przewidywalno�ci¹ tego,
co mo¿na zobaczyæ i us³yszeæ na szklanym
ekranie czy przeczytaæ w prasie zapragnie
dla odmiany czego� innego. Szukajcie a znaj-
dziecie � to zasada, któr¹ gor¹co polecam
niezadowolonym z przes³ania tych najbar-
dziej popularnych.

Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl

We frazesach prawdy ma³o
albo nie masz prawdy wcale,

choæby znale�æ siê j¹ chcia³o,
lecz jej nie ma albo ma³o

Aforyzm chiñski

kaza³y siê media � zarówno prywatne i pañ-
stwowe, tyle, ¿e tego ju¿ podkre�liæ nie
chcia³a. Salon zdecydowanie postawi³ na
jednego z kandydatów, i to nie zosta³o w
ogóle odnotowane. Je�li zatem cokolwiek w
mediachdominowa³o, to z pewno�ci¹ nie by³a
to ani powierzchowno�æ, ani poszukiwanie sen-
sacji, tylko propaganda, podobna tej z cza-
sów poprzedniej epoki.

Zreszt¹, je�li wczytamy siê uwa¿nie w za-

W tym roku obchodzili�my 25 rocznicê
powstania �Solidarno�ci�.Miêdzyzak³adowa
Komisja NSZZ �Solidarno�æ� O�wiaty i Wy-
chowania w Rzeszowie og³osi³a konkurs �25
lat Solidarno�ci� skierowany do nauczycieli
i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.
Do tego konkursu przyst¹pili uczniowie i
nauczyciele Szko³y Podstawowej w Zagorzy-
cach Dolnych. I miejsce w kon-
kursie zdoby³Damian �winiuch z
naszej szko³y. Wykona³ on piêkny
album o �Solidarno�ci�. Nagro-
dzeni zostali tak¿e nauczyciele
opiekunowie, a kilkoro uczniów
zdoby³o wyró¿nienie. Przygotowa-
ny i przeprowadzony przez zespó³
nauczycieli (B. Dutka, K. Taczuk,
J. K³ósek) projekt mia³ za zadanie
przybli¿yæ dzieciom tematykê zwi¹-
zan¹ z powstaniem i dzia³alno�ci¹
�Solidarno�ci�.Wbibliotece szkol-

Uczniowie z ZagorzycDolnych pamiêtali o 25 rocznicy powstania �Solidarno�ci�.
Fot. Arch.

... Macie przenie�æ ku przysz³o�ci
to ca³e olbrzymie do�wiadczenie dziejów,
któremu na imiê Polska.

Jan Pawe³ II

nej by³a zorganizowana wystawa
�Wydawnictwa podziemne w cza-
sach PRL�. Uczniowie ogl¹dali fil-
my, dyskutowali, wziêli udzia³ w
og³oszonych konkursach: literac-
kim i plastycznym. Najlepsze pra-
ce zosta³y wytypowanenakonkurs.

Podsumowaniem tych dzia³añ by³ szkolny
�Dzieñ Solidarno�ci�, w którymwziê³a udzia³
ca³a szko³a. Uczniowie i nauczyciele zwie-
dzali przygotowane wystawy prac uczniów,
a potemwziêli udzia³ w uroczystej akademii
�25 lat Solidarno�ci�. Odby³o siê tak¿e spo-
tkanie z przedstawicielami NSZZ Solidar-
no�æ na naszym terenie. Rozmowa z twór-
cami najnowszej historii Polski sta³a siê zaj-
muj¹c¹ lekcj¹ patriotyzmu.

Barbara Dutka, Krystyna Taczuk
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Naród, który nie ma historii, nie istnieje �
te s³owa skierowa³ do uczniów Jan Partyka
kolekcjoner militariów. Dzieñ przed naro-
dowym �wiêtemNiepodleg³o�ci, 10 listopa-
da spo³eczno�æ Szko³y Podstawowej w
Szkodnej mia³a mo¿liwo�æ uczestniczyæ w
odmiennej ni¿ na co dzieñ lekcji historii.
Go�cili�my w szkole Jana Partykê z Rzeszo-
wa organizatora wystawy pami¹tek po pol-
skich ¿o³nierzach pod tytu³em�DROGIPO-
LAKÓWDONIEPODLEG£O�CI�.

Pan Partyka posiadane zbiory militariów
gromadzi³ przez ponad 40 lat, licz¹ one 1500
eksponatów i obejmuj¹: obiewojny �wiatowe,
Legiony, obronê Lwowa, wojnê 1920r., trzy
powstania �l¹skie, Powstanie Wielkopolskie
oraz walki Polskich Si³ Zbrojnych na Zacho-
dzie. Obecnie znaczn¹ czê�æ zbiorów kolek-
cjoner przekaza³ doMuzeumOkrêgowegow
Rzeszowie, gdzie bêd¹ tworzyæ sta³a wystawê.

W naszej szkole Pan Partyka zaprezen-
towa³ niewielk¹ czê�æ kolekcji sk³adaj¹c¹ siê
z: mundurów, odznaczeñ i odznak wojsko-
wych, fotografii, dokumentów i oporz¹dzeñ
¿o³nierskich. Pami¹tki te zaprezentowa³
nam w postaci zbiorów dotycz¹cych kon-
kretnych osób, uczestników walk w ró¿nych
wojnach i na ró¿nych frontach: od Legio-
nów i obrony Lwowa po II wojnê �wiatow¹ .

Jednym z zaprezentowanych bohaterów
jest ks. Jan Górecki. Urodzony we Lwowie,

w roku 1918 przerwa³ naukê i zg³osi³ siê
do obrony rodzinnegomiasta.W roku 1920
bra³ udzia³ w walkach w Gródku Jagielloñ-
skim, Przemy�lu, a tak¿e na Litwie i Bia³oru-
si. Ukoñczy³ SeminariumDuchownewPrze-
my�lu i zosta³ kap³anem.W okresie II wojny
�wiatowej by³ dzia³aczem AK. Zmar³ na po-
cz¹tku lat 70-ych w Miejscu Piastowym jako
ksi¹dz zakonny.

Na wystawie nie zabrak³o pami¹tek Wa-
lentego Szpary nie¿yj¹cego ju¿ mieszkañca
Szkodnej, uczestnika walk w okresie II wojny
�wiatowej, miêdzy innymi bitwy pod Monte
Cassino. Rodzina przekaza³a na szkoln¹ wy-
stawê zdjêcia, dokumenty, fotografie, odzna-
czenia imundur tego ¿o³nierza.W³a�niedziê-

ki jego osobie Jan Partyka wyszed³ z propo-
zycj¹ zorganizowania owej imprezy w naszej
szkole. Pan Partyka zaprezentowa³ ekspona-
ty oraz wyg³osi³ do m³odzie¿y prelekcjê o te-
matyce historycznej.

W spotkaniu z uczniami klas V i VImówi³
do m³odzie¿y: Historia jest dla narodu tym,
czym gleba dla ro�liny.Winnymmiejscu zwra-
ca³ siê s³owami: B¹d�cie dumni, ¿e jeste�cie
Polakami . Mówi¹c do najm³odszych, zwra-
ca³ siê s³owami wierszyka, którego nauczy³
siê jako uczeñ pierwszej klasy szko³y podsta-
wowej z okazji �wiêta niepodleg³o�ci:

...now¹, �wie¿¹ chor¹giewk¹ dzi� przybrane �ciany,
a najlepiej ustrojony marsza³ek kochany.
On z portretu patrzy bystro, zdaje siê jak ¿ywy,
zdaje siê, ¿e brwi¹ porusza, ¿e mu w¹s drga siwy.
...Bo tê PolskêTy�wywalczy³ w trudzie, po kawa³ku,
wiêc Ci dzisiaj dziêkujemy za Polskê marsza³ku ...

Na prelekcjê i wystawê przybyli do na-
szej szko³y przedstawiciele Szko³y Podstawo-

wej w ZagorzycachGórnych:
dyrektor szko³y El¿bieta Ko-
ziara, nauczyciele Marek
Prag³owski i Grzegorz Bato-
ry wraz z grup¹ uczniów klas
V i VI.

Odwiedzili nas równie¿
zainteresowani mieszkañcy
Szkodnej oraz córka, syn i
wnuki Walentego Szpary.

Wszyscyuczestnicy impre-
zy wpisali siê do pami¹tkowej
ksiêgi Pañstwa Partyków.

Wies³awa Zagrodnik
Jan Partyka z ¿on¹, nauczyciele i grupa dzieci Szko³y Podstawowej w Szkodnej
w sali wystawowej. Fot. Arch

Dnia 26 pa�dziernika 2005r.w Miejsko-
Gminnym O�rodku Kultury w Sêdziszowie
M³p. odby³ siê II Powiatowy Konkurs Ekolo-
giczny pod has³em ,,Matce naturze d³oñ po-
dajmy�.Organizatorem tej imprezy by³o po-
dobnie jak w ubieg³ym roku Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p. Prac¹ nad
przygotowaniemkonkursu zajê³y siê nauczy-
cielki tej szko³y � Anna Maræ i Urszula Saj.

Pani Halina Szela �Wicedyrektor LO w
Sêdziszowie M³p. dokona³a otwarcia kon-
kursu. Powita³a jegouczestnikówwraz z opie-
kunami, przedstawi³a sk³ad jury oraz przy-
pomnia³a g³ówny cel konkursu tj.: kszta³to-
wanie �wiadomo�ci i postaw proekologicz-
nych w�ród m³odzie¿y naszego powiatu.

Do konkursu przyst¹pi³y szko³y:
* Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych z Rop-
czyc, opiekunowie: pani El¿bieta Szer-
szeñ i pani Adrianna Filipek.

* Zespó³ Szkó³ z Ropczyc, opiekunowie: pani
AnetaDylska, pani Bo¿ena Tobiasz i pani
Ma³gorzata Bieniasz.

* LiceumOgólnokszta³c¹ce z Ropczyc, opie-

kunowie: pani Bo¿ena Piekarska, pani
Dorota Ple�niak

* Zespó³ Szkó³ Zawodowych z Sêdziszowa
M³p., opiekunowie: pani Sabina Kolbusz
i pani Bernadeta Frysztak

* Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Sêdziszowa
M³p., opiekun: pani Anna Maræ

*GimnazjumzSêdziszowaM³p.,opiekunowie:
pani Anna Pa�ciak , pan Pawe³ Gnacek.
Konkurs przebiega³ w dwóch katego-

riach: piosenka ekologiczna oraz ma³a for-
ma dramatyczna o charakterze ekologicz-
nym. Prezentacje artystyczne uczniów oce-
nia³o jury w sk³adzie: pan Grzegorz Batory
� przewodnicz¹cy, pani Krystyna Szczerbiak
i pan Bogus³aw Kmieæ.

Poziom artystyczny i merytoryczny wy-
stêpów uczniowskich by³ bardzo wysoki, a
ich przygotowanie wymaga³o na pewno
du¿ego zaanga¿owania zarówno ze strony
uczniów jak i nauczycieli.

Ostatecznie przewodnicz¹cy jury og³o-
si³ nastêpuj¹cy werdykt:

1. kategoria : ma³a forma dramatyczna:
I miejsce Zespó³ Szkó³ z Ropczyc ze scenk¹
pt. �Ju¿ do�æ, �wiat nie jest z³y�

II miejsce LiceumOgólnokszta³c¹ce z Rop-
czyc ze scenk¹ p.t. �Eko-kapturek�

III miejsce Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Sê-
dziszowaM³p. ze scenk¹ p.t. ,,Kosmiczna
randka�
2.kategoria: piosenka ekologiczna:

I miejsce uczennica z LO w Ropczycach �
Justyna Pa�ko

II miejsce uczennice z Gimnazjum w Sêdzi-
szowie: Magdalena Bia³orucka i Gabrie-
la Cioch

IIImiejsce uczennica LOwSêdziszowie: Ilo-
na Panek.
Jury postanowi³o tak¿e nagrodziæ wyró¿-

nieniem dwóch uczniów Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych z Ropczyc za nowator-
skie i proekologiczne wykonanie piosenki
pt. ,,Kiedy by³emma³ym ch³opcem�.

Wszystkie nagrodzone szko³y otrzyma³y
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach,
natomiast uczniowie otrzymali drobne upo-
minki,którychfundatoremby³oLiceumOgól-
nokszta³c¹ce w Sêdziszowie. Koszty zwi¹zane
z organizacj¹ tego konkursu szko³a pokry³a
dziêki �rodkompozyskanymodFundacjiBan-
kowej im. Leopolda Kronenberga na realiza-
cjê projektu �Kszta³towanie �wiadomo�ci i za-
interesowañ ekologicznych w�ród uczniów
szkó³ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.

Pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêko-
wania panu Kazimierzowi Popielarzowi �
dyrektorowi Domu Kultury w Sêdziszowie
oraz wszystkim pracownikom za ¿yczliwo�æ
oraz bezinteresown¹ i profesjonaln¹ pomoc
w zorganizowaniu konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Anna Maræ i Urszula Saj
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Ks.
J. Twardowski pisa³: ��piesz-
my siê kochaæ ludzi, tak szybko
odchodz¹�. S³owa te najczê-

�ciej pojawiaj¹ siê na ustach wielu 1 listopa-
da. Autorowi nie chodzi³o jednak o zmar-
³ych, lecz o ¿ywych.

Dlaczego zapominamy o wspania³ych
ludziach, którzy s¹ na szczê�cie jeszcze
w�ród nas? Czy w naszym spo³eczeñstwie
trzeba umrzeæ, by o nas przez chwilê pa-
miêtano? Chcia³a-
bym, by tak nie by³o.
Odnoszê jednak nie-
odparte wra¿enie, i¿
prawda jest wstydliwa
dla nas. Komu po-
�wiêca siê wiele miej-
sca w dzisiejszychme-
diach, o kim jest
mowa, jacy ludzie zajmuj¹ czo³owe pozycje
podczas publicznych wyst¹pieñ?

Z przykro�ci¹ stwierdzam, ¿e to g³ównie
g³o�no krzycz¹ce osoby, dbaj¹ce najbardziej
o swój los. Ludzie, którzy czêsto nie wiedz¹,
czym jest altruizm, mi³o�æ do drugiego cz³o-
wieka, jego dobro, a przede wszystkim bezin-
teresowno�æ podejmowanych dzia³añ. Nie
chcê uraziæ tu rzeszy osób wspania³ych. Oni
jednak najczê�ciej pozostaj¹ cisi. Tomymusi-
myonichmówiæ, byukazaæm³odym, ¿e��s¹
na tym �wiecie rzeczy, których nie mo¿na kupiæ�.
Naszymobowi¹zkiem jest przekazywaæ poko-
leniom m³odszym prawdê o wspania³ych, ci-
chych ludziach, którzy s¹ dowodem na to, i¿
mo¿na ¿yæ ze �wiatem i dla �wiata.

Chcê i muszê w tym miejscu napisaæ o
kim�, o kim chyba zapomniano w naszej
ma³ej ojczy�nie, mojej babci p. Janinie Ba-
ranowskiej. To przykre. Byæ mo¿e wszyscy
czekaj¹, a¿ skoñczy 100 lat. Jest kruchutka.
Mo¿e nie doczekaæ.

Urodzi³asiê4wrze�nia1911r.wKlêczanach.
Jest najstarsz¹ mieszkank¹ i emerytowan¹ na-
uczycielk¹ w swej miejscowo�ci. Po ukoñcze-
niu czteroklasowej Szko³y Powszechnej w Klê-
czanach, wyjecha³a do Starego S¹cza do SS.
Klarysek, które prowadzi³y szko³ê siedmiokla-
sow¹orazSeminariumNauczycielskie.Nieste-
ty choroba mamy spowodowa³a zmianê pla-
cówki. Wybór pad³ na Ropczyce. Tu babcia
zda³amaturê. Piêæ lat czeka³a napracêw szko-
le, gdy¿ jak sama mówi, nie korzysta³a z uk³a-
dów i znajomo�ci.Nie siedzia³aoczywi�ciebez-
czynnie. Prowadzi³a zespó³ pie�ni i tañca oraz
dramatyczny. Wystawia³a z m³odzie¿¹ sztuki o
tre�ci patriotycznej i religijnej.

W 1937r. p. J. Kaczorówna otrzyma³a
pracê z Kuratorium Wileñskiego. By³a to
posada nauczycielki w powiecie Nie�wie¿
wie� � Domatkanowicze. Babcia pisa³a:
�Sz³am z ufno�ci¹ i mi³o�ci¹ do ludu i dzieci. Nie
zawiod³am siê. By³am tu potrzebna�. W nastêp-
nym roku przeniesiono J¹ do powiatowego
miasta Zaostrowiecze. W lipcu 1939r. wró-
ci³a do Klêczan tylko na wakacje. Zostawi³a
swoich uczniów na dwa miesi¹ce, ale nie
zobaczy³a ich ju¿ nigdy. Rozpocz¹³ siê kosz-
mar wojny. Mam przed oczyma listy pisane
do niej przez tamtejsze uczennice. S¹ ju¿
po¿ó³k³e, delikatne i piêkne.

Bêd¹c na Wileñszczy�nie pozna³a m³o-
dego nauczyciela, a w zasadzie to On j¹
pozna³, Józefa Baranowskiego. Ona huma-
nistka. On �wietny matematyk i oficer re-

zerwy Szko³y Podchor¹¿ych. Przyjecha³ za
babci¹ i do swojej rodziny na Litwie ju¿ nie
wróci³, gdy¿ wojna zmieni³a granice pañstw
i rozdzieli³a bliskich.

Dziadziu walczy³ na frontach wojny i w
obronie Warszawy. Uda³o mu siê uciec z
niewoli hitlerowskiej. Pó�niej by³a praca w
Armii Krajowej i tajne nauczanie a¿ do wy-
zwolenia. P³ynê³y opowie�ci dziadzia o pie-
kle warszawskim, o p³on¹cej stolicy, o dzie-

ciach bohaterach. Razem podjêli siê trudu
tajnego nauczania, co potwierdzaj¹ doku-
menty i odznaczenia.

Rok 1945 � skoñczy³a siê przymusowa
bezczynno�æ. Dziadziu pracuje jako kierow-
nik szko³y w Krzywej, babcia dochodzi do
Czarnej Sêdziszowskiej. Wieczorami do-
kszta³caj¹ bezinteresownie i z sercem chêtn¹
m³odzie¿. Po roku p. Baranowska wróci³a
do Klêczan. Dziadziu koñczy³ filozofiê u
prof. Tatarkiewicza. Po otrzymaniu tytu³u
magistra te¿ wróci³ do wioski.

Razem z babci¹ organizuje Komitet Bu-
dowy Domu Ludowego. Jak wspomina bab-
cia ��biegali�my po wsi i szukali�my furmanek
do wo¿enia ceg³y z rozbiórki...�.Bo we wszystko
wk³ada³a serce. Jestem pewna, ¿e potwier-
dzi to ka¿dy uczciwymieszkaniec wioski. Sta-
raniemdziadzia jest rozbudowa szko³y odwie
sale i korytarz jak równie¿ ogrodzenie siatk¹
ca³ej parceli szkolnej i posadzenie drzew.

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jednak dla babci i
dziadzia by³o szkolnictwo. Temu p. Bara-
nowska po�wiêci³a ca³e ¿ycie. Do dzi� otrzy-
muje lisy od wychowanków. Wierzy³a, ¿e
wszyscy ludzie s¹ tylko dobrzy. Celem zlikwi-
dowania analfabetyzmu utworzyli dziadzio-
wie szko³ê wieczorow¹, gdzie kierownikiem
by³a babcia. Uczyli we trójkê � pañstwo Ba-
ranowscy i p. Wanda Lalicka. Babcia wspo-
mina:�Reszta nauczycieli nie chcia³a siê anga¿o-
waæ, bo p³aca by³a symboliczna, a praca bardzo
ciê¿ka�. Nauka trwa³a kilka lat od klasy IV-
VII. Uczêszczali w zasadzie ludzie w wieku
do 50 lat. Ogó³em ok. 500 osób otrzyma³o
wykszta³cenie podstawowe, a co za tym idzie
mo¿liwo�æ pracy i zarobku na chleb. Wa-
runki lokalowe by³y bardzo ciê¿kie, czasem
w ka³amarzach zamarza³ atrament. Nauka
odbywa³a siê wieczorami. Klasy liczy³y i po
50-60 osób. Na ka¿dej ³awce b³yska³o �wia-
te³ko knota naftowego. Przytoczê tu s³owa
babci: �Co za satysfakcja by³o patrzeæ na pochy-
lone g³owy biedz¹ce siê w skupieniu nad pisa-
niem wypracowañ! W klasie idealna subordyna-
cja. Nie nauczyciel, lecz uczniowie narzucili sobie
dyscyplinê. Ale � zdarzy³o siê i tak, ¿e kiedy rozta-
cza³am uroki poezji naszych pie�niarzy � kto� tam
w k¹ciku �chrapn¹³� sobie solidnie. Przyjê³am to
za dobr¹ monetê. Ci ludzie szli po wiedzê po pracy
� zmêczeni � i to po kilkana�cie kilometrów. Po
sze�æ miesiêcy trwa³a taka wieczorówka. Pó�niej
egzaminy z udzia³em w³adz szkolnych. Zdener-
wowanie uczniów � prze¿ycie co najmniej matu-
ralne. Przy rozdawaniu �wiadectw ³zy szczê�cia �

twarze rozja�nione. Skutek tej nauki by³ zara�li-
wy. Niektórzy smakosze poszli do techników, szkó³
warsztatowych, rachunkowo�ci. I to jest najwiêksz¹
zap³at¹ za trud. Rzucone ziarno wyda³o plon�.

Pani Baranowska sw¹ pracê rozumia³a
jako powo³anie. To by³ u�miechniêty tytan
pracy spo³ecznej. Nie potrafi³ siedzieæ na
miejscu, gdy tyle wokó³ chêtnej do wszyst-
kiego m³odzie¿y. W Jej zapiskach czytam:

�Kiedy wróci³am do Klêczan znów powsta³
Zespó³ Pie�ni i Tañ-
ca oraz zespó³ drama-
tyczny. By³am kierow-
nikiem i re¿yserem
równocze�nie. W ci¹-
gu kilku lat odegrali-
�my najmniej 30
sztuk teatralnych Fre-
dry, Ba³uckiego, Ko-

rzeniowskiego, Orzeszkowej. Na eliminacje powia-
towe przygotowywa³am �Wesele wiejskie� z roku
1910 ( w³asny utwór). Otrzymali�my za niego I
nagrodê � 7 tysiêcy z³otych. Pieni¹dze te sta³y siê
�rozczynem� pod budowê Domu Ludowego. Ku-
pili�my 10 000 piêknej ceg³y. Na wyposa¿enie sali
teatralnej zespó³ zapracowa³ sam wystêpami. Za-
kupili�my pod³ogê na scenê, kulisy, kotary.�

To tyle wspomnieñ spisanych przez sam¹
p. J. Baranowsk¹. Ona ¿y³a m³odzie¿¹,
wiosk¹. A by³a równocze�nie ¿on¹, matk¹,
nauczycielk¹, opiekunem spo³ecznym.Uho-
norowano J¹ za dzia³alno�æ na tym polu
odznaczeniem Zas³u¿ony Opiekun Spo³eczny.
Zawsze u�miechniêta, wyrozumia³a. My te¿
wystawili�my to �Wesele wiejskie�. Próbom
nie by³o koñca, gdy¿ poprzez nasze szaleñ-
stwa na nich, niemieli�my czasu graæ. Nigdy
babcia nie krzyknê³a, nie popêdza³a nas.
Kaza³a daæ znaæ, gdy skoñczymy. Lubi³a pa-
trzeæ na nasz¹m³odo�æ i cieszy³a siê z nami.
A przedstawienie wysz³o cudne! Mo¿na po-
³¹czyæ naukê z zabaw¹. Dziêkujemy za tak
piêkne lekcje ¿ycia. W swych zbiorach ma
piêkne odznaczenie Przyjaciel Dziecka.

O Klêczanach by³o g³o�no, gdy p. Bara-
nowska, bêd¹c przewodnicz¹c¹ Komisji
O�wiaty i Kultury, zosta³a jedynym delega-
tem na I Kongresie Kultury w Warszawie.
Babcia wspomina �Funkcjê przewodnicz¹cego
pe³ni³ nasz nieod¿a³owany Jaros³aw Iwaszkiewicz,
sekretarzem wybrali�my p. ¯ukrowskiego. Reszta
to �wiat pisarzy i artystów�.

Nigdy niczym siê nie chwali³a. Czyny
mówi³y same za siebie. Dzieci k³óci³y siê, kto
bêdzie odnosi³ Jej zeszyty do domu.

Czasy siê zmieni³y, a mo¿e ludzie, bo to
my je tworzymy. Dzi� zawód nauczyciela ra-
czej dra¿ni ni¿ budzi szacunek. Babcia tego
nie rozumie.Mówi zawsze: �Puszczajcie wszyst-
kich, nie dawajcie z³ych ocen, dzieci bêd¹ wam
wdziêczne�. Rzadko mo¿na jednak liczyæ na
ludzk¹ wdziêczno�æ. Teraz wszystko siê na-
le¿y. Zawsze jednak jest garstka dzieciaków,
dla których warto siedzieæ do nocy w szko-
le. Zap³at¹ jest ich zapa³ i �miech.

A ile Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
posiada zrobione przez p. J. Baranowsk¹
sztandary. Nigdy nie wziê³a za nie ani gro-
sza. Piêkne zdanie us³ysza³am ostatnio od
Ksiêdza Kanonika J. Mleczko z ko�cio³a w
Bêdziemy�lu. Powiedzia³: �Proszê pozdrowiæ
babciê. Tyle dobrego zrobi³a dla tego ko�cio³a.
Zreszt¹ dla ca³ej okolicy. Nie ma chyba cz³owieka,

(ci¹g dalszy na str. 18)
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Tolerancja jest tematem tak obrzydliwie oklepa-
nym, ¿e pisanie o niej wydaje mi siê rzecz¹ wrêcz
wstydliw¹, tak, jak wymachiwanie na ulicy telefo-
nem komórkowym. Ka¿dy �o�wiecony� i�postêpo-
wy� ma ambicjê choæ raz dziennie powtórzyæ to nie-
szczêsne s³owo dla dobrego samopoczucia. Ka¿dy,
kto chce uchodziæ za osobê z dobrego towarzystwa,
zapytany o hierarchiê warto�ci, cechy kandydatana
ma³¿onka czy prezydenta, zreszt¹, niewa¿ne o co za-
pytany, zawsze, bardziej lub mniej bezmy�lnie, pal-
nie:�tolerancja�.W dowolnym egzemplarzu dowol-
nej gazety wyraz ten powtarza siê kilkadziesi¹t razy.
O dziwo, jeszcze kilkana�cie lat temu ani go kto wi-
dzia³, ani onim s³ysza³. Có¿ to za eksplozja �toleran-
cjofilno�ci� (a co, nowocze�nie zabrzmia³o!). Czy¿by
spo³eczeñstwonagle ocknê³o siê, by, powiekach prze-
bywaniawpoczekalni cywilizowanego �wiata, do³¹-
czyæ wreszcie do tych, dla których�tolerancja, plura-
lizm i poszanowanie praw etc.� to od stuleci chleb
powszedni?

No, w³a�nie, tylko do kogo do³¹czyæ? Do tych,
którzy obecn¹ pozycjê zawdziêczaj¹ bezwzglêdnemu
dojeniu swoich zamorskich posiad³o�ci przez ca³e stu-
lecia? Do tych, którzy, nie musz¹c szukaæ daleko,
³upili w³a�nie nas? A mo¿e lepiej do tych, którzy
ca³kiemniedawnopostanowili pozbyæ siêwszystkich,
których fizjonomia nie odpowiada³a wizerunkowi
wysokiego blondyna

oniebieskich oczach?Niema co, to ca³kiemprzy-
zwoici nauczyciele tolerancji! Tymczasem, zanim
o�cienni�siewcy tolerancji� zd¹¿yli namieszaæwna-
szej historii, ¿yli u nas obok siebie katolicy, ¯ydzi,
muzu³manie, prawos³awni, luteranie. Nie my�my
wymy�lili stosy i rzêdy szubienic. Nikt te¿ specjalnie
nikomu do alkowy nie zagl¹da³. Daleki jestem od
kre�leniawizerunku sielskiej i anielskiej Najja�niej-
szej Rzeczypospolitej, ale nie zamierzam ca³e ¿ycie biæ
siêwpiersi za przewinienia, których ani nasze poko-
lenie, ani pokolenie naszych przodków nie pope³ni-
³o. Irytuje mnie, gdy widzê, jak bardzo skrzywione
podej�cie do tolerancjiwszczepiamym³odym ludziom.
To najgorsza z mo¿liwych mieszanka nies³usznego
poczuciawiny z, równie nies³usznym, prze�wiadcze-
niem o w³asnej wyj¹tkowo�ci. Bo, wed³ug stereoty-
pów, starsze pokolenie to nietolerancyjnamasa nie-
nawistników, m³odsze - przeciwnie. O�mielam siê
jednak stwierdziæ, ¿e nasi dziadkowie mieli do tych
spraw podej�cie du¿o prostsze, a, co najwa¿niejsze,
zdrowsze ni¿ my . Rzeczy nazywali po imieniu. Je�li
uto¿samialiwyrazy:Cygan i cygan, tomieli ku temu
powody. Dla tych spracowanych rolników kto�, kto
nie uprawia roli i ca³e ¿ycie w³óczy siê z taborem po
�wiecie, ¿yj¹c, jak to siê dzisiaj mówi, w �sferze nie-
produkcyjnej�, by³ zwyczajnie podejrzany. Szczegól-
nie, je¿eli, niejako przy okazji, zginê³a tu i ówdzie

kura. Ich stosunek do tejmniejszo�cimo¿na by okre-
�liæ, jako mieszaninê nieufno�ci, ciekawo�ci, z do-
mieszk¹ zazdro�ci, anawet szczypt¹podziwu.W¿ad-
nym razie nie by³a to nienawi�æ. Po prostu te dwa
�wiaty ¿y³y obok siebie, ka¿dy po swojemu.Teraz za�,
gdy usi³uje siê nieszczêsnych Cyganów wcisn¹æ do
blokowisk, zamiast pracy daje siê im socjalne �wiad-
czenia, utrwalaj¹c roszczeniowe podej�cie do spo³e-
czeñstwa, podsyca siê tym tylko miêdzyrasow¹ nie-
nawi�æ. Awszystko to pod sztandarami�tolerancji�.
Jakie owoce daje taka, praktykowana przez d³u¿szy
czas, tolerancja, przekonali siê ostatnio na w³asnej
skórze Francuzi. Ci sami Francuzi, którzy wnie�li
znaczny wk³ad w powstanie nowomowy, tak lubia-
nej przez naszych�m³odych i �wiat³ych�, w której s³o-
wo �tolerancja� nale¿y do najczê�ciej u¿ywanych.

Pora rozprawiæ siê zmitami.O ile poczuciewiny
z powodu przynale¿no�ci do rzekomo nietolerancyj-
nego narodu jest nieuzasadnione, to równie bezza-
sadne jest przekonanie o tym, ¿e oto wszechobecna
tolerancja na dobre zagnie�dzi³a siê w mentalno�ci
naszego spo³eczeñstwa. Bo trzeba rozró¿niæ politycz-
nie poprawn¹ tolerancjê od tej przydatnej na co
dzieñ w zwyk³ym szarym ¿yciu. Gdyby zagraæ w
skojarzenia i rzuciæ has³o tolerancja,w�ród odpowie-
dzi zaroi siê, ni st¹dni zow¹d, odhomoseksualistów,
mniejszo�ci narodowych i innowierców.Problem jed-
nak w tym, ¿e wiêkszo�æ z nas na co dzieñ z takimi

którymóg³by powiedzieæ o Niej z³e s³owo�. Ja wiem,
¿enapewnoniema.Kochawszystkichmiesz-
kañców Klêczan i wszystko, co robi³a to na
chwa³ê swej wioski.

W dowód uznania za ca³¹ sw¹ pracê na
rzecz �rodowiska i dzia³alno�æ dla dobra swej
spo³eczno�ciw³adzepolskieuhonorowa³ypani¹
Janinê Baranowsk¹OrderemOdrodzenia Polski
� Polonia Restituta.To chyba znaczy wiele.

W ostatniej notatce pisanej przez bab-
ciê widniej¹ s³owa: �Pozosta³o jedno niespe³-
nione pragnienie. Budowa nowej szko³y, a co za
tym idzie za³o¿enie przedszkola. W czasie kadencji
radnej stale wnioskowa³am budowê nowej szko-
³y, ale sesja odsuwa³a to na dalszy plan, t³uma-
cz¹c, ¿e s¹ gorsze baraki. I do dzi� stoi zagrzybiona
szko³a i nie ma kto walczyæ o now¹�.

Babciu! Znale�li siê ludzie, którzy wy-
walczyli piêkn¹ szko³ê. Twojemarzenie spe³-
ni³o siê!

(ci¹g dalszy ze str. 17)

Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu, Stowarzyszenie �Super Kibic - mistrz
wiedzy, d¿entelmen sportowych aren� wDzier¿oniowie, przy wspó³udziale Telewizji Polskiej,
Polskiej Konfederacji Sportu i Szkolnego Zwi¹zku Sportowego s¹ organizatoramimistrzostw
Polski wwiedzy z zakresu historii Zimowych IgrzyskOlimpijskich. Tematykê konkursu stano-
wi znajomo�æ osi¹gniêæ i wyników sportowców polskich i zagranicznych w Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich oraz problemy polskiego i miêdzynarodowego ruchu olimpijskiego.

W dniu 20. listopada 2005 roku, w sali konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego w
Rzeszowie, odby³ siê fina³ województwa podkarpackiego IX Teleturnieju �Na Zimowym
Olimpijskim Szlaku�, pod has³em �Od Chamonix do Turynu�. Rywalizacja odbywa³a siê w
trzech kategoriach wiekowych.

Ponownie, jak rok temu, du¿y sukces odnie�li reprezentanci Sêdziszowa M³p. W kategorii
otwartej zwyciê¿y³ Janusz Skarbek, wyprzedzaj¹c Krzysztofa Szelê. Obaj, wraz z Tadeuszem
Gochem ze StaregoDzikowa, który zaj¹³ trzeciemiejsce, wyst¹pi¹ w trzyosobowej reprezentacji
Podkarpacia w pó³finale ogólnopolskim, który odbêdzie siê 8. stycznia 2006 r. w Bia³ymstoku.

Niewiele brakowa³o, by reprezentacjê Podkarpacia na pó³fina³ ogólnopolski tworzyli sami
sêdziszowianie, gdy¿ z uczestnictwa w finale wojewódzkim ubieg³orocznego zwyciêzcê, Mariu-
sza Kaziora, wy³¹czy³a choroba.

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych ponownie miejsce w reprezentacji wojewódz-
twa wywalczy³ uczeñ LO im. Ks. Piotra Skargi w SêdziszowieM³p. Bart³omiej Pa�ko, zajmu-
j¹c trzecie miejsce. Na czwartej pozycji uplasowa³ siê równie¿ uczeñ sêdziszowskiego
Liceum Tomasz Szela.

O skali trudno�ci konkursu �wiadcz¹ pytania. Oto niektóre z nich:
· Kto i w jakiej konkurencji zdoby³ dla barw Bu³garii jedyny z³oty medal olimpijski?
· Kto i kiedy w�ród solistów, po raz pierwszy na ZIO, wykona³ skok z czterema obrotami �
podaj nazwisko ³y¿wiarza i rok igrzysk?

· Na ostatnich ZIO, w 2002r., piêcioro ³y¿wiarzy szybkich (kobiet i mê¿czyzn) zdoby³o
minimumpo dwamedale olimpijskie. Wymieñ ich nazwiska.

· Kto z Polaków zaj¹³ najwy¿sz¹ lokatê w biegu na 50 km?
· Jaki kraj afrykañski jako pierwszy startowa³ na ZIO?

(b)

Wierzê, i¿ ludzi równie godnych uwagi
jest wielu w�ród Nas. Mam nadziejê, ¿e na-
piszecie o nich, o tych z rodziny przede
wszystkim, bo kto wie o nich wiêcej ni¿ My
sami�

Pamiêtajmy o zmar³ych, alemo¿e warto
nie zapominaæ o tych, których nasza pa-
miêæ ucieszy jeszcze tu na tej ziemi. S³owa
za� bêd¹ce tytu³em tych refleksji to motto
¿yciowe osoby, o której pisa³am.

A. Medygra³

osobnikami b¹d� wcale siê nie styka, b¹d� styka siê
sporadycznie. Co to za zas³uga tolerowaæ kogo�, z
kimwidzia³em siê ostatnio pó³tora roku temu? Idê o
zak³ad, ¿ewiêkszo�æ egzaltowanychpiewców toleran-
cji dla jakich� bardziej lubmniejwyimaginowanych
mniejszo�ci, nie ma najmniejszego zamiaru tolero-
waæ kaprysóww³asnej babki czy schorowanego ojca
. Niejeden pracodawca, kierowany�tolerancj¹� za-
trudnia inwalidê, a zwalnia kobietê tylko dlatego, ¿e
zasz³a w ci¹¿ê. Maturzy�ci dyskutuj¹cy z ogniem w
oczach, a jak¿e, o tolerancji, nie zaakceptuj¹ rówie-
�nika, który odstaje od nich nie kolorem skóry czy
orientacj¹ seksualn¹, ale ilo�ci¹ dziurekwglanach i
jako�ci¹ komórki� Tolerancja ma to do siebie, ¿e
³atwo j¹ g³osiæ, znacznie trudniej z ni¹ ¿yæ.

A mo¿e wygodn¹ tolerancj¹ usi³ujemy czasem
zast¹piæ trudniejsze: mi³o�æ i po�wiêcenie? Na przy-
k³ad buduj¹c na ka¿dym kroku podjazdy dla wóz-
ków i barierki, tak naprawdê chcemy zrzuciæ z siebie
obowi¹zek opieki nad inwalidami i zostawiæ ich sa-
mymi sobie, a nazywaj¹c ich� sprawnymi inaczej�,
uciszamynasze sumienie?Czy tenpogl¹d kogo� obu-
rza?No có¿, tolerancja polega równie¿ na szanowa-
niu niepopularnych pogl¹dów�

Wyraz tolerancja wyst¹pi³ w powy¿szym tek�cie
24 razy.My�lê, ¿e to wystarczy, by autor zas³u¿y³ na
miano postêpowego.

Grzegorz Bury
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V liga

KP Ropczyce � Lechia 1:0 (0:0)
Derby jak zwykle rz¹dz¹ siê swoimi prawami. Lechia dozna³a pierw-
szej pora¿ki w rundzie jesiennej z ni¿ej notowanym lokalnym rywa-
lem, trac¹c bramkê w 90. min. ze strza³u Laski.

Chemik Pustków � Lechia 0:1 (0:0)
0:1 Idzik (54.)

Lechia � Zryw Dzikowiec 3:0 (0:0)
1:0/3:0 Idzik (66., 88.)
2:0 G. Gdowik (77.)
W pojedynku na szczycie Lechia pewnie zapisa³a na konto trzy
punkty.W pierwszej po³owie pojedynek toczy³ siê w �rodkowej stre-
fie boiska. W 9. min. Pazdan zmarnowa³ dobr¹ okazjê do zdobycia
gola po podaniu Idzika. W rewan¿uMokrzycki w 40. min. mocnym
strza³em sprawdzi³ czujno�æ Kwa�nego. Po przerwie, gdy na boisku
pojawi³ siê Kunicki, sêdziszowska m³odzie¿ opanowa³a �rodek pola
i kwesti¹ czasu by³o kiedy padn¹ bramki. W 66. min. Kunicki poda³
prostopadle do Idzika, a ten w sytuacji sam na sam pokona³ bram-
karza Zrywu. Na 2:0 podwy¿szy³ Gdowik, dobijaj¹c strza³ Idzika.
Wynik ustali³ Idzik po dok³adnym podaniu Gdowika. Zwyciêstwo
Lechii by³o w pe³ni zas³u¿one.

Strzelec Frysztak � Lechia 3:0

Lechia � Start Wola Mielecka 3:1 (1:1)
Lechia: Kwa�ny � Franków (55. Dudu�), B¹kowski, Fito³, Doroba �
Pazdan, Brudek, Kunicki � Omiotek (60. Stec), Idzik, Szeliga (81.
G. Gdowik)
Start: £ysoñ � R. Jaworski, Muryjas, Lewakowski, D. Jaworski � Drê-
ga (88. Wójcik), Myjak, K. Stec, Bierzyñski (20. Kud³a) � Wêglarz,
Folta (70. Hul)
Sêdziowa³: £. Pilch z Dêbicy.Widzów: 110.
Na pocz¹tku Lechia posiada³a minimaln¹ przewagê, co udoku-
mentowa³a w 13. min. zdobywaj¹c bramkê po do�rodkowaniu Idzi-
ka i strzale Szeligi. Do remisudoprowadzi³ Kud³a, pominiêciu obroñ-
ców i strzale w krótki róg. W drugiej po³owie niespodziewanie do
g³osu doszli Wolanie. Znakomit¹ okazjê mia³ Folta, lecz przegra³
pojedynek samna sam zKwa�nym. Chwilê pó�niej drug¹ doskona³¹
okazjê zmarnowa³ Stec. Niewykorzystane sytuacje lubi¹ siê m�ciæ �
Lechia przejê³a inicjatywê za spraw¹ Pazdana, który dwukrotnie
wpisa³ siê na listê strzelców i zapewni³ zwyciêstwo liderowi.

Jutrzenka £awnica � Lechia 0:3 (0:2)
0:1 Brudek (2.)
0:2 Pazdan (19.)
0:3 Idzik (58.)

Lechia � Ikarus Tuszów narodowy 2:0 (1:0)
1:0 Franków (45.)
2:0 Dudu� (67.)
Lechia: Kwa�ny � Franków, B¹kowski (54. Gdowik), Fito³, Doroba �
Pazdan. Brudek, Kunicki (83. G. Gdowik) � Omiotek (31. Dudu�),
Idzik (89. Stec), Szeliga
Ikarus: Æwiêka³a � £uszcz, Mi³o�, Radoñ, Sianiewski (83. Kowalik) �
Cyganowski, Gera, Kowalczuk, Pietras �Wójcik (83. Bogacz),Wcis³o.
Sêdziowa³: Jan Pytel z Nowej Sarzyny. ¯ó³te kartki: B¹kowski, Szeli-
ga � Cyganowski, Gera.Czerwone kartki: Szeliga (69. za dwie ¿ó³te),
£uszcz (63. za faul).Widzów: 420.
Mecz na szczycie V ligi dêbickiej zgromadzi³ rekordow¹ widowniê.

Spotkanie by³o zaciête i czêsto dochodzi³o do ostrych spiêæ, ale w
bezpiecznej odleg³o�ci od bramek. Dopiero w 11 min. blisko zdo-
bycia bramki by³ Szeliga, który przelobowa³ bramkarza, lecz zmie-
rzaj¹c¹ do bramki pi³kê wybi³ obroñca. W 27. min. Brudek i w 36.
min. Kunicki próbowali zaskoczyæ Æwiêka³ê, ale obroñcy skutecz-
nie blokowali ich strza³y. Dopiero w 45. min., po kolejnym zmaso-
wanym ataku Lechii, Franków w zamieszaniu pod bramk¹ go�ci,
zdoby³ gola �do szatni�.

Po przerwie Lechia czeka³a na ataki Ikarusa i wyprowadza³a gro�ne
kontry, g³ównie lew¹ stron¹, przez Dudusia, oraz praw¹ przez Ku-
nickiego. W 58. min. Dudu� zagra³ na praw¹ stronê, nadbiegaj¹cy
Pazdan strzeli³ g³ow¹ i Æwiêka³a instynktownie sparowa³ pi³kê na
poprzeczkê. W 67. min. Dudu� zdoby³ drug¹ bramkê dla Lechii
strza³emwolnego z 35m. spod linii bocznej boiska. Pi³ka zaskoczy³a
obroñców i bramkarza i po ko�le wpad³a do siatki. W drugiej po³o-
wie spotkanie zaostrzy³o siê, st¹d ¿ó³te i czerwone karki, pokazane
zawodnikom przez s³abego sêdziego, lecz wynik nie uleg³ zmianie.

1. Lechia Sêdziszów M³p. 15 12 1 2 37 43-11
2. Ikarus Tuszów Narod. 15 10 2 3 32 45-19
3. Zryw Dzikowiec 15 10 2 3 32 42-21
4. KP Ropczyce 15 8 4 3 28 28-18
5. Strzelec Frysztak 15 8 3 4 27 25-16
6. Start Wola Mielecka 15 8 3 4 27 22-20
7. Team Przec³aw 15 8 1 7 25 25-29
8. Rani¿ovia 15 7 2 6 23 29-23
9. Jutrzenka £awnica 15 5 5 5 20 22-25
10. Brzostowianka 15 5 2 8 17 17-19
11. Czarnovia Czarna Tarn. 15 4 2 9 14 18-33
12. Sokó³ Kolbuszowa Dln. 15 3 5 7 14 15-21
13. LKS ¯yraków 15 3 3 9 12 18-38
14. Smoczanka Mielec 14 3 2 9 11 16-35
15. Chemik Pustków 14 3 1 10 10 10-21
16. Z³otniczanka 15 1 4 10 7 8-35

Dru¿yna pi³karzy Lechii, uwa¿ana za faworyta V ligi dêbickiej, zdo-
by³a tytu³ mistrza jesieni z przewag¹ piêciu punktów nad najgro�-
niejszymi rywalami: Ikarusem Tuszów Narodowy oraz spadkowi-
czem z IV ligi Zrywem Dzikowiec. Zespó³ prowadzony przez trene-
ra Rafa³a Domarskiego pewnie zdobywa³ punkty na rywalach, pre-
zentuj¹c radosny futbol, obfituj¹cy w mnóstwo stworzonych sytu-
acji bramkowych, lecz w konsekwencji wiele niewykorzystanych.
By³y te¿ i wpadki: pora¿ka 0:1 w derbach powiatu z KP Ropczyce i
lanie 0:3 we Frysztaku, a tak¿e remis z nisko notowanym Soko³em
Kolbuszowa Dolna. W sumie Lechia odnios³a 12 zwyciêstw, 1 mecz
zremisowa³a i 2 przegra³a. Na w³asnym boisku wygra³a wszystkie 7
spotkañ, strzelaj¹c 29 bramek i trac¹c zaledwie 3. Na wyjazdach
wygra³a 5 razy, 1 raz zremisowa³a i dwukrotnie przegra³a. W sumie
jako go�æ Lechia zdoby³a 16 punktów, strzeli³a 14 goli i straci³a 8.

Pi³ka
no¿na

Lechia mistrzem jesieni, P³omieñ wiceliderem

W meczu o tytu³ mistrza jesieni Lechia pokona³a Ikarusa Tuszów Narodowy 2:0.
fot. J. Maroñ
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Dru¿yna oparta jest na wychowankach, podpartych trójk¹ z Rze-
szowa. Trener Domarski ma do dyspozycji m³ody, perspektywiczny
zespó³.
Bramki w rundzie jesiennej strzelali:
9- Brudek, Idzik
7- Pazdan
6- Szeliga
3- Kunicki
2- G. Gdowik, Dudu�, Franków
1- Omiotek, Fito³, Doroba.
Ponadto dru¿ynê reprezentowali: bramkarze Kwa�ny i Stachnik,
zawodnicy w polu: B¹kowski, T. Gdowik, Stec, Pichla, Klamut, Kie-
lar, Ba³a.

Tomasz Toton

Klasa B

Gr. I Dêbica
Huragan � Korona 0:3 (Ogrodnik-2, Wójcik) Kaskada � K³os 5:1
(Patro dla K³osa) Czekaj � Piast 3:1 (Jakubek dla Piasta) Sokó³ �
Olchovia 6:1 (W. Skwirut-3, W¹sik, Filipek, Ró¿añski) Piast � Sokó³
1:4 (Maciejko � Skwirut, Feret, Filipek, W¹sik) K³os � LKS Pustków
1:2Korona �Kaskada 0:3 Sokó³ �Huragan 6:2 (Feret-2,W¹sik, Skwi-
rut, Drozd, Patro) Piast � Victoria 1:1 (Daniel dla Piasta) Inter �
K³os 5:0 LKS Pustków � Korona 2:1 (Klimek dla Korony) Victoria �
Sokó³ 1:1 K³os �Czekaj 5:1 (W. Pietkiewicz-3, Pa³ka, Tylutki)Korona
� Inter 0:4 Pewno�æ � Piast 3:3 (Daniel-2, Fabianowicz dla Piasta)

1. Kaskada Kamionka 11 11 0 0 33 42-8
2. LKS Pustków 11 7 2 2 23 20-14
3. Inter Gnojnica 11 6 1 4 19 37-16
4. Sokó³ Krzywa 11 6 1 4 19 34-14
5. Pewno�æ Lubzina 11 5 2 4 17 26-19
6. Olchovia 11 5 2 4 17 23-25
7. Victoria Ocieka 11 4 5 2 17 19-18
8. Korona Góra Ropcz. 11 3 3 5 12 12-20
9. K³os Kawêczyn 11 3 2 6 11 12-27
10. Piast Wolica Piaskowa 11 1 5 5 8 10-21
11. Huragan Przedbórz 11 2 0 9 6 11-31
12. Czekaj Ropczyce 11 1 1 9 4 13-46

Gr. II Rzeszów
P³omieñ � P³omyk 3:0 vo Diament Pstr¹gowa � P³omieñ 1:3 (Zator-
ski, Ocha³, T. Dar³ak)P³omieñ � Start Lubenia 3:1 (T. Dar³ak, Mar-
ciniec, Mi�)Albatros � P³omieñ 6:3(Piotr Zatorski, Pawe³ Zatorski,
Ocha³) Prywatna � P³omieñ 1:2 (Piotr Zatorski-2) mecz zaleg³y z
11.09.2005 r.

1. Start Lubenia 11 9 0 2 27 33-12
2. P³omieñ Zagorzyce 11 8 0 3 24 36-19
3. Orze³ Lubla 11 6 1 4 19 22-20
4. Albatros Szufnarowa 11 6 1 4 19 28-20
5. Korona Dobrzechów 11 5 3 3 18 20-15
6. Sokó³ Grodzisko 11 4 3 4 15 29-25
7. Huragan Koz³ówek 11 4 1 6 13 26-46
8. Grom Mogielnica 11 4 1 6 13 17-22
9. Prywatna Lecka 11 3 3 5 12 21-15
10. Grunwald Budziwój 11 3 3 5 12 9-23
11. Diament Pstr¹gowa 11 2 2 7 8 20-31
12. P³omyk Lutory¿ 11 2 0 9 6 17-36

Klasa okrêgowa juniorów starszych

Lechia � LKSTrzebownisko 2:0 (Serednicki, Kozek)Lechia �W³ók-
niarz Rakszawa 6:0 (Ciepiela-3, Babicz, Chudyba,Magdoñ)Z³ot-san
Kury³ówka�Lechia 0:1 (�mia³owski)Lechia �SawaSonina4:0 (�mia-
³owski-3, Kozek)Strzelec Frysztak � Lechia 1:2 (�mia³owski-2)
Lechia � Crasnovia 8:0 (5:0)
1:0/8:0 Ciepiela (12.,86.)
2:0/5:0/6:0 �mia³owski (23.,42.,54.)
3:0 Bednarz (34.)

4:0 Filipek (37.)
7:0 Babicz (66.)
Lechia:Kyciñski � Kielar (51. Dudu�), D. Zieliñski, K. Zieliñski, Bed-
narz � Ciepiela, �mia³owski, Magdoñ, Kozek (74. Branas) � Filipek
(51. Serednicki), Babicz (68. Kwarta)
Crasnovia:Lêcznar �Müller, Kozio³, Ziemiñski, Kwiatkowski �Mierz-
wa, Micha³ Tekiela, Maciej Tekiela � Bomba (46. Wojdo), Korbec-
ki, Banach (46. Lecki)
Sêdziowa³:Leszek ¯egleñ z Ropczyc.Widzów: 30.
Pojedynek na szczycie nie dostarczy³ spodziewanych emocji. Od
pocz¹tku zdecydowan¹ przewagê posiadali Lechici i stopniowo
powiêkszali zdobycz bramkow¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o spotka-
nie po latach napastników Lechii z lat 70-ych jako trenerów obu
dru¿yn: Edwarda Sroki z Lechii i Jacka Binkowskiego z Crasnovii.

Podsumowuj¹c rundê jesienn¹, Lechia by³a dru¿yn¹ zdecydowa-
nie najlepsz¹. Wygra³a 11 spotkañ, jedno zremisowa³a i jedno prze-
gra³a. Sezon zaczê³a od pora¿ki 0:1 ze Strugiem Tyczyn, by potem
nie przegraæ ¿adnego spotkania. Dru¿yna Edwarda Sroki stopnio-
wo zaczê³a stabilizowaæ formê, by w spotkaniu z Crasnovi¹ zdekla-
sowaæ rywala. Dorobek 34 pkt. Lechia uzyska³a strzelaj¹c 42 bram-
ki, trac¹c tylko 7. Du¿a w tym zas³uga bramkarza Wojciecha Kyciñ-
skiego, który przez ca³y sezon pu�ci³ zaledwie 5. bramek z gry i 2. z
rzutów karnych, oczywi�cie dobrze wspó³pracuj¹c z obroñcami.
£upem bramkowymw rundzie jesiennej podzielili siê:
14 bramek � Tomasz �mia³owski
9 � Konrad Ciepiela
3 � Tomasz Magdoñ, Grzegorz Serednicki, Adrian Filipek, Bart³o-
miej Kozek
2 � Pawe³ Babicz, Wojciech Kyciñski
1 � Dariusz Zieliñski, Bart³omiej Bednarz, Bart³omiej Góral.
Trzon zespo³u stanowili, rozgrywaj¹c wszystkie 13. meczy: Kyciñski,
Kozek, Dariusz Zieliñski, Kamil Zieliñski. W 12. meczach zagrali:
Ciepiela, Magdoñ, Bednarz.
Mankamentem zespo³u jest zbyt krótka ³awka rezerwowych. Mo¿e
jesienny sukces dru¿yny spowoduje wiêkszy nap³yw uzdolnionych
ch³opców do zespo³u lidera.

1. Lechia Sêdziszów M³p. 13 11 1 1 34 42-7
2. Strug Tyczyn 13 9 1 3 28 41-28
3. Gryf Mielec 13 9 0 4 27 47-20
4. Crasnovia 13 8 1 4 25 33-38
5. Dynovia 13 7 0 6 21 40-21
6. Izolator Boguchwa³a 13 6 3 4 21 35-36
7. Z³ot-San Kury³ówka 13 5 3 5 18 22-27
8. Grodziszcznka 13 5 3 5 18 23-22
9. Strzelec Frysztak 13 5 0 8 15 23-30
10. Brzostowianka 13 4 2 7 14 13-27
11. Sawa Sonina 13 4 1 8 13 20-33
12. Sokó³ Soko³ów M³p. 13 3 2 8 11 17-28
13. W³ókniarz Rakszawa 13 3 2 8 11 20-32
14. LKS Trzebownisko 13 1 3 9 6 21-48

Klasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszych

Plon � Rzemie�lnik Stra¿ów 3:1 (Drozd, Cio³ek, Placek) Strumyk
Malawa � Plon 0:3 (Doroba-2, So³ek)Plon � Czarni Kraczkowa 4:0
(Cio³ek-2, Doroba, T. Koza) Korona Za³ê¿e � Plon 5:1 (Doroba)

1. Korona Za³ê¿e 8 7 0 1 21 39-7
2. Marabunda Stobierna 8 6 1 1 19 28-12
3. Plon Klêczany 8 5 0 3 15 19-14
4. Rudna Ma³a 8 4 1 3 13 19-7
5. G³ogovia 8 4 0 4 12 14-18
6. Strumyk Malawa 8 3 1 4 10 12-10
7. Rzemie�lnik Stra¿ów 8 2 2 4 8 7-22
8. Bratek Bratkowice 8 2 1 5 7 13-19
9. Czarni Kraczkowa 8 0 0 8 0 6-48

(ci¹g dalszy na str. 22)
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Podkarpacka Liga juniorów m³odszych B

Stal Mielec � Lechia 4:2 Lechia � Stal Sanok 1:2 Igloopol � Lechia
3:3 MOSiR Jas³o � Lechia 0:1 Lechia � Kolbuszowianka 9:0 Stal
Rzeszów � Lechia 4:0

1. Stal Mielec 10 28 31-5
2. Or³y Rzeszów 10 28 27-6
3. Stal Rzeszów 10 24 38-9
4. Wis³oka Dêbica 10 21 21-12
5. Lechia Sêdziszów M³p. 10 13 23-24
6. Kro�nianka 10 13 11-11
7. Stal Sanok 10 11 12-17
8. MOSiR Jas³o 10 6 7-13
9. Kolbuszowianka 10 6 9-38
10. Resovia 10 3 8-30
11. Igloopol Dêbica 10 3 11-33

Podkarpacka Liga trampkarzy starszych

Stal Mielec � Lechia 2:0 Lechia � Stal Sanok 1:0 Igloopol � Lechia
2:0 MOSiR Jas³o � Lechia 4:0 Lechia � Kolbuszowianka 1:1 Stal
Rzeszów � Lechia 9:0

1. Stal Mielec 10 27 35-5
2. Stal Rzeszów 10 22 56-6
3. MOSiR Jas³o 10 22 21-15
4. Igloopol Dêbica 10 21 27-9
5. Or³y Rzeszów 10 17 18-10
6. Kro�nianka 10 16 20-20

7. Wis³oka Dêbica 10 12 19-20
8. Resovia 10 10 12-32
9. Stal Sanok 10 7 12-21
10. Lechia Sêdziszów M³p. 10 4 4-33
11. Kolbuszowianka 10 1 7-57

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszych

Paszczyniak � Lechia 1:10 Lechia � Wis³oka 4:4 Igloopol � Lechia
1:5 Lechia � Rzemie�lnik 11:2 MKS Dêbica � Lechia 3:5

1. Lechia Sêdziszów M³p. 8 22 65-13
2. Wis³oka Dêbica 6 16 31-7
3. Bodzos Podgrodzie 8 13 31-19
4. MKS Dêbica 7 12 9-14
5. MULKS Pustynia 7 9 11-26
6. Rzemie�lnik Pilzno 7 9 9-34
7. Igloopol Dêbica 8 7 9-16
8. LKS Wiewiórka 7 3 13-25
9. Paszczyniak 6 3 11-35

Klasa okrêgowa m³odzików starszych

Lechia � MKS Dêbica 3:0 Olimp Dêbica � Lechia 4:2

1. Olimp Dêbica 5 15 19-5
2. Lechia Sêdziszów M³p. 5 12 19-6
3. Górka Ropczyce 5 9 18-12
4. Wis³oka Dêbica 5 6 8-14
5. MKS Dêbica 5 3 7-17
6. MULKS Pustynia 5 0 2-19

Tadeusz Lis

Lekkoatletyka
06.10.2005 odby³a siê wCzarnej Sêdziszow-

skiej Gminna Gimnazjada w indywidualnych
biegach prze³ajowych. Oto wyniki:
dziewczêta
1. Joanna Sêd³ak � GM Czarna Sêdz.
2. Magdalena Ksi¹¿ek � GM Czarna Sêdz.

3. Patrycja Motyka � GM Zagorzyce
4. Natalia Kubacka � GM Zagorzyce
5. Karolina Chmiel � GM Zagorzyce
6. Kinga G¹sior � GM Czarna Sêdz.
Ch³opcy
Konrad Zaj¹c � GM Czarna Sêdz.
2. Marcin Froñ � GM Sêdziszów M³p.
3. Jakub Drozd � GM Sêdziszów M³p.
4. Rafa³ Pas � GM Czarna Sêdz.
5. Witold Ocha³ � GM Zagorzyce
6. Bart³omiej Stanek � GM Czarna Sêdz.
Do etapu powiatowego awansowali zdobywcy miejsc od 1 do 4.

Trzy dni pó�niej (09.10.2005), w s¹siedniej wiosce Bratkowice,
odby³y siê ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne w biegach i cho-
dzie sportowym. Z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdzi-
szowskiej wystartowa³o sze�ciu uczniów:
Bart³omiej Stanek � zajmuj¹c 1 miejsce w biegu na 600m,
Rafa³ Pas � 3 miejsce na tym samym dystansie
Iwona Ró¿añska � 5 miejsce w biegu na 600m
Konrad Zaj¹c � 5 miejsce w biegu na 1000 m
Joanna Sêd³ak � 7 miejsce w biegu na 1000m
Karol Ocha³ � 7 miejsce na tym samym dystansie.

Miejsca od pierwszego do szóstego zosta³y wyró¿nione dyplo-
mami oprawionymi w antyramy, za� miejsca na podium dodatkowo
nagrodami rzeczowymi i medalami. Bior¹c pod uwagê rangê zawo-
dów, gimnazjali�ci z Czarnej Sêdz. zas³uguj¹ na pochwa³ê za ambi-
cjê, wolê walki i oczywi�cie zwyciêstwo! Tak trzymaæ!

PowiatowaGimnazjada w indywidualnych biegach prze³ajowych
odby³a siê 12.10.2005 w Ociece. Pierwsza czwórka uzyska³a awans
na zawody wojewódzkie. Nasz¹ gminê reprezentowali: Konrad Za-
j¹c zajmuj¹c II miejsce i awans, Magdalena Ksi¹¿ek � 5 lokata oraz
Joanna Sêd³ak � 8 miejsce.

Dnia 18.10.2005 w Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê Gminne
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej oraz Gminna Gimnazjada w sztafeto-
wych biegach prze³ajowych dziewcz¹t � 10x800m i ch³opców
10x1000m. W kategorii dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych zwyciê¿y-
³a SP-Czarna przed SP-Krzywa, w�ród ch³opców ze szkó³ podstawo-
wych wyniki by³y identyczne.

W ramach Gimnazjady dziewcz¹t zwyciê¿y³y dziewczêta z Gim-
nazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdziszowskiej przed dziewczê-
tami z Zagorzyc.

W�ród ch³opców by³o podobnie:
1. Czarna Sêdz.
2. Zagorzyce
3. Sêdziszów M³p.

Awans na zawody powiatowe (28.10 2005 w Sêdziszowie M³p.)
uzyskali jedynie zwyciêzcy.

Tenis sto³owy
22.10.2005 w Zagorzycach odby³y siê gminne

zawody w tenisie sto³owym � gra dru¿ynowa.
Oto wyniki:
Dziewczêta
Sêdziszów II � Jaszczyszyn Marta, Skarbek Ma-
rzena

2. Sêdziszów I � Kopeæ Wioletta, Makuch Dominika
3. Czarna � Bochnak Anna, Pocz¹tek Aneta
ch³opcy
1. Sêdziszów III � Guzior Seweryn, Kluk Marcin
2. Sêdziszów II � Kluk Artur, Nita Damian
3. Sêdziszów I � Nowotka Patryk, Ostrêga Tomasz

Renata Brandys

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek wRopczycach i SêdziszowieM³p.
grudzieñ 2005 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

PO WYBORACH

...A w³adza ³¹czy

i w³adza dzieli

i wci¹¿ to nie tak,
jakby�my chcieli!

POLITYCZNY AWANS

Gdy siê o w³adzê

P i S z Platform¹ spiera,
Wznawia siê zawrotna

�moheru� kariera.

DYLEMAT

Dylemat ostatnich
dziesiêcioleci:

Robiæ karierê, czy dzieci?

ABONAMENT

Zdziera z nas TePsa

Jak �skórê ze psa�.

MODA

Markowe spodnie

tym wiêcej warte

Im bardziej podarte
i wytarte.

NIE�MIA£O�Æ

Jest nie�mia³o�ci

barwna oznaka,
Zw¹ to niektórzy

�strzeliæ buraka�.

SZK£O

Szk³o ma dwie wady:
³atwo siê t³ucze

i za nic w �wiecie

... nic nim nie utrze.

16.11.2005.

Kazimierz Czapka

Od Wschodu do ZachoduOd Wschodu do ZachoduOd Wschodu do ZachoduOd Wschodu do ZachoduOd Wschodu do Zachodu
Odk¹d pamiêci¹ siêgam wstecz

W dzieciñstwa wiek i czas za m³odu

Trwale wspominam jedn¹ rzecz:
Kult - wrêcz wszystkiego co ze Wschodu.

Znanemu z bródk¹ facetowi,
Jak Bogu oddawano cze�æ

Niejeden dzi� z ¿enad¹ powie,
¯e go w pochodach musia³ nie�æ.

I chocia¿ stamt¹d zim¹ wiatr
Oficjalnym tekstom przeczy³

Czas � Kraj od morza a¿ do Tatr,

Od uzale¿nieñ tych wyleczy³.
Jednak nic z nieba tu nie spad³o,

Z trudem zosta³o wywalczone;
A dziejów oto znów wahad³o

Wychyla Polskê w drug¹ stronê.

Historii jednak nikt nie zmieni
- Ku rozwojowi ( lub u³udzie )

Prowadz¹ wcze�niej zapatrzeni
W dawnym kierunku - znani ludzie.

Oprócz szans wiele jest zagro¿eñ

Zakoñczê wiêc przes³aniem takim
�Chroniæ narodu zdrowy korzeñ

I do ostatka byæ POLAKIEM!�

4.07.2003 r.
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