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1. Raz jeszcze, za po�rednictwem naszej
gazety, chcia³bym wszystkim Pañstwu,
mieszkañcom miasta i gminy Sêdziszów
M³p., serdecznie podziêkowaæ za popar-
cie udzielone mojej osobie i kandyda-
tom z KW � Ziemia Sêdziszowska� oraz
KW PiS podczas wyborów samorz¹do-
wych. Powierzonymimandat Burmistrza
to dlamnie olbrzymia odpowiedzialno�æ.
Uczyniê wszystko by nie zawie�æ Pañstwa
zaufania.W swojej dzia³alno�ci kierowa³
siê bêdê dobrem mieszkañców gminy i,
tak jak mówi³em w kampanii wyborczej,
bêdzie to polityka kontynuacji dotych-
czasowych przedsiêwziêæ. Pierwszopla-
now¹ spraw¹ jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej wg posiadanej koncepcji skana-
lizowania ca³ej gminy. Nikogo nie trzeba
przekonywaæ o konieczno�ci jej posiada-
nia. Jest to tym bardziej istotne, ¿emamy
tu ogromne mo¿liwo�ci wykorzystania
�rodków unijnych.Wiemy jak je pozyski-
waæ, bo od momentu wej�cia Polski do
Unii Europejskiej z du¿ym sukcesem po-
zyskujemy fundusze na ten cel. Wiem, ¿e
to równie¿ du¿y wydatek dla mieszkañ-
ców, a dodatkowo uci¹¿liwo�æ w wyko-
nawstwie na konkretnej dzia³ce, ale trze-

ba zrozumieæ, ¿e jest to ¿yciowa koniecz-
no�æ. Priorytetowo musz¹ byæ potrakto-
wane drogi, ulice i chodniki, wszystkie,
bez wzglêdu na ich w³a�ciciela. Du¿o w
tymwzglêdzie siê zmieni³o, lecz do zado-
wolenia wszystkich jeszcze daleko. Do³o-
¿ê wszelkich starañ, by stan naszych dróg
i bezpieczeñstwo poruszaj¹cych siê u¿yt-
kowników ci¹gle siê poprawia³.
Nie mo¿na zapominaæ o gminnej o�wia-
cie. Jej bazamaterialnama siê naprawdê
dobrze. Gmina zainwestowa³a du¿e �rod-
ki finansowe, efekty s¹ widoczne i �mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e nasze dzieci i m³o-
dzie¿ maj¹ w³a�ciwe warunki do nauki.
Co wcale nie znaczy, ¿e to koniec z inwe-
stycjami w o�wiacie. Przyk³adem jest cho-
cia¿by budowa nowej hali przy sêdziszow-
skim gimnazjum.
Wreszcie nie mo¿na zapominaæ o szero-
ko pojêtej estetycemiasta i wszystkich so-
³ectw. Wierzê, ¿e przy pomocy radnych
Rady Miejskiej, urzêdników i wszystkich
mieszkañców gminy nasze miasto i wio-
ski bêd¹ coraz bardziej piêknia³y.

2. W pocz¹tkach grudnia zosta³a podpisa-
na umowa z wykonawc¹ hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Ta
najwiêksza szko³a w naszej gminie (po-
nad 700 uczniów) dysponuje jedn¹ma³¹
sal¹ gimnastyczn¹ i zaadoptowan¹ si³ow-
ni¹. Si³¹ rzeczy lekcje wychowania fizycz-
nego odbywaj¹ siê na korytarzach szkol-
nych. Wymogiem czasu by³a budowa
nowej hali. Ma ona zapewniæ rozwi¹za-
nie problemu z zajêciami sportowymi w
gimnazjum, a oprócz tego bêdzie miej-
scem dla zajêæ pozalekcyjnych szko³y i
gminnych klubów sportowych. Dodam
te¿, ¿e wybrany projekt, po zrealizowa-
niu, winien byæ ozdob¹ szko³y i miasta.

Prace ziemne ju¿ siê rozpoczê³y. Przewi-
dywany termin zakoñczenia inwestycji to
pa�dziernik 2007 roku. Koszt nowo bu-
dowanej hali wraz z wyposa¿eniem wy-
niesie oko³o 4,5 miliona z³otych.

3. Powstaje w Sêdziszowie pierwsze rondo.
Na skrzy¿owaniu ulic Fabrycznej i Krocz-
ki trwaj¹ koñcowe prace zwi¹zane z za-
koñczeniem budowy ronda. Ma ono
poprawiæ bezpieczeñstwo poruszania siê
w tym rejonie. Budowane jest w ramach
programu Gambit i finansowane jest w
50% przez Wojewodê Podkarpackiego.

I Sesjê w V kadencji Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a 27 listopada 2006 r.
Posiedzenie do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady prowadzi³ radny senior � Pani
Józefa Bielak, radna z Borku Wielkiego.

Obrady rozpoczêto
od wys³uchania protoko-
³ów Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Sêdziszowie
M³p., które odczyta³ jej
Przewodnicz¹cy � Pan
Wojciech Górka, wrêczy³
on nastêpnie radnym za-
�wiadczenia o wyborze.

Przed przyst¹pie-
niem do wykonywania
mandatu radni z³o¿yli
�lubowanie: �Wierny
Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej,
�lubujê uroczy�cie obo-
wi¹zki radnego sprawo-
waæ godnie, rzetelnie i
uczciwie, maj¹c na
wzglêdzie dobro mojej

gminy i jejmieszkañców�. Po odczytania roty
kolejno wywo³ani radni wypowiadali zdanie
��lubujê, tak mi dopomó¿ Bóg�.

Po czynno�ciach wstêpnych radni w g³o-
sowaniu tajnym wybrali Przewodnicz¹cego
Rady, którym zosta³ Pan Bogus³aw Kmieæ,
uzyskuj¹c 13 g³osów przy 7 niewa¿nych, pe³-
ni¹cy tê funkcjê równie¿ w poprzedniej ka-
dencji. W wyborach Przewodnicz¹cego
zg³oszony by³ tylko jeden kandydat.

Rada w g³osowaniu tajnym dokona³a
równie¿ wyboru dwóchWiceprzewodnicz¹-
cych, którymi zostali Pan Jan Ziajor ze
Szkodnej (13 g³osów) i Pan Edward Kuc z
Wolicy Piaskowej (12 g³osów). Prezydium
Rady bêdzie wiêc pracowaæ w takim samym
sk³adzie jak w kadencji 2002-2006.

Na I Sesji dokonano tak¿e wyboru Prze-
wodnicz¹cych sta³ych Komisji Rady, w g³o-
sowaniu jawnym zostali nimi:
� Pan Tadeusz Hulek � Przewodnicz¹cy

Komisji Rewizyjnej,
Radna Józefa Bielak odbiera za�wiadczenie o wyborze z r¹k Przewodnicz¹cego Miejskiej
Komisji Wyborczej Wojciecha Górki i Burmistrza Kazimierza Kie³ba.

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego
Narodzenia.Tonajbardziej
rodzinne i radosne �wiêta. W
tê �cich¹ i �wiêt¹ noc� niech
ciep³o i spokój rodzinnego
domu, kolorowa choinka, ro-
dzina przy wigilijnym stole
dadz¹ Wszystkim Pañ-
stwu si³ê na prze³amywa-
nie codziennych k³opo-
tów i wiarê w lepsze ju-
tro. Niech ta Wigi-
lijnaNoc i �wiêta
Bo¿ego Narodze-
nia bêd¹ chwil¹
wytchnienia po pracowitym roku, niech bêd¹
okazj¹ do optymistycznego planowania bli¿-
szej i dalszej przysz³o�ci. Kolejny za�NowyRok
nich bêdzie czasem pokojuwnaszej Ojczy�nie,
spokoju w ka¿dej polskie rodzinie oraz czasem
realizacji osobistych zamierzeñ.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

(ci¹g dalszy na str. 13)
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BEZPO�REDNIE WYBORYBEZPO�REDNIE WYBORYBEZPO�REDNIE WYBORYBEZPO�REDNIE WYBORYBEZPO�REDNIE WYBORY
BURMISTRZA SÊDZISZOWBURMISTRZA SÊDZISZOWBURMISTRZA SÊDZISZOWBURMISTRZA SÊDZISZOWBURMISTRZA SÊDZISZOWA M£PA M£PA M£PA M£PA M£P.....

Wwyborach 12 listopada 2006 r. o funkcjê Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. ubiega³o siê trzech kandydatów, którzy otrzymali nastêpu-
j¹ce poparcie:
1. Kazimierz Kie³b � zg³oszony przez KW Ziemia Sêdziszowska,
uzyska³ 5951 g³osów, tj. 67%

2. W³adys³aw Szczêch � zg³oszony przez KWW Porozumienie Go-
spodarczo-Samorz¹dowe, uzyska³ 876 g³osów, tj. 10%

3. Stanis³aw Ziemiñski � zg³oszony przez KW Porozumienie Samo-
rz¹dowe, uzyska³ 2066 g³osów, tj. 23%
Wybory zosta³y rozstrzygniête ju¿w I turze, poniewa¿KAZIMIERZ

KIE£B otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

WYBORWYBORWYBORWYBORWYBORY RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PY RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PY RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PY RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PY RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P.....
W wyborach do Rady Miejskiej w dniu 12 listopada br. w trzech

okrêgach wyborczych wybierano 21 radnych spo�ród 175 kandyda-
tów, z sze�ciu komitetów wyborczych. Liczba uprawnionych wynosi³a
17.482, w g³osowaniu udzia³ wziê³o 9.032 wyborców, co stanowi 52%.
Najwiêksza frekwencja by³a w obwodzie wRudzie (DPS) � 67% i Cier-
piszu �61%, anajni¿szawBêdziemy�lu � 41% iBorkuWielkim�42%.

W konsekwencji tych wyborów wszyscy radni reprezentuj¹cy
miasto Sêdziszów M³p. mieszkaj¹ na Osiedlu M³odych, niektóre
miejscowo�ci � Cierpisz, Boreczek, Wolica £ugowa, Ruda � zosta³y
pozbawione swego przedstawiciela w Radzie. Po jednym radnym
maj¹: Bêdziemy�l, Kawêczyn, Czarna, Szkodna, Góra Ropczycka,
Krzywa, Wolica Piaskowa, po dwóch radnych mieszka w Borku
Wielkim i Klêczanach a trzech pochodzi z Zagorzyc, w tym dwóch
z Górnych, a jeden z Dolnych. Do nowej Rady zosta³o wybranych 5
kobiet i 16-tu mê¿czyzn, Radnym Seniorem jest Józefa Bielak, a
najm³odszym Jerzy Kieba³a. Dwóch radnych � Franciszek Bochnak
i Jan Ró¿añski � bêdzie sprawowa³o swój mandat po raz pi¹ty, troje
radnych zosta³o wybranych po raz czwarty: Bogus³aw Kmieæ, Jan
Ziajor i Józefa Bielak, po raz trzeci radnymi zostali: Tadeusz Hulek,
Jerzy Kieba³a, Teodozja Król, Jerzy £yszczak i Edward Dudka, drugi
raz wybrano: El¿bietê �winiuch, Renatê �liwê, Ryszarda Przypka,
Stanis³awa Bochenka, Edwarda Kuca i Mariana W¹sika. Wszyscy
pozostali mandat radnego bêd¹ sprawowaæ po raz pierwszy.

W okrêgu wyborczymNr 1 obejmuj¹cymmiasto SêdziszówM³p.
radnymi zostali:
1. El¿bieta �winiuch � 344 g³osy � Ziemia Sêdziszowska,
2. Bogus³aw Kmieæ � 228 g³osów � PiS,
3. Renata �liwa � 125 g³osów � Porozumienie Gospodarczo-Samo-
rz¹dowe,

4. Jerzy £yszczak � 121 g³osów � Porozumienie Samorz¹dowe,
5. Teodozja Król � 101 g³osów � Forum Obywatelskie,
6. Jacek Surdel � 100 g³osów � Porozumienie Samorz¹dowe,
7. Stanis³awa Róg � 52 g³osy � Ziemia Sêdziszowska.

W okrêgu wyborczymNr 2 obejmuj¹cymmiejscowo�ci: Bêdzie-
my�l, Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna radnymi zostali:
1. Piotr Dzik (Zagorzyce) � 315 g³osów �� Porozumienie Samorz¹-
dowe,

2. Stanis³aw Bochenek (Góra Ropczycka) � 254 g³osy � Ziemia
Sêdziszowska,

3. Franciszek Bochnak (Zagorzyce) � 248 g³osów � Ziemia Sêdzi-
szowska,

4. Jerzy Kieba³a (Bêdziemy�l) � 102 g³osy � Porozumienie Samo-
rz¹dowe,

5. Jan Ziajor (Szkodna) � 186 g³osów � PiS,
6. Edward Dudka (Zagorzyce) � 88 g³osów � Ziemia Sêdziszowska

W okrêgu wyborczym Nr 3 obejmuj¹cym miejscowo�ci: Wolica
Piaskowa, Wolica £ugowa, Borek Wielki, Boreczek, Ruda, Klêczany,
Kawêczyn, Krzywa, Czarna, Cierpisz, Ruda (DPS) radnymi zostali:
1. Jan Ró¿añski (Czarna) � 276 g³osów � Ziemia Sêdziszowska,
2. Edward Kuc (Wolica Piaskowa) � 238 g³osów � Ziemia Sêdzi-
szowska,

3. Tadeusz Hulek (Klêczany) � 188 g³osów � Ziemia Sêdziszowska,

4. Robert Drozd (Klêczany) � 180 g³osów � Porozumienie Samo-
rz¹dowe,

5. Marian W¹sik (Krzywa) � 179 g³osów � Ziemia Sêdziszowska,
6. Józefa Bielak (Borek Wielki) � 146 g³osów � Porozumienie Go-
spodarczo-Samorz¹dowe,

7. Piotr Maciejczyk (Kawêczyn) � 91 g³osów � PiS,
8. Ryszard Przypek (Borek Wielki) � 86 g³osów � Porozumienie
Samorz¹dowe.
Poszczególne KomitetyWyborcze wprowadzi³y nastêpuj¹c¹ licz-

bê radnych:
KW Ziemia Sêdziszowska � 9,
KW Porozumienie Samorz¹dowe � 6,
KW PiS � 3,
KWW Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe � 2,
KWW Forum Obywatelskie � 1.

Liga Polskich Rodzin nie przekroczy³a progu 5% i nie uczestni-
czy³a w podziale mandatów.

Wiêkszo�æ � 12 radnych w obecnej Radzie ma koalicja Ziemia
Sêdziszowska � PiS, wystêpuj¹ca w wyborach w jednym bloku.

Nale¿y dodaæ, ¿e na I Sesji Rady Pani El¿bieta �winiuchw zwi¹zku
z ustawowym zakazem ³¹czenia funkcji radnego z funkcj¹ Zastêpcy
Burmistrza, pisemnie zrzek³a siêmandatu.Nastêpnym z listy do uzu-
pe³nienia sk³aduRady by³ PanKrzysztof Tomaka, ale poniewa¿ pe³ni
on obowi¹zki Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o.
w SêdziszowieM³p. ust¹pi³ pierwszeñstwa przy obsadzaniumandatu
radnego na rzecz kolejnego z listy KW Ziemia Sêdziszowska � Pana
Tadeusza Zacha, który �lubowanie z³o¿y³ na II Sesji Rady.

WYBORWYBORWYBORWYBORWYBORY RADY POWIAY RADY POWIAY RADY POWIAY RADY POWIAY RADY POWIATUTUTUTUTU
ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGOROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGOROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGOROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGOROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO

Do wyboru Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, powiat
podzielono na trzy okrêgi: Nr 1 � gmina Ropczyce (wybierano 7
radnych), Nr 2 � gmina SêdziszówM³p. (wybierano 6 radnych), Nr
3 � gminy Iwierzyce, Ostrów, Wielopole, (wybierano 6 radnych),
³¹cznie 19 radnych by³o wybieranych spo�ród 272 kandydatów, z 10
komitetów wyborczych. Uprawnionych do g³osowania w skali ca³e-
go powiatu by³o 54.687wyborców, w g³osowaniu udzia³ wziê³o 29.008
osób, co stanowi 53% uprawnionych do g³osowania.

W wyborach w dniu 12 listopada 2006 r. radnymi powiatowymi
zostali wybrani:

Okrêg Nr 1 � Gmina Ropczyce

Okrêg Nr 2 � Gmina Sêdziszów M³p.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Poniewa¿ Pan Kazimierz Kie³b zosta³ wybrany Burmistrzem Sê-
dziszowa M³p., z³o¿y³ mandat radnego i w jego miejsce wszed³ do
Rady nastêpny kandydat z najwiêksz¹ ilo�ci¹ g³osów z KWWZiemia
Ropczycko-Sêdziszowska �Pa�ko Stanis³aw z Sêdziszowa M³p., któ-
ry uzyska³ 235 g³osów.

Okrêg Nr 3 � Gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole

Poniewa¿ Pan Czes³aw Leja zosta³ wybranyWójtemGminyWielo-
pole, z³o¿y³ on mandat radnego i w jego miejsce wszed³ do Rady na-
stêpnykandydat znajwiêksz¹ ilo�ci¹ g³osówzKWPorozumienieSamo-
rz¹dowe:Niedzielski Jerzy z gm. Iwierzyce, który uzyska³ 283 g³osy.

Wdniu 1 grudnia 2006 r. na drugim posiedzeniu Rady Powiatu
dokonano wyboru Zarz¹du oraz Przewodnicz¹cego Rady. Starost¹
zosta³ Józef Rojek, Wicestarost¹ � Stanis³aw Ziemiñski, ponadto
do Zarz¹du weszli: Andrzej B¹czkowski, Marian Dwojak i Stanis³aw
F¹fara. Na Przewodnicz¹cego Rady Powiatu wybrano Stanis³awa
Wozowicza. W³adzê Powiatu tworzy koalicja PiS, Ziemia Ropczyc-
ko-Sêdziszowska i Porozumienie Samorz¹dowe.

WYBORWYBORWYBORWYBORWYBORY SEJMIKU WOJEWÓDZTWY SEJMIKU WOJEWÓDZTWY SEJMIKU WOJEWÓDZTWY SEJMIKU WOJEWÓDZTWY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPA PODKARPA PODKARPA PODKARPA PODKARPACKIEGOACKIEGOACKIEGOACKIEGOACKIEGO
Obszar Województwa Podkarpackiego w celach wyborczych

zosta³ podzielony na piêæ okrêgów wyborczych. Nasz powiat wspól-
nie z powiatami:mieleckim, dêbickim i strzy¿owskim stanowi³ okrêg
nr 2, w którym wybierano 6 radnych. W dniu 12 listopada 2006 r. z
tego okrêgu wybrani zostali:
1. Deptu³a Leszek - 10.477 g³osów, Mielec, PSL
2. Bujak Boles³aw � 9.530 g³osów, Ropczyce, PSL
3. £¹czak Czes³aw � 10.831 g³osów, Zawierzbie, PiS
4. Godek Robert � 5.796 g³osów, Stêpina, PiS
5. Wojtys Przemys³aw � 6.118 g³osów, Dêbica, PiS
6. Cynkar S³awomir � 4.034 g³osów, Wy¿ne, PO

W zwi¹zku z wyborem Boles³awa Bujaka na Burmistrza Rop-
czyc z³o¿y³ on mandat radnego, w jego miejsce sk³ad Sejmiku uzu-
pe³ni³Pieni¹dz Jan z Dêbicy (3.563 g³osy). Wkrótce Radnym Sejmi-
ku zostanie Zdzis³aw Pupa z Góry Ropczyckiej (5.733 g³osy), który
zast¹pi Roberta Godka, wybranego na Starostê Strzy¿owskiego.

Kandydaci do Sejmiku Województwa, reprezentuj¹cy nasz po-
wiat otrzymali nastêpuj¹c¹ ilo�æ g³osów:
1. Boles³aw Bujak � 9.530 g³osów, Ropczyce
2. Zdzis³aw Pupa � 5.733 g³osy, Góra Ropczycka
3. Józef Gudyka � 3.342 g³osy, Ropczyce
4. Ryszard Kapa³a � 2.281 g³osów, Ropczyce
5. Jerzy Jakubiec � 1.683 g³osy, Sielec
6. Jacek Wszo³ek � 694 g³osy, Sêdziszów M³p.
7. Micha³ Gil � 505 g³osów, Gnojnica
8. Wies³aw �dzieb³o � 340 g³osów, Ropczyce
9. Beata Bo� � 276 g³osów, Sêdziszów M³p.
10.Krystyna Kaczkowska � 249 g³osów, Ropczyce
11.Marta Sikora � 208 g³osów, Ropczyce

Ju¿ na pierwszym posiedzeniu Sejmiku Województwa dokona-
no wyboru Zarz¹du i Prezydium Rady. Marsza³kiem zosta³ Zyg-
munt Cholewiñski, wieloletni wójt gminy Pysznica, Wicemarsza³ka-
mi � Bogdan Rzoñca i Kazimierz Ziobro, ponadto do Zarz¹du
weszli: Stanis³aw Bajda i Jan Burek. Na Przewodnicz¹cego Sejmiku
wybrano Andrzeja Matusiewicza a na Wiceprzewodnicz¹cych: Li-
diê B³¹dek, Kazimierza Jaworskiego i Czes³awa £¹czaka. Ca³a w³a-
dza w Sejmiku nale¿y do koalicji PiS � LPR.

Sekretarz Gminy � Jan Maroñ

Szczegó³owe wyniki g³osowania
na Burmistrza Sêdziszowa M³p.
w dniu 12 listopada 2006 r.

(ci¹g dalszy ze str. 3)
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Szczegó³owe wyniki wyborów Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Jest Pan Prezesem firmyUltratech Plus,
Wiceprezesem firmy Ultratech, Wice-
prezesem Stowarzyszenia Dolina Lotni-
cza, - jak rozpoczê³a siê pana przygoda
z biznesem i dlaczego akuratnie lotni-
czym?
Moja, jak to Pan nazwa³, przygoda z biz-

nesem rozpoczê³a siê w roku 2000, kiedy
za³o¿yli�my wraz z kilkoma kolegami spó³kê
Ultratech w Rzeszowie. Natomiast w bran¿y
lotniczej, tej która jest mi najbardziej bli-
ska, funkcjonujê od 1982 roku, od kiedy
rozpocz¹³em pracê w zak³adzie WSK Rop-
czyce. £¹cznie w WSK przepracowa³em 16
lat, z czego 8 lat by³em kierownikiem w³a-
�nie w Ropczycach. Pó�niej, w 1998 roku,
rozpocz¹³em pracê w angielskiej firmie, w
której przepracowa³em 2 lata. A bran¿a lot-
nicza? Chyba g³ównie dlatego, ¿e jest naj-
ciekawsza, najbardziej wymagaj¹c¹ i daje
du¿o satysfakcji zawodowej. Wystarczy, bê-
d¹c w Sêdziszowie oko³o godziny jedena-
stej, popatrzeæ w niebo, gdzie zobaczymy
przelatuj¹cy samolot � jest to Boeing 737
firmy Ryanair, który leci do Anglii i s¹ w nim
zamontowane wyprodukowane przez nasz¹
firmê Ultratech czê�ci podwozia. Od piê-
ciu lat jako jedyni na �wiecie wykonujemy
pewn¹ grupê czê�ci do tych samolotów i
dostarczamy je do naszego najwiêkszego
klienta � firmy Goodrich Krosno do mon-
ta¿u.

Wiemy ju¿, ¿e spó³ka Ultratech Plus za-
kupi³a od Gminy Sêdziszów M³p. budy-
nek po by³ym magazynie wyrobów go-
towych Wytwórni Filtrów PZL - Sêdzi-
szów S.A. Co spowodowa³o wybór tej
w³a�nie lokalizacji i jakie zamiary ma co
do tego budynku spó³ka?
Jednym z powodów by³o to, ¿e istnia³a

mo¿liwo�æ zakupu tego obiektu, a dodat-
kowo ma on dobr¹ lokalizacjê, zreszt¹ tak
jaki i ca³y Sêdziszów. Niestety, w Rzeszowie
s¹ ju¿ k³opoty z terenami pod inwestycje.
Oddawnamy�leli�my o rozwiniêciu produk-
cji, ten obiekt nam siê spodoba³. Mie�ci siê
blisko Rzeszowa, który jest sercem Doliny
Lotniczej i gdzie znajduje siê jeden z na-
szych g³ównych klientów WSK Rzeszów.
Poza tym pochodzê z Sêdziszowa i miesz-
kam tu od urodzenia. By³ te¿ wiêc równie¿
sentyment i chêæ zrobienia czego� dla mia-
sta. Zaczynamy akurat nie od produkcji lot-
niczej, ale blisko spokrewnionej. Wdra¿a-
my obecnie produkcjê ³opatek do turbin
parowych stosowanych w energetyce.

Co stanowi g³ówny produkt wytwórczy
spó³ki Ultratech Plus?
Ultratech Plus dopiero rozpoczyna dzia-

³alno�æ produkcyjn¹, ale nasza spó³ka w
Rzeszowie, to jest Ultratech, kooperuje z
wieloma firmami z kraju i z zagranicy. Wy-
konujemy przede wszystkim obróbkê me-
chaniczn¹, g³ównienapotrzeby lotnicze. Czy
bêdziemy mieæ swój produkt, trudno po-
wiedzieæ, ale w tej chwili nie jest to naszym
g³ównym celem.

Czy bêdzie szansa na zatrudnienie dla
mieszkañców naszej gminy?

Oczywi�cie ¿e tak, niema przecie¿ firmy
która dzia³a³aby bez ludzi, ale to zale¿y od
bardzo wielu czynników, pocz¹wszy od ko-
niunktury na rynku, poprzez przychylno�æ
w³adz samorz¹dowych, a¿ po stopieñ wy-
szkolenia w zawodzie potencjalnych pra-
cowników.

Czy migracja zarobkowa Polaków za
granicê nie spowoduje zamieszania w
planach firmy Ultratech i rozwoju ca³ej
bran¿y lotniczej?

Migracja zarobkowa jest po prostu fak-
tem, ale nie robimy z tego wielkiego proble-
mu. Ka¿dy ma woln¹ wolê i kieruje swoim
¿yciem tak, jak uwa¿a za stosowne.Warunki
pracy i ¿ycia za granic¹ nie zawsze s¹ tak
wspania³e, jak siê o tym czêsto mówi. My�lê
równie¿, ¿e z czasem nast¹pi spowolnienie
tego procesu, chocia¿by poprzez wzrost
p³ac w Polsce, czy wej�cie do UE nowych
krajów, a co za tym idzie, nap³yw nowych
pracowników, pracuj¹cych tam za jeszcze
ni¿sze stawki ni¿ Polacy.

Mam do Pana pytanie jako doWicepre-
zesa Stowarzyszenia Dolina Lotnicza �
jak prognozuje Pan przysz³o�æ bran¿y
lotniczej i jakie miejsce mia³by w niej
zaj¹æ Sêdziszów?
Zacznê od tego, ¿e dobrze siê sta³o, i¿

w³adze samorz¹dowe zabiegaj¹ o inwesty-
cje na swoich terenach, tworz¹c przez to
miejsca pracy w bran¿y lotniczej. Jeszcze
raz pragnê podkre�liæ, ¿e Sêdziszów ma w
tej chwili ju¿ trzy firmy lotnicze na swoim
terenie. Bran¿a ta szybko siê rozwija, jest
dochodowa i mniej wra¿liwa ni¿ motory-

zacyjna na wahania rynku. Bardzo czêsto
s¹ w niej zaanga¿owane wysokie technolo-
gie. Ci¹gle za ma³o siê jednak robi, by �ci¹-
gn¹æ tutaj firmy z bran¿y hi-tech czy pla-
cówki naukowo-badawcze. Pewne inwesty-
cje, takie jak chocia¿by hipermarkety, bêd¹
siê lokowaæ w Polsce tak czy tak, a inwesty-
cje z bran¿y lotniczej niekoniecznie. Nasi
s¹siedzi, my�lê tu o Czechach i S³owakach,
te¿ maj¹ tradycje lotnicze i staraj¹ siê byæ
atrakcyjni dla inwestorów. Równie¿Wêgrzy

ostro zabiegaj¹ o inwestycje z bran¿y lotni-
czej. Najwiêkszym zagro¿eniem konkuren-
cyjnym dla nas s¹ jednak Chiñczycy, którzy
w lotnictwie i kosmonautyce s¹ coraz moc-
niejsi i robi¹ naprawdê wiele w zakresie ku-
szenia inwestorów lotniczych do ulokowa-
nia produkcji w³a�nie u nich. Dlatego sta-
ramy siê, jako Dolina Lotnicza, wspoma-
gaæ nasz rynek, chocia¿by poprzez wspó³-
pracê z Rzeszowsk¹ Agencj¹ Rozwoju Re-
gionalnego czy Mieleck¹ Agencj¹ Rozwo-
ju Regionalnego. Musimy intensywnie wy-
korzystaæ to, ¿e Polska jest jeszcze ci¹gle
krajem atrakcyjnym dla zagranicznych in-
westorów.

Jak spêdza Pan wolny czas?
Z moim wolnym czasem jest obecnie

problem, po prostu mi go brakuje, dlatego
je�li ju¿ uda mi siê go wygospodarowaæ to
staram siê go spêdzaæ jak najwiêcej z moj¹
rodzin¹.

Dziêkujê za rozmowê

Rozmawia³
Grzegorz Wrona
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1. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu
Gminy na 2006 r.

Zwiêkszono wydatki bud¿etu z przezna-
czeniem na:
a) zakup i monta¿ masztu o�wietleniowe-

go z agregatempr¹dotwórczymdlaOSP
w Boreczku � 9.400 z³,

b) zakup wyposa¿enia do Urzêdu �
20.000 z³

c) remont dróg gminnych � 40.000 z³
d) zakup wiaty przystankowej na ul. Wê-

glowskiegow SêdziszowieM³p. � 9.000 z³
e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w:
- Szkole Podstawowej w Boreczku �
16.000 z³,
- Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdz. �
22.000 z³,
- Szkole Podstawowej w Klêczanach �
20.000 z³,
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie
M³p. � 20.000 z³,

Posiedzenie Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. w dniu 5 grudnia 2006 r. po�wiêcone
by³o przede wszystkim z³o¿eniu �lubowania przez Burmistrza i uchwaleniu stawek podat-
kowych na 2007 r.

Na wstêpie radni
podjêli uchwa³ê w spra-
wie uzupe³nienia sk³adu
Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p., mandat
radnego otrzyma³ i �lu-
bowanie z³o¿y³ Pan Ta-
deusz Zach z Sêdziszowa
M³p.

Nastêpnie rotê �lu-
bowania wypowiedzia³
Pana Kazimierz Kie³b wy-
brany w dniu 12 listopa-
da 2006 r. na Burmistrza
Sêdziszowa M³p.: �Obej-
muj¹c urz¹d Burmistrza
SêdziszowaM³p., uroczy-
�cie �lubujê, ¿e docho-

wam wierno�ci prawu, a
powierzony mi urz¹d
sprawowaæ bêdê tylko
dla dobra publicznego i
pomy�lno�ci mieszkañ-
ców gminy Sêdziszów
M³p. Tak mi dopomó¿
Bóg�.

Po �lubowaniu Pan
Kazimierz Kie³b, w zwiê-
z³ym wyst¹pieniu przed-
stawi³ plany i za³o¿enia
na najbli¿sz¹ kadencjê.

Rada dzia³aj¹c ju¿ w
pe³nym,ustawowymsk³a-
dzie podjê³a szereg
uchwa³, w tym uchwa³y
podatkowe na 2007.

Na pierwszej sesji w komisji skrutacyjnej pracowali radni (od lewej): Edward Dudka, Teodozja
Król, Piotr Maciejczyk.

Od prawej radni: Bogus³aw Kmieæ, Tadeusz Hulek, Stanis³aw Bochenek, Franciszek Bochnak. Od lewej radni: RobertDrozd, JerzyKieba³a, PiotrDzik, JacekSurdel, RyszardPrzypek,Renata �liwa.

�lubowanie sk³ada Burmistrz Kazimierz Kie³b.

� Pani Stanis³awa Róg � Przewodnicz¹ca
Komisji Rozwoju Spo³eczno-Gospodar-
czego i Gospodarki Finansowej,

� Pan Franciszek Bochnak � Przewodni-
cz¹cy Komisji Rolnictwa i Gospodarki
¯ywno�ciowej,

� Pan Jan Ró¿añski � Przewodnicz¹cy Ko-
misji O�wiaty i Kultury,

� Pan Piotr Maciejczyk � Przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Sportu,

� PanMarianW¹sik� Przewodnicz¹cy Ko-
misji Prawa, Porz¹dku Publicznego i
Ochrony �rodowiska,

� Pan Stanis³aw Bochenek � Przewodnicz¹-
cyKomisjiGospodarkiKomunalnej,Miesz-
kaniowej, Budownictwa i Komunikacji.
Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³ê w spra-

wie stwierdzenia wyga�niêcia mandatu rad-
nej Pani El¿biety �winiuch, która pisemnie
zrzek³a siêmandatu w zwi¹zku z ustawowym
zakazem ³¹czenia funkcji radnej z funkcj¹
Zastêpcy Burmistrza.

Na zakoñczenie
obrad Pan Tadeusz
Hulekpoinformowa³
o powstaniu Klubu
Radnych �Ziemia Sê-
dziszowska�, w sk³ad
którego wchodz¹
radni: Bogus³aw
Kmieæ, Stanis³awa
Róg, Stanis³aw Bo-
chenek, Franciszek
Bochnak, Edward
Dudka, Jan Ziajor,
Edward Kuc, Jan Ró-
¿añski,MarianW¹sik,
Piotr Maciejczyk, Ta-
deuszHulek � które-
gowybranoPrzewod-
nicz¹cym Klubu.

W sprawach ró¿nych Pan Boles³aw Rój
� Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla wniós³,
aby w Biuletynie Sêdziszowskim opubliko-
waæ wysoko�æ diet radnych.

Czyni¹c zado�æ temu wnioskowi, przy-
pominam, ¿e radni otrzymuj¹ zrycza³to-
wan¹ dietê miesiêczn¹ uzale¿nion¹ od pe-

(ci¹g dalszy ze str. 2)

(ci¹g dalszy na str. 14)

³nionej funkcji i tak Przewodnicz¹cy Rady
otrzymuje 60% przeciêtnego wynagrodze-
nia w kraju, obecnie � 1.478 z³, Wiceprze-
wodnicz¹cy � 200 z³, Przewodnicz¹cy Ko-
misji � 180 z³, radny nie pe³ni¹cy ¿adnej z
w/w funkcji � 150 z³. Diety w takiej wysoko-
�ci obowi¹zuj¹ od 27.02.2003 r.
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- Szkole Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych � 16.000 z³,
- Przedszkolu Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
24.500 z³,

f) remont sali korekcyjnej w Szkole Pod-
stawowej w Czarnej Sêdz. � 10.000 z³,

g) remont ogrodzenia w Szkole Podstawo-
wej w Krzywej � 10.000 z³,

h) fundusz wynagrodzeñ w PrzedszkoluNr
1 w Sêdziszowie M³p. � 3.000 z³,

i) koszty ogrzewania w szko³ach � 13.000 z³,
(SP Czarna, SP Zagorzyce Górne),

j) dowóz uczniów do szkó³ � 25.000 z³ (w
zwi¹zku z wyd³u¿eniem trasy w Borku
Wielkim, Zagorzycach-Budzisz, Cierpi-
szu oraz wzrostem stawki za 1km z 2,15 z³
do 2,45 z³),

k) koszt utrzymaniahali przyLO�13.000 z³,

l) zakup wyparzacza dla Przedszkola Nr 2
w Sêdziszowie M³p. � 3.000 z³,

m) zakup mebli i wyposa¿enia nowobudo-
wanej oczyszczalni �cieków w Sêdziszo-
wie M³p. - 10.000 z³,

n) budowêkanalizacji sanitarnej wSêdziszo-
wie M³p.-Rêdzinach � 243.000 z³ (w tym
m.in. monta¿ monitoringu na przepom-
powniach, wymiana rur i podwy¿szenie
studzienek w terenach zalewowych, wy-
konanie dodatkowych przy³¹czy).
2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zo-

bowi¹zania w zakresie inwestycji o warto�ci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie
Gminy na 2006 r.

Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zo-
bowi¹zania w wysoko�ci 19.800 z³ na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-technicznej
na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyj-
nej w Krzywej-Porêby. Dokumentacja obej-
mowaæ bêdzie oko³o 15 przy³¹czy.

3. Uchwa³a w sprawie obni¿enia �red-
niej ceny skupu ¿yta og³oszonej przez Pre-
zesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwarta-
³ów 2006 r.

Obni¿ono �redni¹ cenê skupu ¿yta og³o-
szon¹ przez Prezesa GUS przyjmowan¹ jako
podstawê do naliczenia podatku rolnego z
kwoty 35,52 z³ za 1 q na 28,20 z³ za 1 q. Wo-
bec powy¿szego podatek rolny dla gospo-
darstw rolnych (powy¿ej 1 ha) liczony jako

Od lewej radni: Jan Ziajor, Stanis³awa Róg, Marian W¹sik, Edward Kuc, Jan Ró¿añski. Z lewej: radny Tadeusz Zach. Fot.(7) J. Maroñ.

równowarto�æ 2,5 q ¿yta wynosiæ bêdzie w
2007 r. � 70,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy i
bêdzie wy¿szy od obowi¹zuj¹cego w 2006 r.
o 0,80 z³. Dla gospodarstw poni¿ej 1 ha po-
datek liczony jako równowarto�æ 5 q ¿yta z
1 ha fizycznego ulegnie podwy¿szeniu o 1,60
z³ i wynosiæ bêdzie 141 z³.

4. Uchwa³a w sprawie okre�lenia wyso-
ko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na
2007 r.

Rada ustali³a stawki podatku od nieru-
chomo�ci na 2007 r. ��rednio wy¿sze o oko-
³o 1% w stosunku do obowi¹zuj¹cych w
2006 r. - w nastêpuj¹cej wysoko�ci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej, bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków � 0,62 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrownie wod-
ne - 3,65 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,11 z³ od 1 m2

powierzchni;
2) od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych �0,43 z³ od1m2powierzch-

ni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej -
17,45 z³ od 1 m2powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanymmateria³em siewnym �8,30 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych -3,69 z³ od 1m2

powierzchni u¿ytkowej,
e) domków letniskowych �6,23 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-

dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego � 3,18 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich warto�ci.

5. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysoko-
�ci stawek podatku od �rodków transportu.

Stawki podatku od �rodków transpor-
tu w 2007 r. bêd¹ wy¿sze �rednio o oko³o
1% w stosunku do obowi¹zuj¹cych w roku
bie¿¹cym. Uchwa³a ta z uwagi na zaintere-
sowanie w³a�cicieli samochodów ciê¿aro-
wych jest publikowana w pe³nym brzmieniu
w bie¿¹cym numerze Biuletynu.

6. Uchwa³a w sprawie nadania Statutu
Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury w Sê-
dziszowieM³p.

Rada dostosowa³a Statut M-GOK do
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

7. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody
na zawarcie przez Gminê Sêdziszów M³p.
porozumienia z Gmin¹ Ropczyce w spra-
wie wspó³finansowania opracowania doku-
mentacji projektowej.

Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie poro-
zumienia z Gmin¹ Ropczyce w sprawie fi-

nansowania dokumentacji
projektowej kanalizacji sa-
nitarnej ul. S³onecznej i
ul. Weso³ej w Sêdziszowie
M³p. oraz ul. Kolonia w
Ropczycach. £¹cznie do-
kumentacja obejmowaæ
bêdzie 17 przy³¹czy w na-
szej gminie i 17 po stronie
Ropczyc.

8. Uchwa³a w sprawie
powo³ania sk³adówosobo-
wych sta³ychKomisji Rady
Miejskiej.

Pe³ne sk³ady Komisji
Rady przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:

Komisja Rewizyjna: Tadeusz Hulek � Prze-
wodnicz¹cy; Cz³onkowie: Stanis³aw Bo-
chenek, Piotr Dzik, Jan Ró¿añski, Ma-
rianW¹sik

Komisja Rozwoju Spo³eczno-Gospodarcze-
go i Gospodarki Finansowej: Stanis³awa
Róg � Przewodnicz¹ca; Cz³onkowie:
Edward Kuc, Jacek Surdel, Jan Ziajor

Komisja Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�cio-
wej: Franciszek Bochnak - Przewodni-
cz¹cy; Cz³onkowie: Józefa Bielak, Piotr
Dzik, Edward Kuc, Jan Ziajor,

Komisja O�wiaty i Kultury: Jan Ró¿añski -
Przewodnicz¹cy; Cz³onkowie: Jerzy Kie-
ba³a, Piotr Maciejczyk, Renata �liwa,
Tadeusz Zach

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Spor-
tu: Pan Piotr Maciejczyk � Przewodni-
cz¹cy; Cz³onkowie: Edward Dudka, Bo-
gus³aw Kmieæ, Jerzy £yszczak

Komisja Prawa, Porz¹dku Publicznego i
Ochrony �rodowiska: Pan Marian W¹-
sik � Przewodnicz¹cy; Cz³onkowie: Fran-
ciszek Bochnak, Robert Drozd, Edward
Dudka, Ryszard Przypek

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszka-
niowej, Budownictwa i Komunikacji:
Pan Stanis³aw Bochenek � Przewodni-
cz¹cy; Cz³onkowie: TadeuszHulek, Teo-
dozja Król, Tadeusz Zach.

Sekretarz Gminy � Jan Maroñ

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z pó�n. zm. ), Obwieszcze-
nieMinistra Finansów z dnia 27 pa�dzierni-
ka 2006r. w sprawie wysoko�ci górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i op³a-
tach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758 ), Ob-
wieszczenieMinistra Finansów z dnia 10 pa�-
dziernika 2006 r. w sprawie stawek podatku
od �rodków transportowych obowi¹zuj¹-
cych w 2007 r. (M.P. Nr 72, poz. 721)

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p.
uchwala co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê stawki podatku od �rodków trans-
portowychna terenieGminy SêdziszówM³p.
od 2007 r. w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:
1. Od samochodów ciê¿arowych o do-

puszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 ton
i poni¿ej 12 ton:

1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
1996 r.:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 588 z³

b.powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 840 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
-1.005 z³

1.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1997 r.:
a. od3,5 tonydo5,5 tonyw³¹cznie -558z³
b.powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 804 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -957 z³
1.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden

z warunków (bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 531 z³

b.powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 762 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -912 z³
2. Od samochodów ciê¿arowych o do-

puszczalnejmasie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton � stawki okre�la Za-
³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 ton i poni¿ej 12 ton:

3.1.wyprodukowanychdo31grudnia1996 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie -624 z³
b.powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton -690 z³

3.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1997r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie -594 z³
b.powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton -660 z³

3.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden
z warunków (bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie -567 z³
b.powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton -627 z³

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z
naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej

masie ca³kowitej zespo³u pojazdów rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton � stawki po-
datku okre�la Za³¹cznik Nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z
pojazdem silnikowymposiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego:

5.1.wyprodukowanychdo31grudnia1996 r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie - 279 z³
b.powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton -300 z³

5.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1997r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie - 264 z³
b.powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton -285 z³

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z
pojazdem silnikowymposiadaj¹ dopusz-
czaln¹masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy-
³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolne-
go � stawki podatku okre�la Za³¹cznik
Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

7. Od autobusów o liczbie miejsc do sie-
dzenia:

7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia
1996 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a.mniejszej ni¿ 20miejsc - 810 z³
b.od 20 do 29 miejsc - 1.104 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.677 z³

7.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1997 r.
o liczbie miejsc do siedzenia:

a.mniejszej ni¿ 20miejsc - 771 z³
b.od 20 do 29 miejsc - 1.050 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.590 z³

7.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden
z warunków (bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3,
jedynym �ród³em zasilania jest gaz:
a.mniejszej ni¿ 20miejsc - 726 z³
b.od 20 do 29 miejsc - 1.020 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.509 z³

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Sêdziszowa M³p.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powie-
rza siê Komisji Rozwoju Spo³eczno-Gospo-
darczego i Gospodarki Finansowej.

§ 4
Traci moc uchwa³a Nr XXVI/249/05 Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 30 listo-
pada 2005r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci
stawekpodatkuod �rodków transportowych.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia wDziennikuUrzêdowymWo-
jewództwa Podkarpackiego i ma zastosowa-
nie do podatku nale¿nego od 2007 roku.

UCHWUCHWUCHWUCHWUCHWA£A NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PA£A NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PA£A NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PA£A NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£PA£A NR II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P.....
z dnia 5 grudnia 2006 rz dnia 5 grudnia 2006 rz dnia 5 grudnia 2006 rz dnia 5 grudnia 2006 rz dnia 5 grudnia 2006 r.....

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowychw sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowychw sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowychw sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowychw sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/10/06

Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 5 grudnia 2006 r.

Stawki podatku od �rodków transportu dla samochodów
ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

(ci¹g dalszy na str. 16)
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Obchody 88. rocznicy odzyskania niepodle-
g³o�ci rozpoczê³y siê w samo po³udnie, 11. listopa-
da, Msz¹ �w. w ko�ciele parafialnymw Sêdziszowie
M³p. po nabo¿eñstwie uczestnicy oddali ho³d ka-
pelanowi Solidarno�ci ks. Jerzemu Popie³uszce,
sk³adaj¹c wieñce pod obeliskiem Jego pamiêci na
placu ko�cielnym. Fina³owa czê�æ uroczysto�ci
mia³a miejsce przed ratuszem, gdzie delegacje
w³adz samorz¹dowych i pañstwowych oraz s³u¿b
mundurowych, organizacji kombatanckich i szkó³
uczci³y poleg³ych zaOjczyznê. Sêdziszowskie �wiêto
Niepodleg³o�ci zakoñczy³ tradycyjnie koncert Or-
kiestry Dêtej WSK w Rzeszowie.

(-) Przemarsz z ko�cio³a parafialnego na Rynek.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr II/10/06

Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 5 grudnia 2006 r.

Stawki podatku od �rodków transportu dla przyczep i
naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹

prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/10/06

Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 5 grudnia 2006 r.

Stawki podatku od �rodków transportu dla ci¹gników siod³owych
i balastowych przystosowanych do u¿ywania

³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów

równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Kombatanci oddaj¹ ho³d ks. Jerzemu Popie³uszce.
Delegacja samorz¹du gminnego sk³ada wieñce pod tablicami upamiêtniaj¹cymi poleg³ych za
Ojczyznê. Fot.(3) B. Czapka.

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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Przebudowaskrzy¿owaniaulicFabrycznej i JanaKroczkiwSêdzi-
szowieM³p. -pierwszerondownaszymmie�cie.Doniedawnaskrzy-
¿owanie ulic Fabrycznej i Kroczki by³o jednym z wielu skrzy¿owañ w
mie�cie,odpo³owygrudniabêdziepierwszymrondem.Wramachprze-
budowy skrzy¿owaniawykonanoposzerzenie jezdninawyokr¹gleniach
skrzy¿owania. Wykonano wyspê �rodkow¹ wraz z wyspami wprowadza-
j¹cymi w ruch ko³owy. Zrobiono kanalizacjê deszczow¹, wzmocniono
istniej¹c¹nawierzchniêulicwobrêbie ronda, wyremontowano istniej¹-
cechodnikioraz zmienionooznakowanie.Wrejonie rondazaprojekto-
wano na trzech wlotach przej�cia dla pieszych w poziomie jezdni o
szeroko�ci po 4m.Warto�æ inwestycji � 396.107 z³.

Nowa nawierzchnia asfaltowa do przysió³ka Wisy w Wolicy
Piaskowej. Za 95.745 z³ wykonano podbudowê t³uczniow¹ i po³o-
¿ono nawierzchniê asfaltow¹ na odcinku 400 mb.

Droga o nawierzchni bitumicznej ³¹cz¹ca ul. Piaskow¹ z Bor-
kiemWielkim.Wykonano 600mb drogi o podbudowie bitumicz-
nej i nawierzchni asfaltowej o ogólnej warto�ci 197.579 z³.

Rozpoczêto prace przy przebudowie drogi gminnej ³¹cz¹cej
Zagorzyce-Dzia³y z Podlaskiem. Zakres robót obejmuje przebu-
dowê drogi na odcinku 600 mb, w roku bie¿¹cym planuje siê wyko-
nanie robót ziemnych wraz z odwodnieniem. Zakoñczenie inwesty-
cji planowane jest na 2007 rok, docelowo na ca³ym odcinku ma
zostaæ po³o¿ona nawierzchnia asfaltowa, warto�æ ogólna - 1,2mln z³.

Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z budow¹ oczyszczalni �cie-
ków � trwa ju¿ rozruch technologiczny.

Oprac. GW

Trwaj¹ prace przy budowie wodoci¹gu w Rudzie.
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INWESTYCJEINWESTYCJEINWESTYCJEINWESTYCJEINWESTYCJE

Terminowo zakoñczony zosta³ II etap
prac remontowych w Nauczycielskim Kole-
gium JêzykówObcych w Ropczycach. Prze-
prowadzony zosta³ remont pomieszczeñ od
strony zachodniej, w tych pomieszczeniach
zostanie umieszczona biblioteka z czytelni¹
o ³¹cznej pow. 78,60 m2. Jednocze�nie zo-
sta³y zakoñczone prace przy remoncie I piê-
tra w budynku Kolegium. Górna kondygna-
cja otrzyma docelowo trzy nowe pomiesz-
czania dydaktyczne. NKJO otrzyma jedn¹
salê dydaktyczn¹ tj. salê komputerow¹ o po-
wierzchni 51,56 m2, za� w nowym roku do
pe³nego u¿ytku zostan¹ oddane pozosta³e
dwie sale. Roboty jakie zosta³y wykonane w
toku prac to: skucie tynków, wykonanie wy-
lewek, zamontowanie nowej instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, monta¿ instalacji central-
nego ogrzewania a tak¿e instalacji elektrycz-
nej. Zosta³a wymieniona stolarka okienna i
drzwiowa. Po³o¿one zosta³y p³ytki, wyk³adzi-
na dywanowa oraz PCV. Wykonawc¹ robót
by³o Przedsiêbiorstwo Budowlane �PRO-
FBUD� Sp. z o.o w Rzeszowie. �rodki inwe-
stycyjne jakie zosta³y przekazane na te ro-
boty z KontraktuWojewódzkiego to200 000
z³, za� �rodki jakie przekaza³o Starostwo
wynios³y182 036,19 z³.

Starostwo Powiatowe zbli¿a siê do za-
koñczenia prac zwi¹zanych z dobudow¹ no-
wego skrzyd³a wDomu Pomocy Spo³ecznej
w Lubzinie. Trwaj¹ obecnie prace wykoñ-
czeniowe wnêtrz budynku, a tak¿e prace
zwi¹zane z porz¹dkowaniem i zagospoda-
rowaniem terenu wokó³ budynku, tym sa-
mym coraz bli¿ej jeste�my zapewnienia god-
nych warunków pobytu podopiecznym a
tak¿e znacznie polepszenie warunków pra-

cy za³odze DPS-u. Z uwagi na du¿e zaawan-
sowanie robót przewidywany termin zakoñ-
czenia to 30 grudnia 2006 r. Zakoñczenie
prac spowoduje spe³nienie normunijnych i
zapewni prawoDPS-u do �wiadczenia us³ug
po roku 2006.

Kontynuowane s¹ roboty budowlane
dotycz¹ce dobudowy budynku przy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arniczej w Rop-
czycach dla potrzebPowiatowego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego. Docelowo
po rozbudowie i dobudowie zostan¹ uzy-
skane miêdzy innymi takie pomieszczenia
jak:
- pokój ratownika-kierowcy � 11 m2,
- pokój lekarza � 9,20 m2,
- pokój dyspozytora, pielêgniarki � 11,20m2,
- korytarz � 7,50 m2,
- sanitariaty � 3,60 m2,
- korytarz � 5,70 m2,

o ³¹cznej powierzchni 48,20m2. Tworze-
nie centrów powiadamiania ratunkowego
jest jednym z etapów budowania jednolite-
go i powszechnego Krajowego Systemu Ra-
townictwa. Zakoñczenie prac remontowych
przewiduje siê na koniec br.

Starostwo Powiatowe w Ropczycach w
swoich dzia³aniach pragnie pomóc miesz-
kañcom Powiatu Ropczycko � Sêdziszow-
skiego w lepszej dostêpno�ci do opieki me-
dycznej. Swoje dzia³ania kieruje w stronê
osóbwymagaj¹cympomocy, niepe³nospraw-
nym i chorym. Czyni to przez usuwanie ba-
rier architektonicznych m. in.:

WO�rodku Zdrowia w Ostrowie trwaj¹
roboty zwi¹zane z przystosowaniemWC do
potrzeb osób niepe³nosprawnych a tak¿e
budowy pochylni u³atwiaj¹cej wej�cie na
teren samej przychodni. Pochylnia pomo-

¿e osobom niepe³nosprawnym i chorym w
pokonywaniu codziennych utrudnieñ jaki-
mi jest bariera architektoniczna. Pochylnia
umo¿liwi osobom niepe³nosprawnym bez-
problemowe poruszanie siê. Termin zakoñ-
czenia przewidziany jest na dzieñ 15 grud-
nia 2006 r.

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Ropczy-
cach wraz ze Starostwem Powiatowym pro-
wadzi prace przy budowie ³¹cznika pomiê-
dzy budynkami Przychodni Rejonowej w
Ropczycach.Wykonany zosta³ ju¿ szyb d�wi-
gu a tak¿e zamontowany zosta³ d�wig win-
dy. Umowny termin zakoñczenia budowy
to koniec grudnia 2006 r.

Przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Ropczycach zosta³ oddany
do u¿ytku podjazd dla niepe³nosprawnych.
Zosta³a u³o¿ona równie¿ kostka Restbud od
strony pó³nocnej. �rednia d³ugo�æ tego
podjazdu wynosi 7,75 m, zosta³ on wykona-
ny przez Przedsiêbiorstwo Budowlane
�PROFBUD� Sp. z o.o w Rzeszowie.

WYDZIA£ DRÓGWYDZIA£ DRÓGWYDZIA£ DRÓGWYDZIA£ DRÓGWYDZIA£ DRÓG

Prowadzone s¹ prace zwi¹zane przebu-
dow¹ drogi powiatowej w Sêdziszowie M³p.
i Górze Ropczyckiej. Projekt ten w swoim
zakresie obejmuje miêdzy innymi przebu-
dowê ulicy Weso³ej i Wêglowskiego na ca³ej
d³ugo�ci. Roboty obejmowa³y: wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na wymie-
nionych odcinkach, na budowie i przebu-
dowie istniej¹cych chodników z kostki bru-
kowej w ci¹gu tych ulic oraz wykonaniu ka-
nalizacji deszczowej. �rodki przeznaczone
na te inwestycje to2 152 448 z³.Wykonawc¹
robót by³o Podkarpackie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych �DROBUD� Sp. z o.o. z
Rudnej Ma³ej.

Zarz¹d Powiatu w 2006 roku pozyska³ 4
633 536,65 z³na prace na drogach powiato-

Józef RojekJózef RojekJózef RojekJózef RojekJózef Rojek
� Starosta Ropczycko-Sêdziszowski� Starosta Ropczycko-Sêdziszowski� Starosta Ropczycko-Sêdziszowski� Starosta Ropczycko-Sêdziszowski� Starosta Ropczycko-Sêdziszowski
� lat 59, ¿onaty, troje doros³ych dzieci i trójka wnucz¹t. Ukoñczy³
studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskiej w Lu-
blinie oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: mened¿erski i
dla rzeczoznawców maj¹tkowych.

Do�wiadczeniepraktyczne zdoby³pe³ni¹c funkcjêwiceburmistrza,
radnego, inspektora kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Rzeszowie oraz kierownika jednostki terenowej PZU ¯ycie S.A.

Od 1 grudnia 2006 roku Starosta Ropczycko-Sêdziszowski.
Funkcjê Starosty traktuje jako wyzwanie i zobowi¹zanie wobec

wszystkich mieszkañców powiatu bez wzglêdu na przynale¿no�æ
spo³eczn¹ czy organizacyjn¹.

Cechuje go otwarto�æ i optymizm, jest przekonany o mo¿liwo-
�ci zgodnej wspó³pracy i wszechstronnej wzajemnej pomocy wszyst-
kich tych, którzy wspólne dobro traktuj¹ jako co� nadrzêdnego i
ponad wszelkimi podzia³ami.

Ma nadziejê, ¿e ten samorz¹d bêdzie przyk³adem zacierania
ró¿nic i podzia³ów tak wyra�nie widocznych w ostatnim czasie.
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wych. £¹cznie nasz powiat wykona³ odno-
wê nawierzchni na odcinku o d³ugo�ci 8 890
m dróg, naprawiono jedenmost, wyremon-
towano jedena�cie przepustów.Odbudowa-
no 560 mb chodnika na terenie Powiatu
Ropczycko�Sêdziszowskiego.

Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z za-
bezpieczeniemosuwiskaw ci¹gudrogiGnoj-
nica-Broniszów w m. Broniszów. Obecnie
porz¹dkowane jest koryto rzeki i teren osu-
wiska, przeprowadzono roboty ziemne z re-
gulacj¹ koryta rzeki jak równie¿ prowadzo-
ne s¹ prace zwi¹zane z umocnieniem stopy
osuwiska.

Wmiesi¹cu listopadzie zosta³y przepro-
wadzone prace zwi¹zane z ustawianiem za-
s³ony przeciw�nie¿nej. Najpowszechniej sto-
sowanym typemzas³onprzeciw�nie¿nych jest
siatka z tworzywa sztucznego o specjalnie
dobranym kszta³cie oczek. Siatki przeciw-
�nie¿ne chroni¹ drogi przed nawiewaniem
�niegu i z powodzeniem stosowane s¹ na
drogach ca³ej Polski. Zas³ony te by³y usta-
wiane na odcinkach dróg najbardziej nara-
¿onych na zawiewanie tj.;
- Lubzina�Brzezówkawm.Lubzina�300m,
- Gnojnica �Broniszówwm.Czujek � 300m,
- £¹czkiKucharskie�Ma³awm.Ma³a�400m,
- Bystrzyca � Nowa Wie� w m. Wi�niowa �
300m,
- Wielopole �Bystrzyca wm.Nawsie � 250m,

- Olimpów � Kamieniec w m. Olimpów �
300m,
- Sêdziszów � Zagorzyce w m. Góra Rop-
czycka � 300 m.
Ogó³em docelowo zostanie ustawione

ok. 2,15 km zas³on przeciw�nie¿nych.

Wydzia³ Dróg w Starostwie Powiatowym
wRopczycach zakoñczy³ dzia³ania zwi¹zane z
skompletowaniem sprzêtu do zimowego
utrzymania dróg, oraz zgromadzenie wystar-
czaj¹cej ilo�ci soli i materia³ów uszorstniaj¹-
cych, niezbêdnych do prowadzenia akcji zi-
mowej. W pe³nej gotowo�ci jest sprzêt prze-
znaczony do zimowego utrzymania dróg: 5
p³ugopiaskarek, 3 p³ugi dwustronne, 2 p³ugi
wirnikowe, 2 ³adowarki oraz równiarka.
Wszystkie drogi na naszym terenie bêd¹ od-
�nie¿ane na ca³ej szeroko�ci jezdni, a posypy-
wanemateria³amiuszorstniaj¹cymi (mieszan-
ka ¿u¿lowo-solna) na odcinkach dróg o du-
¿ych spadach pod³u¿nych, niebezpiecznych
³ukach, przystankach autobusowych, w rejo-
nie skrzy¿owañ dróg i skrzy¿owañ z liniami
kolejowymi. Wszelkie informacje na temat
warunków panuj¹cych na drogach, miejscu i
czasie pracy sprzêtu mo¿na uzyskaæ u dy¿ur-
nego pod nr tel. 017 22 18 252. Zakres tych
dy¿urów uzale¿niony jest od lokalnych po-
trzeb, warunków atmosferycznych, a zw³asz-
cza stanu przejezdno�ci dróg. Bêdziemy
wdziêczni za telefoniczne informacjeoutrud-
nieniach panuj¹cych na naszych drogach.

OCHRONA �RODOWISKAOCHRONA �RODOWISKAOCHRONA �RODOWISKAOCHRONA �RODOWISKAOCHRONA �RODOWISKA

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat
�rodowiska w Rzeszowie zatwierdzi³ pozwo-
lenie zintegrowane dla Zak³adówMagnezy-
towych S.A. Przygotowany projekt dotyczy
instalacji do produkcji materia³ów ognio-
trwa³ych za pomoc¹ wypalania, o zdolno�ci
produkcyjnej ponad 75 ton na dobê lub
pojemno�ci pieca przekraczaj¹cego 4 m3,
gêsto�ci ponad 300 kg na m3 pieca.

INNEINNEINNEINNEINNE

Zarz¹d powiatu zawar³ porozumienie z
Wojewod¹ Podkarpackim w sprawie powie-
rzenia zadañ zwi¹zanych z przeprowadze-
niem poboru w 2007 roku. Zakres przed-
miotowy porozumienia obejmuje w szcze-
gólno�ci zadania dotycz¹ce: zawarcia umów
z kierownikami zak³adów opieki zdrowot-
nej, lekarzami prowadz¹cymi indywidualne
lub grupowe specjalistyczne praktyki lekar-
skie oraz z psychologami, pokrycie kosztów
specjalistycznych badañ lekarskich, obser-
wacji szpitalnej oraz badañ psychologicz-
nych oraz na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z wyp³aceniem poborowym staj¹cym do
poboru nale¿nych �wiadczeñ.

Pobór do wojska przeprowadzony zo-
stanie w terminie od 06 lutego do 10marca
2007 r. Inf. w³asna

Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rop-
czycach zwraca siê uprzejmie z pro�b¹ do wszystkich osób
dobrej woli, do ludzi o serdecznym i ciep³ym sercu, aby pod-
jê³y siê pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej dla dzieci osie-
roconych, porzuconych czy w jakikolwiek inny sposób skrzyw-
dzonych przez los.

Ka¿de dziecko dla pe³nego i harmonijnego rozwoju swojej
osobowo�ci powinno wychowywaæ siê w �rodowisku rodzinnym,
w atmosferze mi³o�ci, szczê�cia i zrozumienia. Jest jednak wiele
dzieci, które nie do�wiadczaj¹ tych wspania³ych, rodzinnych
uczuæ i wci¹¿ na to ciep³o domowego ogniska czekaj¹.

Dlatego te¿ osoby, ma³¿eñstwa i rodziny chêtne do pe³nie-
nia roli rodziny zastêpczej zapraszamy, w celu zasiêgniêcia
szczegó³owych informacji, do biura Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach, które mie�ci siê na parterze
w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Konopnickiej 5, pokój
110 lub 107, kontakt telefoniczny pod nr tel. (017) 22 28 913
i (017) 22 28 946.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia rodzinom
zastêpczym wsparcie m. in. w formie pomocy pieniê¿nej na
czê�ciowe pokrycie kosztów utrzymania wychowywanych dzie-
ci oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Zofia Mudryk
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ropczycach

InwestycjeInwestycjeInwestycjeInwestycjeInwestycje
w Czarnej Sêdziszowskiejw Czarnej Sêdziszowskiejw Czarnej Sêdziszowskiejw Czarnej Sêdziszowskiejw Czarnej Sêdziszowskiej

Jesieñ 2006wCzarnej Sêdziszowskiej to nie tylkopora roku.To
równie¿ czas, w którym prowadzone s¹ inwestycje na obiektach
kubaturowych wDomu Stra¿aka i w Szkole Podstawowej.

Oknana sali wDomuStra¿aka by³y tak przegnite, ¿e nie da³y siê
otworzyæ, niemówi¹c o tym, ¿e trudno by³o uzyskaæ temperaturê,
która pozwoli³aby na organizowanie zebrañ czy innych imprez.
Pan so³tysW³adys³aw Skwirut wspólnie z radnym JanemRó¿añskim
udali siê w tej sprawie doPanaBurmistrzaKazimierzaKie³ba, który
ze zrozumieniem podszed³ do tego problemu, przeznaczaj¹c na
wymianêokien �rodki finansowe, dziêki czemuobiekt ten zyska³ na
wygl¹dzie i znacznie poprawi³o siê jego wnêtrze.

Z inicjatywy dyrektora Tomasza Kozaka prowadzone s¹ rów-
nie¿praceprzy SzkolePodstawowejwCzarnej Sêdziszowskiej.Obec-
niewymieniane s¹ oknana sali gimnastycznej, gdy¿ poprzednienie
pozwoli³y na utrzymanie odpowiedniej temperatury, przez co dzie-
ci niejednokrotniemusia³ymarzn¹æ.

Kolejn¹ inwestycj¹ jest remontpomieszczeniapoby³ej hydrofor-
ni. Pandyrektorwyszed³ z propozycj¹ o zaadaptowanie tegomiejsca
na salêdogimnastyki korekcyjnej. Pomys³ tenod razu zyska³ aproba-
tê, gdy¿ z sali gimnastycznej korzystaj¹ uczniowie Szko³y Podstawo-
wej iGimnazjum, couniemo¿liwiaprowadzeniedodatkowych zajêæ.

Dziêki tej inwestycji dzieci bêd¹mog³y bez przeszkód korzystaæ
z æwiczeñ korekcyjnych, które pozwol¹ na odpowiednie ukszta³to-
wanie sylwetki.

Koñcz¹cy siê rok 2006 jest okresem du¿ych prac wmiejscowo-
�ci Czarna, które u³atwi¹ ¿ycie jejmieszkañców, a przedewszystkim
dzieci.

M.Marek
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Pierwsze informacje o u¿yciu psa przez
s³u¿by policyjne datuj¹ siê na rok
1155, kiedy we francuskim miastecz-

ku Saint-Malo o zmroku, dla zachowania
bezpieczeñstwa obywateli, zamykano bra-
my miasta i spuszczano psy wartownicze
(dogi) pomagaj¹ce stra¿nikom. Pierwszy-
mi psami policyjnymi w Anglii by³y blo-
odhundy, które zaczêto stosowaæ w s³u¿bie
ju¿ w pocz¹tkach XIX wieku, szkol¹c je do
tropienia z³odziei.

Kroniki podaj¹, ¿e po raz pierwszy aresz-
towano wytropionego sprawcê przestêpstwa
w 1810 roku.

Pies jako �rodek policyjny, pojawia siê
ponownie oko³o 1900 roku w niemieckojê-
zycznej czê�ci Europy. ¯andarmi u¿ywali
wówczas psów do ochrony osobistej, jak
równie¿ do patrolowania miejsc s³u¿by. Na
pocz¹tku byli oni wy�miewani zarówno
przez ludno�æ cywiln¹, jak i kolegówwmun-
durze. Taki pogl¹d uleg³ zmianie, kiedy w
czasie gaszenia wielkiego po¿aru przez stra-
¿aków u¿yto psów do rozpêdzania t³umu
uniemo¿liwiaj¹cego przeprowadzenie akcji
ratunkowej. G³o�nym sukcesem by³o wykry-
cie sprawcy morderstwa przez inspektora
niemieckiej policji, który w 1904 roku u¿y³
do tropienia �ladów owczarka niemieckie-
go. W 1911 roku w Bawarii za³o¿ono
pierwsz¹ szko³ê tresury psów s³u¿bowych,
która przetrwa³a do II wojny �wiatowej. Po
wojnie nie tylkoNiemcy, lecz tak¿e innepañ-
stwa na �wiecie zaczê³y uznawaæ warto�æ psa
s³u¿bowego: otwarto wówczas pierwsze szko-
³y tresury psów na potrzeby policji.

Pierwsz¹ placówkê tego typu w Polsce
utworzono w 1945 roku w S³upsku pod
nazw¹: Szko³a Przewodników i Tresury Psów
S³u¿bowych. W 1949 roku szko³ê tê po³¹-
czono z Zak³ademTresury Psów S³u¿bowych
Korpusu Bezpieczeñstwa Publicznego w
Su³kowicach. Po wielu przekszta³ceniach od
po³owy lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku funkcjonuje w Su³kowicach Zak³ad
Kynologii Policyjnej CentrumSzkolenia Po-
licji w Legionowie z siedzib¹ w Su³kowicach.

Psy w polskiej policji s¹ szkolone nie tylko
dopatrolowania i tropienia, lecz tak¿e jakopsy
specjalne stanowi¹ce odrêbn¹ kategoriê psów
s³u¿bowych. S¹ to psy do wyszukiwania zapa-
chów narkotyków, materia³ów wybuchowych,
broni i ³usek, zw³ok ludzkich, ratownictwawod-
nego, a tak¿e do dzia³añ antyterrorystycznych
i identyfikacji �ladów zapachowych ludzi.

Na terenie woj. podkarpackiego aktu-
alnie s³u¿bê pe³ni 52 psy do dzia³añ prewen-
cyjnych, w tym patrolowo-tropi¹ce, których
jest najwiêcej oraz psy do wyszukiwania za-
pachów materia³ów wybuchowych i narko-
tyków. S¹ to owczarki niemieckie i jeden
sznaucer.

We wszystkich komendach miejskich i
powiatowych policji woj. podkarpackiego
pracuj¹ policjanci � przewodnicy ze swoimi
psami. Na co dzieñ pe³ni¹ s³u¿bê patrolow¹,
u¿ywaj¹ psów do tropienia �ladów ludzkich

na miejscach ró¿nych zdarzeñ oraz bior¹
udzia³ w zabezpieczaniu imprezmasowych.

W Komisariacie Policji w Sêdziszowie
M³p. s³u¿¹ dwa psy. Ich opiekunami s¹ spe-
cjalnie przeszkoleni Policjanci, którzy nie
tylko zajmuj¹ siê psami na co dzieñ, ale rów-
nie¿ w razie takiej potrzeby, niezale¿nie od
pory dnia czy nocy, stawiaj¹ siê na rozkaz,
wraz ze swoimi pupilami aby wykonywaæ
przydzielone im zadania.

Patrole z psami pojawiaj¹ siê namiejscu
takich zdarzeñ jak: w³amanie, pobicie, za-
bójstwo lub inne zdarzenie kryminalne na
miejscu którego sprawca pozostawi³ �swój

zapach�. Wtedy �super nos� policyjnego
zwierzaka wkracza do akcji i tropi sprawcê.
�wietny zmys³ powonienia naszych �milusiñ-
skich� pomaga równie¿ w poszukiwaniu
osób zaginionych.

Ka¿dy kto chodzi namecze, zauwa¿y³, i¿
bezpieczeñstwa na stadionie pilnuj¹ nie tyl-
ko Policjanci ale równie¿ patrole z psami.
Równie¿ na innych imprezach masowych
obecno�æ �czworono¿nych stró¿ów prawa�
jest niezbêdna. Wynika to z faktu, i¿ psy te
s¹ szkolone równie¿ do obrony i ataku. Po-
mimo posiadania kagañca potrafi¹ one �za-
trzymaæ� przestêpcê lub chuligana, poprzez
atak i przewrócenie go na ziemiê. Proszêmi
wierzyæ, ¿e fakt posiadania przez te psy ka-
gañca nie powoduje, ¿e s¹ one �delikatne�.
Wie o tym ten, kto kiedykolwiek uderzony
nim zosta³, nawet przypadkiem, przez cie-
sz¹cego siê psa. S¹dzê, ¿e nie ma takiego
odwa¿nego, który nie wystraszy³by siê po-
tê¿nego wilczura biegn¹cego w jego stro-
nê, je�li wie on, ¿e pies ten jest wyszkolony
do ataku.

Te mi³e i ³agodne z wygl¹du �pieski� po-
trafi¹ byæ bardzo gro�ne, je�li ich opiekun
wyda im tak¹ komendê.Mo¿na ich �u¿ywaæ�
równie¿ bez kagañca, w którym zazwyczaj po-
zostaj¹. Zdarza siê to sporadycznie, jednak
wtedy stanowi¹ one potê¿ne zagro¿enie dla
przestêpcy. Nale¿y dodaæ, ¿e s¹ one tak szko-
lone, aby reagowa³y tylko na g³os i komendy
wydawane przez ich opiekuna.

Opieka nad taki psami nie jest ³atwa.
Oprócz zapewnienia im odpowiedniego po-
¿ywienia i czystego miejsca do spania, trze-
ba pamiêtaæ o badaniach lekarskich, a
przede wszystkim po�wiêcaæ im mnóstwo
wolnego czasu. Godziny spêdzane przez
Policjantów-opiekunów z ich podopieczny-
mimaj¹ na celu nie tylko zacie�nianie wiêzi
pomiêdzy nimi a psami, ale przede wszyst-
kim polegaj¹ one na treningach, aby psy
nie zapomnia³y czego nauczy³y siê podczas
szkolenia.

Tak wiêc opieka nad policyjnymi psami
s³u¿bowymi, to ciê¿ka praca, wymagaj¹ca
cierpliwo�ci i po�wiêcenia du¿ej ilo�ci wol-
nego czasu. Mog¹ j¹ sprawowaæ sprawdze-
ni i wyszkoleni Policjanci, którzy nie tylko
znaj¹ zasady szkolenia i tresury psów, ale
przede wszystkim kochaj¹ swoich pod-
opiecznych.

W naszej jednostce opiekunami psów
s³u¿bowych s¹ dwaj Policjanci, których pre-
zentujê poni¿ej wraz z krótkimi ich wypowie-
dziami na temat ich pracy z podopiecznymi:

St. sier¿. Artur Kuku³ka:St. sier¿. Artur Kuku³ka:St. sier¿. Artur Kuku³ka:St. sier¿. Artur Kuku³ka:St. sier¿. Artur Kuku³ka: �Moja przy-
goda ze szkoleniem i opiek¹ nad psem
s³u¿bowym rozpoczê³a siê 9 lat temu. To
wtedy odby³em kurs wraz z przydzielo-
nym mi psem, owczarkiem niemieckim o
numerze s³u¿bowym 12155, który wabi
siê LemarLemarLemarLemarLemar. Pocz¹tkowo mój podopieczny
by³ psem patrolowo-tropi¹cym, jednak z
powodu jego wieku, od dwóch lat wype³-
nia on tylko zadania zwi¹zane z patrolo-
waniem, czyli uczestniczy w zabezpiecza-
niu meczy oraz ró¿nych imprez maso-
wych. Lemar powoli zbli¿a siê do zas³u-
¿onej emerytury, poniewa¿ psy w Policji
nie s³u¿¹ d³u¿ej ni¿ 11-12 lat.�

M³. asp. Bogdan G³adkiM³. asp. Bogdan G³adkiM³. asp. Bogdan G³adkiM³. asp. Bogdan G³adkiM³. asp. Bogdan G³adki: �Od dwóch
lat jestem przewodnikiem owczarka nie-
mieckiego wabi¹cego siê ParysParysParysParysParys o nume-
rze s³u¿bowym 13772. Mój pupil jest wy-
szkolony do tropienia. To my pojawiamy
siê namiejscu pope³nienia ró¿nego rodza-
ju przestêpstw, gdzie istnieje mo¿liwo�æ
ustalenia sprawcy na podstawie pozosta-
wionego przez niego zapachu. Parys bie-
rze udzia³ równie¿ w akcjach poszukiwa-
nia zaginionych ludzi. Po zapoznaniu siê
z zapachem zaginionego poprzez w¹cha-
nie rzeczy, która nale¿y do tej osoby, po-
dejmuje on trop i prowadzi drog¹, któr¹
porusza³ siê zaginiony. Uczestniczymy
równie¿ w zabezpieczeniach ró¿nego ro-
dzaju imprez masowych.�

Oficer prasowy KPP Ropczyce
sier¿. Dominika Ole�
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Tego roku nie wszystko by³o takie, jak
zawsze: by³o to �wiêto Niepokalanego Po-
czêciaNaj�wiêtszejMaryi Panny, by³ to dzieñ
bardzo pogodny, aura w niczym nie przypo-
mina³a, ¿e jest prawie po³owa grudnia.

Natomiast typowa by³a pora rozpoczê-
cia fina³u: godzina dziesi¹ta i organizatorzy:
- Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Sê-
dziszowieM³p.,

- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodze-
nia Naj�wiêtszej Marii Panny w Sêdziszo-
wie M³p.
Tradycyjn¹ by³a wielka uczta duchowa,

jak¹ zgotowali arty�ci, laureaci konkursu
wszystkim nam, zgromadzonymw sali wido-
wiskowej DomuKultury: dyrektorom szkó³,
nauczycielom, m³odzie¿y szkolnej i sympa-
tykom poezji.

Zaproszonych go�ci, z proboszczem
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NN Marii
Panny w Sêdziszowie M³p. ks. pra³atem Sta-
nis³awem Ryb¹, burmistrzem Sêdziszowa
M³p. Kazimierzem Kie³bem, radnymi Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. przywita³ dy-
rektor Miejsko-Gminnego O�rodka Kultu-
ry w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz.
Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz Kazimierz
Kie³b. Powiedzia³ on m.in., ¿e jest to wielki
zaszczyt dla Sêdziszowa M³p. go�ciæ tyle
osób, zakochanych w poezji. ¯yczy³ wszyst-
kim artystomwszystkiego najlepszego.

Nie omieszka³ te¿ kilku s³ów wyg³osiæ ks.
proboszcz Stanis³aw Ryba. Wspomnia³ o
�wiêcie Niepokalanego PoczêciaMaryi Pan-
ny, uzmys³owi³ nam prawdê, ¿e wszelkie z³o
na �wiecie jest skutkiem grzechu pierworod-
nego. Tradycyjne �Niech bêdzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus� rozpoczê³o jegomowê, a
�Szczê�æ Bo¿e� zakoñczy³o.

Same przes³uchania fina³owe przebie-
g³y do�æ sprawnie, czê�æ konkursowa zakoñ-
czy³a siê przed godzin¹ piêtnast¹. W tym
roku znacznie wiêksza by³a ró¿norodno�æ
form i tre�ci: autorzy tekstów i muzyki pre-
zentowali ca³y wachlarz twórców: od Jana
Paw³a II i Anny Kamieñskiej po repertuar
Depeche Mode, od aran¿acji znanych me-
lodii W³adys³awa Korcza po kompozycje
w³asne. Wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku by³o
artystów w kategorii poezji �piewanej (dzie-

siêciu), natomiast w
kategorii recytacji
wyst¹pi³o dwudziestu
wykonawców.

Na zakoñczenie,
po blisko godzinnej
naradzie, Jury w sk³a-
dzie: Grzegorz Paw-
³owski (Przewodni-
cz¹cy), Czes³aw Dr¹g
i Pawe³ Gnacek
(cz³onkowie) og³osi-
³o swój werdykt.

Jury przyzna³o
nastêpuj¹ce nagrody
i wyró¿nienia:

I. W kategorii recytacji:

1. Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ Jan Ja-
siñski z II LO w Mielcu za przedstawienie
utworów �Faust zwyciê¿ony� Romana
Brandstaettera i �Serwus Madonna� Kon-
stantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.

2. Drug¹ nagrodê otrzyma³a Beata
Kapinos z II LO w Mielcu za interpretacjê

�Niewidzialnej Drabiny� AgnieszkiOsieckiej
i �Wiêc to Ciebie szukaj¹� ks. Jana Twar-
dowskiego.

3. Trzecie miejsce zajêli: Jadwiga Pa-
tryn z ZS w Strzy¿owie za �Ballady i roman-
se� W³adys³awa Broniewskiego i �W ko�cie-
le� Jaros³awa Iwaszkiewicza oraz Ewelina
Jurasz z I LO w Ja�le za recytacjê �Je�li Bóg
istnieje� Ewy Lipskiej i �Zdarzenia gdzie in-
dziej� Czes³awa Mi³osza.

Wyró¿nienia otrzymali:
Rados³aw Kluz z ZS w Wysokiej za �Pa-

miêæ towarzysza pracy� KarolaWojty³y i �Bre-
wiarz� Zbigniewa Herberta

oraz Arkadiusz Nepelski z LO w Luba-
czowie za interpretacjê utworów �Prospekt�
Wis³awy Szymborskiej i �Ucz siê �mierci� Ewy
Lipskiej.

II. W kategorii poezji �piewanej:

1. Pierwsz¹ nagrodê otrzymali: Ewa
�rodoñ i Artur Bradliñski z ZS w Strzy¿owie
za wykonanie �Aniele, stró¿umój� ze s³owa-
miW³adys³awa Korcza i muzyk¹ w³asn¹ oraz
�Szymona s³upnika� ze s³owami Stanis³awa
Grochowiaka i aran¿acj¹ w³asn¹.

2. Drug¹ nagrodê wy�piewa³ Miros³aw
Gotfryd z ZS nr 4 w Ja�le utworami �Uwiel-
bi³em �� i �D³onie puste�, ze s³. Dawida
Rylla.

3. Trzeci¹ nagrodê otrzyma³ Zespó³
Wokalno-Instrumentalny �Drogowskaz�,
dzia³aj¹cy przy KlasztorzeOOBernardynów
w Le¿ajsku za wykonanie utworów pt.: �Mój
dom� z repertuaru zespo³uManitou i �Tak,
tak Panie� Siewcy znad Lednicy.

Wyró¿nienia otrzymali:
1. Zespó³ Wokalno- Instrumentalny

�Grupa Dobrych ¯yczeñ� z OK w Wi�nio-
wej za wykonanie �B³ogos³awionych� i Wê-
drówk¹ ¿ycie jest cz³owieka� z rep. Mani-
tou.

2. Anna Pli� z zespo³em, reprezentuj¹-
ca II LOw £añcucie za wykonanie utworów
pt.: �Wierzê, ¿e droga� autora nieznanego i
�Strumieniu� Jana Paw³a II.

Laureaci, poza dyplomami, otrzymali
cenne nagrody, a wszyscy pozostali arty�ci
pami¹tkowe dyplomy ze skromnymi upo-
minkami. W po³udniowej przerwie wyst¹pi³
Zespó³ Fletów Prostych Schola Cantores z
Trzciany.

Jak zwykle, Fina³owi Konkursu Poezji
Religijnej towarzyszy³a wystawa prac pla-
stycznych. W tym roku podziwiali�my ikony
wykonywane przez Jadwigê Denysiuk z Ci-
snej. Sama autorka pojecha³a na plener do
Holandii, nam pokaza³a, poza w³asnymi,
równie¿ kilka obrazów jej przyjació³ki i
uczennic.

Organizatorzy Konkursu dziêkuj¹
wszystkim sponsorom i przyjacio³om za po-
moc w przeprowadzeniu tej presti¿owej im-
prezy w Sêdziszowie M³p.

Notowa³: Jan Flisak

Fotoreporta¿ z konkursu na str. 32

8. grudnia 2006 roku, wMiejsko-GminnymO�rodku Kultury
w SêdziszowieM³p. odby³a siê impreza fina³owa XVI. edycji Pod-
karpackiego Konkursu Poezji Religijnej.

Na scenie laureat I nagrody w kategorii recytacji Jan Jasiñski
z Mielca.

Gratulacje dla Beaty Kapinos z Mielca za zajêcie II miejsca
w kategorii recytacji. Fot.(2) R. Cio³kosz.
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Wliturgii Ko�cio³a Katolickiego �wiê-
to Bo¿ego Narodzenia jest obcho-
dzone z g³êbok¹ zadum¹ nad fun-

damentaln¹ prawd¹ naszej wiary. Wyznajemy
j¹ nastêpuj¹cymi s³owami: Wierzê �w Jezusa
ChrystusaSynaBo¿ego,którydlanas ludzi idla
naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba, i za spraw¹
Ducha �wiêtego przyj¹³ cia³o zMaryi Dziewicy
i sta³ siê Cz³owiekiem�. Jest to prawda wiary,
któr¹ �wiêci nazwali �misterium fa-
scinosum�, czyli tajemnica wzbudza-
j¹ca zachwyt. T¹ tajemnic¹ w szcze-
gólny sposób zachwyca³ siê �wiêty
FranciszekzAsy¿u,któryw1223roku
uroczy�cieobchodzi³nocBo¿egoNa-
rodzenia w miejscowo�ci Grccio. Na-
oczny �wiadek tego zdarzenia brat To-
masza zCelano, piêknympoetyckim sty-
lem, tak opisa³ to zdarzenie: �Noc sta³a
siê jasna jakdzieñ,pe³naurokudla ludzi i
zwierz¹t. Ludzie zostali przepe³nieni bla-
skiem odwiecznej tajemnicy. Las roz-
brzmiewa³ g³osami, a ska³y odpowiada³y
echem.Bracia �piewali wychwalaj¹cBoga,
oddaj¹cmucze�æ.Wblaskach rozja�nionej
nocy rozbrzmiewa³y okrzyki rado�ci.�

Mo¿na powiedzieæ, ¿e od tej pasterki
w Grccio, w blaskach prze¿ywania tej
prawdy wiary, po nasze czasy, wigilijna
noc Bo¿ego Narodzenia �staje siê ja-
sna jak dzieñ, pe³na uroku dla ludzi i
zwierz¹t.� Dusza Polskiego Narodu,
wyznaj¹ca od tysi¹ca lat TajemnicêWcie-
lenia S³owa Bo¿ego, niemog³a nie ulec uro-
kowi �tajemnicy wzbudzaj¹cej zachwyt.�Wy-
znawan¹ wiarê, wy�piewa³a religijn¹ pie�ni¹.
Dobrze jest w wigilijny wieczór, i w okresie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia, wzi¹æ do rêki sta-
re polskie �kantyczki�, czyli �Zbiór kolêd i
pastora³ek�. Odczytuj¹c zapisany tekst i nu-
c¹c melodie kolêd lub pastora³ek, nale¿y
zadumaæ siê i poddaæ nastrojowi prawdy
podawanej w prostej, a poetyckiej formie.
Jest tych kolêd mnóstwo. Jest w nich przed-
stawiony dogmat, i jawi siê piêkno poezji.

Polska dusza, prze¿ywaj¹ca prawdê Bo-
¿ego Narodzenia najpierw ws³uchuje siê w
�piew anio³ów: �Anio³ pasterzom mówi³:
Chrystus siê wam narodzi³.� Kolêda nam

opowie, ¿e �Ju¿ siê wszystko spe³ni³o, co pod
figur¹ by³o�. Spe³ni³y siê proroctwa o maj¹-
cym przyj�æMesjaszu. Odkupiciel przyszed³
na �wiat. Tê zwiastowan¹ przez anio³ów wia-
domo�æ zaraz podejmie inna kolêda i w
zwiêz³ych s³owach rozwa¿a dogmat wiary:
�Bóg siê rodzi. Moc truchleje. Pan niebio-
sów obna¿ony. �miertelny � Król nad wie-
kami. A S³owo cia³em siê sta³o i zamieszka³o

�Gdy �liczna Panna Syna ko³ysa³a...�, w ko-
�ciele za� wszystek lud jednym g³osem za-
�piewa: �Podnie� rêkê Bo¿e Dzieciê, b³ogo-
s³aw ojczyznê mi³¹. Dom nasz i majêtno�æ
ca³¹, i wszystkie wioski z miastami! A S³owo
Cia³em siê sta³o i mieszka³omiedzy nami�

Kolêdnicy rozweseleni �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia, podoknamidomówgromkowy-
krzykuj¹: �W tej kolêdzie, kto tambêdzie, ka¿-

dy siê ucieszy, a kto ma co� podaro-
waæniechaj prêdko spieszy....� Pobo¿-
ni za� staruszkowiepowróc¹do staro-
dawnej kolêdy: �Ach witaj¿e po¿¹da-
na Per³o droga z nieba, gdy �wiat ca³y
upragniony anielskiego Chleba. Cia-
³em karmi, Krwi¹ napoi, by cz³owieka
wchwale swojejmiêdzywybranymipo-
liczy³.�

Wspó³czesno�ci¹ dusza zaniepo-
kojona o przysz³o�æ Polski, pe³na jed-
nak wiary, z bólem prze¿ywa �Nie by³o
miejsca dla Ciebie... i nie ma w niejed-
nej duszy...� Polski za� �W³óczêga
Bo¿y�, O. Serafin Kaszuba, wy�piewa³
ból Polaków tu³aj¹cych siê po ca³ym
�wiecie i têskni¹cych za �wiêtami Bo-
¿ego Narodzenia prze¿ywanymi w kra-
ju. Zapisa³ wiêc:

Nie by³o miejsca i nie ma
Dla Twoich, Jezu, wys³añców
Co g³osz¹ Twoje Imiê
Z odleg³ych �wiata krañców.

W�ród stepów Kazachstanu,
Sybiru mro�nej ziemi
Szukamy miejsca dla Ciebie
Jak niegdy� w Betlejemie.

Mieszkañcom Sêdziszowa
i okolicy, z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia ¿yczê obfitych

darów nieba, nade wszystko za�,
by w ich sercach zawsze by³o
miejsce dla Tego, dla którego nie

by³o miejsca w Betlejemie.

O. Hieronim Warachim
Bo¿e Narodzenie 2006.

Staraniemdra Stanis³awaDziurzyñskiegouka-
za³a siê niewielka ksi¹¿eczka-przewodnik po ko-
�ciele i klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
w Sêdziszowie M³p. Autor, o. Hieronim Wara-
chim, zaprasza do poznania historii, zabytków i
roli dziejowej, ufundowanego w 1739 roku, kon-
wentu. Ksi¹¿eczkê wzbogacaj¹ barwne fotogra-
fie najciekawszychmiejsc i obiektów w ko�ciele i
klasztorze, wykonane przez Józefa Ambrozowi-
cza. Znajdziemy tu wiêc zdjêcia i krótkie opisy
wszystkich o³tarzy w ko�ciele klasztornym, wraz z
autorem zajrzymy do chórów: klasztornego i ko-
�cielnego, refektarza, biblioteki, udamy siê do
przyklasztornego ogrodu... Nie zabrak³o te¿ in-

Cudze chwalimy, swego nie znamy

miêdzy nami.� Dusza otwarta na Boga roz-
wa¿a tê fascynuj¹c¹ prawdê wiary i pe³na
zachwytu �piewa: �Có¿ masz niebo nad zie-
miany? Bóg porzuci³ szczê�cie swoje.Wszed³
miêdzy lud ukochany � dziel¹c z nim trudy
i znoje.� I rozp³acze siê gdy pomy�li: �Ach
ubogi ¿³obie, có¿ ja widzê w tobie? Dro¿szy
widok ni¿ ma niebo, w maleñkiej Osobie.
Czy ¿e� nie móg³ sobie w najwiêkszej ozdo-
bie obraæ pa³acu godnego, ni¿ w tym le¿eæ
¿³obie?�W tymnastroju poderwie siê zmiej-
sca s³owami pastora³ki: �Pójd�my wszyscy do
stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmyMa-
leñkiego iMaryjêMatkê Jego�. Górale, przy
skrzypkach i basetli �piewaj¹: �Oj malutki,
malutki, niby rêkawicka�, a polskie dzieci:

formacji o, szczególnie zas³u¿onych dla kra-
ju i regionu,Braciach z sêdziszowskiegoklasz-
toru, którychwielu przewinê³o siê przez jego
blisko trzystuletniemury. KlasztorOjcówKa-
pucynów w Sêdziszowie M³p. to przede
wszystkimmiejsce uwielbienia Boga, ale rów-
nie¿ cenny zabytek, ozdobaZiemi Sêdziszow-
skiej. Warto poznaæ go bli¿ej, w czym nowe
wydawnictwo jest nieocenion¹ pomoc¹.

Ksi¹¿eczkê pt. �Ko�ció³ i klasztor Braci
Mniejszych Kapucynóww SêdziszowieM³p.�
mo¿na nabyæ przy furcie klasztornej w cenie
5 z³.
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Pañstwo wybacz¹mo¿e nazbyt emocjo-
nalne stwierdzenia, mo¿e tak po pro-
stu byæ mia³o, mo¿e jest to typowa sy-

tuacja, kiedy z jednej strony ludziom s³u¿¹-
cym obcemu re¿imowi nadal pozwolono
wp³ywaæ na nasze ¿ycie, a z drugiej dokona-
no grzechu zaniechania dokoñczenia
zmian, zapocz¹tkowanych
4. czerwca 1989 roku?

Wróæmy jednak do
1980 roku. Jest lipiec, fala
strajków rozlewa siê po ca-
³ym kraju. Najwy¿sze w³adze
Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych prowadz¹ prze-
ciw strajkuj¹cym i opozycji
akcje, które mia³y zakoñ-
czyæ siê wprowadzeniem
stanu wojennego. 16 sierp-
nia 1980 roku rozpoczêto
je pod kryptonimem �Lato
80�, które zakoñczy³o siê
�zim¹81�.Dylematemw³adz
PRL by³o nie to czy wpro-
wadziæ stan wojenny, lecz
kiedy go wprowadziæ, by
zachowaæ swoj¹ w³adzê.

16. sierpnia 1980r. (dwa
dni po rozpoczêciu strajku
w Stoczni Gdañskiej, dzieñ
przed og³oszeniem 21. po-
stulatów) zostaje powo³any
specjalny sztab MSW do
kierowania operacj¹ �Lato
80�, z genera³ami Stachur¹
i Ciastoniem na czele. Ma-
china przysz³ego stanu wo-
jennego ruszy³a ju¿ od mo-
mentu nasilenia strajków:
mobilizacja wszystkich si³
Milicji Obywatelskiej, S³u¿-
by Bezpieczeñstwa, agentu-
ry, wojska. Tymczasem spo-
³eczeñstwo polskie zyskiwa-
³o czasow¹ przewagê: w protokole z posie-
dzenia SztabuMSW z 10. pa�dziernika 1980
roku stwierdzonom.in.: �Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e w obecnej sytuacji jeste�my je-
dyn¹ instytucj¹, która nie strajkuje.�W �wie-
tle analizowanych dokumentów wy³ania siê
oto taki obraz: z jednej strony rz¹d zawiera
porozumienia i uk³ady ze spo³eczeñstwem
(odbierane przezeñ jako olbrzymie sukce-
sy), a z drugiej zyskany czas wykorzystuje do
przygotowania skutecznej i ostatecznej roz-
prawy z masowym ju¿ sprzeciwem spo³ecz-
nym, z jakim nigdy dotychczas w³adze nie
mia³y do czynienia. Sytuacja komunistów
stawa³a siê coraz trudniejsza, to ju¿ nie po-
jedyncze wyst¹pienia, któremo¿na by ³atwo
odizolowaæ i zd³awiæ jak w latach 1956, 1968,
1970, 1976. Tym razem powsta³ ca³y kraj,
ponad po³owa narodu zbuntowa³a siê prze-
ciwko z nazwy w³adzy ludowej. Od po³owy
pa�dziernika 1980 roku zosta³ wprowadzo-
ny w MSW stan podwy¿szonej gotowo�ci,
inwigilacja ogó³u �rodowisk opozycyjnych,
mo¿liwo�æ represjonowania wszystkich po-
dejrzanych o prowadzenie dzia³alno�ci prze-
ciwko ówczesnym w³adzom (jak mawiano
�antypañstwowym�). Pod koniec listopada
opracowano tak¿e szczegó³owy plan ochro-
ny obiektów MSW z zapewnieniem awaryj-

nych �rodków ³¹czno�ci, ¿ywno�ci, o�wietle-
nia. W protokole Sztabu MSW zajmowano
siê takimi drobiazgami, jak: �Istnieje pewien
zapas latarek i baterii. Nie zgromadzono
natomiast zapasów lamp naftowych.� W
po³owie grudnia og³oszono operacjê �Tra-
pez�, reguluj¹c¹ szczegó³owo sposób obro-

ny obiektów centrali MSW i organizacjê
dowodzenia wszystkich si³ w³asnych.

Tymczasem dzia³y siê wielkie rzeczy w
wielkiej polityce. P³k. RyszardKukliñski prze-
kaza³ Amerykanom plany wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Prezydent USA
Jimmy Carter, wraz ze swym doradc¹ Zbi-
gniewem Brzeziñskim zaalarmowali papie-
¿a Jana Paw³a II i ostrzegli ZSRR przed inge-
rencj¹ w polskie sprawy.Wspólna akcjaUSA
i Stolicy Piotrowej rozwia³a tymczasowo
chmury nad nasz¹ rewolucj¹ �Solidarno�æ�.

Pod koniec 1980 roku nast¹pi³o pewne
z³agodzenie napiêcia, po ods³oniêciu Po-
mnika Ofiar Grudnia 1980 ludzie poczuli
siê pewniej. Tymczasem w dokumentach
MSWpo raz pierwszy pada okre�lenie �stan
wojenny�: tekst dotyczy ochrony obiektów
kierownictwa PZPR i rz¹du PRL oraz obiek-
tów w³asnych MON i MSW na terenie mia-
sta sto³ecznego Warszawy w przypadku
wprowadzenia stanu wojennego. W³adza
ci¹gle czeka³a na dogodny moment�

W pocz¹tkach roku 1981 opracowano
plan zabezpieczenia emerytów i rencistów
MO i SB w miejscach zamieszkania, prze-
prowadzono grê symulacyjn¹ wprowadze-
nia stanu wojennego. Genera³ Wojciech Ja-
ruzelski, szefMON, z nowymi informacjami

pojecha³ do Moskwy. Na wiosnê on sam zo-
sta³ ju¿ premierem rz¹du PRL. ZSRR stra-
szy³ PolakówwielkimimanewramiwojskUk³a-
du Warszawskiego pod kryptonimem �So-
jusz 81�, ale interweniowaæ w Polsce nie
chcia³, za bardzo uwik³any by³ w wojnie w
Afganistanie � Polskê spacyfikowaæmieli to-

warzysze z Warszawy. W³a-
dze w stolicy czeka³y na os³a-
bienie Solidarno�ci i zmê-
czenie spo³eczeñstwa: pro-
wokuj¹c sztuczne podzia³y
wNSZZSolidarno�æ (robot-
nicy KOR, KPN�), pobicie
Jana Rulewskiego na sesji
WRN w Bydgoszczy, pogar-
szaj¹c stan zaopatrzenia
sklepów. Wreszcie zapad³a
decyzja: wchodzimy do ak-
cji 13 grudnia 1981 roku.W
nocy z 12 na 13 grudnia
funkcjonariusze SB i MO
przeprowadzili akcjê �Jo-
d³a�, czyli zatrzymanie i in-
ternowanie wytypowanych
wcze�niej dzia³aczy Solidar-
no�ci (na wszelki wypadek
internowano równie¿ kilku
przedstawicieli dawnej eki-
py PZPR Edwarda Gierka �
JF). Akcja �Azalia� skutecz-
nie zablokowa³a wszelk¹
³¹czno�æ w kraju, przesta³y
dzia³aæ telefony, potem
ka¿d¹ rozmowê telefo-
niczn¹ pods³uchiwano,
kontrolowano przesy³ki
pocztowe, w ramach akcji
�Klon� przeprowadzono
rozmowy ostrzegawcze z
tymi dzia³aczami spo³eczny-
mi, których nie internowa-
no, ¿¹daj¹c zwykle deklara-
cji lojalno�ci wobec w³adz.

Niektórych, odmawiaj¹cych takowych de-
klaracji, internowano.

Agresywna propaganda, umiejêtnie do-
zowana przez nieliczne dzia³aj¹cemedia (je-
denprogram telewizyjny, jeden radiowy, dwa
tytu³y ogólnopolskiej prasy i po jednymwwo-
jewództwach), w po³¹czeniu z podsycanymi
przez ca³y 1981 rok nastrojami beznadziei i
zniechêcenia kryzysem, przynios³y oczekiwa-
ny efekt. Blisko dziesiêciomilionowy ruch
spo³eczny okaza³ siê ca³kowicie zaskoczony
stanem wojennym, niezdolny do zorganizo-
wania znacz¹cego protestu. Dla w³adz pro-
blememby³okilkadziesi¹t strajkówwnajwiêk-
szych miastach. W Gdañsku dosz³o do zbra-
tania siê oddzia³ówpancernych ze stoczniow-
cami � czo³gi z kwiatami w lufach przedefilo-
wa³y przezmiasto: szybko je wycofano i wpro-
wadzono nowe, karne oddzia³y. 16. grudnia
dosz³o do ataku si³ porz¹dkowych na kopal-
niê �Wujek� � zupe³nieniepotrzebnego, gdy¿
pozostawienie odizolowanego punktu opo-
ru nie stwarza³o dla w³adz ¿adnego zagro¿e-
nia1 . Oko³o 100 ofiar �miertelnych stanu
wojennego dowodzi tego, ¿e wprowadzenie
jego by³o dyletanckie, a brak dalszych ofiar
bardziej zawdziêczamy rozs¹dkowi Ko�cio³a
i Solidarno�ci.

13. grudnia 1981 roku zapisa³ siê czarnymi zg³oskami w ponadtysi¹clet-
niej historii narodu polskiego. To wtedy zamordowano godno�æ narodu
polskiego. Jest to tym tragiczniejsze, ¿e dokonali tego sami Polacy. Doko-
nano zbrodni doskona³ej: dot¹d nikomu w³os z g³owy nie spad³, nie docze-
kali�my siê �Norymbergi� dla komunistów, a majestat Najja�niejszej Rze-
czypospolitej nadal jest zbrukany krzywd¹ ludzk¹, k³amstwem, prywat¹.
Nie po to 10 milionów rodaków z dum¹ podnosi³o g³owê, by teraz, po 25
latach nadal czuæ siê obco w swoim kraju.

(ci¹g dalszy na str. 24)
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Wnaszej gminie dyrektorzy i nauczyciele
staraj¹ siê wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê, by po-
szerzyæ i unowocze�niæ bazê naukow¹ swo-
ich placówek. Dyrektorzy: Szko³y Podstawo-
wej w Górze Ropczyckiej i Zagorzycach Dol-
nych z³o¿yli wnioski o przyznanie imkompu-
terów do bibliotek szkolnych w ramach pro-
jektu, wspó³finansowanego przez Uniê Eu-
ropejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego: wyposa¿enie bibliotek szkolnych.W³a-
�nie w tym roku, w sierpniu otrzymali ICIM,
czyli Internetowe Centra Informacji Multi-
medialnej.Wsk³ad takiegocentrumwchodz¹
cztery komputery z najnowszymoprogramo-
waniemoraz wielofunkcyjne urz¹dzenie sie-
ciowe (skaner, drukarka i kopiarka).Naprzy-

jêcie ICIM szko³a musia³a przygotowaæ od-
powiedni¹ instalacjê elektryczn¹, za³o¿yæ sta-
³e ³¹cze internetowe i stanowiska kompute-
rowe (stoliki i krzese³ka).

W Zagorzycach, gdzie biblioteka posia-
da odpowiednie pomieszczenie nie by³o pro-
blemów. Zrobiono odpowiedni¹ instalacjê
elektryczn¹, zakupiono nowe biurka i fote-
le, i czekano na przydzielony sprzêt. W gor-
szej sytuacji by³a szko³a w Górze Ropczyc-
kiej. Tam w bibliotece by³o bardzo ciasno.
Trzeba by³o pomy�leæ o zmianie pomieszcze-
nia. Wygospodarowano nowy, wiêkszy lokal
dla biblioteki. Pomalowano go, za³o¿ono in-
stalacjê elektryczn¹, kraty na okna i alarm.
Wyposa¿ono bibliotekê w nowe biurka. Jest

teraz w obu bibliotekach naprawdê ³adnie i
przyjemnie siê pracuje. Uczniowie i nauczy-
ciele korzystaj¹ nie tylko z ksi¹¿ek, ale wyszu-
kuj¹ informacje w Internecie.

Szko³amusi siê zmieniaæ, korzystaæ z naj-
nowszych osi¹gniêæ nauki i techniki. Stara-
my siê przygotowaæ dzieci do ¿ycia w zmie-
niaj¹cych siê ci¹gle warunkach. W zdobywa-
niuwiedzy trzeba siêgaædowszystkich �róde³.
Dzieci chêtnie korzystaj¹ z komputerów, wy-
szukuj¹ sobie wiadomo�ci, potrzebne im na
lekcje. Je¿eli komputery s¹ wolne, to tak¿e
po lekcjachprzychodz¹ przyjemnie (ich zda-
niem) spêdziæ czas na grach komputero-
wych. No có¿, to tak¿e znak naszych czasów.
Na szczê�cie literatura nie przegrywa z kom-
puterem.Moi czytelnicy nadal (dziêki Bogu)
czytaj¹ ksi¹¿ki. I oby tak dalej.

Tekst i zdjêcia: Krystyna Taczuk

Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Górze Ropczyckiej... ...i w Zagorzycach.

Wprowadzenie stanu wojennegoWprowadzenie stanu wojennegoWprowadzenie stanu wojennegoWprowadzenie stanu wojennegoWprowadzenie stanu wojennego
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W województwie rzeszowskim do NSZZ

�Solidarno�æ�nale¿a³ooko³o200 tysiêcyosób,
do NSZZ RI �Solidarno�æ� 17392 osoby (na
93008 gospodarstw), a do Solidarno�ci Wiej-
skiej 425 osób. W nocy z 12/13 grudnia 1981
roku internowanoprawiewszystkichcz³onków
Prezydium Zarz¹du Regionu Rzeszowskiego
NSZZ �Solidarno�æ�. Na wolno�ci pozostali
Zbigniew Sieczko� i Tadeusz Sowa, internowa-
nodwunastudzia³aczyNSZZRI �Solidarno�æ�
oraz kilku organizatorów i przywódców straj-
kuokupacyjnegowurzêdachgminz listopada
1981 r., w ramach operacji �Klon� internowa-
no 77 osób. W ramach operacji �Jod³a� prze-
prowadzono 161 rozmów ostrzegawczych, z
tej liczby trzy osoby aresztowano. Mê¿czyzn
osadzonowwiêzieniach wZa³ê¿u i £upkowie,
a kobiety w areszcie w Nisku, sk¹d w styczniu
przewieziono jedoGo³dapi.Rano,wniedzielê
13. grudnia, w prawie wszystkich zak³adach
pracy Rzeszowa przejêto lokale i maj¹tek ko-
misji zak³adowych �Solidarno�ci�. Przejmowa-
no kontrolê nad zak³adowymi radiowêz³ami,
niszczono znaki zwi¹zku. Dyrekcje zak³adów
reagowa³y ró¿nie: zastêpca dyrektora rzeszow-
skiego Przedsiêbiorstwa Transportu Handlu
Wewnêtrznego odwióz³ s³u¿bowym samocho-
dem ¿ony dwóch internowanych pracowni-
ków,wrêczy³ imkwiaty i zapomogi. Zosta³ za to
zwolnionyzpracy.W³adzepartyjneprowadzi³y

czystkê w administracji i na stanowiskach kie-
rowniczych.Spo³eczeñstwoskupi³o siênabier-
nym oporze, u czê�ci dominowa³a apatia. W
kilku miejscach dosz³o jednak do czynnych
protestów. 14. grudnia strajkowa³y: WSK PZL
Mielec,WSK- PZLRzeszów, dwie godziny pro-
testowa³yZak³adyMagnezytowewRopczycach.
Mielec i WSK Rzeszów protestowali równie¿
15. grudnia. Po16. grudnia, popacyfikacji ko-
palni �Wujek�: w Zielonce (gmina Kolbuszo-
wa) i Mazurach (gmina Rani¿ów) ulotki wzy-
wa³y do pomszczenia poleg³ych i rannych, 18.
grudnia na kilka minut przerwano pracê w
WSK-PZLMielec,WSK-PZL wRzeszowie,Wy-
twórni Filtrów w Sêdziszowie M³p. (modlono
siê i �piewanopie�ni).Nawsi pojawi³y siêhas³a
sabotowania obowi¹zkowych dostaw ¿ywno�ci
dla pañstwa.

W³adze weryfikowa³y m.in. dziennikarzy:
na420. zweryfikowanych, 33.negatywnieoce-
niono, rozwi¹zano redakcjê �Gazety Budow-
lanych�, weryfikowanonauczycieli akademic-
kich (o�miu zwolniono) i kadry kierownicze.
Rozmawiano znauczycielami: 29osóbpozba-
wiono funkcji kierowniczych,nauczycielaZSZ
w £añcucie skazano na 1,5 roku wiêzienia w
zawieszeniu za dzia³alno�æ podziemn¹. Za
udzia³ uczniówwdemonstracjach trzecioma-
jowych na szko³y spad³y sankcje.

Propaganda lokalna fabrykowa³a oskar-
¿enia wobec niezale¿nych instytucji i osób,
szczególnie ostre ataki spotka³y m.in. Anto-
niego Kopaczewskiego i Tadeusza Kensego.

Zmuszano ludzi do wstêpowana do
OKON- u, a potem PRON- u. We wrze�niu
1982 roku, w warunkach zdelegalizowania
wcze�niejszych organizacji, w³adze forsowa³y
tworzenie prorz¹dowych zwi¹zków zawodo-
wych (OPZZ). Indoktrynowano szczególnie

m³odzie¿: w�ród tematów wypracowania na
egzaminie wstêpnym do szkó³ �rednich zna-
laz³ siê temat: �Dlaczegowprowadzenie stanu
wojennego w Polsce by³o konieczno�ci¹?�

W�ród wielu form protestu by³o zdzie-
ranie obwieszczeñ o wprowadzeniu stanu
wojennego, pisanie na nich �Solidarno�æ
zwyciê¿y�, �Precz z terrorem�, znaki Polski
walcz¹cej, w tym z modyfikacj¹ �S�, pod-
ziemna dzia³alno�æ struktur Solidarno�ci,
noszenie czarnych wst¹¿ek na znak ¿a³oby,
noszenie oporników, uczestniczenie we
Mszach �w. w intencji Ojczyzny.

Pierwsza otwartamanifestacja odby³a siê
3. maja 1982 roku, 13. maja wiele zak³adów
przerwa³o pracê, m.in. POM Brzyzna ko³o
Ropczyc, Wytwórnia Filtrów w Sêdziszowie
M³p. (65osób).Demonstracjeodby³y siêm.in.
31 sierpnia 1982r. (w Rzeszowie mia³a ona
imponuj¹cy przebieg), dniami protestu by³y:
11 listopada, 13. grudnia, 1 maja.

W³adze ci¹gle rozbudowywa³y w³asn¹
agenturê, nasila³y represje, np. internowa³y
kolejne osoby (ogó³em w stanie wojennym
internowano wwoj. rzeszowskim 137 osób).

Nie poruszy³em tutaj szerzej roli Ko�cio³a
katolickiego w ochronie ludzi. Ten temat po-
zostawiam sobie do nastêpnego numeru BS.

Jan Flisak
PS. Coraz obszerniejsza literatura na

temat stanu wojennego prezentuje ró¿ny
poziom. Do najcenniejszych nale¿¹ publi-
kacje IPN, w tym �Stan wojenny w Polsce
1981-83� pod red. Antoniego Dudka, War-
szawa 2003r.

1WKWK �Piast� podziemny protest górników trwa³
do 28. grudnia i,pozamoralnymwyd�wiêkiem, niemia³o
to wiêkszego znaczenia, natomiastmasakra 9 górnikóww
�Wujku� przynios³a w³adzom olbrzymie straty - to wtedy
masowo cz³onkowie PZPRporzucali legitymacje partyjne.

(ci¹g dalszy ze str. 23)
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�Jak dobrze jest szczê�cie dawaæ�. Pod tym has³em zaczerpniêtym ze s³ów �w. Paw³a, w
grudniu odby³o siê szereg imprez okoliczno�ciowych z okazji dnia �w.Miko³aja. Jak zawsze
przywo³ywa³y one w dzieciêcej pamiêci postaæ tego historycznego darczyñcy oraz powier-
nika ogólnego dobra i pokoju.

Ten duchowy klimat towarzyszy³ rów
nie¿ zorganizowanym przez so³tysa i
radê so³eck¹ w dniu 16 grudnia br.

�MIKO£AJKOM� w Wolicy £ugowej.
Czê�æ materialn¹ tej imprezy zapewni³y

�rodki pochodz¹ce z wcze�niej organizowa-
nych przez Radê So³eck¹ festynów, jak te¿
dary sponsorów, którymi tym razem byli:
Firma Pana Stanis³awa Rymuta z Sêdziszo-
wa M³p., Urz¹d Miejski i Burmistrz Sêdzi-
szowaM³p., a przede wszystkim Biuro Pos³a
Parlamentu Europejskiego dr in¿. Mieczy-
s³awa Janowskiego z Rzeszowa, które ufun-
dowa³o podarunki dla oko³o 100-osobowej
grupy dzieci.

Wszystkich przyby³ych, a w szczególno-
�ci dzieci wraz z rodzicami, powita³ so³tys
Wolicy £ugowej � PanmgrWies³awWojdon,

podkre�laj¹c, ¿e dzieñ �wiêtegoMiko³aja w
szczególny sposób wpisuje siê w okres ad-
wentu, który jest czasem radosnego oczeki-
wania na przyj�cie Dzieci¹tka Jezus. Przywi-
ta³ te¿ przyby³ych na tê uroczysto�æ znamie-
nitych go�ci, jednocze�nie darczyñców w
osobach: Pana Pos³a PE dr in¿. Mieczys³awa
Janowskiego, podkre�laj¹c jednocze�nie
jego znaczenie jako autorytetu moralnego
naszych czasów. Na podkre�lenie zas³uguje
tu równie¿ fakt, i¿mimo dziel¹cej nas znacz-
nej odleg³o�ci pomiêdzy Bruksel¹, a ziemi¹
Wolick¹ i nawa³u obowi¹zków, nie omiesz-
ka³ On nas odwiedziæ. W dalszej kolejno�ci
powitano Dyrektora Biura Poselskiego i
Radnego Miasta Rzeszowa Pana mgr Jacka
Adamowicza, którego korzenie, przez
dziadka, siêgaj¹ naszego so³ectwa, jak rów-

nie¿ Pana Burmistrza Sêdziszowa M³p. mgr
Kazimierza Kie³ba, Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej mgr Bogus³awa Kmiecia i mgr in¿.
Piotra Czeladkê wspomagaj¹cego organiza-
cyjnie tê uroczysto�æ.

Z ogromn¹ rado�ci¹ i satysfakcj¹ powi-
tano te¿ przyby³ego na wspólne �wiêtowa-
nie, Ks. Pra³ata Stanis³awa Rybê oraz nowi-
cjuszy z zakonu O.O. Kapucynów. Pan so³-
tys, oprócz podziêkowañ sponsorom, bez
których nie by³oby tego spotkania, przeka-
za³ wszystkim ¿yczenia zdrowych, pogod-
nych i radosnych �wi¹t Bo¿egoNarodzenia.

Nawi¹za³ równie¿ w swym wyst¹pieniu
do kszta³towania siê dziêki tego typu impre-
zom w³asnej lokalnej to¿samo�ci, a przez to
to¿samo�ci narodowej.

Mówi³: to dziêki takim spotkaniom, a w szcze-
gólno�ci nawi¹zywaniu do takich postaci wywo-
dz¹cych siê z Wolicy £ugowej jak chocia¿by J. Po-
lek, F.Mach,W.Wojdon czy ks. A. Jakubek kszta³-
towa³a siê nasza ma³a ojczyzna. Dzi� do tych oso-
bowo�ci nawi¹zuje nasz rodak, a jednocze�nie ar-
tysta rze�biarz i fraszkopisarz Kazimierz Czapka.

W tym miejscu poproszono Pana Kazi-
mierza o kilka okoliczno�ciowych s³ów któ-
re poni¿ej prezentujemy:

Jeste�my dzisiaj na tej imprezie
Wszak jest ju¿ grudzieñ i blisko �wiêta,
Pewnie Miko³aj co� nam przywiezie
Bo on o dzieciach zawsze pamiêta.

Przypadek to jest zaiste rzadki
Niech to oddadz¹ wiêc proste s³owa,
¯e dzi� odwiedza wolickie dziatki
Miko³aj, który ...przyszed³ z Rzeszowa.

I choæ wspó³rz¹dzi UNI¥ i Krajem
Granice naszej odwiedzi³ wioski,
Bo dla nas dzisiaj tym Miko³ajem
Jest europose³, - jest Pan Janowski!

Zgodnie z tradycj¹ ró¿ne zabawy
Prowadziæ bêd¹ nam nowicjusze,
Którzy w przysz³o�ci duchowej strawy
Bêd¹ nam dawaæ i leczyæ dusze.

A¿eby skakaæ tanecznym krokiem
Tak jak kto woli: w parach lub ko³em,
Przygrywa³ bêdzie nam jak przed rokiem
Sam Pan Kotula - dzi� nie z zespo³em.

A w tek�cie, który tu przedstawi³em
Na koñcu jeszcze siebie wymieniê
Bo tu w tej wiosce siê urodzi³em
Czyli, ¿e tu s¹ moje korzenie.

Koñcz¹c, wyra¿am podziêkowanie:
Miko³ajowi niechaj w podziêce
U�miech tych licznych dzieci zostanie
I ...od oklasków spuchniête rêce.

Kazimierz Czapka

(Tekst okoliczno�ciowy na imprezê Miko-
³ajkow¹wWolicy £ugowej w dn. 16.12.2006 r.)

Zabawa z braæmi nowicjuszami z sêdziszowskiego klasztoru. (ci¹g dalszy na str. 26)
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Po tych s³owach prowadz¹cy muzyczn¹
stronê imprezy, Stanis³aw Kotula, nawi¹zu-
j¹c do wydarzeñ grudniowych i tradycyjnie
obchodzonego w dniu 16 ka¿dego miesi¹-
ca �dnia papieskiego�, zaintonowa³ �Barkê�,
któr¹ wszyscy od�piewali na stoj¹co.

Dalsz¹ czê�æ zabawy poprowadzili no-
wicjusze z zakonu oo. Kapucynów z Sêdzi-
szowa M³p. Przy akompaniamencie gitar,
pl¹sach diabe³ka, który nie chcia³ dopu�ciæ
do obdarowania dzieci prezentami i walce
z nim anio³a, przyszed³ wreszcie �w. Miko-
³aj. Jak zawsze, choæ nie bez znacz¹cego
wysi³ku, dobro zwyciê¿y³o zak³amanie i z³o.
Szatañskie podszepty nie znalaz³y poplecz-

wrêczaj¹c jednocze�nie monografiê Wolicy
£ugowej i album �Ziemia Sêdziszowska�.

Wszyscy od�piewali panu dr M. Janow-
skiemu tradycyjne, papieskie sto lat, za co
serdecznie podziêkowa³, sk³adaj¹c wszystkim
¿yczenia w zwi¹zku z nadchodz¹cymi �wiê-
tami. Przy gromkich oklaskach honorowi
go�cie opu�cili go�cinny obiektOSP wWoli-
cy £ugowej. Zabawa z dzieæmi trwa³a jesz-
cze jaki� czas przy radosnym akompania-
mencie pana Stanis³awa Kotuli. Na zakoñ-
czenie od�piewano kilka tradycyjnych pol-
skich kolêd. Ku zadowoleniu wszystkich, a
najbardziej tych najm³odszych, ¿ycz¹c so-
bie wszelkiej pomy�lno�ci, zakoñczono tê
niezwykle sympatyczn¹, radosn¹ i mi³¹ uro-
czysto�æ. Szkoda tylko, ¿e na zaproszenie nie
odpowiedzia³a telewizjamiejska i nasz pose³
ziemi ropczycko-sêdziszowskiej. ¯a³ujcie nie-
obecni gdy¿ zabawa by³a przednia.

Wies³aw Wojdon

Za wszelkie dobro które sp³ynê³o za po�rednictwem
darczyñców na spo³eczno�æWolicy £ugowej

sk³adamw imieniu jej mieszkañców
serdeczne podziêkowania
¿ycz¹c jednocze�nie z okazji

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim a w szczególno�ci mieszkañcom

i dzieciom So³ectwaWolica
samych zdrowych i pogodnych chwil.

Niech za po�rednictwem Bo¿ej Dzieciny
znikn¹ troski i uci¹¿liwo�ci dnia codziennego.

Niech rado�æ i spokój zago�ci
w naszych domach, sercach i umys³ach.

Szczê�æ Bo¿e

So³tys So³ectwaWolica £ugowa
Wies³awWojdon

Go�cie �mia³o ruszyli do wspólnej zabawy z dzieæmi. Fot. (4) G. Wrona

�w. Miko³aj w Wolicy £ugowej.

ników i chocia¿ diabl¹tku nic z³ego siê nie
sta³o, to jednak anio³ek i �w. Miko³aj nie
zawarli z nim wspólnej koalicji programo-
wej. Tak wiêc powiedzenie �z³o dobrem
zwyciê¿aj� nie zmieni³o tu swojego znacze-
nia i nie oznacza³o zbratania siê dobra ze
z³em. O tym zawsze trzeba pamiêtaæ nie
przedk³adaj¹c skarbów doczesnych nad
prawo�æ.

W dalszej czê�ci �w. Miko³aj obdarowa³
podarunkami pochodz¹cymi od europos³a
Janowskiego oko³o 100-osobow¹ grupê dzie-
ci i m³odzie¿y. Wszyscy równocze�nie czê-
stowali siê ufundowanymi przez pana bur-
mistrza, firmê Rymut i radê so³eck¹ rozsta-
wionymi na sto³ach owocami, chrupkami,
paluszkami i ciastkami. Rodzinnym zbawom
nie by³o koñca. W pewnym momencie do-
stojni go�cie do³¹czyli do wspólnych pl¹sów
z dzieæmi, prowadzonychprzez zakonników.

Pan so³tys podziêkowa³ za dar serca i
trud uczestnictwa wszystkim sponsorom, a
w szczególno�ci europarlamentarzy�cie,

(ci¹g dalszy ze str. 25)
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Odkryto Amerykê! Media og³osi³y wszem i
wobec, ¿e m³odzie¿ wykazuje sk³onno�ci do za-
chowañ agresywnych i autodestrukcji. Co� po-
dobnego! Jak to mo¿liwe, ¿e my, doro�li, tacy je-
ste�my u³o¿eni, tyle dok³adamy starañ do wycho-
wania, a m³odzie¿, ni z gruszki, ni z pietruszki,
wyrasta coraz gorsza. To, od d³u¿szego czasu,
dy¿urny temat publicznych i prywatnych dys-
kusji, chwilowo tylko odsuwany na dalszy plan
przez takie wydarzenia, jak seks-afera w polity-
ce. Z racji wykonywanej profesji wypada³oby mi
siê w tej sprawie wypowiedzieæ. Zwa¿ywszy jed-
nak na wielkie prawdopodobieñstwo, i¿ jaki�
kolega po fachu, pogmerawszy w Internecie lub w
innych m¹drych �ród³ach, co� g³adko brzmi¹-
cego po s¹siedzku na ten temat wysma¿y, chêt-
nie bym siê wymiga³, odsy³aj¹c czytelników do
majowego felietonu �Ech, ci dzisiejsi starzy� i
czerwcowego �Logika jak dinozaur�. Po prostu
to, co wypada³oby napisaæ teraz, napisa³em pó³
roku temu i nie chcê siê powtarzaæ. Zanim jed-
nak ods¹dzimy m³odzie¿ od czci i wiary, propo-
nujê od�wie¿yæ pamiêæ i przypomnieæ sobie, jak
to nagminnie �macali�my� dziewczyny w zau³-
kach szkolnych korytarzy i urz¹dzali�my bijaty-
ki w szatni. Obejrzawszy w kinie �Wej�cie smo-
ka�, doprawdy trudno by³o przej�æ spokojnie obok
kosza na �mieci, nie aplikuj¹c mu solidnego kop-
niaka z pó³obrotu. Kto twierdzi, ¿e tak nie by³o,
to albo k³amie, albo �le siê od¿ywia, skutkiem
czego pamiêæ ulega upo�ledzeniu. W tym kontek-
�cie twierdzenie, ¿e dzisiaj m³odzie¿ jest gorsza
ni¿ dawniej, nie ma ¿adnego uzasadnienia,
wiêcej, jest ucieczk¹ od odpowiedzialno�ci i tru-
du podejmowania niepopularnych decyzji.
Ucieczk¹ od dzia³ania. A dzia³aæ trzeba, bo
przecie¿ faktem jest, ¿e wspó³cze�niem³odzie¿ spra-
wia doros³ym o wiele wiêcej k³opotów.Wróæmy do
wcze�niejszych przyk³adów. �Macanie� dziew-
cz¹t, dzi� nosz¹ce dumn¹ nazwê �innych czyn-
no�ci seksualnych�, trzydzie�ci lat temu mia³o
znamiona niewinnej, kokieteryjnej zabawy, jako
¿e dokopanie siê do czegokolwiek przez warstwy
dopasowanych ubrañ graniczy³o z cudem.
Dziewczyny zreszt¹ umia³y trzymaæ siê razem i
skutecznie pogoniæ napastnika. Dzi� ch³opako-
wi, choæby chcia³, trudno znale�æ u dziewczyny
os³oniête miejsce, gdzie móg³by bezpiecznie po³o-
¿yæ rêkê, niepos¹dzany o z³e zamiary. Je¿eli do
tego do³o¿ymy narzucaj¹c¹ siê nachalnie,
wszechobecn¹ erotykê i damy mu do dyspozycji
telefon z kamer¹, ju¿ tylko krok do przegiêcia i
nieszczê�cie gotowe. Oczywi�cie, okoliczno�ci w
¿adnym stopniu nie umniejszaj¹ winy takiego
m³odziana. Nie jest on jednak w ¿adnym razie
gorszy od swojego ojca, który trzydzie�ci lat temu
robi³ to samo, lecz w innych okoliczno�ciach i bez
tragicznych skutków. Wspomniane kopanie ko-

szy na �mieci by³o
efektem nabuzowa-
nia ogl¹dan¹ w fil-
mie przemoc¹, cho-
cia¿ przecie¿ takie fil-
my ogl¹da³o siê tylko
od czasu do czasu.
Dzi� codziennie, a s¹

one i tak niewinn¹ igraszk¹ przy grach kompu-
terowych, których fabu³y i grafika potrafi¹ przy-
prawiæ o gêsi¹ skórkê nawet starego recydywistê.
Ale nie nastolatka, któremu w dodatku granica
miêdzy �wiatem wirtualnym a realnym coraz czê-
�ciej siê zamazuje. Rozumuj¹c logicznie, ³atwo
skonstatowaæ, ¿e m³odzie¿ jest dok³adnie taka
sama, jak zawsze, tylko zmieni³y siê warunki, w
których przychodzi jej funkcjonowaæ. A te wa-
runki stworzyli�my my�Cynizm, wygodnictwo,
egoizm, pogoñ za zyskiem � to prawdziwe przy-
czyny, dla których zepsuli�my m³odzie¿. Spryt-
nie skryte za g³adko brzmi¹cymi sloganami, jak
prawa dziecka, wolno�æ jednostki, awans poko-
leniowy. Chcieli�my rozpasanych egoistycznych
demonów konsumpcjonizmu, to mamy. Przez
ostatnie kilkana�cie lat obrócili�mywperzynê ca³y
autorytet doros³ego �wiata. Oddali�my pole zu-
pe³nie bez walki. Na naszych oczach upad³ sza-
cunek, pos³uch, respekt. Nie wierzê, i¿ nikt nie
widzia³, ¿e dzieje siê �le. Dlaczego wiêc udawali-
�my, ¿e wszystko jest w porz¹dku?Wygodnie by³o.
Nauczyciele zajêli siê swoimi awansami, rodzice
karierami, jednocze�nie dr¹c ze sob¹ koty o byle
bzdury, odsuwaj¹c trud wychowania coraz g³ê-
biej do k¹ta. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e oto przy-
sz³o otrze�wienie, ¿e w koñcu rodzice, nauczycie-
le, w³adze o�wiatowe przemówi¹ jednym g³osem i
zaczn¹ siê konkretne zmiany.

Nic z tych rzeczy! Jak zwykle ruszy³a lawina
pozornych dzia³añ. Kontrole w szko³ach, dysku-
sje, szkolenia, konkursy, broszury, spotkania z
psychologami, policjantami etc� Wszystko to
sprawia wra¿enie, ¿e co� siê dzieje, ale, jak za-
wsze, konkrety uton¹w potoku s³ówmówionych i
pisanych. Tymczasem zlikwidowanie problemów
z m³odzie¿¹ jest bardzo proste. Wymaga jednak
konkretnych posuniêæ i, co tu gadaæ, nie da siê
tego osi¹gn¹æ siedz¹c za biurkiem i produkuj¹c
makulaturê. Doro�li nie powa¿¹ siê jednak na
konkrety. S¹ zbyt leniwi i zbyt s³abi, ¿eby zmieniæ
cokolwiek. W³adza raz oddana, ³atwo do nas
nie wróci. W kilka dni po aferze w gdañskim
gimnazjum 85 rodziców opowiedzia³o siê za za-
kazem wnoszenia do szkó³ telefonów komórko-
wych. Minie trochê czasu, a bêdzie ich ju¿ tylko
czê�æ. Za pó³ roku zgodnym chórem zaprotestuj¹
przeciwko zakazowi. Padn¹ wówczas wielkie s³o-
wa o pogwa³ceniu wolno�ci osobistej ucznia. To
samo bêdzie przy próbie zakazu makija¿u b¹d�
wymy�lnych fryzur, czyli wszystkiego, co po pro-
stu przeszkadza uczniom w skupieniu siê na
nauce. Teraz ³atwo zrozumieæ, dlaczego nie da
siê wprowadziæ jednolitych ubiorów w szko³ach.
Dlaczego minister nie �mie wydaæ takiej decyzji,
a kuratorzy tylko nie�mia³o o tym przeb¹kuj¹.
Nikt nie chce zadrzeæ z rodzicami, a póki oni
nie zm¹drzej¹, nie da siê zrobiæ nic. A chyba

nieprêdko zm¹drzej¹, bo uto¿samianie wolno�ci
osobistej ze swobod¹ robienia w szkole, czego du-
sza zapragnie, jest przejawem osi¹gniêcia dna
g³upoty, od którego nie³atwo siê odbiæ. Czy ci
ludzie nie rozumiej¹, ¿e za parê lat ich, nawy-
k³a do takiej �wolno�ci�, pociecha trafi do fir-
my, gdzie z u�miechem na ustach bêdzie musia-
³a nosiæ, dajmy na to, ró¿owy czepek w niebieskie
ciapki, bo takie jest widzimisiê prezesa? Jednak-
¿e prawdziw¹, g³êboko ukryt¹ przyczyn¹ takich
protestów jest strach. Strach doros³ych, ¿e nie bêd¹
w stanie u swoich dzieci tego typu wymagañ
wyegzekwowaæ. Kierowani nim rodzice, ale rów-
nie¿wielunauczycieli i dyrektorów szkó³, okrzykn¹
oszo³omstwem wszelkie dzia³ania niebudz¹ce
aprobatyum³odzie¿y. Zrobi¹wszystko, byleby tylko
unikn¹æ konfrontacji ze swoimi podopiecznymi,
która nieub³aganie ujawni przykr¹ prawdê, ¿e
ich w³adza nad dzieæmi jest fikcj¹.

Jak to jest mo¿liwe, ¿e powo³ali�my ich do
¿ycia, ciê¿ko dla nich pracujemy, ponosimy za
nie i za ich czyny pe³n¹ odpowiedzialno�æ, a
jednocze�nie nie mamy nad nimi ¿adnej w³a-
dzy? W dodatku oddali�my j¹ dobrowolnie. To¿
to absurd i pogwa³cenie wszelakiej logiki. Jedna
z matek w szkole mówi bez ogródek �owszem, syn
mitrê¿y wiele godzin codziennie na gry kompute-
rowe, ale co ja na to poradzê?� Naturalny porz¹-
dek rzeczy, raz zaburzony, nieprêdko wróci do
normy. Czego w takim razie mo¿emy siê spodzie-
waæ, gdy staro�æ zagl¹dnie nam w oczy?

No có¿, w rozwi¹zaniu tego problemu rów-
nie¿ gorliwie wyrêczyli�my swoje dzieci, w koñ-
cu to nie one wymy�li³y eutanazjê�Wygl¹da
na to, ¿e nasze pokolenie ukrêci³o na siebie,
przez w³asn¹ g³upotê, niez³y bicz. Uwa¿am,
i¿ zupe³nie zas³u¿ony. Trafnie ujê³a to moja
s¹siadka. Wracaj¹c z ko�cio³a orzek³a: �jak
by³am dzieckiem, musia³am staæ przy ³awce,
a teraz dalej muszê staæ, bo miejsca siedz¹ce
zajê³y dzieci�. Symptomatyczne� Mo¿e siê
wiêc zdarzyæ, ¿e dzisiejsi gimnazjali�ci na
dobre w tych ³awkach siê zasiedz¹, o ile, oczy-
wi�cie, w przysz³o�ci nie pope³ni¹ naszych b³ê-
dów. Obawiam siê jednak, ¿e mo¿e to byæ jedy-
na korzy�æ, jak¹ odnios¹ w wyniku naszych
karygodnych zaniedbañ wychowawczych. Bo
choæ niesiemy na sztandarach piêkne has³a i
chwytaj¹ce za serce slogany: �niech ono ma
to, czego ja nie mia³em w m³odo�ci: niech ono
u¿yje ¿ycia póki mo¿e: ja ciê¿ko pracowa³em,
niech choæ jemu bêdzie lekko�, to tak napraw-
dê wyrz¹dzili�my im wielk¹ krzywdê. Bezstre-
sowe dzieciñstwo kiedy� siê skoñczy, a zacznie
bezwzglêdne, doros³e ¿ycie. Nie³atwo bêdzie zro-
zumieæ, dlaczego w dzieciñstwie paradowa³o
siê z �komór¹� za pó³tora tysi¹ca, a teraz na-
gle trzeba siê kontentowaæ przedpotopow¹
�ceg³¹� za dychê. Jak to trafnie uj¹³ ksi¹dz
podczas nauki misyjnej: �Wówczas mo¿e za-
brakn¹æ drzew przydro¿nych dla tych, którym
trudy ¿ycia wydadz¹ siê nie do zniesienia�. I
mo¿e to byæ prawd¹, zwa¿ywszy, jak prêdko
znikaj¹ one z naszego krajobrazu�

Grzegorz Bury
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Uczniowie klasy VI ze Szko³y Podstawo-
wej wCzarnej Sêdziszowskiej postanowili do-
trzeæ do najstarszych �róde³ historycznych
dotycz¹cych ich miejscowo�ci.

Pierwszymmiejscem, od którego rozpo-
czêli sw¹ �historyczn¹ wêdrówkê�, by³a kan-
celaria parafialna. Korzystaj¹c z uprzejmo-
�ci ksiêdza proboszcza Edwarda Brzany mo-
gli zajrzeæ do najstarszych, zachowanych do
tej pory, ksi¹g parafialnych. Ich pochodze-
nie datuje siê na rok 1819, gdy¿ poprzednie
uleg³y zniszczeniu w czasie po¿aru ko�cio³a.

To, courzek³o ichnapocz¹tku topiêkne,
nasycone ozdobnikami pismo. Litery pisane
pióremokaza³y siê jednak trudnedoodczyta-
nia, dlatego niezbêdna okaza³a siê lupa. Nie
obesz³o siê te¿bezpomocyksiêdza, któryprze-
t³umaczy³ sformu³owania z j. ³aciñskiego.

Ws³oneczny, poniedzia³-
kowy poranek, 4.
grudnia, jak co roku

uczniów w Szkole Podstawowej
w Boreczku zaszczyci³a sw¹ obec-
no�ci¹ tajemnicza osoba. Starszy,
zgarbiony, siwow³osy mê¿czyzna
ubrany w strój biskupi, wmitrze,
krocz¹c wolno wspiera³ siê na
pastorale. Kilka kroków za �wiê-
tym pod¹¿ali dwaj wierni anio-
³owie wraz z pomocnikami od-
delegowanymi z sêdziszowskiego
klasztoru oo. Kapucynów. Ta-
jemniczy orszak obci¹¿ony by³
tajemniczymi pakunkami. Przy-
byszy powitanych w progu szko-
³y s³owami �Szczê�æ Bo¿e� wy-
czekiwa³o 70. u�miechniêtych
dzieci, które st³oczone w holu wyczekiwa³y
go�cia. �wiêty Miko³aj OSOBI�CIE przywi-
ta³ siê z ka¿d¹ osob¹. Jego dzielni pomocni-
cy wspierali akompaniamentem i radosnym
tañcemprzedszkolaków, uczniów klas I � VI
oraz pracowników szko³y. �w. Miko³aj po-

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdz. ze swoj¹
opiekunk¹, Ma³gorzat¹ Marek prezentuj¹ najstarsze ksiêgi
parafialne.

Do odczytania tego ³aciñskiego tekstu niezbêdna by³a po-
moc ks. proboszcza. Fot.(2) Arch. SP Czarna Sêdz.

Zachêceni powodzeniem swejmisji udali
siê do archiwum szkolnego, w którym od-
nale�li dokumenty pochodz¹ce z roku 1933.
Przegl¹dali je z wielk¹ przyjemno�ci¹ porów-
nuj¹c oceny przodków do swoich w³asnych.

Uwieñczeniem ca³ego przedsiêwziêcia
jest gazetka �cienna. Ka¿dy uczeñ mo¿e te-
raz, dziêki pracy swoich kolegów, obejrzeæ
zdjêcia starych ksi¹g, pieczêci i przybli¿yæ
sobie w ten sposób historiê swojej miejsco-
wo�ci � �ma³ej ojczyzny�.

Spo³eczno�æ SP Czarna Sêdz.

stanowi³ jednak sprawdziæ: czy wszyscy
umiej¹ �piewaæ, czy serdecznie i gor¹co
modl¹ siê, czy jest w nichmi³o�æ do bli�nich
no i najwa¿niejsze � czy umiej¹ kochaæ Pana
Jezusa! Egzamin wypad³ chyba dobrze bo
czcigodny �wiêty rozda³ podarki, pamiêta-

j¹c o ka¿dym z zebranych. Ko-
lejno podchodzi³y do niego pod-
ekscytowane dzieci, jak i
u�miechniêci nauczyciele, aby
odebraæ wymarzony podarunek
� nagrodê za dobre sprawowa-
nie w mijaj¹cym roku. Wspólne
od�piewanie piosenek na cze�æ
Pana zakoñczy³o b³ogos³awieñ-
stwo. Niestety, obowi¹zki wzywa-
³y czcigodnego go�cia i nieub³a-
galnie nadszed³ czas po¿egnania.
Na szczê�cie �wiêtyMiko³aj obie-
ca³ powróciæ w te strony za rok,
dlatego wszyscy boreczkowianie
ju¿ zaczynaj¹ spe³niaæ dobre
uczynki. Obdarowani dziêkuj¹
OjcuMarkowi oraz BraciomNo-
wicjuszom za pomoc i wstawien-

nictwo u �wiêtego, Bóg zap³aæ.
Zaproszenie do �wiêtego Miko³aja wy-

s³a³y panie wychowawczynie: mgr Agniesz-
ka Rosa i mgr Zofia Szybisty, za co z ca³ych
serc wdziêczni s¹ wychowankowie!!!

M.K.

�wiêty Miko³aj z dzieæmi i nauczycielami z Boreczku. Fot. SP Boreczek.

Dnia 24 listopada 2006 roku w Szkole
Podstawowej im. ks. W³. �widra odby³o
siê spotkanie z przedstawicielami Miej-
sko-Gminnego Ko³a Wêdkarskiego w oso-
bach: pana prezesa Alfreda Ku³aka, któ-
ry równie¿ reprezentowa³ Wydzia³ Ochro-
ny �rodowiska w Starostwie Powiatowym
jako kierownik, skarbnika pana Francisz-
ka B¹czkowskiego oraz cz³onka zarz¹du
Ko³a � przewodnicz¹cego do spraw or-
ganizacji zawodów pana Wies³awa Skarb-
ka.

Spotkanie mia³o na celu podsumowa-
nie dotychczasowej dzia³alno�ci ekologicz-
nej SP w Czarnej i ugruntowanie postaw
proekologicznych u uczniów.

W trakcie spotkania pan Alfred
Ku³ak wrêczy³ odznaczenia �Wzoro-
wy M³ody Wêdkarz� nastêpuj¹cym
uczniom-wêdkarzom: Anecie Zawi-
szy, £ukaszowi Kotowi oraz Adamo-
wi Kyciñskiemu, którzy to wyró¿niaj¹
siê w dzia³alno�ci i osi¹gniêciach na
w/wp³aszczy�nie.Uczniowie ci otrzy-
mali równie¿ cenne nagrody ksi¹¿-
kowe, które wrêczy³ pan Franciszek B¹cz-
kowski oraz sprzêt wêdkarski, który sponso-
rowa³ pan Wies³aw Skarbek, w³a�ciciel skle-
pu �Brzana� w Sêdziszowie Ma³opolskim.

W czasie spotkania pan Alfred Ku³ak
jako kierownik Wydzia³u Ochrony �rodo-
wiska w Starostwie Powiatowym w Ropczy-

cach og³osi³ kolejny konkurs w zwi¹zku ze
zbiórk¹ zu¿ytych baterii organizowany przez
Starostwo Powiatowe. Pan kierownik po-
dziêkowa³ i z uznaniem odniós³ siê do dzia-
³alno�ci ekologicznej Szko³y Podstawowej w
Czarnej Sêdziszowskiej.

Spo³eczno�æ SP w Czarnej.

M³odzi wêdkarze z Czarnej Sêdz. otrzymali cenne nagrody za wzorow¹
ekologiczn¹ postawê. Fot. SP Czarna.
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W dniach 10. li-
stopada � 3. grudnia
br., w sêdziszowskim
Domu Kultury mo¿-
na by³o obejrzeæ wy-
stawê malarstwa Sta-
nis³awa Kmiecika,
niepe³nosprawnego
artysty, który pejza-
¿e, akty i martw¹ na-
turêmaluje stopami.
Pochodz¹cy z Klê-
czan ko³o Nowego
S¹czamalarz urodzi³
siê bez r¹k. Jakoma³y
ch³opiec pomaga³ w
ró¿nych pracach polowych, a obecnie sam
kieruje samochodem, gdy¿ bardzo lubi pod-
ró¿owaæ.

Jegoulubion¹ technik¹ jest olej, pos³ugu-
je siê równie¿ akrylem, akwarel¹ i o³ówkiem.
Maluje tak¿e ustami. Nale¿y do �wiatowego

8 grudnia 2006 roku w klubie �7� w Sê-
dziszowie M³p odby³ siê koncert na rzecz 12
letniejAni chorej nadzieciêcepora¿eniemó-
zgowe. Koncert ten zosta³ zorganizowany z
inicjatywy grupy twórczej �ANIMUS�.Wkon-
cercie wziê³y udzia³ 4 zespo³y: CSK z D¹bro-
wy Tarnowskiej, Ortodox, Palanagera oraz
Nic �miesznego z Dêbicy, które zgodzi³y siê
wyst¹piæ charytatywnie. Na koncercie poja-
wi³o siê 105 osób. Koncert rozpocz¹³ siê o
godzinie 20. Po koncercie odby³o siê reggae
party dla wszystkich, którzy po zabawie w
czasie wystêpów zespo³ównie stracili ca³kiem
si³. Pieni¹¿ki z biletów zosta³y w ca³o�ci prze-
kazane matce Ani, która przeznaczy je na
dalsz¹ rehabilitacjê córki. Dziêkujemy ser-
decznie wszystkim za przebycie, a w szczegól-
no�ci zespo³omoraz w³a�cicielomklubu �7�.

www.frontanimus.prv.pl

IV LigaIV LigaIV LigaIV LigaIV Liga
Lechia � Kolbuszowianka 1:1 (1:1)

0:1 Szalony (26.), 1:1 P³onka (41.)
Siarka Tarnobrzeg � Lechia 2:3 (0:1)
0:1 P³onka (26.), 1:1 St¹porski (63.), 1:2

Iwañski (65.), 1:3 Klamut (72.-karny), 2:3 St¹porski (90.)
1. Resovia 17 36 11 3 3 30-13
2. Galicja Cisna 17 34 10 4 3 25-11
3. Siarka Tarnobrzeg 17 34 10 4 3 32-17
4. Pogoñ Le¿ajsk 17 29 7 8 2 16-12
5. Igloopol Dêbica 17 27 8 3 6 16-17
6. Kolbuszowianka 17 25 6 7 4 25-18
7. Izolator Boguchwa³a 17 24 7 3 7 25-22
8. Lechia Sêdziszów M³p. 17 24 6 6 5 17-18
9. Stal Mielec 16 23 6 5 5 23-19
10.Crasnovia Krasne 17 21 6 3 8 24-26
11.Orze³ Przeworsk 16 21 6 3 7 24-25
12.Rzemie�lnik Pilzno 17 20 6 2 9 19-29
13.Polonia Przemy�l 17 19 4 7 6 21-21
14.¯urawianka 17 19 5 4 8 15-20
15.Sokó³ Nisko 17 18 5 3 9 22-28
16. Iskra Sobów 17 16 4 4 9 13-20
17.B³êkitni Ropczyce 17 15 4 3 10 17-27
18.T³oki Gorzyce 17 14 4 2 11 12-33

Beniaminek IV ligi Podkarpackiej po rundzie jesiennej zajmuje 8.
miejsce. Dru¿yna Lechii, prowadzona przez trenera Rafa³a Domar-
skiego i asystentaEdwardaSrokêosi¹gnê³abardzodobrywynik. Z³o¿y-
³a siê na to w g³ównej mierze dobra gra na wyjazdach, zw³aszcza w
meczach z: Siark¹ w Tarnobrzegu (zwyciêstwo 3:2), Galicj¹ Cisna w
Lesku (zwyciêstwo2:0) iCrasnovi¹ (zwyciêstwo3:0).Niestety by³y rów-

nie¿ s³abe wystêpy: pierwsz¹ pora¿kê Lechia zanotowa³a w 8. kolejce,
ulegaj¹cwPrzeworskuOr³owi 1:4, równie bolesneby³y: klêskawDêbi-
cy z Igloopolem (0:4), i pora¿ka w Sêdziszowie z Iskr¹ Sobów (0:2).

Najwiêksze s³owauznanianale¿¹ siêdru¿ynie za zdecydowane zwy-
ciêstwo w derbach powiatu: 3:0 z B³êkitnymi Ropczyce w Sêdziszowie.

Jesieni¹ bramki dla Lechii dobywali: 6 � Tomasz P³onka; 4 �
Marek Szeliga; 2 � Bogus³aw Iwañski, Micha³ Fito³; 1 � Pawe³ Idzik,
Jan Pazdan, Marek Klamut.

Ponadto w dru¿ynie wyst¹pili: Witold Kwa�ny i Wojciech Kyciñ-
ski na bramce, Piotr B¹kowski, Pawe³ Omiotek, Tomasz Gdowik,
£ukasz Doroba, Pawe³ Babicz � obroñcy, Marcin Majcher, Mate-
usz Porada, Tomasz Magdoñ � w pomocy, Wojciech Dudu�, Kon-
rad Ciepiela, £ukasz Chudyba, Dariusz Zieliñski.

TO.TO.

Klasa A � rzeszowskaKlasa A � rzeszowskaKlasa A � rzeszowskaKlasa A � rzeszowskaKlasa A � rzeszowska
P³omieñ Zagorzyce � Motor Boguchwa³a 2:2 Piast Nowa Wie� �
P³omieñ 1:1
1. Jedno�æ Niechobrz 13 35 11 2 0 45-8
2. KS Zaczernie 13 31 10 1 2 36-8
3. Victoria Budy G³og. 13 25 8 1 4 27-25
4. Stal II Rzeszów 13 24 8 0 5 40-26
5. Motor Boguchwa³a 13 24 8 0 5 40-26
6. Korona II Za³ê¿e 13 19 6 1 6 22-19
7. LKS Trzebownisko 13 19 5 4 4 28-24
8. Granit Wysoka Strzy¿. 13 14 3 5 5 14-25
9. �wilczanka 13 14 4 2 7 23-33
10.Bratek Bratkowice 13 13 3 4 6 17-34
11.GKS Niebylec 13 12 3 3 7 17-27
12.P³omieñ Zagorzyce 13 11 2 5 6 19-30
13.Czarni Czudec 13 8 2 2 9 18-35
14.Piast Nowa Wie� 13 8 2 2 9 18-35

Klasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbickaKlasa B � dêbicka
Korona Góra Ropczycka � Pewno�æ Lubzina 0:4 Borkovia � Olim-
pia Nockowa 2:4 Sokó³ Krzywa � Czekaj 3:3 K³os Kawêczyn � LKS
£opuchowa 3:0 Inter Gnojnica � K³os 2:0 Victoria � Sokó³ 2:3
Pewno�æ � Borkovia 4:0 Olchovia � Korona 5:1
1. Czekaj Ropczyce 13 28 8 4 1 44-17
2. Olimpia Nockowa 13 27 8 3 2 38-20

Stanis³aw Kmiecik, artysta maluj¹cy stopami i ustami, pre-
zentuje swoje prace podczas wystawy w sêdziszowskim
Domu Kultury. Fot.(2) MGOK

Stanis³aw Kmiecik prezentuje
próbkê swoich mo¿liwo�ci.

(ci¹g dalszy na str. 30)

LICZBA MIESI¥CALICZBA MIESI¥CALICZBA MIESI¥CALICZBA MIESI¥CALICZBA MIESI¥CA

4 - o tyle punktów wiêcej zdoby³a pi³karska dru¿yna Le
chii w rundzie jesiennej obecnego sezonu ni¿ w po
przednich zmaganiach w IV lidze podkarpackiej. W

trwaj¹cych rozgrywkach 2006/07 na pó³metku sêdziszowia-
nie wywalczyli ich 24. Gdy poprzednio wystêpowali w najwy¿-
szych ligowych zmaganiach w podkarpackim futbolu, w sezo-
nie 2002/03, tak¿e w stawce osiemnastu rywalizuj¹cych ze-
spo³ów zgromadzili punktów 20. ST

Zrzeszenia Artystów
Maluj¹cych Ustami i
Nogami, z siedzib¹ w
Liechtensteinie.

Ci, którzy przyszli
na otwarcie wystawy Stanis³awa Kmiecika w
dniu 10.listopada mogli podziwiaæ artystê w
trakciemalowanianogamiobrazu, który ofia-
rowa³ nowopowstaj¹cej galerii sêdziszowskie-
go Domu Kultury.

M. Kazior
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3. Inter Gnojnica 13 26 8 2 3 37-16
4. Olchovia Olchowa 13 26 8 2 3 23-10
5. Pewno�æ Lubzina 13 24 7 3 3 35-17
6. Victoria Ocieka 13 21 5 6 2 29-23
7. Baszta Zawada 13 19 5 4 4 24-20
8. Sokó³ Krzywa 13 19 5 4 4 36-26
9. K³os Kawêczyn 13 16 4 4 5 20-22
10.LKS £opuchowa 13 14 3 5 5 18-28
11. Korona Góra Ropcz. 13 12 2 6 5 27-27
12.Huragan Przedbórz 13 11 2 5 6 16-26
13. Borkovia Borek Wlk. 13 5 1 2 10 22-56
14. Skarbek Gogo³ów 13 0 0 0 13 4-65

Klasa B � rzeszowskaKlasa B � rzeszowskaKlasa B � rzeszowskaKlasa B � rzeszowskaKlasa B � rzeszowska
PlonKlêczany �Polkemic Przybyszówka 3:1 Junak S³ocina �Plon 6:2
1. Zimovit Zalesie 12 31 10 1 1 39-11
2. Mrowlanka Mrowla 12 30 10 0 2 43-12
3. Junak S³ocina 12 28 9 1 2 33-19
4. Novi Nosówka 12 22 7 1 4 28-29
5. LKS Bia³a 12 21 7 0 5 28-19
6. D¹b D¹browa 12 16 5 1 6 20-20
7. Plon Klêczany 12 16 5 1 6 29-31
8. Trzcianka Trzciana 12 16 5 1 6 17-28
9. Polkemic Przybyszówka 12 14 4 2 6 21-26
10.KP Zabajka 12 11 3 2 7 18-28
11. Stobierna-Krzywe 12 8 1 5 6 8-17
12.Rudnianka Rudna Wlk. 12 6 1 3 8 17-42
13.Orze³ Wysoka G³og. 12 5 1 2 9 10-29

Klasa okrêgowa juniorów starszychKlasa okrêgowa juniorów starszychKlasa okrêgowa juniorów starszychKlasa okrêgowa juniorów starszychKlasa okrêgowa juniorów starszych
Rzeszów gr.II
1. Crasnovia 9 21 25-4
2. Or³y Rzeszów 9 19 27-10
3. Korona Rzeszów 9 16 20-9
4. Strzelec Frysztak 9 14 15-16
5. Brzostowianka 9 12 9-11
6. Sawa Sonina 9 12 16-26
7. Wis³okWi�niowa 9 10 14-19
8. Izolator Boguchwa³a 9 9 12-20
9. Lechia Sêdziszów M³p. 9 4 13-18
10.Dynovia 9 0 4-21

Klasa okrêgowa juniorów m³odszychKlasa okrêgowa juniorów m³odszychKlasa okrêgowa juniorów m³odszychKlasa okrêgowa juniorów m³odszychKlasa okrêgowa juniorów m³odszych
Rzeszów gr.II
1. Sawa Sonina 5 12 17-8
2. Lechia Sêdziszów M³p. 5 10 12-6
3. Crasnovia 5 10 9-6
4. Korona Rzeszów 5 6 12-16
5. Strzelec Frysztak 5 4 6-8
6. Izolator Boguchwa³a 5 1 3-15

Klasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszychKlasa A juniorów starszych
Dêbica gr. III
1. P³omieñ Zagorzyce 8 16 18-11
2. Olchovia 8 14 18-12
3. Czekaj Ropczyce 8 12 14-14
4. Pogórze Wielopole 7 7 14-16
5. JKPGlinik 7 6 9-20

Klasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszychKlasa okrêgowa m³odzików starszych
1. Wis³oka Dêbica 8 22 54-7
2. MULKS Pustynia 8 18 32-18
3. Lechia Sêdziszów M³p. 8 16 40-13
4. Olimp Dêbica 8 15 30-20
5. MKS Dêbica 7 9 11-16
6. Chemik Pustków 7 8 17-16
7. Wis³okWi�niowa 8 6 8-39
8. Kaskada Kamionka 8 3 8-59
9. Paszczyniak 8 3 5-24
Nierozegrane zawody Lechia � MKS Dêbica zweryfikowano jako
obustronny walkower 0:3.

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszychKlasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
1. Wis³oka Dêbica 8 24 32-9
2. Igloopol Dêbica 8 21 37-12
3. Rzemie�lnik Pilzno 8 12 23-27
4. Nagoszyn 8 12 15-19
5. MULKS Pustynia 8 12 26-16
6. Lechia Sêdziszów M³p. 8 9 18-22
7. MKS Dêbica 8 9 15-19
8. Wiewiórka 8 3 13-22
9. D¹b ¯d¿ary 8 3 10-49

T. Lis

KoszykówkaKoszykówkaKoszykówkaKoszykówkaKoszykówka
25.11.2006 w Zagorzycach odby³a siê

gminna Gimnazjada w koszykówce dziew-
cz¹t. Bezkonkurencyjne okaza³y siê dziew-
czêta z Czarnej Sêdziszowskiej, które pew-
nie pokona³y gospodynie oraz gimnazjalist-
ki z Sêdziszowa.

Oto wyniki:
Zagorzyce � Czarna 6:50
Czarna � Sêdziszów 32:4
Zagorzyce � Sêdziszów 27:26

Wsk³ad zwyciêskiej reprezentacji wesz³y:
Sêd³ak Joanna - 42 pkt � najskuteczniejsza
zawodniczka turnieju, Potwora Joanna - 12
pkt, Budziñska Magdalena - 14 pkt, G¹sior
Kinga, Ocha³ Karolina, MajkaMagdalena -
6 pkt, Pocz¹tek Karolina - 2 pkt, Pocz¹tek
Aneta - 2 pkt, Saj Edyta, Ró¿añska Iwona,
Sroka Magdalena - 4 pkt, B¹k Dominika.

Renata Skomra

Andrzejkowy TAndrzejkowy TAndrzejkowy TAndrzejkowy TAndrzejkowy Turururururniej Pi³ki Siatkowej w Górze Ropczyckiejniej Pi³ki Siatkowej w Górze Ropczyckiejniej Pi³ki Siatkowej w Górze Ropczyckiejniej Pi³ki Siatkowej w Górze Ropczyckiejniej Pi³ki Siatkowej w Górze Ropczyckiej
Cztery amatorskie zespo³y rywalizowa³y w II. Andrzejkowym Turnieju Pi³ki Siatkowej o

Puchar So³tysa Góry Ropczyckiej, który rozegrano 1. grudnia br. w sali gimnastycznej
miejscowej Szko³y Podstawowej. Blisko piêciogodzinna rywalizacja mi³o�ników siatkówki
dostarczy³a sporo emocji. W takim turnieju nie mog³o zabrakn¹æ i Or³ów Andrzeja. W
zawodach zwyciê¿y³o So³ectwo Góra Ropczycka, które odnios³o trzy zwyciêstwa.

Wyniki poszczególnych spotkañ:
Sêdziszowiak � Urz¹dMiejski Sêdziszów 2-1 (13-25, 29-27, 15-12)
So³ectwo Góra R. � Or³y Andrzeja Sêdziszów 2-1 (25-19, 21-25, 15-10)
So³ectwo Góra R. � Sêdziszowiak 2-0 (25-8, 25-21)
Urz¹d Miejski Sêdziszów � Or³y Andrzeja Sêdziszów 2-0 (25-19, 25-15)
Or³y Andrzeja Sêdziszów � Sêdziszowiak 2-1 (24-26, 25-18, 15-10)
So³ectwo Góra R. � Urz¹d Miejski Sêdziszów 2-0 (25-19, 27-25)

TABELA
1. So³ectwo Góra Ropczycka 3 zwyc. 6-1
2. Urz¹dMiejski Sêdziszów 1 zwyc. 3-4
3. Or³y Andrzeja Sêdziszów 1 zwyc. 3-5
4. Sêdziszowiak 1 zwyc. 3-5

Zwyciêski zespó³ gra³ w sk³adzie: Janusz Baran, Krzysztof Bieszczad, Zygmunt Jaworek,
Mariusz Kazior, Józef Magdoñ, Grzegorz Rymut, DariuszWielopolski, Stanis³awWozowicz.

Siatkarzom kibicowali min.: Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p. El¿bieta �winiuch i
Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ, natomiast na parkiecie umiejêtno�ci siatkar-
skie prezentowali min.: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko � Sêdziszowskiego Stani-
s³aw Wozowicz i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ. W
zespo³ach wystêpowali równie¿ dyrektorzy szkó³, nauczyciele i przedstawiciele sêdziszow-
skiego biznesu. Ciekawy turniej po raz kolejny dowiód³, ¿e istnieje zapotrzebowanie na tê
formê spêdzania wolnego czasu. Organizatorem tych zawodów by³ radny Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p., So³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw Bochenek.

Mariusz Kazior

(ci¹g dalszy ze str. 29)
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
PO WYBORACH

Wyborcywybrali
z do�æ prostej przyczyny,

Przemawia³y do nich
nie s³owa, lecz czyny!

TALENTMUZYCZNY
Wa¿ny to dzi� talent -

zagraæ na tej strunie,
¯e dla inwestycji

ma siê jeszcze UNIÊ.
14.11.2006.

ROCZNICA...
Æwieræwiecze przynios³o nam

zmiany
Do�æ zna to historia obszerna
Internet by³ wprawdzie nieznany,
Lecz znana ju¿ by³a i n t e r n a .

ANETA �k�
Nie wiemy,musia³a czy chcia³a?
Mieæ kontakt zmê¿czyzn
czê�ci¹ cia³a.
Fakt, by³o jej fajnie i mi³o
I d³ugo jej nic nie �wadzi³o.�
A¿ nagle do gazet siê chwali
Nie szczêdz¹c pikantnych detali.
Z bujnego jej ¿ycia przed laty
Przezmedia szuka dzi� taty,
Lecz uwag nie miejmy tu do niej
-Robi³a to w s am o o b r o n i e !

INTERNET
...Na�cie lat temu nikt w �wiecie
Nie s³ysza³ o internecie
Dzi� trzeba stwierdziæ niezbicie,
¯e bardzo u³atwia nam ¿ycie!

13.12.2006

SPRZEDAM DZIA£KÊSPRZEDAM DZIA£KÊSPRZEDAM DZIA£KÊSPRZEDAM DZIA£KÊSPRZEDAM DZIA£KÊ
38-arow¹ przy trasie A-4

(ul. Rzeszowska) naprzeciw zjazdu
na Witkowice (przy krzy¿u).
Wiadomo�æ pod numerem

0 606 415 983 lub 0 607 502 036.
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