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1. Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. przejê-
³a od tutejszej parafii cmentarz parafial-

ny wraz z terenem pod jego rozbudowê.

Gmina dysponuje ju¿ koncepcj¹ budowy
nowego cmentarza wraz z kaplic¹, obiek-
tami pomocniczymi (biura, ch³odnia, skle-
py z artyku³ami pogrzebowymi), oraz nie-
zbêdn¹ infrastruktur¹ w postaci dróg, ale-
jek i miejsc parkingowych.
Na ostatniej sesji trzy ró¿ne koncepcje
zosta³y zaprezentowane Radnym. Teraz
czeka nas decyzja o wyborze jednej z
nich, a potem wykonanie dokumentacji
technicznej, przetarg i budowa. Oczywi-
œcie bêdzie ona podzielona na etapy bo
to i inwestycja du¿a i w za³o¿eniu nowy
cmentarz budowany bêdzie na nastêp-
nych kilkaset lat.
Z rzeczy bie¿¹cych chcê poinformowaæ,
¿e do istniej¹cego budynku ch³odni na
cmentarzu doprowadzona zosta³a bie¿¹-
ca woda, wybudowana kanalizacja sani-

tarna a za kilka tygodni
gmina przyst¹pi do prze-
budowy budynku i jego
bezpoœredniego otocze-
nia (dysponujemy ju¿ sto-
sown¹ dokumentacj¹).

2. Rozstrzygniêty zosta³ prze-

targ na przebudowê try-
bun na stadionie Lechii w

Sêdziszowie M³p. Po za-
koñczeniu imprez zwi¹za-
nych z obchodami Dni Sê-
dziszowa firma przyst¹pi
do pierwszego etapu ro-
bot. Zostan¹ zdemontowa-

akumulatory, przeterminowane lekar-
stwa, kwasy, zu¿yty olej. Mieszkañcy s¹
informowani za poœrednictwem og³oszeñ
odczytywanych w koœcio³ach, zachêcani
za poœrednictwem uczniów naszych szkó³,
so³tysów i og³oszeñ wywieszanych na ta-
blicach og³oszeñ. Zaznaczam raz jeszcze,
¿e wszystkie te odpady przyjmowane s¹
od mieszkañców nieodp³atnie. Warto
wiêc skorzystaæ z tej oferty, by wyzbyæ siê
rzeczy niebezpiecznych z naszych domów
i podwórek. Tym bardziej, ¿e nie trafi¹
one do okolicznych lasów i rzek tylko na
odpowiednie wysypiska œmieci.

4. Ca³y czas trwaj¹ prace remontowe i bu-

dowlane na naszych drogach. Na bie¿¹-
co uzupe³niane jest kruszywo na drogach
o nawierzchni ¿wirowej. Jednoczeœnie
odnawiane s¹ odcinki dróg w technolo-
gii bitumicznej. Na dzieñ dzisiejszy nowa
nawierzchnia po³o¿ona zosta³a w:
- Czarnej – Jasieniu - 400 mb (œrodki

pozyskane przez gminê z MSWiA)
- Krzywej – Pañskie - 890 mb
- Borku Wielkim – Grobla - 510 mb
- Wolicy £ugowej II etap - 710 mb (z³o-

¿ony wniosek o dofinansowanie w ra-
mach PROW )

- Szkodnej – Brzeziny - 550 mb
- Wolicy Piaskowej – Wisy - 430 mb
- Sêdziszowie Osiedle M³odych - 80 mb.
W trakcie budowy w technologii bitu-
micznej s¹ ulice w Sêdziszowie: Ogrodo-
wa, £ugowa i œw. Barbary.

Kazimierz Kie³b

Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Przeje¿d¿aj¹cy drog¹ z Sêdziszowa w kierunku Wolicy Piasko-
wej mijaj¹ na Rêdzinach, po lewej stronie kapliczkê z 1916r. ufun-
dowan¹ przez B³a¿eja i Rozaliê Chmielów. Blisko stuletnia kaplicz-
ka, nadgryziona zêbem czasu, niedawno dodatkowo ucierpia³a,
gdy przeje¿d¿aj¹cy dŸwig uszkodzi³ jej dach. Na ratunek pospieszyli
ludzie dobrej woli: osoby fizyczne i szefowie firm, którzy ze szczere-
go serca przekazali materia³y budowlane i wykonali prace przy re-
nowacji kapliczki. Serdeczne podziêkowania kierujemy do:

Pana Stefana Kozaka,

Pana Piotra Kozaka i firmy Bud-Pol,

Pana Jacka Pasowicza i firmy Budoimpex,

Pana Andrzeja Barana i firmy Massiv-Holz,

Pana Kazimierza Wozowicza i Przedsiêbior-

stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej w Sêdziszowie M³p.

Kapliczka odzyska³a dawny blask, i znów zachwyca mieszkañ-
ców i przybyszów, stoj¹c na stra¿y okolicznych dróg.

(-)

Kapliczka
na Rêdzinach

ne p³yty, wyrównany nasyp, a na tym miej-
scu powstan¹ trybuny metalowe z krze-
se³kami, które w drugim etapie (w roku
nastêpnym) zostan¹ zadaszone. Przeka-
zanie placu budowy planowane jest tu¿
po zakoñczeniu festynu, po 16 czerwca
tego roku. Pewnie spowoduje to utrud-
nienia w korzystaniu z tego obiektu, ale
nowo wybudowane trybuny bêd¹ niew¹t-
pliwie jego ozdob¹.

3. W dalszym ci¹gu gmina prowadzi akcjê

zbiórki odpadów niebezpiecznych. W
poszczególnych miejscowoœciach naszej
gminy rozstawiane s¹ kontenery, do któ-
rych mieszkañcy mog¹ nieodp³atnie od-
woziæ odpady niebezpieczne. Zgodnie z
naszym zarz¹dzeniem s¹ to: sprzêt elek-
troniczno-elektryczny (czajniki, lodówki,
zamra¿arki, radia, telewizory, kompute-
ry), œwietlówki, rozpuszczalniki, farby,
lakiery, œrodki ochrony roœlin, baterie,
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Uroczystym przemarszem pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli instytucji, zapro-
szonych goœci i mieszkañców miasta i gminy
rozpoczê³y siê w Sêdziszowie M³p. obchody
217 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
W rytm marszowych melodii, granych przez
Orkiestrê Dêt¹ WSK w Rzeszowie, zebrani
przeszli spod domu kultury do koœcio³a pa-
rafialnego, gdzie odprawiona zosta³a uroczy-
sta Msza œw. Po nabo¿eñstwie uczestnicy uro-
czystoœci z³o¿yli wieñce u stóp obelisku ku
czci ks. Jerzego Popie³uszki oraz pod tablica-
mi pami¹tkowymi, poœwiêconymi poleg³ym
za ojczyznê. W obchodach udzia³ wziêli: pose³
na Sejm RP Kazimierz Moskal z ma³¿onk¹,
delegacja samorz¹du powiatowego: Wicesta-
rosta Stanis³aw Ziemiñski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Andrzej B¹czkowski, radny Andrzej
Michalski, dyrektor Szpitala Powiatowego im.
œw. O. Pio dr Zbigniew Ziêtek, delegacja sa-
morz¹du gminnego: Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b, z-ca Burmistrza El¿bieta Œwi-
niuch, przedstawiciele s³u¿b mundurowych:
Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszo-
wie M³p. asp. sztab. Bogdan ¯uczek oraz
przedstawiciel Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Ropczycach kpt. Jacek Róg, dyrektor Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Ropczycach Ry-
szard Œwiêtoñ oraz z-ca dyrektora Jerzy £ysz-

Pierwszy koœció³ drewniany powsta³y w
1598 r. sp³on¹³ wraz z plebani¹ w 1819 roku.

Pozosta³a tylko murowana Kaplica Mat-
ki Bo¿ej Wniebowziêtej, znajduj¹ca siê w
prawym boku g³ównego o³tarza. Dobudo-
wano do niej nowy murowany koœció³, a ka-
plicê podniesiono nieco w górê. S³u¿y ona
jako przechowalnia feretronów, poza tym
jest ma³o u¿ywana, chocia¿ znajduje siê w
niej kopia obrazu Guido Reni przedstawia-
j¹ca scenê Wniebowziêcia Matki Bo¿ej.

Koœció³ parafialny pw. Œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika. Fot. J. Maroñ

Parafia Czarna Sêdziszow-
ska to nie tylko piêkna œwi¹ty-
nia, ale przede wszystkim ludzie
tworz¹cy jej wspólnotê. Wœród
nich nale¿y wymieniæ b³ogos³a-
wionego Romana Sitkê, który
urodzi³ siê w przysió³ku Jasieñ,
profesora Stanis³awa Kota z
Rudy, polskiego ambasadora i
wybitnego naukowca, ks. W³a-
dys³awa Œwidra, patrona SP w
Czarnej oraz Wilhelma Macha
z Kamionki, prozaika eseistê i
krytyka literackiego.

Na t¹ wielk¹ uroczystoœæ,
której punkt kulminacyjny przy-
pada 15 sierpnia br., ksi¹dz pro-
boszcz Edward Brzana od d³u¿-
szego czasu przygotowuje para-
fian. W sferze duchowej nale¿y
wymieniæ zorganizowanie misji

œwiêtych, a w sferze materialnej, mo¿na za-
obserwowaæ wiele prac w otoczeniu koœcio-
³a, jak równie¿ w jego wnêtrzu. Takim szcze-
gólnym akcentem jest postawienie na wprost
œwi¹tyni, imponuj¹cego krzy¿a metalowego
z umieszczon¹ na nim postaci¹ Pana Jezusa.

Wszystkie te przygotowania niew¹tpliwie
wp³yn¹ na uœwietnienie uroczystoœci jubile-
uszowych, a przede wszystkim na g³êbokie
prze¿ycia duchowe parafian

J. Ró¿añski

¯ycie ludzkie wyznaczaj¹ ró¿nego
rodzaju daty i rocznice. To w³aœnie
one czêsto przypominaj¹ nam o
ró¿nych wydarzeniach. Rok 2008
jest szczególnie wa¿ny dla parafii
Czarna Sêdziszowska, gdy¿ mija
400 lat od jej powstania. Ufundo-
wa³ j¹ w 1606 roku kasztelan san-
domierski hr. Stanis³aw Tarnowski,
a dokument erekcyjny zosta³ wy-
dany w 1608 roku przez biskupa
krakowskiego. Do parafii nale¿a-
³y oprócz Czarnej, Cierpisz, Ruda,
Krzywa oraz Kamionka, która od
1985 r. stanowi oddzieln¹ parafiê.

Koœció³ odbudowano w 1830 roku w stylu
klasycystycznym. Jest jednonawowy, z ni¿-
szym prezbiterium i prostok¹tnymi przybu-
dówkami. Wejœcie prowadzi przez zbudo-
wan¹ pod koniec XIX wieku wie¿ê nakryt¹
cebulastym he³mem. Ostatnio dobudowa-
no przedsionek, który dodatkowo ozdobio-
ny jest piêknym witra¿em przedstawiaj¹cym
b³ogos³awionego rodaka. Do 1928 roku
koœció³ pokryty by³ gontem, który wtedy wy-
mieniono na blachê.

czak, delegacja Pra-
wa i Sprawiedliwoœci:
Bernadetta Frysztak,
Jan Flisak, Marek
Flis, delegacje orga-
nizacji kombatanc-
kich i pracowni-
czych, szkó³ oraz poczty sztandarowe jedno-
stek OSP.

Po czêœci oficjalnej, uczestnicy udali siê
do domu kultury, gdzie odby³a siê „Majów-
ka”, podczas której wyst¹pili: Orkiestra Dêta
WSK w Rzeszowie, ZPiT „Rochy”, chór „Deo
Optimo” oraz kapela „Paka Sêdzisza”. (-)

Przemarsz z koœcio³a para-
fialnego pod Ratusz.

Kombatanci tradycyjnie czynnie uczestnicz¹ w obchodach
œwi¹t pañstwowych.

Pose³ na Sejm RP Kazimierz Moskal z ma³¿onk¹ oddaj¹ ho³d
zamordowanemu przez SB kapelanowi „Solidarnoœci” ks.
Jerzemu Popie³uszce. Fot. (4) B. Czapka Delegacja samorz¹du gminnego podczas uroczystoœci.
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Przebudowa  drogi  gminnej w Wolicy £ugowej: wykonanie
podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 710 mb
za kwotê 299 748,00 z³. Wykonawca: Miejskie Przedsiêbior-
stwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Czarna – Jasieñ: wykonanie podbudowy i nawierzchni bitu-
micznej na odcinku 400 mb za kwotê 97 325.55 z³, z czego
77 860,00 z³ to dofinansowanie z bud¿etu pañstwa w zwi¹z-
ku ze œrodkami powodziowymi. Wykonawca: „Drogbud”
Rudna Ma³a.

Krzywa – Pañskie: wykonanie podbudowy i nawierzchni
bitumicznej na odcinku 890 mb za kwotê 144 566,76 z³.
Wykonawca: „Drogbud”, Rudna Ma³a 17.

Borek Wielki – Grobla: wykonanie podbudowy i nawierzchni
bitumicznej na odcinku 510 mb za kwotê 85 234,49 z³. Wyko-
nawca: „Przedsiêbiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Ma³a.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Sêdziszowie M³p.: wykonanie
robót drogowych, kanalizacji deszczowej, wymiana wodo-
ci¹gu za kwotê 699 317,16 z³. wykonawca: Miejskie Przedsiê-
biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Remonty cz¹stkowe: wykonanie prac remontowych na dro-
gach gminnych mas¹ mineralno-asfaltow¹. Remont na-
wierzchni bitumicznych przy u¿yciu emulsji asfaltowych i
grysów bazaltowych za kwotê 81 981,56 z³. wykonawca:
„Przedsiêbiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Ma³a.

Oprac. GW
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· w dziale „rolnictwo”
- 2.322.084 z³ – wydatkowano na realizacjê projektu z udzia³em œrod-

ków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „Ochrona zbiornika GZWP
poprzez budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, Wolicy
£ugowej i Górze Ropczyckiej”. £¹czna wartoœæ inwestycji wynosi
4.594.290 z³. W 2007 r. wydatkowano nastêpuj¹ce kwoty:

- 921.166 z³ na budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej,
- 654.883 z³ na budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy £ugowej,
- 746.035 z³ na budowê kanalizacji sanitarnej w Górze Ropczyckiej.
- 146.399 z³ – budowa wodoci¹gu w Rudzie, inwestycja zosta³a za-

koñczona, ca³kowity koszt zamkn¹³ siê kwot¹ 443.500 z³.
· w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- 350.183 z³ – przekazano na przebudowê dróg powiatowych w

tym:
- 8.555 z³ – przebudowa skrzy¿owania drogi powiatowej z drog¹

gminn¹ w m. Borek Wielki
- 267.546 z³ – przebudowa drogi powiatowej Sêdziszów M³p.- Za-

gorzyce –Wielopole
- 74.064 z³ – likwidacja osuwiska w Szkodnej.
- 145.178 z³ – remont drogi gminnej Bêdziemyœl-Szko³a,
- 14.073 z³ - remont drogi gminnej Cierpisz-Zajezierze,
- 15.599 z³ – remont ul. S³onecznej,
- 31.443 z³ – remont parkingu przy ul. 3-Maja,
- 39.979 z³ – remont drogi rolniczej w Wolicy £ugowej – Podlas,
- 15.003 z³ - remont drogi Klêczany-Budy,
- 21.238 z³ – przebudowa barier ochronnych przy ul. Ksiê¿omost,
- 27.102 z³- remont drogi do stadionu w Zagorzycach,
- 15.831 z³ - remont drogi gminnej Czarna-Jasieñ,

Sesjê rozpoczêto od po¿e-
gnania Pani Anny Budziñskiej –
Dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli, która w
ostatnich dniach marca br.
przesz³a na emeryturê. Nowym
Dyrektorem ZOSiP w drodze
konkursu zosta³a wy³oniona
Pani Irena Lewicka, nauczyciel-
ka przedmiotów ekonomicz-
nych i jêzyka niemieckiego w
Zespole Szkó³ Spo¿ywczych w
Rzeszowie, od trzech lat miesz-
kaj¹ca w Cierpiszu.

Przed analiz¹ projektów
uchwa³ radni zapoznali siê z kon-
cepcj¹ rozbudowy cmentarza
komunalnego w Sêdziszowie
M³p. przygotowan¹ przez Pañ-
stwa Magdalenê i Roberta Pelc z
pracowni projektowej ARCONT
w Rzeszowie. Teren opracowa-
nia obejmuje przestrzeñ pomiê-
dzy istniej¹cym obecnie starym

cmentarzem, a stawem Skrzynczyna. Projekt
zosta³ oparty o uwarunkowania wynikaj¹ce z
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a tak¿e z ustaleñ wynikaj¹cych z
badañ fizjograficznych oraz z badañ progra-
mowych okreœlonych w trakcie dyskusji i roz-
mów. Koncepcja obejmuje teren o po-
wierzchni 2,85 ha. Istniej¹ca ul. Warzywna
obecnie biegn¹ca po wschodniej stronie
cmentarza zosta³aby wch³oniêta w jego ob-

rêb jako g³ówna aleja spacerowa, a tak¿e jako
droga gospodarcza. Dodatkowo w czasie
œwi¹t stanowi³a by miejsce na organizacjê par-
kingu dla samochodów.

Pracownia ARCONT przygotowa³a 3
koncepcje. Pierwsza koncepcja zak³ada stwo-
rzenie placu g³ównego i lokalizacjê kaplicy
cmentarnej, zaraz przy wejœciu, na pocz¹tku
ulicy Warzywnej. Na zewn¹trz powsta³by bu-
dynek administracyjno-handlowy, który na

pocz¹tku pe³ni³by rolê budynku
biurowego, a w momencie kiedy
by³aby zrealizowana czêœæ socjal-
no-administracyjna budynek ten
przej¹³by funkcjê pawilonów han-
dlowych, tam te¿ znalaz³yby loka-
lizacjê sanitariaty oraz pomieszcze-
nia pomocnicze i gospodarcze. W
pozosta³ych dwóch koncepcjach
przyjêto trochê inne rozwi¹zanie.
Kompleks budynków z kaplic¹ zlo-
kalizowany by³by w œrodkowej czê-
œci cmentarza, w po³owie g³ównej
alei spacerowej, tworz¹c tam plac
centralny. W kompleksie budyn-
ków, by³aby mo¿liwoœæ za³atwienia
ca³oœæ us³ug zwi¹zanych z ceremo-
niami pogrzebowymi. Trzecia
koncepcja generalnie jest podob-
na do drugiej, a wiêc polega³a by
na stworzeniu kompleksu budyn-
ków w czêœci centralnej. Ró¿nica
dotyczy jednak wielkoœci i roz-
mieszczenia pomieszczeñ w tych
budynkach.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. odby³a siê XV Sesja
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. – zwana ab-
solutoryjn¹.

Nastêpnie Radni wys³uchali sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu
gminy za 2007 r. Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 47.883.973 z³, co
stanowi 98,7% planu, a wydatki w kwocie 49.907.825 z³ co daje wskaŸnik
wykonania na poziomie 96,3%. Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:

- 18.290 z³ - remont drogi gminnej Bêdziemyœl PKP,
- 67.710 z³ - remont drogi gminnej Czarna – Boreczek,
- 21.183 z³ – remont drogi Czarna – Wólka,
- 17.266 z³ - remont drogi gminnej Zagorzyce-W¹wozy,
- 98.025 z³ – remont chodników i placów gminnych,
- 99.994 z³ – remont chodników przy drogach powiatowych,
- 63.274 z³ - roboty ziemne przy rowach i przepustach,
- 69.947 z³ - remonty cz¹stkowe na drogach gminnych masa bitu-

miczn¹,
- 71.679 z³ – zimowe utrzymanie dróg,
- 238.842 z³ – zakupy kruszywa, ¿u¿lu, piasku, krêgów, paliwa do

koszenia poboczy
W ramach likwidacji szkód powodziowych wyremontowano:
- drogê gminn¹ Szkodna-Budy – 159.710 z³,
- drogê gminn¹ Zagorzyce – W¹wozy – 136.108 z³,
· w dziale „gospodarka mieszkaniowa”
- 22.853 z³ – wymiana okien w budynku Domu Ludowego w Wolicy

Piaskowej,
- 16.067 z³ – remont pomieszczenia kuchni w Domu Ludowym w

Bêdziemyœlu,
- 19.687 z³ – remont pomieszczenia gospodarczego i klatki scho-

dowej w wie¿y Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p.
· w dziale „dzia³alnoœæ us³ugowa”
- 13.718 z³ – opracowanie miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego,
- 38.910 z³ – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 52.957 z³ – podzia³y i wyceny dzia³ek, op³aty s¹dowe, us³ugi geo-

dezyjne, og³oszenia o przetargach,
- 39.908 z³ – koszty zwi¹zane z przejêciem i utrzymaniem cmenta-

rza komunalnego.
· w dziale „administracja publiczna”
- 2.827.713 z³ – utrzymanie Urzêdu,
- 14.279 z³ – zakup sprzêtu komputerowego

(ci¹g dalszy na str. 6)

Podczas Sesji Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ po¿egna³ odchodz¹ca na eme-
ryturê Pani¹ Annê Budziñsk¹, d³ugoletni¹ dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli.

Fot. J. Maroñ
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- 29.727 z³ – budowa gara¿y dla potrzeb Urzêdu,
- 42.300 z³ - zakup samochodu osobowego,
- 97.825 z³ – diety radnych, so³tysów,
- 41.012 z³ – promocja gminy.
· w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa”
- 141.339 z³ – bie¿¹ce utrzymanie jednostek OSP,
- 45.950 z³ – zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Borku

Wielkim,
· w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
- 29.359 z³ – sp³ata odsetek od po¿yczek z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie,

- 208.704 z³ – sp³ata odsetek od wyemitowanych obligacji.
· w dziale „oœwiata i wychowanie”
- 10.128.074 z³ - bie¿¹ce utrzymanie 14 szkó³ podstawowych, w któ-

rych obowi¹zek szkolny realizuje 1.735 uczniów,
- 4.645.949 z³ bie¿¹ce utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowi¹-

zek szkolny realizuje 1.031 uczniów,
- 1.307.663 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 4 przedszkoli, do których uczêsz-

cza 241 dzieci,
- 442.138 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 12 oddzia³ów przedszkolnych

przy szko³ach podstawowych, do których uczêszcza 192 dzieci,
- 524.751 z³ – bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli,
- 278.121 z³ – dowo¿enie ok. 460 uczniów do szkó³,
- 34.957 z³ – dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli,
- 97.160 z³ – odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych dla

nauczycieli i emerytów,
- 1.080.282 z³ – remonty w szko³ach podstawowych
- 74.837 z³ – remonty w gimnazjach,
- 35.667 z³ – remonty w przedszkolach
- 4.770.350 z³ – budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym i

technicznym przy gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
· w dziale „ochrona zdrowia”
- 164.023 z³ – realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹-

zywania problemów alkoholowych,
· w dziale „pomoc spo³eczna”
- 8.260.803 z³ – œwiadczenia rodzinne,
- 726.607 z³ – zasi³ki pieniê¿ne i pomoc w naturze,
- 162.835 z³ – do¿ywianie 818 dzieci w szko³ach i przedszkolach,
- 599.442 z³ – utrzymanie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej,
- 156.489 z³ - dodatki mieszkaniowe dla 158 rodzin,
· w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza”
- 583.859 z³ – utrzymanie 6 œwietlic przy których funkcjonuj¹ sto-

³ówki szkolne, ³¹cznie z posi³ków korzysta³o 1.737 dzieci,
- 230.150 z³ – stypendia dla 1.757 uczniów,
· w dziale „gospodarka komunalna i mieszkaniowa”
- 25.041 z³ – prace remontowe na oczyszczalni œcieków,
- 205.552 z³ – utrzymanie czystoœci na terenie miasta i wsi,
- 30.772 z³ – utrzymanie zieleni na terenie miasta,
- 551.896 z³ – oœwietlenie ulic, placów i dróg,
- 8.658 z³ – wydanie folderu „Œcie¿ka przyrodniczo-dydaktyczna

Buczyna”.
· w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
- 950.000 z³ - dzia³alnoœæ Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury i

bibliotek publicznych,
· w dziale „kultura fizyczna i sport”
- 44.500 z³ – dotacja dla MLKS „Lechia”,
- 85.500 z³ – dotacja i UKS-ów i LZS-ów,
- 74.000 z³ – modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej,
- 32.364 z³ – utrzymanie gminnych obiektów sportowych, zakup

sprzêtu sportowego.

Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek oraz wyemi-
towanych obligacji na koniec 2007 r. wynosi³o 8.191.640 z³, co sta-
nowi 17,1% zrealizowanych dochodów. Na dzieñ 31.12.2007 r. gmi-
na nie posiada³a zobowi¹zañ wymagalnych.

Rada Miejska po wys³uchaniu sprawozdania Burmistrza z wyko-
nania bud¿etu, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i

Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie podjê³a jednog³o-
œnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿e-

tu Gminy Sêdziszów M³p. za 2007 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Ponadto na Sesji radni podjêli jeszcze 9 innych uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Postanowiono przeznaczyæ 8.000 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego na dofinansowanie realizacji programu „Razem
bezpieczniej”, którego g³ównym celem jest poprawa bezpieczeñ-
stwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu.

2. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.
Dokonano przeniesienia wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i pa-
ragrafami. Kwota 24.066 z³ w dziale „transport i ³¹cznoœæ” zosta-
nie przeznaczona na:

- opracowanie studium wykonalnoœci na drogê w Górze Ropczyckiej
– Domaradz - 4.600 z³. Dokumentacja na to zadanie przygotowywa-
na jest w ramach Zwi¹zku Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki,

- wk³ad w³asny w przebudowê drogi Czarna Jasieñ, na któr¹ to
drogê pozyskano œrodki w ramach œrodków powodziowych z
MSWiA – 19.466 z³.

3. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr XIII/117/08 z dnia 8
lutego 2008 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2008 r.
Zmiana bud¿etu zwi¹zana jest ze zwiêkszeniem zakresu robót na
osiedlu budownictwa mieszkaniowego tzw. „trójk¹cie” o ul. S³o-
neczn¹. Zwi¹zane to jest z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia wniosku na dofi-
nansowanie przebudowy dróg w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

4. Uchwa³a w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na
lata 2008-2014.
Zmiany dokonane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zwi¹-
zane s¹ z przedstawionymi powy¿ej zmianami w bud¿ecie gminy
na 2008 r.

5. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
miêdzygminnego z gmin¹ Œwilcza.
Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie porozumienia w przedmiocie
powierzenia Gminie Sêdziszów M³p. realizacji zadania publicznego
w postaci dostarczania wody dla czêœci mieszkañców wsi D¹browa.

6. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realizacji projektu z Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego
Przyjêto do realizacji program „Czas na aktywnoœæ w gminie Sêdzi-
szów M³p.” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki. Jest on rozpisany na lata 2008-2013. W 2008 r. Miejsko–Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej bêdzie mia³ do wykorzystania 180.000
z³. Program dotyczy integracji bezrobotnych korzystaj¹cych z po-
mocy spo³ecznej, w bie¿¹cym roku programem objêtych zostanie
30 bezrobotnych. Uchwa³a ta upowa¿nia równie¿ Pani¹ Kierow-
nik MGOPS do podpisywania stosownych umów.

7. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p. do za³atwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Rada upowa¿ni³a Pani¹ Irenê Lewick¹ nowego Dyrektora Ze-
spo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Sêdziszów M³p.

8. Uchwa³a w sprawie nadania nazwy ulicy.
Nowej ulicy po³o¿onej na pó³noc od ul. Rêdziny, dochodz¹cej
do miejscowoœci Borek Wielki nadano nazwê ul. Rubinowej.

9. Uchwa³a w sprawie wyboru zadania i z³o¿enia wniosku do „Pod-
karpackiego Samorz¹dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” oraz zabezpieczenia
œrodków w bud¿ecie Gminy Sêdziszów M³p. na 2008 rok.
Postanowiono o przyst¹pieniu Gminy do Podkarpackiego Sa-
morz¹dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na
Obszarach Wiejskich realizowanego przez Zarz¹d Województwa
Podkarpackiego. W ramach tego programu Gmina z³o¿y wnio-
sek na przebudowê drogi gminnej w Wolicy £ugowej.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Do ka¿dej ilustracji nale¿y do³¹czyæ wy-
czerpuj¹cy opis uwzglêdniaj¹cy cechy charak-
terystyczne i historyczne danego obiektu.
W³aœciciele najwy¿ej ocenionych prac wezm¹
udzia³ w II etapie konkursu, który obejmie
warsztaty fotograficzne, a nastêpnie prezen-
tacjê wspó³czesnych fotografii wczeœniej zilu-
strowanych miejsc. Nast¹pi wiêc swoiste zesta-
wienie dwóch obrazów przesz³ego i teraŸniej-
szego. Bêdzie to doskona³¹ okazj¹ uchwyce-
nia zmian jakie zasz³y w wygl¹dzie, krajobrazie
naszego powiatu na przestrzeni ostatniego
stulecia. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymaj¹ nagrody pieniê¿ne. Podsumowa-
niem, a zarazem rezultatem konkursu bêdzie
wydanie broszury „Skarby Ziemi Ropczycko-

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Skarby Ziemi
Ropczycko-Sêdziszowskiej”!!!

Starostwo Powiatowe w Ropczycach organizuje konkurs foto-
graficzny pn. „Skarby Ziemi Ropczycko-Sêdziszowskiej”. Przez
najbli¿szy miesi¹c (do 30 czerwca 2008 r.) mieszkañcy powiatu,
w tym m³odzie¿ szkolna, mog¹ nadsy³aæ stare-unikalne zdjêcia
lub pocztówki prezentuj¹ce walory zabytkowe lub przyrodnicze
naszego powiatu.

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe z siedzib¹ w
Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, zwane dalej Organizatorem.

2. Konkurs skierowany jest do mieszkañców z terenu powiatu rop-
czycko-sêdziszowskiego i ma charakter otwarty. Osoby niepe³no-
letnie powinny do³¹czyæ do karty zg³oszenia pisemn¹ zgodê ro-
dziców b¹dŸ prawnych opiekunów na udzia³ w konkursie.

3. Konkurs sk³ada siê z II etapów:
�Etap I: uczestnicy przesy³aj¹ stare unikalne zdjêcia lub pocztówki

przedstawiaj¹ce m. in.: ulice, place, pomniki przyrody, krajobraz,
budownictwo, mieszkalne, obronne, œwi¹tynie, miejsca rozwoju
techniki jak równie¿ miejsca wytwarzania przedmiotów codzien-
nego u¿ytku z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

�Etap II: zaprezentowanie wspó³czesnej fotografii lub pocztów-
ki wczeœniej zakwalifikowanej ilustracji.

4. Uczestnik mo¿e zg³osiæ na konkurs dowoln¹ liczbê zdjêæ lub pocz-
tówek.

5. Do przes³anych na konkurs zdjêæ lub pocztówek powinna byæ
do³¹czona karta zg³oszenia zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce informacje:
imiê i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail,
tytu³, miejsce wykonania zdjêæ lub pocztówek, cechy charaktery-
styczne i historyczne obiektu.

6. Ostateczny termin nadsy³ania prac up³ywa 30 czerwca 2008 r.
7. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnego wykorzy-

stania wszystkich nades³anych fotografii w publikacjach zwi¹zanych
z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

8. Ka¿dy uczestnik konkursu, sk³adaj¹c swój podpis na karcie zg³o-
szenia, oœwiadcza, ¿e:
a. posiada pe³niê praw autorskich do pracy i przenosi je na Orga-

nizatora w zakresie niezbêdnym do jej publikacji oraz rozpo-
wszechniania.

b.wyra¿a zgodê na przetwarzanie i udostêpnianie swoich danych
osobowych: imiê, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.
U. Nr 133, poz. 833, z póŸniejszymi zmianami.

9. Organizatorzy maj¹ prawo do nieodp³atnego wykorzystania na-
grodzonych zdjêæ i pocztówek na wybranych przez siebie polach
eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

10. Fotografie wraz z kart¹ zg³oszenia w kopercie zamkniêtej nale¿y
przes³aæ lub dostarczyæ na adres: Starostwo Powiatowe w Rop-
czycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce; z dopiskiem: Kon-
kurs Fotograficzny „Skarby Ziemi Ropczycko-Sêdziszowskiej”

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Skarby Ziemi Ropczycko-Sêdziszowskiej”

11. Jury, powo³ane przez organizatora, bêdzie czuwaæ nad prawi-
d³owym przebiegiem konkursu oraz wy³oni zwyciêzców, którym
zostan¹ przyznane nagrody: I kategoria 3 x 600 z³; II kategoria
3 x 300 z³; III kategoria 5 x 200 z³.

12.  Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach:
www.spropczyce.pl, www.powiat-ropczycko-sedziszowski.pl

13. Nagrodzone przez Jury prace bêd¹ prezentowane na wystawie
pokonkursowej w muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu
Skrzyñskim w sierpniu 2008 r.

14. Po zakoñczeniu wernisa¿u czêœæ prac zostanie przekazana orga-
nizacjom po¿ytku publicznego, Domom Kultury z terenu powia-
tu oraz jednostkom ogólnodostêpnym, tj. bibliotekom, szko³om.

15. Szczegó³owych informacji udziela Referat Funduszy Pomoco-
wych i Promocji Starostwa Powiatowego w Ropczycach, pokój
302, II piêtro, tel. 2228 903, e-mail: promocja_powiat@wp.pl

Konkurs organizowany jest w
ramach projektu „Skarby Zie-
mi Ropczycko-Sêdziszow-
skiej” dofinansowanego ze
œrodków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Rozwój
Inicjatyw Lokalnych”.

Sêdziszowskiej”, która odda klimat i piêkno
zabytków oraz miejsc sk³adaj¹cych siê na na-
sze dziedzictwo kulturowe, stanowi¹c tym sa-
mym zachêtê dla mieszkañców i turystów do
odkrywania miejsc pozornie niewidocznych,
niekoniecznie nam znanych, a jednak silnie
powi¹zanych z tradycj¹ i histori¹ powiatu. Po
przeprowadzeniu konkursu oraz zakoñcze-
niu prac nad broszur¹ zorganizowany zosta-
nie wernisa¿ z udzia³em specjalnych goœci, ar-
tystów, przedstawicieli lokalnych w³adz, na
którym zaprezentowane zostan¹ najpiêkniej-
sze prace, w tym nagrodzone przez jury kon-
kursu. Miejscem wernisa¿u bêdzie muzeum
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyñskim.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki ca³emu przedsiêwziê-

ciu obejmuj¹cemu konkurs, wernisa¿ oraz
wydanie broszur, zwiêkszy siê zainteresowa-
nie dziedzictwem kulturowym, lokalnymi war-
toœciami i tradycjami, co jest szczególnie istot-
ne z punktu widzenia m³odzie¿y, u której to¿-
samoœæ regionalna dopiero siê kszta³tuje.

Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich
mieszkañców, w tym m³odzie¿, do wziêcia
udzia³u w konkursie i nadsy³ania na adres
starostwa zdjêæ lub pocztówek wraz z kart¹
zg³oszenia. Szczegó³y konkursu i zasady
uczestnictwa przedstawione s¹ w regulami-
nie, którego tekst zamieszczony jest poni-
¿ej. Zamieszczamy równie¿ wzór karty zg³o-
szenia. Wszelkie dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ w siedzibie Starostwa Powia-
towego, pokój 302, tel 2228903 lub na stro-
nie internetowej www.spropczyce.pl.

KARTA ZG£OSZENIA na konkurs fotograficzny pt:
Skarby Ziemi Ropczycko-Sêdziszowskiej

Imiê i nazwisko ..............................................................................
Wiek ............. lat
Adres do korespondencji ..................................................................
..........................................................................................................
Tel. / e-mail ......................................................................................
Tytu³ zdjêæ lub pocztówek i miejsce ich wykonania
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Cechy charakterystyczne i historyczne obiektu
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

Liczba zdjêæ zg³oszonych na konkurs ...........................................
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/am siê z regulaminem konkursu i akceptujê zawarte w nim warunki oraz
wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zwi¹zanych z realizacj¹ Konkursu
zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z póŸn. zm.)
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Sêdziszów M³p. dnia 14.05.2008 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póŸn. zm.)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
nieruchomoœci po³o¿onych w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e) objêtych KW nr 41
591, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

II przetarg ustny nieograniczony na dzier¿awê:
nieruchomoœci rolnej po³o¿onej w obrêbie Wolica £ugowa objêtej Kw. Nr
46 564 oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1063 o pow. 14.00 ha.
Cena wywo³awcza 3 000,00 z³; wadium 300,00 z³
Wszystkie przeznaczone do przetargu dzia³ki s¹ wolne od jakichkolwiek ob-
ci¹¿eñ hipotecznych.
UWAGA! Do wylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych zostanie doliczony
podatek VAT w wysokoœci 22%.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 19 czerwca 2008r. (czwartek) o godz. 10.00 w
budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1 pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto
83917200030000049120000020; Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p., najpóŸ-
niej do dnia 16.06.2008 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (budynek by³ego
Warmetu pok. nr 11 lub 12).

Sêdziszów M³p. 12.05.2008 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.

Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z póŸn. zm.)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci

W Y K A Z
NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM

Oznaczenie nieruchomoœci wg KW: Kw. 38745 dz.
nr 2520

Powierzchnia nieruchomoœci lokalowej: Lokal o pow.
24 m2 w bud. wielofunkcyjnym w Czarnej Sêdz. 144

Opis nieruchomoœci: Pomieszczenie po by³ym ga-
binecie stomatologicznym

Przeznaczenie nieruchomoœci w planie miejsco-
wym i sposób jej zagospodarowania: U/MN

Termin zagospodarowania nieruchomoœci: 15 li-
pica 2008 r.

Cena nieruchomoœci: Zgodnie ze z³o¿on¹ ofert¹
w przetargu pisemnym

Wysokoœæ stawek procentowych op³at z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego: Nie dotyczy

Wysokoœæ op³at z tytu³u u¿ytkowania, najmu lub dzier-
¿awy: 17,85 z³/m2 pow. u¿ytkowej lokalu rocznie,

Terminy wnoszenia op³at: Za czynsz najmu – z góry
do 10-go ka¿dego miesi¹ca

Zasady aktualizacji op³at: Nie czêœciej ni¿ raz w roku

Informacje o przeznaczeniu do sprzeda¿y, najmu
lub dzier¿awy: Przetarg pisemny nieograniczony

Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci: Nie dotyczy

Nikt z nas nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez
zdobyczy najnowszej techniki. Nie myœlê tu
o takich urz¹dzeniach jak telewizor, pralka
automatyczna czy odtwarzacz p³yt CD, któ-
rych jak s¹dzê, nie mo¿na ju¿ do takowych
zaliczyæ. Teraz mamy np. telefony komór-
kowe, które mog¹ prawie wszystko, od
umo¿liwienia prowadzenia rozmów na od-
leg³oœæ, po krêcenie filmów, robienie zdjêæ,
po³¹czeñ internetowych czy odtwarzanie
muzyki w plikach MP4.

Polska zosta³a równie¿ „zawojowana”
przez Internet. Kto z nas potrafi ¿yæ bez
poczty mailowej, gadu-gadu, skypa czy na-
szej klasy?

Postêp technologiczny dotyczy równie¿
telewizji, bo w którym domu mo¿na ogl¹-
daæ tylko „jedynkê” i ”dwójkê”. Wszêdzie
widaæ anteny satelitarne, a dyskusje na te-

mat dekoderów cyfrowych i
kart potrafi¹ byæ bardzo za-
wi³e i d³ugotrwa³e.

Równie¿ statystyki rodza-
jowe pope³nianych prze-
stêpstw uleg³y zmianie. Co-
raz czêœciej pojawiaj¹ siê tzw.
przestêpstwa internetowe
np. oszustwa poprzez gie³dê
Allegro oraz przestêpstwa
zwi¹zane z telewizj¹ cyfrow¹.

I to o tych ostatnich chcia³abym napisaæ
kilka s³ów.

Ka¿dy chcia³by mieæ w domu mo¿liwoœæ
ogl¹dania nowoœci filmowych oraz super
programów tematycznych w zwi¹zku z czym
posiadanie maksymalnych pakietów telewi-
zji cyfrowych jest bardzo po¿¹dane. Nieste-
ty wszystko co dobre zazwyczaj sporo kosz-
tuje. Pe³ne pakiety programowe nie nale¿¹
do tanich. W zwi¹zku z tym szybko doczeka-
liœmy siê przerabianych kart i dekoderów.
Bo przecie¿ mo¿na wtedy ogl¹daæ upragnio-
ne kana³y za darmo lub za najni¿szy abona-
ment. Nie zapominajmy jednak, i¿ u¿ywa-
nie przerobionych kart i dekoderów jest
przestêpstwem. Wiêkszoœæ zapytanych osób
powie zapewne, ¿e przecie¿ prawie ka¿dy
tak robi, wiêc nie wsadz¹ nas wszystkich za
to do wiêzienia. A jednak coraz czêœciej pro-

wadzone s¹ postêpowania przygotowawcze
o takie przestêpstwa, bowiem ju¿ sam fakt
posiadania w domu przerobionych kart lub
dekodera jest przestêpstwem.

Najnowszym rodzajem przestêpstwa z ja-
kim siê spotka³am jest tzw. „sharing”. Polega on
na rozdzielaniu sygna³u telewizyjnego z jednej
karty na kilku, lub kilkudziesiêciu odbiorców
poprzez ³¹cza internetowe, za symboliczn¹ w
odniesieniu do „legalnego” abonamentu
op³at¹. Jest to proceder skomplikowany, wielo-
etapowy oraz wymagaj¹cy znacznej wiedzy za-
równo od nadawcy jak i od odbiorcy. Jednak-
¿e pomimo tego na naszym terenie coraz czê-
œciej spotykamy siê z takimi praktykami. W przy-
padku „sharingu” zarówno nadawca jak i od-
biorca pope³nia przestêpstwo.

Pamiêtajmy te¿, ¿e internet nie jest stud-
ni¹ bez dna i tak naprawdê wszystko, lub
prawie wszystko mo¿na w nim znaleŸæ, w
tym nadawców i odbiorców sygna³ów tele-
wizji cyfrowej.

Tak wiêc proszê zastanowiæ siê czy war-
to ryzykowaæ ogl¹danie programów telewi-
zyjnych w sposób nielegalny. Czy nie lepiej
zap³aciæ i z czystym sumieniem oraz spoko-
jem ducha cieszyæ siê ogl¹danymi filmami i
programami.

¯yczê wszystkim mi³ego ogl¹dania.
Sier¿. Dominika Oleœ

„SHARING” – nowoœæ w katalogu
przestêpstw kryminalnych
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Ludwik Kubik pseud.
„Alfred”, „Czes³aw”, „Juliusz”,
„Lucjan”, „Stanis³aw”, u¿ywa³
równie¿ nazwiska Gruszecki,
urodzi³ siê 4.marca 1915 roku
w Gnojnicy (pow. Dêbica), jako syn Jakuba i
Zofii z domu Magdoñ. Ukoñczy³ Szko³ê Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Piechoty w £ucku. Po
odbyciu æwiczeñ wojskowych, w 1939 roku
zosta³ mianowany podporucznikiem. We
wrzeœniu 1939 roku walczy³ w szeregach 6.
DP. W lasach w rejonie Rawy Ruskiej zosta³
ranny i dosta³ siê do niewoli. Zbieg³ z trans-
portu kolejowego jeñców w Zabierzowie. Na-
stêpnie wróci³ do Gnojnicy. Aktywnie zacz¹³
dzia³aæ w ZWZ-AK. Od 1943 roku by³ zastêpc¹
(dowódc¹) Placówki AK Sêdziszów II- S³awa.
W 1944 roku, w czasie akcji „Burza”, w ra-
mach 5. Pu³ku Strzelców Konnych AK, do-
wodzi³ kompani¹ I w Rejonie Walki Obwodu
AK Dêbica. 4. wrzeœnia 1944 roku zosta³ aresz-
towany przez NKWD. Zwolniono go po kil-
ku dniach. Od listopada 1944 r. by³ adiutan-
tem £ukasza Ciepliñskiego (który sprzeciwia³
siê próbom kompromisu z PKWN), Inspek-
tora Rzeszowskiego AK; prowadzi³ jego kan-
celariê i opiekowa³ siê archiwum Inspekto-
ratu. Razem z £ukaszem Ciepliñskim prze-
niós³ siê do Krakowa, do Komendy Okrêgu.
Dzia³a³ w Organizacji „Nie”, póŸniej w Dele-
gaturze Si³ Zbrojnych, a od wrzeœnia 1945
roku by³ szefem ³¹cznoœci Okrêgu WiN Kra-
ków (Ciepliñski by³ prezesem Okrêgu Kra-
ków WiN. Studiowa³ na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. W
pocz¹tkach (styczeñ) 1946
roku zosta³ kierownikiem
Wydzia³u Organizacyjnego
Po³udniowego Obszaru
WiN. W grudniu 1946 roku
bra³ udzia³ w zebraniu u Saj-
kiewicza w Krakowie na Ra-
kowcach, gdzie na miejsce
aresztowanego Franciszka
Niepokólczyckiego ps. „Hal-
ny” Prezesem ZG WiN wy-
brano £ukasza Ciepliñskie-
go. Ludwik Kubik kierowa³
Wydzia³em Organizacyjnym
ZG WiN, odpowiada³ za
konspiracjê od Dolnego Œl¹-

na 5 lat i przepadek ca³ego mienia na rzecz
Skarbu Pañstwa. 16. grudnia 1950 roku Naj-
wy¿szy S¹d Wojskowy podtrzyma³ wyrok
WSR. Karê odbywa³ w ZK we Wronkach i w
Rawiczu. Na mocy amnestii z wiosny 1956
roku zmniejszono mu wyrok do 12. lat wiê-
zienia. Opuœci³ je warunkowo:10 maja1957
roku. Zosta³ zwolniony z wiêzienia po za-
wieszeniu wykonywania kary przez Radê
Pañstwa.

Ocala³ jako jedyny ze œci-
s³ego kierownictwa IV ZG
WiN. Siedmiu jego towarzy-
szy z procesu zg³adzono (UB
postanowi³ zrzuciæ na niego
odpowiedzialnoœæ za wsypê z
prze³omu 1947 i 1948r., by od-
wróciæ uwagê od agenta, dziê-
ki któremu powsta³a prowo-
kacyjna V Komenda WiN).

Przez ca³y okres wiêzienia
przechowa³ kilkadziesi¹t gryp-
sów swego straconego do-

wódcy, £ukasza Ciepliñskiego- wstrz¹saj¹cy te-
stament i œwiadectwo wielkoœci ducha w nie-
ludzkich warunkach ludzi, którzy mienili siê
byæ „polsk¹ w³adz¹”, a którzy wykonali na tych
bohaterach wyroki œmierci na sposób katyñ-
ski- strza³em w ty³ g³owy.

Ludwik Kubik wróci³ do Krakowa i zna-
laz³ pracê w administracji „Tygodnika Po-
wszechnego” i „Znaku”. Dokoñczy³ przerwa-
ne aresztowaniem studia prawnicze. Ca³y
czas znajdowa³ siê „w zainteresowaniu” S³u¿-
by Bezpieczeñstwa. Od pocz¹tku lat 60. w
prasie katolickiej upomina³ siê o dobre imiê
AK. By³ jednym z pierwszych, którzy w 1989
roku przyst¹pili do tworzenia niepodleg³o-
œciowych organizacji kombatanckich. Zosta³
wiceprezesem odrodzonego Zrzeszenia Win,
redaktorem „Zeszytów Historycznych WiN-
u”. By³ wspó³za³o¿ycielem Zwi¹zku Armii Kra-
jowej i jego Prezesem. W 1991 roku prze-
szed³ na emeryturê. 3. kwietnia 1998 roku
zosta³ awansowany do stopnia podpu³kow-
nika. 17. paŸdziernika 1990 roku S¹d War-
szawskiego Okrêgu Wojskowego uniewa¿ni³
wyrok WSR z 1950 roku, jako wydany za dzia-
³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa
Polskiego. Dwa lata przed œmierci¹ uzyska³
awans na pu³kownika.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ odznaczony: Krzy-
¿em Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzy-
¿em Armii Krajowej, Krzy-
¿em Zas³ugi z Mieczami, Me-
dalem „Za udzia³ w Wojnie
Obronnej 1939”, Z³otym
Medalem „Za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju”, Meda-
lem „Pro Memoria”, Od-
znak¹ „Weterana Walk o
Wolnoœæ”, Medalem „Pro
Ecclesia et Pontifice” (od sa-
mego Jana Paw³a II).

By³ ¿onaty z Iren¹ P³u-
¿añsk¹, mia³ córkê Agnieszkê.

Czeœæ Jego pamiêci!
Jan FlisakPrezes Instytutu Pamiêci Narodowej Janusz Kurtyka przemawia podczas pogrzebu Ludwika Kubika.

30. kwietnia 2008 roku, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odby³ siê pogrzeb
p³k. Ludwika Kubika ps. „Juliusz”, wiceprezesa Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawi-
s³oœæ”, urodzonego 4. marca 1915 roku w Gnojnicy, zmar³ego 21. kwietnia 2008
roku w Krakowie.

ska po Rzeszów. Kiedy w styczniu1947 roku
na czele WiN stan¹³ pp³k £ukasz Ciepliñski
ps. „Ostrowski”, to kpt. Ludwik Kubik ps.”Al-
fred”, „Janusz” odpowiada³ za ³¹cznoœæ, fi-
nanse, kancelariê i archiwum. W jego rêku
skupia³o siê bie¿¹ce kierownictwo podziemia.

By³ to dramatyczny rok 1947, kiedy to w
styczniu odby³y siê tzw. wybory do Sejmu
Ustawodawczego. Zrzeszenie „Wolnoœæ i
Niezawis³oœæ” d¹¿y³o do wykorzystania ka-

Pogrzeb mia³ bardzo uroczysty charakter: obec-
na by³a Asysta Wojskowa 2. Korpusu Zmechani-
zowanego w Krakowie, by³y poczty sztandaro-
we Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”, Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, Stra¿y Po¿arnej,
inne poczty kombatanckie. Podczas pogrzebu
zmar³ego wspominali: Andrzej Jarzymowski-
Prezes Obszaru Po³udniowego Zrzeszenia „Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ”, dr hab.
Janusz Kurtyka- Prezes Insty-
tutu Pamiêci Narodowej, jak
równie¿ przedstawiciele œrodo-
wisk kombatanckich.

pita³u moralnego AK w politycznej ju¿ wal-
ce o wolne wybory. Przypomnijmy, i¿ zgod-
nie z postanowieniami Wielkiej Trójki w Ja³-
cie(1944 rok) TRJN mia³ w jak najszybszym
czasie doprowadziæ w Polsce do wolnych i
demokratycznych wyborów. Niestety, by³a
to farsa, a nie wybory: zgodnie z polece-
niem Józefa Stalina Polskie Stronnictwo Lu-
dowe „uzyska³o” 10,3% g³osów, a wybory
„wygra³” Blok Demokratyczny (PPR, PPS,
SL- lubelskie, SD, czyli ugrupowania ju¿ ca³-
kowicie kontrolowane przez komunistów).

W³aœnie utworzenie IV Zarz¹du G³ów-
nego WiN zbieg³o siê ze sfa³szowanymi wy-
borami i og³oszon¹ po nich amnestiê. Mimo
za³amania nastrojów cz³onkowie IV ZG WiN
, a wœród nich Kubik, zdecydowali siê zostaæ
w konspiracji. Zdecydowa³y o tym tak¿e in-
formacje, ¿e bezpieka zamierza stworzyæ
prowokacyjne kierownictwo podziemia.

Aresztowano go 9. grudnia 1947 roku
pod fa³szywym nazwiskiem Józefa Gruszec-
kiego i poddano okrutnemu œledztwu (nad-
zorowanemu przez NKWD). 4. lipca 1950
roku prokuratura sporz¹dzi³a akt oskar¿e-
nia. Po pokazowym procesie WSR w War-
szawie 14. paŸdziernika 1950 roku skaza³ go
na do¿ywotnie wiêzienie, utratê praw pu-
blicznych i obywatelskich praw honorowych
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Mijaj¹ce œwiêta Wielkiej Nocy by³y do-
brym czasem, aby nabraæ wiêkszego kryty-
cyzmu do tego, co siê mówi i robi, jak ten
czas bêdzie owocowa³, to poka¿e nam przy-
sz³oœæ.

Jedn¹ z najgorszych spuœcizn czasów
PRL-u jest praktyka odwo³ywania siê w na-
szych wewnêtrznych sprawach do oœrodków
zewnêtrznych. Taka postawa przedstawicieli
niepodleg³ej Polski jest skrajnie naiwna i nie-
odpowiedzialna oraz Ÿle œwiadczy o rozgar-
niêciu intelektualnym osób je reprezentu-
j¹cym.

Podkreœlmy oczywiste fakty:
- Polska jest krajem niepodleg³ym,
- jest krajem demokratycznym, a skoro tak,

to ró¿nice zdañ i nawet ostre spory s¹ dla
tego systemu naturalne i nieod³¹czne,

- inne pañstwa maj¹ swoje w³asne spory i
wewnêtrzne problemy, dlatego sytuacja na
naszym wewnêtrznym „podwórku” ma³o
kogo interesuje (z jednym, wa¿nym wyj¹t-
kiem),

- ten wyj¹tek, to sytuacja, z której inne pañ-
stwo mo¿e dla siebie uzyskaæ jakieœ korzy-
œci.

I uwaga generalna: politycy, jak wiêk-
szoœæ ludzi, s¹ leniwi i jeœli ktoœ oczekuje od
nich za³atwiania spraw innych pañstw, to
uznaj¹ takiego cz³owieka za ma³o powa¿ne-
go.

Warto o powy¿szych uwagach pamiêtaæ
przy dalszej lekturze artyku³u.

W ubieg³ym roku Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej podpisa³ w Lizbonie tzw.
„Traktat Reformuj¹cy Uniê Europejsk¹”.
Wspomniany traktat jest de fakto konsty-
tucj¹ europejsk¹, tyle ¿e pod inn¹ nazw¹.
Pamiêtamy, ¿e tamt¹ konstytucjê odrzuci³y
Dania i Francja, czyli na zdrowy rozum na-
le¿a³o przyst¹piæ do prac nad nowym tek-
stem, ale politycy s¹ leniwi…

Wybrano z konstytucji najistotniejsze czê-
œci i przedstawiono jako nowy dokument,
w³aœnie ów traktat reformuj¹cy. Czy ten do-
kument jest potrzebny? Mo¿na ró¿nie od-
powiadaæ, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e Polska
moc¹ decyzji suwerena, czyli narodu wst¹pi-
³a w 2005 roku do Unii Europejskiej. Obo-
wi¹zywa³ wtedy traktat w Nicei, który dawa³
Polsce pozycjê porównywaln¹ z najwiêkszy-
mi pañstwami europejskimi, wszystkie wa¿-
niejsze decyzje w praktyce wymaga³y zgody
wszystkich pañstw. Taki system w sytuacji kie-
dy do organizacji nale¿y 27 pañstw i liczba ta
najprawdopodobniej wzroœnie, mo¿e dopro-
wadziæ do parali¿u decyzyjnego organów
Unii. Trzeba by³o wiêc tê wspólnotê zrefor-
mowaæ. Najsensowniejszym wyjœciem by³oby,
zdaniem autora tych s³ów, przekszta³ciæ UE
w Europê Ojczyzn, podobn¹ konfederacji,
niestety zdecydowana wiêkszoœæ pañstw eu-

ropejskich opowiedzia³a siê za propozycj¹
Francji i Niemiec, by wybraæ œcis³¹ integracjê
w formie federacji. Rz¹d PiS- u i Prezydent
Lech Kaczyñski w zaistnia³ej sytuacji osi¹gnê-
li stosunkowo wiele, bo Protokó³ Brytyjski
ogranicza zakres stosowania prawa europej-
skiego na terenie naszego pañstwa oraz gwa-
rantuje prymat uregulowañ konstytucji pol-
skiej na naszym obszarze. Tzw. mechanizm z
Joaniny odracza tzw. podwójn¹ wiêkszoœæ
UE. Warto wiedzieæ, ¿e podwójna wiêkszoœæ
powoduje dwukrotne wzmocnienie si³y g³o-
su Niemiec, Francji, a g³os Polski znacznie
traci, czyli ³atwo by mo¿na by³o przeg³oso-
waæ ewentualny sprzeciw Polski w jakiejkol-
wiek sprawie. Mechanizm z Joaniny tê sytu-
acjê znacznie odracza. W³aœnie z tymi dodat-
kowymi protoko³ami PiS uzna³ Traktat Li-
zboñski za sukces.

Dlaczego jest tak Ÿle,
skoro mia³o byæ dobrze?

Od jesieni zdanie koalicji PO-PSL po-
pieranej w tej kwestii przez LiD gwa³townie
siê zmieni³o. Najpierw Donald Tusk zapew-
ni³ Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej
Jose Barroso, ¿e Karta zostanie zaakcepto-
wana, ale teraz uk³ad si³ w Sejmie na to nie
pozwala, nastêpnie Sejm (wspomnian¹ po-
wy¿ej wiêkszoœci¹) podj¹³ uchwa³ê, ¿e przy
sprzyjaj¹cych warunkach Karta zostanie
przyjêta, to znaczy, ¿e Polska odst¹pi od
protoko³u brytyjskiego. Co najciekawsze, to
to, ¿e nikomu z powa¿niejszych polityków w
Europie na tym specjalnie nie zale¿y, no
mo¿e poza Barroso i lewackim europos³om
typu Martina Schulza czy Daniela Cohn-
Bendita. Na tekst Traktatu z protoko³ami
zgodzono siê w Lizbonie, teraz do koñca
tego roku trzeba go ratyfikowaæ. Pañstwa
zachodnie te¿ coœ zyska³y i teraz politycy
chcieliby pochwaliæ siê sukcesem, a nie jesz-
cze raz zabieraæ siê do pracy. Polska w Li-
zbonie posz³a na doœæ g³êboki kompromis,
mia³a byæ: „Nicea albo œmieræ”, a potem
obrona „pierwiastka”, jednak naj¿ywotniej-
sze swoje sprawy doœæ dobrze zabezpieczy-
³a. PiS musi zadbaæ, aby gwarancje naszych
interesów (protoko³y dodatkowe) nie mo-
g³y zostaæ w przysz³oœci z ratyfikowanego
dokumentu usuniête. Prawo i Sprawiedli-
woœæ zaproponowa³o ustawê gwarantuj¹c¹
to, PO godzi siê na uchwa³ê, bo ta nie ma
mocy wi¹¿¹cej.

Niebezpieczeñstwa dla Polski
w Karcie Praw Podstawowych

Karta jest z pozoru dokumentem zro-
zumia³ym, przywodz¹cym dobre skojarze-
nia i pos³uguje siê ogólnymi (a tym samym

dwuznacznymi) terminami.
Polskie zastrze¿enia dotycz¹ dwóch ar-

tyku³ów:
Pierwszy, to artyku³ 17, traktuj¹cy o pra-

wie do w³asnoœci. Oto jego treœæ: „Ka¿da
osoba ma prawo do w³adania, u¿ywania,
dysponowania przekazania w drodze spad-
ku swego mienia nabytego zgodnie z pra-
wem. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony swego
mienia, chyba ¿e w interesie publicznym, w
przypadkach i na warunkach przewidzia-
nych w ustawie, za uczciwym odszkodowa-
niem wyp³aconym we w³aœciwym terminie.
Korzystanie z w³aœciwoœci mo¿e podlegaæ
regulacji ustawowej, je¿eli jest konieczne ze
wzglêdu na interes ogólny”. Sformu³owanie
tego artyku³u jest szerokie i wydawaæ by siê
mog³o s³uszne, pozostawia jednak ogrom-
ne pole dla jego interpretacji i otwiera dro-
gê do pozwów roszczeniowych niemieckich
ziomków wobec Polski.1  Oczywiœcie wyro-
kowaæ bêd¹ niezawis³e s¹dy, ale w tym przy-
padku nale¿a³oby co najmniej zaczekaæ, jak
ten zapis interpretuj¹ w³aœnie one i to nie
tylko polskie, ale przede wszystkim miêdzy-
narodowe trybuna³y, które mówi¹c delikat-
nie nie zawsze dbaj¹ o korzystn¹ dla nas in-
terpretacjê prawa.

Drugi zapis, budz¹cy w¹tpliwoœci prawi-
cy, to ten dotycz¹cy ma³¿eñstw: „prawo do
zawarcia ma³¿eñstwa i prawo do za³o¿enia
rodziny s¹ gwarantowane zgodnie z ustawa-
mi krajowymi reguluj¹cymi korzystanie z
tych praw”. Brak jest definicji ma³¿eñstwa i
definicji rodziny, co oznacza, ze w razie gdy-
by w Polsce dosz³a do w³adzy lewica z libera-
³ami, to szybko ma³¿eñstwa homoseksualne
wraz z ich prawem do adopcji sta³yby siê
faktem. Ktoœ powie, ¿e to jest niemo¿liwe
nad Wis³¹, ale przecie¿ podobnie myœlano
w Hiszpanii…

Nie odkrywamy Ameryki

Pomys³ Prawa i Sprawiedliwoœci, który
budzi tak¹ grozê w szeregach PO-PSL i LiD
nie jest czymœ wyj¹tkowym w Europie. W
Wielkiej Brytanii Izba Gmin ratyfikowa³a
traktat, ale czêœæ pos³ów wnios³a poprawkê
do ustawy o funkcjonowaniu parlamentu,
która wyklucza mo¿liwoœæ nadrzêdnoœci
prawa europejskiego nad prawem stanowio-
nym w Wielkiej Brytanii oraz kontrolê Try-
buna³u Europejskiego nad dzia³alnoœci¹
parlamentu, co wg. Traktatu Lizboñskiego
jest niestety faktem. W Niemczech Federal-
ny Trybuna³ Konstytucyjny ma w¹tpliwoœci
czy Traktat Lizboñski jest zgodny z nie-
mieck¹ konstytucj¹. Prezydent RFN nie pod-
pisa³ Konstytucji UE, pose³ CSU (koalicja
rz¹dowa) do Bundestagu Peter Gauweiler
wyst¹pi³ do Federalnego Trybuna³u Konsty-
tucyjnego o sprawdzenie czy najwa¿niejsze
projekty polityczne UE s¹ zgodne z niemiec-
kim prawem. Jego zdaniem Traktat Lizboñ-
ski os³abia prawo do wspó³decydowania
parlamentów krajów o polityce europej-
skiej. Na tym tle poczynania Prawa i Spra-
wiedliwoœci to pokaz umiaru i szukania po-
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jednania, ale w przeciwieñstwie do Donal-
da Tuska ¿adnemu z przywódców pañstw
europejskich nawet nie przysz³o by do g³o-
wy jeŸdziæ do Brukseli i skar¿yæ na konku-
rentów politycznych w swoich krajach –
byliby w swych ojczyznach kompletnie skom-
promitowani.

Dh Stanis³aw Œwiniuch urodzi³ siê
1 paŸdziernika 1930 roku w Krzywej
w rodzinie ch³opskiej. Zawar³ zwi¹zek

ma³¿eñski z Aleksandr¹ Jasiñsk¹, z któr¹ wychowa³ 3
córki. By³ jednym z szeœciorga rodzeñstwa (1 brat i 4
siostry). W 1946 r. ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Po-
maga³ w prowadzeniu ma³ego gospodarstwa rolne-
go rodziców. W latach 1951 do 1953 odby³ zasad-
nicz¹ s³u¿bê wojskow¹.

Do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wst¹pi³ w 1951 roku. Od 1973
do 2001 roku zosta³a mu powierzona funkcja Naczelnika OSP. Funk-
cjê tê wype³nia³ nale¿ycie, organizuj¹c M³odzie¿owe Dru¿yny Po-
¿arnicze dziewczêce i ch³opiêce. Przygotowywa³ je do zawodów
sportowo-po¿arniczych, w których w koñcowym efekcie zajmowa³y
czo³owe miejsca. Równie¿ stra¿acy (seniorzy), dobrze przygotowa-
ni do rywalizacji w czasie zawodów, zajmowali czo³owe miejsca.
Bra³ czynny udzia³ w niesieniu pomocy poszkodowanym w czasie
klêsk ¿ywio³owych, w walkach z po¿arami lasu w Czarnej Sêdziszow-

STANIS£AW

ŒWINIUCH

*1930

skiej i Cierpiszu oraz w czasie powodzi w rejonie mie-
leckim i innych miejscowych zdarzeniach. Jest jed-
nym z inicjatorów rozbudowy Domu Stra¿aka. Wy-
kaza³ siê wol¹ walki o sprzêt po¿arniczy dla jednostki
OSP, dziêki czemu otrzyma³a ona motopompê, sa-
mochód po¿arniczy „¯UK” i inny, potrzebny sprzêt
po¿arniczy dla zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
swojej miejscowoœci i okolicy.

Dziêki jego aktywnej dzia³alnoœci Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Krzywej w 1993 roku zosta³a w³¹czo-
na do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Jednostka rocznie wyje¿d¿a do akcji ratowniczo-ga-
œniczych kilkadziesi¹t razy. Aktywnie uczestniczy³ w
komitetach czynów spo³ecznych, przy budowie dróg,

budowy szko³y podstawowej, gazyfikacji i wodoci¹gów.
Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ oraz po¿arnicz¹ zosta³ odznaczony:

Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym
Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” oraz wieloma innymi wyró¿-
nieniami.

Przesy³amy druhowi Stanis³awowi najszczersze stra¿ackie po-
zdrowienia.

Eugeniusz Alberski
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego

 Zwi¹zku OSP RP

1
kwietnia bie¿¹cego roku Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej, a nastêpnego

dnia Senat RP przyj¹³ ustawê upowa¿-

niaj¹c¹ Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej do ratyfikowania tzw. „Traktatu Lizboñ-

skiego”. Tempo wydarzeñ zaskoczy³o nas: w

poprzedni¹ niedzielê dosz³o do tzw. kom-

promisu helskiego pomiêdzy polskim pre-

zydentem, a premierem. Jak w wiêkszoœci

kompromisów ka¿da ze stron ust¹pi³a nie-

co ze swego stanowiska: premier zgodzi³ siê

na taki kszta³t ustawy kompetencyjnej, któ-

ra zwiêkszy uprawnienia prezydenta i w try-

bie ustawowym zabezpieczy obecny kszta³t

traktatu z Lizbony (z protoko³em brytyjskim

i porozumieniem z Joaniny). Prezydent zaœ

zrezygnowa³ z projektu PiS, a wiêc z pream-

bu³y do ustawy upowa¿niaj¹cej Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikowania

tzw. „Traktatu Lizboñskiego” i zdanie siê na

wiarygodnoœæ premiera Donalda Tuska.

Aby oceniæ zawarty kompromis trzeba

odpowiedzieæ sobie na co najmniej dwa py-

tania:

1. Co zyska³a przez to Polska?

2. Czy gwarancje niepodleg³oœci s¹ dosta-

teczne?

Waga tych pytañ jest odwrotna od ko-

lejnoœci ale ze wzglêdu na chronologiê wy-

darzeñ umieœci³em je w³aœnie w takim po-

rz¹dku.

Ad 1. Szczyt NATO w Bukareszcie, który

odby³ siê w dniach 2-3 kwietnia br. zakoñczy³

siê polskim sukcesem: wbrew stanowisku Nie-

miec i Francji pañstwa cz³onkowskie zgodzi-

³y siê, ¿e Ukraina i Gruzja zo-
stan¹ cz³onkami tej¿e orga-
nizacji. Jeœli tak siê stanie
Polska z roli „pañstwa fron-
towego” powróci do sytuacji z czasów Jagiel-
loñskich, kiedy to od strony Azji os³ania³y nas
kresy wschodnie. Nie do pogardzenia jest
te¿ potencja³ demograficzny Ukrainy,
który w przysz³oœci pañstwom Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej po-
zwoli³by na zrównowa¿enie
przewagi Niemiec w Europie.
Przyjêcie wspomnianej wczeœniej
ustawie, wg. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyñskiego znacznie wzmocni³o po-
zycjê Polski w Bukareszcie i pozwoli³o
osi¹gn¹æ wspomniany suk-
ces.

Ad 2.Jeœli uzna siê
Traktat Lizboñski wraz z
owymi uzupe³nieniami
(prot. brytyjski i Joanina),
to prezydent mo¿e sku-
tecznie wymusiæ dotrzymanie obietnicy
przez premiera. Na ratyfikacjê Traktatu Re-
formuj¹cego Uniê Europejsk¹, podpisane-
go w Lizbonie ma czas do koñca roku, klub
PiS jest nadal na tyle silny, by skutecznie pil-
nowaæ pozosta³e kluby poselskie i senator-
skie w sprawie ustawy kompetencyjnej.

W³aœnie PiS z³o¿y³ w³asny projekt ustawy
kompetencyjnej i oczywiœcie media podnio-
s³y krzyk o „kolejnej awanturze”, ale w par-
lamencie rêce podnosz¹ pos³owie i senato-
rowie, a nie dziennikarze!

Na zakoñczenie
Trudno wyrokowaæ koniec tej awantu-

ry, ale jedno jest pewne: to PiS reprezentuje
w tym wypadku polsk¹ racjê stanu i propo-
nuje konstruktywne rozwi¹zania. Domaga
siê zapisania w ustawie ratyfikacyjnej ochro-
ny polskiej konstytucji, ustaleñ mechani-

Na wszelki wypadek grupa senatorów i
pos³ów z Prawa i Sprawiedliwoœci przygoto-
wuje wnioski do Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawie zbadania zgodnoœci z Konsty-
tucj¹ RP Traktatu Lizboñskiego, który
zg³osz¹ po ewentualnej ratyfikacji traktatu.

Jan Flisak

1 Tzw. ojcowizna jest przez Niemców interpretowana tak,
¿e bêd¹ mogli odzyskaæ utracone po II wojnie œwiatowej
ziemie bêd¹ce wtedy w³asnoœci¹ Niemców, na zjeŸdzie
ziomkostw niemieckich Barroso podzieli³ takie rozu-
mienie tego artyku³u Karty Praw.

zmów z Joaniny, pozwalaj¹cej Polsce bloko-
waæ niekorzystne dla naszego kraju decyzje
i utrzymania naszego udzia³u w protokole
brytyjskim to znaczy nieuznania czêœci zapi-
sów Karty Praw Podstawowych. Drog¹ usta-
wy, a nie uchwa³y. Uchwa³a nie jest aktem
prawnym.
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Dzieñ ten by³ poprzedzony ró¿nymi dzia-
³aniami m.in. zosta³ zorganizowany konkurs
literacki pod has³em; „W jaki sposób Jan
Pawe³ II ¿yje w moim ¿yciu”. Uczniowie w
swoich wypowiedziach nawi¹zywali do piêk-
nych przes³añ Ojca Œwiêtego, aby na koniec
stwierdziæ, ¿e wype³niaj¹ Jego nauki, zwy-
ciê¿aj¹c samych siebie. Nie zapominaj¹ jed-
noczeœnie o samej osobie jednego z najwiêk-
szych ludzi w historii, którego mieli mo¿li-
woœæ poznaæ, a którego im brak.

Na lekcjach wychowawczych, jak równie¿
na lekcji jêzyka polskiego i religii odby³y siê
pogadanki na temat godnoœci cz³owieka. Jest
to jeden z najwa¿niejszych elementów pa-
pieskiej nauki, który od samego pocz¹tku
twierdzi³, ¿e drog¹ Koœcio³a jest cz³owiek. St¹d
te¿ zawsze powinniœmy stawaæ w jego obro-
nie, gdy¿ cz³owiek bez wzglêdu na narodo-
woœæ czy wyznanie ma swoj¹ godnoœæ.

Podejmowane inicjatywy przez ksiê¿y i na-
uczycieli naszego gimnazjum przynios³y efek-
ty. M³odzie¿ wzbogacona o dostarczon¹ wie-
dzê i zgromadzone materia³y dotycz¹ce ¿ycia
Patrona – zorganizowa³a wystawki w klasach
i na korytarzach, aby w ten sposób uczciæ,
jak¿e wa¿ne dla nas wszystkich, œwiêto. Przy-

gotowania trwa³y kilka tygodni, st¹d nale¿a-
³oby mówiæ nie o Dniu Patrona, ale o Dniach
Patrona, gdy¿ co roku formu³a obchodów
jest bogatsza i anga¿uje siê wiêcej ludzi.

Uwieñczeniem wszystkich dzia³añ sta³ siê,
tradycyjnie ju¿ w naszym gimnazjum fina³ V
Dekanalnego Konkursu Wiedzy o Janie Paw-
le II pod has³em: „Jan Pawe³ II- obroñc¹ god-
noœci cz³owieka”. Nad przygotowaniem ca-
³oœci konkursu i jego przebiegiem czuwa ks.
proboszcz Edward Brzana, który anga¿uje
uczniów naszego gimnazjum. Fina³ zosta³ po-
przedzony eliminacjami, które wy³oni³y
dwóch przedstawicieli z poszczególnych gim-
nazjów dekanatu sêdziszowskiego. Fina³ od-
bywa³ siê na wzór telewizyjnego teleturnieju
„Jeden z dziesiêciu”. Publicznoœæ stanowi³a
m³odzie¿ naszego gimnazjum, która gor¹co
dopingowa³a uczestników konkursu.

W sk³ad jury tegorocznego konkursu
wchodzili: Pani Burmistrz El¿bieta Œwiniuch,
ks. Eugeniusz Mi³oœ, ks. Marcin Nabo¿ny.
Ponadto swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas:
Pani Dyrektor ZOSiP Irena Lewicka, Pani
Dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Beata
Majcher, Pani Dyrektor Gimnazjum w Ka-
mionce Anna Sum, Pani katechetka z Gim-

S³owami Papie¿a wsparci, za Jego wzorem iœæ chcemy

16 maja, niemal w rocznicê urodzin Jana Paw³a II obchodziliœmy Dzieñ Patrona Szko³y. Obchody
tegorocznego Dnia Patrona przebiega³y pod has³em „Jan Pawe³ II – obroñc¹ godnoœci cz³owieka”.

nazjum w Sêdziszowie Beata Jasek. W spo-
tkaniu wziêli udzia³ nauczyciele i pracowni-
cy naszego gimnazjum.

Rozpoczêcia uroczystoœci dokona³ dy-
rektor gimnazjum Pan Andrzej Œwierad,
który powita³ wszystkich zebranych i przed-
stawi³ plan przebiegu konkursu. Nastêpnie
odby³ siê I etap konkursu, który prowadzi³
ks. Edward Brzana. Tutaj uczestnicy odpo-
wiadali kolejno na zadawane pytania. Ka¿-
dy z uczestników mia³ 3 szanse, natomiast 3
osoby, które zachowa³y najwiêcej szans, prze-
chodzi³y do fina³u.

Po I czêœci m³odzie¿ naszego gimnazjum
pod opiek¹ Pani Albiny Œwierad i Agnieszki
Macio³ek, przygotowa³a monta¿ s³owno-
muzyczny, który przybli¿y³ nam ¿ycie i na-
ukê Jana Paw³a II.

W II czêœci konkursu ka¿dy uczestnik
móg³ wyznaczaæ osobê do odpowiedzi lub
braæ pytania dla siebie, które by³y podwój-
nie punktowane. Po zaciêtej rywalizacji naj-
wy¿sz¹ liczbê punktów i tym samym I miej-
sce zdoby³a Aleksandra Charchut – Gimna-
zjum Czarna. Na drugim miejscu uplasowa-
³a siê Magdalena D³u¿eñ – Gimnazjum Ka-
mionka. Trzecie miejsce zajê³a reprezentant-
ka Gimnazjum Czarna Barbara Majka.

Dla zwyciêzców, jak i wszystkich uczestni-
ków, zosta³y przygotowane cenne nagrody
ufundowane przez Pani¹ Burmistrz i Sklepik
Uczniowski naszego gimnazjum. Na koniec
Dyrektor Gimnazjum podziêkowa³ uczestni-
kom i wyrazi³ przekonanie, ¿e œwiêtowanie
Dnia Patrona w takiej formie jest jak najbar-
dziej trafne, gdy¿ uczniowie poprzez rywali-
zacjê i przygotowywanie siê do konkursu po-
znaj¹ ¿ycie naszego wielkiego Rodaka.

Mi³ym akcentem koñcz¹cym konkurs by³
œpiew Scholi, który przygotowa³ ks. Pawe³
Pratko.

Prze¿ywaj¹c Dzieñ Patrona w taki spo-
sób, pokazujemy, ¿e wci¹¿ pamiêtamy o Ojcu
Œwiêtym, a Jego nauczanie jest dla nas wa¿-
ne i chcemy je wcielaæ w ¿ycie, gdy¿:

S³owami Papie¿a wsparci,

za Jego wzorem iœæ chcemy
Al. Œ.

Laureatki w towarzystwie organizatora konkursu ks. Edwar-
da Brzany, proboszcza parafii w Czarnej Sêdziszowskiej. Widownia z zainteresowaniem obserwowa³a konkursowe zmagania. Fot. Arch. GM Czarna Sêdz.

Uczestnicy V Dekanalnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
w Zagorzycach Górnych

Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych prze¿ywa³a w tym
roku szkolnym kolejn¹ wa¿n¹ uroczystoœæ. Po nadaniu szkole sztanda-
ru, w paŸdzierniku 2007r., tym razem odby³o siê ods³oniêcie i poœwiê-
cenie tablicy pami¹tkowej z popiersiem Patrona Szko³y Jana Paw³a II.

Nowa tablica, przedstawiaj¹ca popiersie Patrona oraz s³owa,
skierowane do m³odzie¿y: „Przysz³oœæ Polski od Was zale¿y” zosta³a
ods³oniêta i poœwiêcona podczas uroczystoœci 20 maja 2008 r.

Tablice poœwiêcone Janowi Paw³owi II na œcianie Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych.

Przemawia dyrektor szko³y, Pani El¿bieta Koziara. Szkolny chór podczas uroczystoœci. Fot. (3) SP Zagorzyce Grn.

Dnia 19 maja 2008 roku Szko³a Podstawo-
wa nr 3 im. Jana Paw³a II obchodzi³a Œwiêto
Patrona Szko³y i jednoczeœnie trzeci¹ roczni-
cê nadania szkole imienia. Akademia z tej okazji
rozpoczê³a siê z³o¿eniem wi¹zanki kwiatów
oraz zapaleniem zniczy pod tablic¹ pami¹t-
kow¹ przy g³ównym wejœciu do budynku.

W czêœci artystycznej uczniowie klas V
zaprezentowali program, w którym czêsto

przytaczano s³owa Papie¿a
o wadze mi³oœci bliŸniego,
czynieniu dobra oraz dba-
³oœci o utrzymanie pokoju
w naszym codziennym
¿yciu. Chór uczennic klas
IV i VI przy akompania-
mencie pani dyrektor Mo-

niki Szarek uœwietni³ przedstawienie piêk-
nymi piosenkami.

Na zakoñczenie akademii ks. Krzysztof
Gac przypomnia³ zebranym o roli patrona
w ¿yciu spo³ecznoœci szkolnej. Po akademii
w szkole odby³ siê konkurs plastyczny, w któ-
rym bra³y udzia³ wszystkie klasy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody.

(-)

Dyrektor szko³y, Pani Monika Szarek przemawia podczas uroczystoœci. Fot. (3) SP 3

O roli patrona w ¿yciu szko³y mówi³ ks. Krzysztof Gac.

Uczniowie podczas wykonywania konkursowych prac plastycznych o tematyce papieskiej.
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Wiosna w pe³nym rozkwicie… Odradza-
j¹cej siê po zimie przyrodzie zawsze towa-
rzyszy³a radoœæ i nadzieja na rych³y dosta-
tek. Przysz³e plony nale¿a³o jednak zabez-
pieczyæ przed wieloma zagro¿eniami. S³u-
¿y³y ku temu modlitwy i – nieraz – magiczne
zabiegi. Ich nasilenie uwi-
dacznia³o siê najwyraŸniej
w³aœnie o tej porze roku. Kto
na przyk³ad pamiêta dziœ o
Dniach Krzy¿owych? W
dawnej Polsce by³y one bar-
dzo wa¿ne; s¹ to trzy dni
poprzedzaj¹ce uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia, niegdyœ
czas szczególnie gorliwych
modlitw o urodzaj. Odbywa-
³y siê wtedy procesje z ko-
œcio³ów do krzy¿y stoj¹cych
w pobli¿u granic wsi. Ubra-
ni w ciemne stroje wierni szli
miedzami wzd³u¿ pól, œpie-
waj¹c pieœni religijne, psal-
my i litanie. Kap³ani b³ogo-
s³awili rolê i kropili j¹ wod¹
œwiêcon¹ (od œredniowie-
cza).

Przez ca³y maj, nazywa-
ny u nas miesi¹cem Matki
Boskiej, pod kapliczkami i fi-
gurami wznoszono mod³y
do Jasnej Pani, aby mia³a w
opiece ca³e ludzkie rodziny
oraz ich „chudobê”. Pod
koniec tego miesi¹ca i w
czerwcu przypadaj¹ dni wa¿nych dla miesz-
kañców wsi œwiêtych: Zuzanny (24 V), Urba-
na (25 V), Medarda (8 VI), Wit (15 VI),
Jana (24 VI). Niegdyœ nasi przodkowie z uf-
noœci¹ oddawali siê Opatrznoœci Boskiej, a
zarazem bacznie obserwowali niebo, roœli-
ny i zachowanie siê zwierz¹t. Wyniki owych
spostrze¿eñ znalaz³y odzwierciedlenie w licz-
nych przys³owiach ludowych; w wielu od-
najdujemy przewidywanie przysz³oœci b¹dŸ
gotowe prognozy pogody: Gdy Zuzanna po-

leje, dobrych plonów miej nadziejê, Gdy w Zu-

zannê burze, w jesieni pe³ne podwórze, Pogoda

na Urbana, deszcz na Wita – to dobre dla ¿yta,
Na Urbana chwile jakie, mówi¹, ¿e i lato takie,

Kto sieje tatarkê w Wita, uda siê mu znakomita,

Deszcz w œw. Medarda, czterdzieœci dni sarga, Jak

siê œw. Jan obwieœci, takich bêdzie dni czterdzieœci  i
– istotne dla m³odych par: Gdy Zuzanna stu³¹

zwi¹¿e, bêdzie zgoda i pieni¹dze. Wiadomo, ¿e
cz³owiek nie potrafi sterowaæ zjawiskami at-
mosferycznymi; mo¿e jednak je przewidzieæ
i w pewnym stopniu przed nimi siê zabez-
pieczyæ. W dobie gwa³townych przemian
technicznych, gospodarczych i obyczajo-
wych powinien chocia¿ na chwilê siê zatrzy-
maæ, zastanowiæ siê nad przesz³oœci¹ oraz
spojrzeæ w przysz³oœæ, póki nie jest jeszcze

za póŸno na dzia³ania, które doprowadz¹
do wyniszczenia tego co nas otacza – przy-
rody. Wieloletnie obserwacje, wsparte re-
fleksjami, niejednokrotnie uchroni³y ludz-
koœæ przed ró¿nymi klêskami.

Koniec maja i czerwiec jest czasem wa¿-
nych prac: pielêgnacja roœlin i sianokosy. Za-
nim zaczêto stosowaæ œrodki ochrony ro-
œlin, walka z chwastami by³a zajêciem szcze-
gólnie ¿mudnym i uci¹¿liwym. Czerwone
maki w zbo¿u, ró¿owe k¹kole, liliowa wyka,
b³êkitne chabry i ¿ó³ta ognicha, znana z

oznaki zbli¿aj¹cej siê burzy, mieszkañcy wsi
z lêkiem zamykali okna i bramy, a w izbach
ustawiali woskowe gromnice, poœwiêcone w
dniu Matki Boskiej Gromnicznej. Ich chy-
botliwe p³omyki oraz ¿arliwa modlitwa mia-
³y uchroniæ domostwa przed ra¿¹cymi gro-
mami. Podobn¹ rolê spe³nia³o donoœne bi-
cie dzwonów. Zdaniem mieszkañców Zagó-
rzyc moc tak¹ posiada dzwonek znajduj¹cy
siê w wyposa¿eniu miejscowej Ochronki.
Przyniós³ go przed laty (oko³o 100 lat temu)
z Watykanu niejaki pan Toton. Uda³ siê tam

pieszo w podziêce za urato-
wanie nogi, któr¹ z³ama³,
pracuj¹c w lesie. Przed ude-
rzeniem pioruna mia³y te¿
chroniæ poœwiêcone palmy
i umieszczane obok okien.
Burzy bardzo siê obawiano
m.in. z powodu zagro¿enia
po¿arami, które z ³atwoœci¹
obejmowa³y drewniane za-
budowania. Piorun nie za-
wsze jednak niós³ œmieræ i
zniszczenie. S¹ przys³owia
mówi¹ce wrêcz o dobro-
czynnym jego wp³ywie na
przysz³e urodzaje i dostatek:
Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o

zbo¿a przynosi, Grzmoty czerw-

ca rozwesel¹ ch³opom serca, Czer-

wiec z burzami, to staw z ryba-

mi, a las z grzybami. Równie¿
majowe burze wró¿y³y po-
myœlnoœæ: Obfitoœæ zbó¿ przy-

nosz¹, ptactwa sk¹poœæ grzmo-

ty, lecz gospodarz z robactwem

ma dosyæ roboty. W naszych
stronach ¿yj¹ jeszcze ludzie,
którzy wierz¹, ¿e gdy pod-
czas pierwszej wiosennej

burzy cz³owiek wytarza siê po ziemi, nie bê-
dzie póŸniej narzeka³ na ból krzy¿a i ple-
ców. A si³y i zdrowia potrzeba by³o wiele,
gdy¿ nadchodzi³ czas sianokosów, niemniej
wa¿nych ni¿ ¿niwa. Na naszych terenach,
gdzie nie brakowa³o „wotoków” (wodnych
zastoin), koszenie i suszenie siana wymaga-
³o niema³ego wysi³ku i sprytu. Bywa³o, ¿e ko-
siarze brodzili w wodzie powy¿ej kostek, a
potem wynosili narêcza na wy¿sze po³acie.
Na terenach wy¿ej po³o¿onych czêsto do-
suszano siano na drewnianych ostwiach
(mo¿na je spotkaæ jeszcze i dziœ). Szanowa-
³o siê niemal ka¿d¹ trawkê, bowiem w tych
stronach ³¹k i pastwisk kiedyœ nie by³o zbyt
wiele. Kosz¹cy trawê byli szanowani, a m³o-
dych ch³opców uroczyœcie przyjmowano w
poczet kosiarzy. Sianokosy opóŸniano, jeœli
zauwa¿ono oznaki zbli¿aj¹cych siê s³ot np.:
ksiê¿yc „w kole”, brak rosy, ¿aby i wilgi wo³a-
j¹ce o deszcz, bociany stoj¹ce na kopkach,
piej¹ce po po³udniu koguty, ga³¹zki œwier-
ków wyraŸnie chyl¹ce siê ku do³owi. O zmia-
nie pogody mówi przys³owie: Gdy kogut pieje

na ziemi, pogoda siê zmieni, a gdy na grzêdzie,

jak by³o, tak bêdzie. Jak zwykle s³uchano te¿
rad œwiêtych: Na œw. Jana idŸ ch³opie z kos¹ do

siana. Podczas zwo¿enia siana do stodó³ lub

Czerwiec daje dnie gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce przys³owie ludowe

S³ota. Akwarela M. Wilczok

„Pana Tadeusza” jako „bursztynowy œwie-
rzop” – jakie¿ to wspania³e Ÿród³o inspiracji
twórczej dla poetów i malarzy! Dla rolni-
ków zaœ – przedmiot zgryzoty i utrapienia.
Roœliny te, rywalizuj¹ce zazdroœnie z upraw-
nymi, by³y przez naszych przodków zawziê-
cie zwalczane; wyrywano je rêkoma i wyno-
szono z pól w „p³achtach” i „brzymi¹ckach”.
Z czasem zaczêto u¿ywaæ tzw. „szpikulców”,
którymi wycinano chwasty. Narzêdzia owe
mia³y najpierw postaæ rozwidlonych, ostrych
ga³¹zek, a potem, równie¿ rozdwojonych,
metalowych grotów osadzonych na drew-
nianych trzonkach. Wyj¹tkowo bezwzglêd-
nie rozprawiano siê z pewnym gatunkiem
ostu, nazywanym „czarcim zielem”. Miejsce
po jego usuniêciu nale¿a³o pokropiæ œwiê-
con¹ wod¹: Precz czarcie ziele, pilnuj Aniele!.

Ambiwalentne emocje towarzyszy³y po-
jawianiu siê czêstych o tej porze burz, bu-
dz¹cych atawistyczny lêk, a jednoczeœnie ra-
doœæ, ¿e si³y ciemnoœci zosta³y pokonane.
Ludzie uwa¿ali, ¿e zdolnoœæ przyci¹gania
piorunów posiadaj¹ dêby oraz morwy –
drzewa o soczystych, s³odkich owocach,
bêd¹cych przysmakiem dzieci (dzisiaj nie-
mal ju¿ nieznane, a tak powszechnie ongiœ
spotykane w naszych stronach). Widz¹c
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do brogów nale¿a³o uwa¿aæ,
aby nie w³o¿yæ na wóz ¿aby,
co grozi³oby wywróceniem i
dodatkowym za³adunkiem.
W naszym klimacie, jakby na
przekorê, pogoda w tym
czasie czêsto bywa „prze-
kropna”: Gdy œw. Jan ³¹kê kosi,

lada baba deszcz uprosi. Gwa³-
townych burz nale¿y siê spo-
dziewaæ oko³o pe³ni ksiê¿y-
ca: Pe³nia czerwcowa, burza go-

towa, a pogodê na czas ¿niw
okreœla przys³owie: Gdy piêk-

nie przez Oktawê Bo¿ego Cia³a,

na ¿niwa pogoda sta³a, Jaka po-

goda jest w Bo¿e Cia³o, takich dni

potem bêdzie niema³o.
Dawniej wa¿ne by³o œwiê-

to Nawiedzenia Najœwiêtszej
Marii Panny (31 V), obcho-
dzone na pami¹tkê pomocy, z jak¹ Matka
Boska uda³a siê do œw. El¿biety, gdy ta ocze-
kiwa³a dziecka. Legenda g³osi, ¿e w czasie
wêdrówki Maryja posila³a siê jagodami.
Dzieñ ten nazywany jest niekiedy œwiêtem
Matki Boskiej Jagodnej (od XIII wieku – 2
lipca). Odt¹d wolno ju¿ spo¿ywaæ leœne
owoce, bez obawy zachorowania: „Od Matki
Boskiej Jagodnej nikt nie chodzi g³odny”.
£atwiej wiêc by³o przeczekaæ dokuczliwy
przednowek, gdy czuwa

Matka Jagodna, Panienka Maryja,

Która owocnym, rodnym drzewom sprzyja

(L. Staff)
Niecierpliwie oczekiwano nadejœcia

nocy œwiêtojañskiej nazywanej kupalnock¹,
lub noc¹ Kupa³y. S¹dzono, ¿e jest to czas

cudów, gdy¿ s³oñce ziemi dwa razy siê k³ania

(zachodzi). Ju¿ w okresie staro¿ytnoœci pod-
czas letniego przesilenia ludzie rozpalali
ogniska i symbolicznie oczyszczali wodê.
Podobnie by³o w Polsce przedchrzeœcijañ-
skiej. M³odym roœlinom uprawnym mog³y
przecie¿ zaszkodziæ „demony wodne”, wiêc
nale¿a³o siê ich pozbyæ. Mia³ temu równie¿
s³u¿yæ rytua³ wrzucania wianków i pêków
zió³ do pobliskich rzek, stawów, jezior. Aby
wzmóc si³ê oczyszczaj¹c¹ ognia, wzniecano
go nad wod¹ i na wzniesieniach. W p³omie-
nie ciskano garœcie wonnych zió³. Postêpo-
waniem takim odpêdzano te¿ z³e czarowni-
ce, które mog³yby zaszkodziæ gospodar-
stwom np. odebraæ krowom mleko. Dobre-
mu plonowaniu sprzyja³y tañce, œpiewy i prze-

skakiwanie przez ogniska.
W pieœniach proszono o
pomyœlnoœæ, mi³oœæ i szczê-
œcie rodzinne. W tym nie-
zwyk³ym obrzêdzie uczest-
niczy³a g³ównie m³odzie¿; w
poezji utrwali³ go s³ynny Jan
z Czarnolasu. W latach póŸ-
niejszych ludzie zaczêli sto-
sowaæ siê do zakazu k¹pieli
w rzekach i stawach „przed
œw. Janem, który musia³ naj-
pierw poœwiêciæ wodê”. Kto
nie zastosowa³ siê do tego
zalecenia, powa¿nie nara-
zi³ swoje zdrowie na
szwank. W noc œwiêto-
jañsk¹ ulubionym zajêciem
dziewcz¹t by³o „puszczanie
wianków na wodê”. Umiesz-
czone na deseczkach, z za-

palonymi œwieczkami „czeka³y”, póki nie wy-
³owi¹ ich nadobni m³odzieñcy. Panny z utê-
sknieniem œpiewa³y:

A ty Jasiu chwyæ go, chwyæ,

Byœ mym mê¿em móg³ ju¿ byæ.

Biada, jeœli wianek zagin¹³ np. zapl¹ta³
siê w oczeretach. Jego w³aœcicielka mia³a d³u-
go jeszcze pozostaæ w panieñskim stanie.
M³odzi œmia³kowie podejmowali siê nie³a-
twego zadania – pokonuj¹c lêk przed ciem-
noœci¹ i nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwa,
udawali siê w g³¹b lasów, aby odszukaæ kwiat
paproci. Wg legendy zakwita ona raz w roku,
a kto odnajdzie ten cudowny kwiat, zapew-
ni sobie szczêœcie i pomyœlnoœæ do koñca
¿ycia.

Maria Wilczok

kañców wsi. Nawet konno, z beczkami
przyje¿d¿ali z s¹siedniej wioski gospo-

darze, by zaczerpn¹æ dobrej wody
dla siebie i zwierz¹t. Byd³o, wra-
caj¹ce z pastwiska, klêka³o
przed studni¹, jakby do modli-
twy, by dosiêgn¹æ wody.

Gdy woda siê wyczerpa³a,
wystarczy³o chwilê poczekaæ by

studnia znów siê nape³ni³a.
Studniê ochrzczono „Barbara”,

bowiem w okolicy dnia tej œwiêtej
najczêœciej korzystali z niej mieszkañcy.

Po latach k³opoty z wod¹ siê skoñczy³y. Stud-
nia „Barbara” straci³a swoje znaczenie,

drewniane ocembrowanie zmursza³o
i rozsypa³o siê.

Dziœ niemal w ka¿dym domu kran
z ciep³¹ i zimn¹ wod¹ i ma³o kto ju¿
pamiêta, ¿e by³y czasy, gdy brakowa³o

wody ludziom, roœlinom i zwierzê-
tom. Te nie tak odleg³e lata przy-
pomina widoczna z daleka, sto-
j¹ca na zielonym tle lasu, stud-
nia „Barbara”, któr¹ odnowi-
li synowie i córki Romana
Czapki: Jan, Józef, Genowefa i
Maria. Na pami¹tkê, ¿e kiedyœ

ratowa³a ¿ycie. (b)

Wiosna. Akwarela M. Wilczok

L
ata piêædziesi¹te da³y siê zapa+

miêtaæ jako niezwykle

ciê¿kie. Kraj dopie-

ro odradza³ siê z wojen-

nych zniszczeñ, a w pa-

miêci wci¹¿ by³y ¿ywe

wspomnienia z czasów

okupacji. Do tego do-

sz³o ocieplenie klimatu,

co przynios³o susze i brak

wody. W wielu gospodar-

stwach w Czarnej Sêdziszow-

skiej wysycha³y studnie. Tak¿e

póŸn¹ jesieni¹, gdy obni¿a³ siê poziom wód

gruntowych wielu gospodarzy narzeka³o na

niedostatek wody. Próbowano dokopaæ siê

do nowych Ÿróde³, jednak bezskutecznie.

Nawet, gdy ju¿ pojawi³a siê woda, mia³a

dziwny ró¿owy kolor i nie nadawa³a

siê do picia.

By³o jedno wilgotne miej-

sce, pod lasem, gdzie

czêsto pasano krowy.

Tam gospodarz Ro-

man Czapka wyko-

pa³ studniê na dwa

drewniane cebrzyny.

Korzysta³ z niej nie tyl-

ko on, ale i wielu miesz-
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Nie tylko doroœli interesowali siê tym bo-
haterem. Równie¿ dzieci maj¹ swój udzia³ w
popularyzowaniu sylwetki Wêglowskiego
poprzez oryginalne wiersze czy ciekawe opo-
wiadania. S¹ jednak chwile, kiedy warto za-
trzymaæ siê, zastanowiæ nad ¿yciem cz³owie-
ka. Sytuacja sprzyja – 25 rocznica nadania
imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p.

Czas na krótkie przypomnienie biogra-
fii. Urodzi³ siê 14 lipca 1904r.w Zawadzie ko³o
Dêbicy, jako syn ch³opski. Do szko³y zacz¹³
chodziæ w rodzinnej miejscowoœci, lecz na-
uka w czasie I wojny œwiatowej nie odbywa³a
siê systematycznie. Kolejn¹ placówk¹ oœwia-
tow¹, gdzie uczy³ siê W³adys³aw, by³o Pañ-
stwowe Gimnazjum im. W£. Jagie³³y w Dêbi-
cy. Tam zda³ egzamin dojrza³oœci w maju
1926 r.

Po uzyskaniu dyplomu zapisa³ siê do Pe-
dagogium Rowida w Krakowie, gdzie uzy-
ska³ prawo do nauczania w szko³ach po-
wszechnych.

Pierwsz¹ jego placówk¹ by³a Gnojnica,
natomiast we wrzeœniu 1929 r. zatrudni³ siê
w charakterze nauczyciela w Szkole Podsta-
wowej w Sêdziszowie M³p. Pocz¹tkowo uczy³
ró¿nych przedmiotów, potem specjalizowa³
siê w nauczaniu jêzyka niemieckiego
i matematyki w klasach starszych. W po³owie
lat trzydziestych zosta³ opiekunem Mêskiej
Dru¿yny Harcerskiej. W1936 r. o¿eni³ siê z
Felicj¹ Mu¿, nauczycielk¹ miejscowej szko³y.
Zamieszka³ wówczas w budynku przy ul. Ry-
nek 9 (obecnie Szko³a Podstawowa nr 2).

W 1937 r. urodzi³a siê córka Krystyna. W
1939 r. rodzina Wêglowskich przeprowadzi-
³a siê do mieszkania przy ul. Cichej 1.

Wybuch³a II wojna œwiatowa. W³adys³aw
nadal pracowa³ jako nauczyciel miejscowej
szko³y. Bêd¹c ogromnym patriot¹, wycho-

wawc¹ i dzia³aczem harcerskim natychmiast
przyst¹pi³ do walki z wrogiem. Ju¿ wczesn¹
wiosn¹ 1940 r. zorganizowa³ na terenie mia-
sta tajn¹ grupê „Szare Szeregi”. W powi¹za-
niu z konspiracyjnymi dzia³aczami z Dêbicy
stworzy³ na terenie Sêdziszowa i okolicy
pierwsz¹ siatkê konspiracyjn¹, która kolpor-
towa³a i rozpowszechnia³a wœród ludnoœci
nielegalne wtedy odezwy i gazetki.

23 kwietnia 1941r. Niemcy aresztowali
W³adys³awa Wêglowskiego w czasie lekcji nie-
mieckiego w kl. 6, w Szkole Podstawowej.
Wyprowadzono go z sali szkolnej na oczach
przera¿onej m³odzie¿y. Przes³uchiwanie i
torturowanie nauczyciela w placówce ge-
stapo w Dêbicy nie da³o ¿adnych rezulta-
tów. Skatowany Wêglowski nie poda³ opraw-

Uczestnicy jubileuszowego programu artystycznego.

com ¿adnych nazwisk. Nastêpnie przewie-
ziono go na s³ynny„Zamek” w Rzeszowie,
tam katusze rozpoczê³y siê od nowa, ale na-
uczyciel nadal milcza³. Jego gehenna jed-
nak siê nie zakoñczy³a.

Z Rzeszowa zosta³ wywieziony do kra-
kowskiego wiêzienia „Montelupich”, a na-
stêpnie

12 sierpnia 1941r. do obozu koncentra-
cyjnego w Oœwiêcimiu. Okrutne ciosy zada-
wane w czasie œledztwa nie pozwoli³y na re-
generacjê nadw¹tlonego zdrowia i w listo-
padzie 1941r. Wêglowski zmar³, jak poda³y
w³adze, „wskutek uremii”.

Historia smutna i prawdziwa. Dla miesz-
kañców Sêdziszowa M³p. wy¿ej wymieniony
bohater zas³u¿y³ na upamiêtnienie. Zosta-
wi³ przecie¿ „cz¹stkê siebie” w dziejach da-
nego spo³eczeñstwa. Dlatego dnia
15.05.1982 r. odby³o siê zebranie Rady Pe-
dagogicznej SP nr 2 z udzia³em przedstawi-
cieli Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Sêdzi-
szowskiej, na którym postanowiono nadaæ
szkole imiê W³adys³awa Wêglowskiego.

Uroczystoœæ odby³a siê 09. 05.1983r. Od
tej pory, co roku, spo³ecznoœæ Szko³y Pod-
stawowej nr 2 oddaje ho³d bohaterskiemu
nauczycielowi i zaprasza na tê szczególn¹
uroczystoœæ, córkê Patrona, Krystyn¹ Wê-
glowsk¹- Kalinkê.

W 2005 r. odby³o siê uroczyste poœwiê-
cenie sztandaru, który jest symbolem jej hi-
storii i tradycji. Jest znakiem, który ³¹czy tych,
którzy opuszczaj¹ jej progi jak i obecnych
oraz przysz³ych uczniów. Awers sztandaru
Szko³y Podstawowej nr 2 stanowi na czer-
wonym tle emblemat or³a w koronie – go-
d³a pañstwa III Rzeczpospolitej Polski po-
party has³em „¯YCIE JEST DAREM S£U¯E-
NIA INNYM”. Rewers zdobi podobizna W³a-
dys³awa Wêglowskiego zamieszczona w cen-
trum krzy¿a harcerskiego i otoczona napi-
sem zawieraj¹cym nazwê szko³y i datê wyko-
nania sztandaru.

Natomiast 9 maja 2008 r. w 25 rocznicê
nadania imienia szkole oddano ho³d Patro-
nowi poprzez monta¿ poetycko – muzyczny
wzbogacony prezentacj¹ multimedialn¹, któ-
ry zaprezentowali uczniowie klasy 5b pod
opiek¹ nauczycieli: Anny Piechowiak i Ge-
rarda Ganczarskiego. Uroczystoœæ tradycyj-
nie uœwietni³a swoj¹ obecnoœci¹ pani Kry-
styna Wêglowska- Kalinka, córka Patrona.

A.P.

W³adys³aw Wêglowski. Kim by³? Kto o nim pamiêta? Chyba ju¿ wszystko zosta³o o tym cz³owieku
powiedziane. By³o kilka publikacji. Ostatnia w 2006 r. z powodu wydania ciekawej pozycji pt. „Ta
Ziemia by³a Ich Domem” o znanych i mniej znanych sylwetkach z terenu ropczycko-sêdziszowskiego.

Trzecia od lewej córka W³adys³awa Wêglowskiego, Krystyna Wêglowska-Kalinka.
Dla najm³odszych uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 uroczystoœæ by³a okazj¹ bli¿szego poznania
patrona szko³y.
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Wzorem lat ubieg³ych, a jest to ju¿ tradycj¹ od wielu lat, 24
kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdz. obchodzo-
no Dzieñ s³u¿by zdrowia.

Na tê uroczystoœæ przybyli zaproszenia goœcie: doktor A. Jasiñ-
ski, p. Krystyna Kanach, p. Jolanta Skwirut, p. Cecylia Mêdryga³,
Urszula Przydzia³. Akademia przygotowana zosta³a przez uczniów
kl .0-VI.

Uczniowie najpierw przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny w
którym wyrazili podziêkowanie i uznanie za pracê lekarzom, pielê-
gniarkom i wszystkim pracownikom S³u¿by Zdrowia.

Ca³oœæ akademii uœwietni³y tañce „Krakowiak”, „Trojak”, i „Ta-
niec towarzyski” w wykonaniu uczniów klas I-III.

Uroczystoœæ zakoñczono odœpiewaniem 100 lat i wrêczeniem
kwiatów. Mali artyœci od zaproszonych goœci otrzymali s³odki po-
czêstunek.

Nad ca³oœci¹ czuwa³y nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego.
SP Czarna Sêdz.

22 kwietnia obchodziliœmy Dzieñ Ziemi.
W tym dniu z trosk¹ myœlimy o przysz³oœci
naszej planety.

W dobie gwa³townych zmian i szybkie-
go rozwoju cywilizacyjnego coraz wiêksze-
go znaczenia nabieraj¹ pojêcia: ekologia,
edukacja ekologiczna, ochrona œrodowiska.
Cz³owiek, od zarania dziejów korzystaj¹c z
naturalnych zasobów Ziemi, poczyni³  szko-
dy, które stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie rów-
nowagi biologicznej niezbêdnej dla jego
w³asnego ¿ycia. Ochrona przyrody i jej za-
sobów, to problemy, które sta³y do-
tycz¹ ca³ej ludzkoœci.

 Szczególnie wa¿na jest edukacja
ekologiczna najm³odszego pokolenia.
Dzieci mog¹ byæ pe³nowartoœciowy-
mi partnerami doros³ych w walce o
ochronê œrodowiska. S¹ one bowiem
bacznymi obserwatorami tego wszyst-
kiego, co siê wokó³ nich dzieje.

Z okazji Dnia Ziemi, jak co roku,
w Szkole Podstawowej w Bêdziemy-
œlu zosta³a zorganizowana impreza.
W tym dniu uczniowie nie zak³adali
mundurków, lecz ubrali siê na kolo-
rowo, z przewag¹ zieleni. Dzieci za-
prezentowa³y dwie inscenizacje:
„Przygoda z Ekoludkiem” oraz
„Eko–Kapturek” na motywach baœni

„Czerwony Kapturek”. Uczniowie œpiewali
piosenki i recytowali wiersze o tematyce eko-
logicznej. Z tej okazji odby³y siê równie¿ kon-
kursy: „Arcydzie³a wykonane z odpadów”,
którego celem by³o zwrócenie uwagi na pro-
blem wtórnego wykorzystywania odpadów
oraz konkurs wiedzy ekologicznej. Œciany
szko³y ozdobi³y plakaty pod has³em „Ziemia
potrzebuje pomocy”. Mo¿na by³o równie¿
obejrzeæ pokonkursow¹  wystawê pomys³o-
wych  prac uczniów, która prezentowa³a
przedmioty u¿ytkowe i ozdobne wykonane

Edukacja ekologiczna
w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu

 Na akademiê zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, z któ-
rymi szko³a wspó³pracuje na co dzieñ. Honorowymi goœæmi byli:
Pani El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p.,
Pani Irena Lewicka – Dyrektor ZOSiP w Sêdziszowie M³p., ksi¹dz
proboszcz Edward Brzana oraz radny Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Pan Jan Ró¿añski. Przedstawiciel Nadleœnictwa w G³ogowie
Ma³opolskim Pan in¿. Maciej Gawe³ – specjalista do spraw eduka-
cji, przybli¿y³ aspekty zwi¹zane z relacjami przyroda – cz³owiek.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej w Ropczycach: Pani Barba-
ra Dziedzic i Pan Pawe³ Potwora przypomnieli o aspektach praw-
nych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, a Pan leœniczy Leon Olszo-
wy w formie pointy przytoczy³ kilka ciekawostek z ¿ycia lasu.

Uczniowie wyœpiewali zasady, jakimi powinien kierowaæ siê cz³o-
wiek – ekolog, aby kolejne pokolenia mog³y tak jak nasze korzystaæ
z dobrodziejstw otaczaj¹cej nas przyrody.

Akademia œciœle korespondowa³a z sylwetk¹ patrona Szko³y ks.
W³. Œwidra.

SP Czarna Sêdz.

S³u¿ba zdrowia te dwa s³owa

Mówi¹ coœ za siebie

Kiedy cz³owiek jest w potrzebie,

Kiedy siê choroba zdarza

Gdzie siê udaæ? – do lekarza!

Mamy tylko jedn¹ Ziemiê, a jej przysz³oœæ zale¿y od ka¿dego, na pozór niewielkiego ludzkiego

dzia³ania, zale¿y od ka¿dego z nas. Florian Plit

z materia³ów odpadowych. W celu uczcze-
nia Dnia Ziemi wokó³ szko³y zosta³y posa-
dzone krzewy ozdobne.

W Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu
uczniowie spotykaj¹ siê  z problematyk¹
ekologiczn¹ nie tylko przy okazji tego œwiê-
ta. Przez ca³y rok pracuj¹ w ko³ach zainte-
resowañ, które realizuj¹ opracowane przez
nauczycieli autorskie programy ekologicz-
ne. Wiêkszoœæ uczniów nale¿y do Szkolne-
go Ko³a Ligi Ochrony Przyrody, które wspó³-
pracuje z Zarz¹dem Okrêgu Podkarpackie-
go LOP w Rzeszowie. Dzieci uczestnicz¹ w
konkursach o zasiêgu wojewódzkim. W tym
roku szkolnym uczennice klasy V – Antoni-
na Oboz- Adaœ i Martyna Mita zdoby³y III
miejsce w ogólnopolskim konkursie opiso-
wym „Mój Las” (w finale wojewódzkim, w II
kategorii wiekowej). Dziewczynki pisa³y pra-

cê na temat  „Czy chcia³abym posia-
daæ w³asny las i dlaczego?”. Ucznio-
wie, co roku, bior¹ udzia³ w akcji
„Sprz¹tanie Œwiata” oraz selektywnej
zbiórce odpadów. W szkole prowa-
dzona jest zbiórka baterii w ramach
wspó³pracy z firm¹ REBA. Efektem
tej zbiórki jest nie tylko praktyczne
dzia³anie na rzecz ochrony œrodowi-
ska, ale równie¿ pozyskiwanie nagród
dla szko³y i uczniów.

Mamy nadziejê, ¿e nasze dzia³a-
nia zaowocuj¹ w przysz³oœci i z na-
szych uczniów wyroœnie pokolenie,
które umiejêtnie bêdzie korzysta³o z
darów Ziemi i rozwijaj¹cej siê cywili-
zacji.

Opracowa³a: Urszula ¯ak

Uroczysta akademia
z okazji Dnia Ziemi
w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sêdziszow-
skiej to okazja do pod-
sumowania dzia³añ
proekologicznych, ja-
kich w ci¹gu ca³ego
roku podejmuje siê
Szko³a.

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie kl III zaprezentowali przedstawienie pt. „Przygo-
da z Ekoludkiem”.



Nr 5 (134) 6 czerwca 2008 r.

18

Szko³a Œredni wynik
SP 3 Sêdziszów M³p. 29,9
SP Wolica Piaskowa 28,7
SP Bêdziemyœl 28,2
SP Kawêczyn 27,7
SP 2 Sêdziszów M³p. 27,6
SP Zagorzyce Dln. 27,2
SP Klêczany 26,2
SP Borek Wielki 26,1
SP Zagorzyce Grn. 25,8
SP Czarna Sêdz. 24,9
SP Góra Ropcz. 24,6
SP Szkodna 24,5
SP Krzywa 24,4
SP Boreczek 24,0

(-)

Szóstoklasiœci poznali ju¿ wyniki spraw-
dzianu, który pisali 8. kwietnia 2008 r. W po-
równaniu z innymi województwami, podkar-
packie osi¹gnê³o czwarty wynik w kraju. Wy-
¿sz¹ œredni¹ osi¹gnê³y województwa: ma³o-
polskie, mazowieckie i podlaskie. Uczniowie
naszej gminy osi¹gnêli œredni wynik 26,9 (na
40 mo¿liwych do zdobycia). Jest to wy¿sze
osi¹gniecie ni¿ œrednia kraju (25,77) oraz
œrednia na Podkarpaciu (26,05).

Wynik woje-
wództwa podkar-
packiego jest tym
cenniejszy, ¿e na
jego terenie istnieje
wiele niekorzyst-

nych czynników, maj¹cych istotny wp³yw na
wyniki. Nale¿¹ do nich:
(a) najwiêkszy w ca³ym kraju procent

(62,6%) uczniów ucz¹cych siê w szko-
³ach wiejskich (bardzo ma³ych, czêsto z
klasami ³¹czonymi);

(b) najmniejszy w skali Polski procent
uczniów z wykryt¹ dysleksj¹;

(c) czynniki socjalne i ekonomiczne np.
wysoki wskaŸnik bezrobocia.

1. Kandydaci sk³adaj¹ podania w terminie od 19 do 30 maja
2008 r.

2. Sk³adanie kopii œwiadectw ñczenia gimnazjum oraz kopii
zaœwiadczeñ  szczegó³owych wynikach egzaminu gimna-
zjalnego (od 20 czerwca do 24 czerwca 2008 r. do
godziny 15.00).

3. Og³oszenie przez dyrektora listy kandydatów do szko³y (do
25 czerwca 2008 r. do godziny 15.00).

4. Do podania o przyjêcie do szko³y nale¿y do³¹czyæ:
a) orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum (do 27 czerw-

ca 2008 r.)
b) dwie fotografie podpisane na odwrocie
c) kartê zdrowia ucznia wydan¹ przez spo³eczn¹ s³u¿bê zdro-

wia lub lekarza szkolnego
d) wyci¹g aktu urodzenia
e) ewentualnie: - dyplom konkursu przedmiotowego szczebla wo-

jewódzkiego; - dyplomy za osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne
co najmniej na szczeblu powiatowym; - orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej

f) oœwiadczenie o wyborze oddzia³u („a”, „b”, „c”, „d”, „e” „f”) i
dwóch spoœród trzech jêzyków obcych (j. angielski, j. niemiec-
ki, j. rosyjski), których kandydat chce siê uczyæ. W oœwiadcze-
niu nale¿y zaznaczyæ, który jêzyk kandydat wybiera jako
pierwszy w wymiarze 3 godzin ( lub 5 godzin tygodniowo – w
klasie „d”), który jest kontynuacj¹ jêzyka obcego nauczanego
w gimnazjum i drugi jêzyk w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

5. O przyjêciu do klasy pierwszej liceum decyduje ³¹czna liczba
punktów (maksymalnie kandydat mo¿e ich zdobyæ 200) uzy-
skanych jako:

a) 100 punktów - za egzamin gimnazjalny (50 punktów z
czêœci humanistycznej i 50 punktów z czêœci mate-
matyczno-przyrodniczej)

b) 80 punktów - z przeliczenia ocen z jêzyka polskiego i trzech
wybranych przedmiotów na œwiadectwie ukoñczenia gimna-
zjum (do 20 punktów z ka¿dego przedmiotu w przypadku
oceny celuj¹cej)

c) za ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem
- 7 punktów z ocen¹ z zachowania wzorow¹
- 5 punktów z ocen¹ z zachowania bardzo dobr¹
d) 8 punktów – finaliœci konkursów przedmiotowych organizo-

wanych przez kuratora oœwiaty
e) 5 punktów – za osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne co naj-

mniej na szczeblu powiatowym.

6.  Przy obliczaniu iloœci punktów za oceny z przedmiotów na
œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum przyjmuje siê zasadê:

a) celuj¹cy - 20 punków
b) bardzo dobry - 16 punktów
c) dobry - 12 punktów
d) dostateczny - 8 punktów

Wszelkich informacji udziela codziennie sekretariat liceum, w
godzinach od 7.30-14.30 pod numerem telefonu: 22 16 112.

Informacje na temat rekrutacji (wzór podania) mo¿na uzyskaæ
tak¿e na stronie internetowej szko³y pod adresem www.losedzi-
szow.edu.pl

Proponowane oddzia³y w roku szkolnym 2008/2009:
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Sejmik prowadzony by³ przez uczniów
klas 1f, 2f i 2d. Mieliœmy zaszczyt goœciæ pani¹
Agnieszkê Wronê i pani¹ Dorotê Wiater,
które pracuj¹ w Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Ropczycach. Uroczystoœæ roz-
poczê³a siê podsumowaniem szkolnego
konkursu o tematyce ochrony œrodowiska.
W konkursie wyró¿nieni zostali uczniowie -
Justyna Rachwalska, Anna Ocha³, Edyta Saj
oraz Micha³ Majka. Nastêpnie Magdalena
Bia³orucka wykona³a piosenkê pt. „Zanim
zbudzi siê nowy dzieñ”. Uczniowie z telewi-
zji szkolnej zaprezentowali nam wczeœniej
przeprowadzon¹ sondê na temat efektu
cieplarnianego i ¿ywnoœci modyfikowanej.

Podzia³ zanieczyszczeñ powietrza przed-
stawi³a Mariola Daniel. G³ównymi Ÿród³ami
zanieczyszczeñ s¹ uprzemys³owienie, prze-
mys³ energetyczny i transportowy. Nastêpne
zagadnienie to kwaœne deszcze. Ewelina uœwia-
domi³a nam, ¿e kwaœnego deszczu nie mo¿-
na go³ym okiem odró¿niæ od zwyk³ych opa-
dów, ale jego wp³yw na œrodowisko natural-
ne mo¿na ³atwo zauwa¿yæ. Pojawiaj¹ siê tam,
gdzie spalane s¹ ogromne iloœci paliw kopal-
nych. Kwaœne deszcze powstaj¹ w wyniku
³¹czenia siê kropelek wody z gazowymi zanie-
czyszczeniami powietrza. Najwiêksze znacze-
nie ma dwutlenek siarki (szacuje siê, ¿e w
Europie jest on w 60% sprawc¹ kwaœnych
deszczy), tlenki azotu, siarkowodór, dwutle-
nek wêgla i chlorowodór. Zanieczyszczenia
powietrza pochodz¹ te¿ ze Ÿróde³ natural-
nych, w przypadku wybuchów wulkanów i
po¿arów lasów, oraz s¹ wynikiem dzia³alno-
œci cz³owieka – powstaj¹ na skutek spalania
paliw i procesów przemys³owych. O ubytku
w górnych warstwach atmosfery wypowie-
dzia³ siê Damian. Ozon jest niezmiernie wa¿-
ny dla ¿ycia na Ziemi, ma bowiem zdolnoœæ
poch³aniania promieniowania UV S³oñca.
Promieniowanie s³oneczne w zakresie UV
cechuje du¿a energia, zdolna do niszczenia
organizmów ¿ywych. Os³abienie tego promie-
niowania przez ozon jest warunkiem ¿ycia
na Ziemi. Smog, zanieczyszczone powietrze
zawieraj¹ce du¿e stê¿enia py³ów i toksycz-
nych gazów, których Ÿród³em jest g³ównie mo-
toryzacja i przemys³. To pojêcie wyjaœni³a
Ewelina Baran. Kolejne zagro¿enie wspó³cze-
snego œwiata wi¹¿e siê powiêkszaj¹cym siê
efektem cieplarnianym. G³ówn¹ przyczyn¹
efektu cieplarnianego jest coraz wiêksze na-
gromadzenie siê gazów cieplarnianych,   za-
legaj¹cych  w atmosferze i powstrzymuj¹cych

promieniowanie podczerwone przed swo-
bodnym ujœciem do przestrzeni kosmicznej.
Wp³ywaj¹ na to – spalanie paliw kopalnych w
elektrociep³owniach, elektrowniach i coraz
to nowych fabrykach,  transport  towarów i
przewóz ludzi oraz zwiêkszenia siê liczby po-
jazdów – wraz z nimi zwiêksza siê emisja me-
tanu, dwutlenku wêgla i o³owiu (nie jest on
gazem cieplarnianym, lecz bardzo szkodzi
zdrowiu). Nadmierna eksploatacja pól
uprawnych z mokrych upraw ry¿u i pastwisk
pod hodowlê, uwalniaj¹ca metan podczas
fermentacji. Rosn¹ce masy odpadów orga-
nicznych z wielkich miast sk³adowane na wy-
sypiskach œmieci, które gnij¹c emituj¹ metan
i dwutlenek wêgla. Coraz powszechniejsze
stosowanie sztucznych nawozów wspomaga-
j¹cych procesy nitryfikacji oraz denitryfika-
cji, uwalniaj¹ce tlenki azotu. Reakcje foto-
chemiczne spalin przemys³owych i komuni-
kacyjnych. Poszukiwanie nowych technolo-
gii np. nowe „lepsze” gazy syntetyczne, któ-
rych w³aœciwoœci obserwujemy dopiero po
latach dzia³alnoœci w atmosferze. Efekt cie-
plarniany to oczywiœcie podniesienie tempe-
ratury na Ziemi, co wywo³a trudne do prze-
widzenia lawinowe reakcje: Topnienie lodow-
ców i zalewania przez ich wody obszarów
nadmorskich, co zaskutkuje utrat¹ miejsc
¿ycia i pracy dla ludzi (np. gêsto zaludnione
¿yzne obszary w ujœciach rzek, w tym Wis³y) i
mo¿e spowodowaæ du¿e konflikty spo³ecz-
ne. Wzrost temperatur spowoduje najpraw-
dopodobniej przesuniêcie stref klimatycz-
nych o 150-500 km ku biegunom do koñca
XXI wieku. W gor¹cych obszarach plony
zmniejsz¹ siê, w nowych cieplejszych zwiêksz¹
siê, ale intensywnej uprawy nie wytrzymaj¹
gleby z deficytem wód i nowymi ciep³olubny-
mi szkodnikami.

Szybkie zmiany klimatu zaburz¹ równo-
wagê w ekosystemach i wyginiêcie wielu ga-
tunków o ma³ych zdolnoœciach adaptacyj-
nych. Zmiany klimatyczne zwiêksz¹ czêstotli-
woœæ wystêpowania ekstremalnych zjawisk

pogodowych i katastrof klimatycznych jak fale
upa³ów, powodzie, huragany, które w bezpo-
œredni sposób zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu.

Ocieplenie klimatu spowoduje przyspie-
szenie parowania wody i opadanie jej w no-
wych rejonach, co spowoduje zmniejszenie
zasobów wody pitnej, wody – Ÿród³a ¿ycia.
Na ten temat wypowiada³a siê Joanna Zio-
bro. Angelika przedstawi³a nam referat o tym
jak zapobiec zanieczyszczeniom powietrza a
Krzysztof wypowiedzia³ siê o zanieczyszcze-
niach gleb. Na sejmiku Joanna i Mariola
przedstawi³y choroby uk³ady kr¹¿enia.

Na zakoñczenie Monika Lis wypowie-
dzia³a siê na temat ¿ywnoœci genetycznie mo-
dyfikowanej. Podobnie jak podczas otwar-
cia równie¿ na zakoñczenie sejmiku nauko-
wego g³os zabra³a pani wicedyrektor, która
podziêkowa³a goœciom za przyjêcie zapro-
szenia do udzia³u w sejmiku. Pogratulowa³a
uczniom profesjonalnych wyst¹pieñ, zachê-
ci³a wszystkich do w³¹czenia siê w ochronê
otaczaj¹cego nas œrodowiska naturalnego.
Wypowiedzia³a siê równie¿ pani Agnieszka
Wiater, która by³a pod wra¿eniem wiedzy
naszych uczniów na temat zagro¿eñ, które
wynikaj¹ z postêpu cywilizacyjnego.

Marta Niemiec, Barbara Kmieæ
kl.2d

W dniu 9 maja 2008 roku w Zespole
Szkó³ w Nozdrzcu odby³y siê Wojewódzkie
Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Elimina-
cje zosta³y poprzedzone przekazaniem do
u¿ytku gminnego miasteczka ruchu drogo-
wego. Uroczystego otwarcia dokona³  Wo-
jewoda Podkarpacki Miros³aw Karapyta i
Podkarpacki Kurator Oœwiaty Jacek Wojtas.

W eliminacjach uczestniczy³o 21 dru¿yn
ze szkó³ podstawowych, wy³onionych w eli-
minacjach powiatowych. Województwo
Podkarpackie na Eliminacjach Centralnych
bêdzie reprezentowaæ dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej w Czarnej, powiat dêbicki.

Powiat ropczycko-sêdziszowski reprezen-
towa³a dru¿yna z SP-3 z Sêdziszowa M³p., któ-
ra zajê³a 8. miejsce. Indywidualnie Waldemar
Stawiñski by³ 17., Piotr ̄ urad 23., zaœ Damian
Longosz 39. w gronie 63. zawodników. (-)

Tegoroczny sejmik ekologiczny w LO odbywa³ siê pod has³em
„Wspó³czesne zagro¿enia cywilizacyjne”.

Najlepsza dru¿yna w gminie, najlepsza w powiecie i ósma w
województwie pochodzi ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p. Fot. Arch. SP 3

Dnia 23.04.2008r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Sêdziszowie M³p. odby³ siê sejmik ekologicz-
ny pt. „Wspó³czesne zagro¿enia cywilizacyjne”.
Organizacj¹ tego przedsiêwziêcia zajê³y siê pa-
nie  profesor chemii, biologii i geografii: Urszu-
la Saj, Halina Szela, Anna Maræ i Iwona Flis.

Fina³ Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
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W niedzielê, 18 maja w hali sportowej przy Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê koncert charytatywny, dochód z które-
go przeznaczono na leczenie dwuletniej Oli Ry-
mut z Ropczyc.

Ola urodzi³a siê 11. maja 2006r. w 25
tygodniu ci¹¿y. Wa¿y³a 700 gramów. Ju¿ od
pierwszych dni ¿ycia walczy³a z ciê¿kimi scho-
rzeniami: posocznic¹, drgawkami, zespo³em
zaburzeñ oddychania, dysplazj¹ oskrzelowo
p³ucn¹ i wieloma innymi. Przez 113 dni pod-
³¹czona by³a do respiratora. Od czwartego
miesi¹ca ¿ycia oddycha przez rurkê trache-

Na scenie górale z „Rochów”.

 Tañce bojkowskie – ZPiT „Bandoska”. Fot. (3) J. Maroñ

Lasowiacy z „Po³onin” .

Na scenie stanêli rozœpiewani druhowie
i druhny ze Stalowej Woli, Rzeszowa, Miel-
ca i Ropczyc. Jury, któremu przewodniczy³
muzyk Robert Kolebuk, z udzia³em hm.
Urszuli Stefañskiej oraz Pani El¿biety Œwi-
niuch Zastêpcy Burmistrza Sêdziszowa M³p.
najwy¿ej oceni³o zespó³ „P³omienie” ze
Szczepu „Bór” im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli
ze Stalowej Woli. Drug¹ nagrodê odebra³a
1 Ropczycka Dru¿yna Harcerek „Watra”, a
kolejne: 7 £añcucka Dru¿yna Harcerek „Pa-
proæ”, 1 Próbny Patrol Wêdrowniczy „P³o-
mienie”, 7 Rzeszowska Dru¿yna Harcerzy

otomijn¹. Aby Ola mog³a samodzielnie od-
dychaæ, konieczna jest kilkuetapowa ope-
racja krtani, któr¹ wykonuj¹ specjaliœci ze
Szwajcarii. Koszt leczenia to niewyobra¿al-
na kwota 200 tys. z³otych.

Podczas sêdziszowskiego koncertu dla Oli
wyst¹pili: zespó³ muzyki etnicznej „Membra
solo” oraz zespo³y pieœni i tañca: „Po³oniny” z
Politechniki Rzeszowskiej, „Bandoska” z WDK
w Rzeszowie oraz „Rochy z Sêdziszowa M³p.
Wszyscy wykonawcy wyst¹pili bezp³atnie.

Imprezê, której organizacji podj¹³ siê
MGOK w Sêdziszowie M³p. wraz ze Stowa-
rzyszeniem Folklorystycznym „Rochy” wspar-
³y organizacje, firmy i instytucje:
– Veolia Transport Podkarpacie,
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p.,
– Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Zagorzycach,
– Technika Estradowa Œwiat³o DŸwiêk Pro-

Art z Rzeszowa.
Organizatorzy sprzedali oko³o 450 bile-

tów wstêpu. Wraz z wp³atami do firm i osób
prywatnych oraz szkó³ pozwoli³o to zebraæ
kwotê oko³o 10 tys. z³otych. W ca³oœci bêd¹
one przeznaczone na pokrycie kosztów le-
czenia Oli Rymut. (-)

im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli, I Mielecka Dru-
¿yna harcerek im. Emilii Plater.

Wyró¿nienie indywidualne otrzyma³ Ma-
ciej Dzia³o z 7 Rzeszowskiej Dru¿yny Harce-
rzy. Nagrodê specjaln¹, ufundowan¹ przez
hm. Urszulê Stefañsk¹ otrzyma³a Magdale-
na Sulisz z Dru¿yny „Watra” z Ropczyc.

Sêdziszowskie œrodowisko harcerskie
oraz MGOK w Sêdziszowie M³p. zebra³y za-
s³u¿one gratulacje za organizacjê tej intere-
suj¹cej imprezy.

(-)

30 maja sêdziszowski Oœrodek Kultury goœci³ harcerzy z terenu województwa podkarpackiego, uczest-
nicz¹cych w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Krajka Sêdziszowska 2008”.
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10-11 maja Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury w Sêdziszowie
M³p. by³ organizatorem dwu-
dniowych warsztatów, podczas
których uczestnicy mogli zg³êbiæ
tajniki salsy. Na zaproszenie in-
struktor Edyty Winkowskiej za-
jêcia poprowadzili instruktorzy
z najlepszej polskiej szko³y salsy
Torres Salsa Group, za³o¿onej
przez najbardziej polskiego Ku-
bañczyka Jose Torresa: Izabella
Torres i Hector Del Rio Torres.

Warsztaty przeznaczone
by³y zarówno dla amatorów, jak
i osób zawodowo zajmuj¹cych
siê tañcem. Wziê³o w nich udzia³
blisko 40 osób. Instruktorzy nie
kryli zadowolenia z poziomu
uczestników, którzy w ci¹gu kil-
ku godzin zajêæ opanowali ma-
teria³, przewidziany do nauki w
kilka tygodni zwyk³ego kursu.

Na zakoñczenie warsztatów
do Sêdziszowa przyby³ sam Jose
Torres, który chêtnie dzieli³ siê
spostrze¿eniami z uczestnikami
warsztatów.

Jestem bardzo mile zaskoczony
warunkami – powiedzia³ Jose
Torres. Jest tu bardzo fajna sala,
której mo¿e pozazdroœciæ niejedno
wiêksze miasto. Ponadto zebra³a siê
bardzo fajna ekipa ludzi, bardzo za-
anga¿owana, którym te dwa dni
warsztatów bardzo du¿o da³y. To
wa¿ne, ¿e mogli siê tu spotkaæ w so-
botê i niedzielê, zamiast pl¹taæ bez
celu po ulicach. To jest bardzo wa¿-
ne zadanie domów kultury, by za-
gospodarowaæ czas m³odym ludziom.
A my jesteœmy wdziêczni, ¿e zostali-
œmy zaproszeni z tak daleka, aby te
warsztaty poprowadziæ.

Jose Torres nauczy³ siê tañ-
czyæ salsê, maj¹c kilkanaœcie lat:

- Mieszka³em wtedy w interna-
cie i tam uczyliœmy siê tañczyæ – ch³opak z ch³opa-
kiem. PóŸniej zaczê³o siê chodzenie na ró¿ne spo-
tkania z tañcami, tam podgl¹da³em starszych tan-
cerzy i w ten sposób siê uczy³em.

Jose przy okazji rozprawi³ siê z kilkoma
doœæ powszechnymi stereotypami:

- To nieprawda, ¿e wszyscy Latynosi œwietnie
tañcz¹. To zale¿y od wielu czynników: zainteresowa-
nia, poczucia rytmu itp. W tej chwili w naszej szkole
tañca jest grupa m³odych ludzi, którzy tañcz¹ od roku
i s¹ bardzo zafascynowani tañcem. Ja tañczê od trzy-
dziestu lat, wiêc mi ta fascynacja nieco ju¿ minê³a.

Warsztaty okaza³y bardzo interesuj¹c¹
propozycj¹, wiêc niewykluczone, ¿e wkrót-
ce mi³oœnicy tañca spotkaj¹ siê na kolejnych
– mo¿e poœwiêconych salsie, a mo¿e inne-
mu gor¹cemu tañcowi.

(b)
Wspó³praca: K. Kaczkowska

 TV Sêdziszów

Niezwykle udan¹ imprez¹ by³ I Osiedlo-
wy Festyn z Okazji Dnia Dziecka, zorganizo-
wany na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.
Impreza zgromadzi³a wielu najm³odszych
mieszkañców Sêdziszowa, dla których przy-
gotowano szereg atrakcji. By³y dmuchane
zje¿d¿alnie, wata cukrowa, konkursy sporto-
we, gry i zabawy ruchowe. Na scenie wyst¹pi-
³y zespo³y „Rochy” i „Blues” oraz Paka Sêdzi-
sza. Dla starszych zorganizowano konkursy
w obieraniu kartofli, bieg farmera, mecz siat-
kówki pomiêdzy reprezentacjami obu spó³-
dzielni mieszkaniowych czy przeci¹ganie liny.
Doskonale bawili siê i starsi i m³odsi. Wa¿ne,
¿e dziêki sponsorom, ¿aden uczestnik kon-
kursu nie wraca³ do domu z pustymi rêkami.

Imprezê zorganizowa³y: Spó³dzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa,
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle M³o-
dych”, Burmistrz Sêdziszowa M³p., Rada
Osiedla, Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury.

(iw)

 Uczestnicy sêdziszowskich warsztatów salsy okazali siê bardzo zdolnymi uczniami.

„Rodzinne” zdjêcie mi³oœników salsy w Sêdziszowie w towarzystwie Jose Torresa. Fot. (2) Arch
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Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ tenisistów
naszej gminy w eliminacjach powiatowych „IX
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego”.
W swojej kategorii wiekowej zwyciê¿yli:

– Aleksander Zawiœlak ze SP w Zagorzy-
cach – kategoria do lat 13

– Marzena Skarbek z LO w Sêdziszowie
M³p. – kategoria 17-19 lat

– El¿bieta So³tys z Borku Wielkiego – ka-
tegoria 20-44 lata

– Roman Zawiœlak z Zagorzyc – kategoria
20-44 lata

– Anna Mucha z Gimnazjum w Zagorzy-
cach – kategoria osób niepe³nospraw-
nych

– Mariusz Placek z DCA w Sêdziszowie
M³p. – kategoria osób niepe³nospraw-
nych

Drugie miejsca, równie¿ uprawniaj¹ce
do udzia³u w finale wojewódzkim zajêli:

– Marcin Kluk z Borku Wielkiego – kate-
goria 14-16 lat

– Wojciech Buraœ z ZSZ w Sêdziszowie
M³p. -  kategoria 17-19 lat

– Lidia Godyñ z Sêdziszowa M³p. – kate-
goria 20-44 lata

– Andrzej Szczypek z Sêdziszowa M³p. –
kategoria 20-44 lata

– Marta Magdoñ z Gimnazjum w Zago-
rzycach – kategoria osób niepe³no-
sprawnych

– £ukasz Rekiel z DCA w Sêdziszowie M³p.
– kategoria osób niepe³nosprawnych

GRATULUJEMY!
Fina³ wojewódzki odbêdzie siê 14 czerw-

ca 2008 r. w hali Podpromie w Rzeszowie.

Inf. w³asna

Sport szkolny

W ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
na stadionie „Lechii Sêdziszów” w dniu
13.05.08. odby³y siê gminne eliminacje w
trójboju i czwórboju lekkoatletycznym
dziewcz¹t i ch³opców. Do rywalizacji zg³osi-
³o swoje reprezentacje 9 szkó³ podstawo-
wych. W zawodach wziê³o udzia³ 133 m³o-
dych lekkoatletów.

Wyniki dru¿yn w poszczególnych kate-
goriach:

W trójboju dziewcz¹t startowa³o 4 dru-
¿yny. Bezkonkurencyjne okaza³y siê dziew-
czynki z Czarnej Sêdz., o czym œwiadczy osi¹-
gniêty wynik i przewaga nad nastêpn¹ dru-
¿yn¹:
1. SP Czarna Sêdz. – 462 pkt
2. SP Zagorzyce Dln. – 354 pkt
3. SP Wolica Piaskowa – 266 pkt
4. SP Góra Rop. – 202 pkt
Najlepszem indywidualne wyniki zanotowa³y:
1. Joanna Zawadzka – SP Czarna Sêdz. –

145 pkt
2. Sylwia Orzech – SP Czarna Sêdz. – 129

pkt
3. Sabina Ró¿añska – SP Czarna Sêdz. – 128

pkt
W trójboju ch³opców startowa³o 7 dru¿yn.

W tej kategorii poziom by³ bardzo wyrównany
œwiadcz¹ o tym zdobycze punktowe:

1. SP Krzywa – 331 pkt
2. SP Zagorzyce Dln. – 327 pkt
3. SP nr 3 Sêdziszów M³p. – 303 pkt
4. SP Czarna Sêdz. – 302 pkt
5. SP Góra Rop. – 290 pkt
6. SP Bêdziemyœl – 249 pkt
7. SP Wolica Piaskowa – 212 pkt
Najlepsze indywidualne wyniki zanoto-

wali:
1. Grzegorz Motyka – SP Zagorzyce Dln. –

119 pkt
2. Patryk Dryja – SP Krzywa 116 pkt
3. Krystian Krêgiel – SP Góra Ropcz. – 116

pkt

Trójbój i czwórbój lekkoatletyczny

W czwórboju dziewcz¹t rywalizowa³o 5
zespo³ów. Wyrównany bój o I i II miejsce
wygra³y dziewczynki z Czarnej niewielk¹
przewaga punktow¹:

1. SP Czarna Sêdz. – 801 pkt
2. SP Zagorzyce Dln. – 797 pkt
3. SP 3 Sêdziszów M³p. – 755 pkt
4. SP Borek Wlk. – 708 pkt
5. SP 2 Sêdziszów M³p. – 439 pkt
Najlepsze indywidualne wyniki zanoto-

wa³y:
1. Aneta Bochnak – SP Zagorzyce Dln. –

232 pkt
2. ¯aneta Bednarz – SP Czarna Sêdz. – 201

pkt
3. Gabriela Czapka – SP Czarna Sêdz. – 184

pkt
W czwórboju ch³opców rywalizowa³o

najwiêcej dru¿yn. Najsilniejszy i wyrównany
sk³ad mieli ch³opcy z Czarnej wygrywaj¹c z
doœæ du¿¹ przewag¹ nad pozosta³ymi ze-
spo³ami:

1. SP Czarna Sêdz. – 983 pkt
2. SP 3 Sêdziszów M³p. – 892 pkt
3. SP 2 Sêdziszów M³p. – 862 pkt
4. SP Zagorzyce Dln. – 703 pkt
5. SP Borek Wlk. – 660 pkt
6. SP Krzywa – 657 pkt
7. SP Klêczany – 633 pkt
8. SP Bêdziemyœl – 475 pkt
Najlepsze indywidualne wyniki zanoto-

wali:
1. Kamil Ignas – SP 2 Sêdziszów – 270 pkt
2. Tomasz Orzech – SP Czarna Sêdz. – 240

pkt
3. Waldemar Stawiñski – SP 3 Sêdziszów –

233 pkt
Do eliminacji powiatowych awansowa-

³o po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej kate-
gorii.

¯yczê powodzenia w nastêpnym etapie eli-
minacji i awansu do fina³u wojewódzkiego.

Grzegorz Wolak

Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciê¿arów

13. miejsce wœród 14. dru¿yn zajmuj¹ po I rzucie DMP sztangist-
ki Lechii Sêdziszów. Premierowe zawody odby³y siê 2. marca w Sê-
dziszowie. Wœród piêciu zespo³ów najlepsze okaza³y siê atletki Ta-
lentu Wroc³aw - 799 pkt przed Zniczem Bi³goraj - 740,9 pkt i Uni¹
Hrubieszów - 699,6 pkt. Sedziszowianki zajê³y czwarte miejsce, z
wynikiem 617,5 pkt wyprzedzaj¹c jedynie Opoczniankê Opoczno -
564,1 pkt.
Na rezultat Lechii z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce wyniki:
1. STEC Anna – (50+64) 114 kg – 161,1 pkt
2. LURKA Oktawia – (57+75) 132 kg – 160,3 pkt
3. WOZOWICZ Monika – (42+55) 97 kg – 148,7 pkt
4. URBAN Natalia – (50+65) 115 kg – 147,4 pkt
5. WOZOWICZ Dorota – (43+53) 96 kg – 143,9 pkt.

Mê¿czyŸni po pierwszym rzucie plasuj¹ siê na 18. pozycji w II
lidze, bêd¹cej niestety miejscem spadkowym. 30. marca, na pomo-
œcie w Sêdziszowie pad³y nastêpuj¹ce wyniki:

Lechia Sêdziszów (II liga) – 1478,1 pkt, Spytko Zakliczyn (III
liga) – 1390,3, Gryf Sanok – 1368,3, Opocznianka Opoczno (II liga)
– 1278,6 pkt. oto wyniki zawodników Lechii:
1. TROJAN Pawe³ – (100+120) 220 kg – 334,0 pkt
2. JANUŒ Krzysztof – (105+125) 230 kg – 321,2 pkt
3. OLECH Pawe³ – (95+110) 205 kg – 286,8 pkt
4. MAJKA Micha³ – (70+ 90) 160 kg – 268,2 pkt
5. KUBIK Damian – (85+97) 182 kg – 267,9 pkt
6. JANUŒ Adam – (72+0) 72 kg – 145,5 kg

(-)

Sukcesy
tenisistów
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

WSPOMAGANIE

Poœród kieruj¹cych
bywa takich wielu,

¯e musz¹ mieæ kogoœ
na tylnym fotelu.

POLITYCY

Mam takie mniemanie
(chyba w tym nie b³¹dzê)

- Oni nami rz¹dz¹

za nasze pieni¹dze.

PRZYPOMNIENIE

Mo¿e mi nie dadz¹
niektórzy po pysku

Za to ¿e przypomnê
zjawisko „wyzysku”.

Zaszczepiony jednak
jestem niepokojem

¯e nam powróci³o
pewnie wraz z ustrojem.

LEWICA

Sprawom pracy s³u¿y³a
na przestrzeni dziejów,

Dzisiaj jest azylem
lesbijek i gejów.

PARADOKS

Kobiety wol¹ kwiaty
te z targu ni¿ na ³¹ce

Cenione tym wiêcej
im bardziej zwisaj¹ce.

KWIATEK

Znana jest wszystkim
ta przyczyna

¯e lew nam kwiatka
przypomina;

A zw³aszcza
Jego paszcza.

1.06.2008 r.

CELE:
· popularyzacja sportu masowego,
· popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji,
· promocja gminy Sêdziszów M³p.,

ORGANIZATORZY:
· Burmistrz, Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.,
· Gimnazjum, Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdz.,
· GSZS „Sêdzisz” w Sêdziszowie M³p.
· MGOK w Sêdziszowie M³p.,

TERMIN I MIEJSCE:
· 13 CZERWCA 2OO8 r. (pi¹tek), godz. 17.OO
· Rynek w Sêdziszowie M³p.

ZG£OSZENIA:
· 13. czerwca 2008 r. w godzinach 16.00-16.45 w Szkole Podstawowej nr

2 w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 9
START POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

· 17.00 - klasy I - II SP dziewczêta i ch³opcy ok. 300 m,
· 17.10 - klasy III - IV SP dziewczêta i ch³opcy ok. 600 m,
· 17.20 - klasy V - VI SP dziewczêta ok. 1000 m,
· 17.35 - klasy V - VI SP ch³opcy ok. 1000 m,
· 17.50 - dekoracja zwyciêzców z SP
· 18.00 - klasy gimnazjalne dziewczêta ok. 1200 m,
· 18.20 - klasy gimnazjalne ch³opcy ok. 1200 m,
· 18.45 - bieg g³ówny w tym szko³y ponadgimnazjalne ok. 3500 m

(w biegu g³ównym mog¹ startowaæ zawodnicy, którzy ukoñczyli
16 lat i posiadaj¹ aktualne badania lekarskie. Niepe³noletni
musz¹ posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców.)

NAGRODY:
· za miejsca 1 - puchary
· za miejsca 1-6 dyplomy,
· za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA:
· zawody odbêd¹ siê zgodnie z regulaminem biegów ulicznych,
· uczestnicy biegu g³ównego otrzymuj¹ numer startowy,
· organizator zapewnia opiekê medyczn¹, ale nie ubezpieczenie zawodników,
· zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ,
· zawodnicy niepe³noletni w biegu g³ównym musz¹ posiadaæ pisemn¹ zgodê

rodziców,
· interpretacja powy¿szego regulaminu nale¿y do organizatora.
· dojazd na zawody dla uczestników ze Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów

zapewnia organizator po wczeœniejszym zg³oszeniu udzia³u w zawodach
w terminie do dnia 9.06.2008r. (poniedzia³ek)

- Szko³y Podstawowe - p. Grzegorz Wolak, Gimnazja - p. Wojciech
Sieros³awski. Limit zabezpieczaj¹cy dojazd dla szkó³ podstawowych wy-
nosi max 4 os. w ka¿dej kategorii

INFORMACJE DODATKOWE:
· Grzegorz Wolak tel. 664 186 605

REGULAMIN

IV ULICZNEGO BIEGU „SÊDZISZA”
pod patronatem

BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.
ORGANIZOWANEGO W RAMACH „DNI SÊDZISZOWA M£P.”
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