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1. Z wszystkich sesji Rady Miejskiej dwie s¹
najwa¿niejsze: pierwsza to tak zwana se-
sja „podatkowa”, która nak³ada na miesz-
kañców obci¹¿enia finansowe i druga,
zwana bud¿etow¹, która planuje docho-
dy i wydatki gminy w danym roku bud¿e-
towym. Ta w³aœnie odby³a siê w dniu 26
lutego tego roku. Od pewnego czasu wszy-
scy mieszkañcy mog¹ wszystkie projekty
uchwa³ , które s¹ przedk³adane radnym,
znaleŸæ na stronie internetowej sêdziszow-
skiego urzêdu. Niemniej w kilku zdaniach
chcê wspomnieæ o tegorocznym bud¿e-
cie. Po stronie planowanych dochodów
zosta³a zapisana kwota prawie 47 milionów
z³otych. Te dochody to przede wszystkim
subwencje (oœwiatowa, wyrównawcza i
równowa¿¹ca) w wysokoœci 23 mln z³, na
drugim miejscu wp³ywy z tytu³u podatków
od osób prawnych i osób fizycznych w
kwocie prawie 13 mln z³, dotacje celowe z
bud¿etu pañstwa – oko³o 9 mln z³, czy wp³y-
wy ze sprzeda¿y mienia komunalnego (ok.
750 tys. z³). Dochody bêd¹ oczywiœcie uza-
le¿nione od wielu czynników, min. od kon-
dycji naszej gospodarki, a w œlad za tym
œci¹galnoœci podatków, czy te¿ mo¿liwoœci
pozyskania œrodków unijnych.
Wydatki w naszej gminie na rok 2009 za-
planowano w kwocie 53 mln z³. Najwiêksz¹
kwotê gmina przeznaczy na funkcjonowa-

nie naszej oœwiaty – 44% bud¿etu, opiekê
spo³eczn¹ – 19% i modernizacjê dróg –
10%. Z najwa¿niejszych inwestycji trzeba
wymieniæ budowê kanalizacji sanitarnej
(Krzywa, Kawêczyn i Borek Wielki), budo-
wê wodoci¹gu w Szkodnej, ale te¿ moder-
nizacjê dróg i ulic gminnych w technolo-
gii bitumicznej. W gminie przybêdzie na-
stêpna sala gimnastyczna – tym razem przy
szkole w Borku Wielkim . Zyskaj¹ zadasze-
nie trybuny na stadionie „Lechii”.
Bud¿et roku 2009 jest kontynuacj¹ realizo-
wanych w latach wczeœniejszych zadañ. Ma
to zapewniæ równomierny rozwój ca³ej
gminy. Bud¿et z za³o¿enia jest optymistycz-
ny i wierzê, ¿e zostanie pozytywnie zrealizo-
wany. Tym bardziej, ¿e wydatki inwestycyj-
ne siêgaj¹ 24% tegorocznego bud¿etu.

2. Kibice sêdziszowskiej „ Lechii” zasi¹d¹ w
rozpoczynaj¹cym siê sezonie na nowych
trybunach. Nie chc¹c odbieraæ im przy-
jemnoœci ogl¹dania meczów, II etap bu-
dowy trybun – zadaszenie – firma rozpocz-
nie w przerwie miêdzy rozgrywkami. Mam
tylko du¿¹ nadziejê, ¿e nadal w towarzy-
stwie czwartoligowych rywali. To nie ko-
niec inwestycji na stadionie. Gmina chce
w roku bie¿¹cym wykonaæ dokumentacjê
techniczn¹ na budowê oœwietlenia wzd³u¿
ul. Sportowej i na samym obiekcie stadio-
nu. Wszak stadion s³u¿y nie tylko pi³karzom
ale i mieszkañcom korzystaj¹cym z imprez
organizowanych przez gminê.

3. Nastêpna szko³a i miejscowoœæ doczeka
siê w bie¿¹cym roku nowej sali gimna-
stycznej. Tym razem w Borku Wielkim
powstaje obiekt sportowy o wymiarach
24/12 z zapleczem socjalnym i antresol¹
widokow¹. W roku poprzednim wykona-
ne zosta³y roboty ziemne i wylane funda-
menty a obecnie firma przyst¹pi³a do
budowy obiektu tak, by w jesieni tego roku
mo¿na by³o w sali toczyæ rozgrywki spor-
towe. Mam nadziejê, ¿e w nowo oddanej
sali gimnastycznej spotykaæ siê bêd¹ nie

tylko uczniowie tej szko³y, ale te¿ spor-
towcy z „Borkovii” i mieszkañcy wioski.

4. Wiele dróg w naszej gminie zosta³o od-
budowanych z funduszy pochodz¹cych
z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji a pozyskanych w ramach
œrodków powodziowych. W roku po-
przednim gmina z³o¿y³a wniosek na od-
budowê trzech dróg i w chwili obecnej
dosta³a promesê w wysokoœci 100 tys. z³.
na jedno z zadañ. Zasad¹ jest, ¿e do pozy-
skanych œrodków gmina musi do³o¿yæ
20%. Obecnie przygotowywany jest prze-
targ na modernizacjê drogi gminnej w
Zagorzycach Dolnych.

5. Zakoñczy³y siê zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP w ca³ej gminie. To
jedna z nielicznych organizacji, która zrze-
sza wszystkich chêtnych do niesienia po-
mocy innym. Stra¿acy – ochotnicy s¹ tam,
gdzie potrzebna jest ich obecnoœæ: przy
po¿arze, podczas powodzi, na festynie czy
uroczystoœciach koœcielnych b¹dŸ pañ-
stwowych. Dbaj¹ równie¿ o obiekty, w
których siê spotykaj¹. Na zebraniach roz-
mawiano o potrzebach finansowych na
zakup sprzêtu, mówiono o potrzebie wy-
miany mocno ju¿ zu¿ytego taboru samo-
chodowego. Tu jest widoczna poprawa
ot chocia¿by w postaci nowych samocho-
dów w Borku Wielkim i Zagorzycach
Górnych. Zosta³ te¿ zakupiony u¿ywany,
ale sprawny samochód dla OSP w Bêdzie-
myœlu. Dyskutowano tak¿e o wysokoœci
ekwiwalentu dla stra¿aków bior¹cych
udzia³ w akcjach bojowych, æwiczeniach
i szkoleniach. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem Rada Gminy w bud¿ecie zabez-
pieczy³a na ten cel odpowiednie fundu-
sze. To nowoœæ w naszych jednostkach i
trudno przewidzieæ jak bêdzie wygl¹da³a
realizacja. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e rok
obecny bêdzie ³askawy i wyjazdów do ak-
cji bojowych nie bêdzie. Wszystkim stra-
¿akom – ochotnikom dziêkuj¹c za ich
zaanga¿owanie i pracê spo³eczna w roku
poprzednim ¿yczê wyjazdów tylko na æwi-
czenia i szkolenia a ich rodzinom wyro-
zumia³oœci dla stra¿ackiej pasji.

6. Sêdziszowski dworzec od lat s³u¿y okolicz-
nym mieszkañcom nie tylko naszej gminy.
Wiele starañ dok³ada³y w³adze i mieszkañ-
cy, zw³aszcza zwi¹zani zawodowo z prac¹
na kolei, by jak najwiêcej poci¹gów zatrzy-
mywa³o siê na sêdziszowskiej stacji. Oczy-
wiœcie w tym równie¿ poœpieszne, ekspre-
sowe i intercity. Niestety w ubieg³ym roku
otrzymaliœmy informacjê, ¿e 6 poci¹gów
poœpiesznych nie bêdzie siê zatrzymywa³o
na naszej stacji. Mog³o to spowodowaæ
du¿e perturbacje dla u¿ytkowników
(uczniowie, pracownicy, podró¿ni) z do-
tarciem do pracy i szkó³ zlokalizowanych
w Rzeszowie, Dêbicy, Tarnowie… Maj¹c
na uwadze liczne interwencje mieszkañ-
ców, Gmina przyst¹pi³a do rozmów z PKP
na temat przywrócenia zawieszonych po-
ci¹gów poœpiesznych. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³
nam w tej sprawie p. Senator Zdzis³aw
Pupa. Wspólne dzia³anie doprowadzi³o do
skutecznego przywrócenia zatrzymywania
siê poci¹gów poœpiesznych na stacji w Sê-
dziszowie Ma³opolskim, a w odpowiedzi
na pismo gminy, PKP deklaruje wycofanie
siê z podjêtych wczeœniej decyzji. Tak wiêc
zgodne dzia³ania na rzecz dobra wspólne-
go przynios³o oczekiwane efekty.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

PUCHAR BURMISTRZA
SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO

W RAMACH „X PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STO£OWEGO”
I . Kategorie wiekowe:

Wspó³zawodnictwo rozgrywane bêdzie w szeœciu grupach wiekowych dla
dziewcz¹t i ch³opców oraz kobiet i mê¿czyzn (uczestników obowi¹zuje doku-
ment stwierdzaj¹cy datê urodzenia):

· do 13 lat (urodzeni w 1996 r. i m³odsi, tj. szko³y podstawowe),
· od 14-16 lat (urodzeni w latach 1993 – 1995, tj. gimnazja),
· od 17-19 lat (urodzeni w latach 1990 – 1992),
· od 20-44 lat (urodzeni w latach 1965 – 1989),
· 45 lat i powy¿ej (urodzeni w roku 1964 i starsi),
· osoby niepe³nosprawne.
II. Termin i miejsce Turnieju:

· 28 marca 2009 r. (sobota) – godz. 900
nowa hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
kat. do 13 lat (ch³opcy i dziewczêta), osoby niepe³nosprawne,

· 29 marca 2009 r. (niedziela) – godz. 900
nowa hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
pozosta³e kategorie.
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W „Biuletynie Sêdziszowskim” wielokrot-
nie pisaliœmy o tym wspania³ym cz³owieku,
ale z racji tego, i¿ nadal niewielu wie coœ
wiêcej o naszym bohaterze przypominam
najwa¿niejsze fakty zwi¹zane z jego ¿yciem i
dzia³alnoœci¹.

Tadeusz Czechowski pochodzi z rodzi-
ny wielkich patriotów. Dziadek, Jan Szwe-
ch³owicz by³ powstañcem styczniowym. Zo-
sta³ ranny, a nastêpnie zosta³ zes³any na 10
lat Syberiê, w pobli¿e Irkucka. Po ukazie
carskim o u³askawieniu przedosta³ siê do
Lwowa1 . Dziadek ze strony ojca, Emil Cze-
chowski równie¿ walczy³ w powstaniu stycz-
niowym (pod Kielcami). Po zakoñczeniu
walk przeniós³ przez granice z Austri¹ ran-
nego w³aœciciela ziemskiego pochodz¹cego
z Nockowej. Po przekroczeniu kordonu
obaj dotarli do Lubaczowa, gdzie ranny to-
warzysz móg³ leczyæ rany. Wróciwszy w oko-
lice Sêdziszowa M³p. wdziêczny pomóg³ panu
Emilowi nie tylko w sprawach materialnych

(przyj¹³ go do pracy w swoim maj¹tku), ale
i „uczuciowych”, gdy¿ ten poœlubi³ córkê
gajowego z Krzywej – Kazimierê Cis³o. Pañ-
stwo Czechowscy jakiœ czas mieszkali w Dy-
nowie, nastêpnie w Przemyœlu, by wreszcie
dotrzeæ do Lwowa – ówczesnej stolicy Gali-
cji2 . Z tego zwi¹zku narodzi³ siê Jan Emil
Czechowski, ojciec naszego pana Tadeusza.

Ojciec i bracia
Jan Emil Czechowski, zmobilizowany do

armii austriackiej w paŸdzierniku 1916 roku,
walczy³ w Serbii, w Czarnogórze (Montene-
gro), we W³oszech nad rzek¹ Isonzo. We
W³oszech dosta³ siê do niewoli i na ochotni-
ka zg³osi³ siê do tworzonej we Francji Armii
Polskiej. Wst¹pi³ do 1. Pu³ku Strzelców Pol-
skich w sk³adzie 2. Dywizji Strzelców Polskich
w Armii Hallera. Po przysiêdze z³o¿onej w
Santa Maria Capua Vetere walczy³ nad rzek¹
Aisne, niedaleko Reims. Ranny znalaz³ siê w
szpitalu, gdzie doczeka³ koñca Wielkiej
Wojny. W 1919 wraz z B³êkitn¹ Armi¹ pod
dowództwem gen. Józefa Hallera walczy³ na
froncie polsko- bolszewickim. W rejonie
Miñska Bia³oruskiego zosta³ znowu ranny,
nastêpnie by³ leczony w szpitalu w Mo³o-
decznej. Do domu we Lwowie dotar³ na
Bo¿e Narodzenie w 1921 r. Z czterech sy-
nów, w domu zasta³ tylko jednego: Tade-
usza Czechowskiego, ur. 27 marca 1916 r.
we Lwowie.

Kazimierz Czechowski – najstarszy syn
Jana Emila walczy³ w armii
austriackiej, by³ ¿o³nierzem
II Brygady Legionów. Po kry-
zysie przysiêgowym poprzez
Kaniów, Murmañsk dosta³
siê do Francji, gdzie jako po-
rucznik w 1. Dywizji Strzel-
ców Polskich walczy³ w 1918
roku na polach Szampanii
pod Saint Hillare. Ranny,
wraca³ do zdrowia w Pluaret
i w Vichy. W 1919 walczy³ ju¿
na ziemiach polskich z Ukra-
iñcami, nastêpnie w wojnie
polsko- bolszewickiej. Poleg³

w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 roku
pod Radzyminem3 .

Jan Czechowski, kolejny syn Jana Emila
Czechowskiego zgin¹³ w sierpniu 1914 roku
nad Dniestrem k. Halicza.4  Mia³ siedemna-
œcie lat, by³ si³¹ wcielony do armii austriackiej.

Roman Czechowski, trzeci syn Jana
Emila tu¿ po zdaniu matury, wbrew matce,
na ochotnika, poszed³ w maju 1920 roku
walczyæ za woln¹ ojczyznê. Wraz z ok. 320
uczniami klas licealnych i studentami, pod

Porucznik Tadeusz
Czechowski ps. „Paj¹k”

odznaczony Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski

18 grudnia w Pa³acu Belwederskim w Warszawie
por. Tadeusz Czechowski ps. „Paj¹k” zosta³ od-
znaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Ceremonii wrêczenia orderu do-
kona³, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyñskiego, Szef Biura Bezpie-
czeñstwa Narodowego W³adys³aw Stasiak (obec-
nie jest  ministrem w Kancelarii Prezydenta RP).

Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy przy 19 PP we Lwowie na Cytadeli (naprzeciw okien
stoi Tadeusz Czechowski).

(ci¹g dalszy na str. 8)

Roman Czechowski w 1917 r.

dowództwem kpt. rezerwy, B. Zaj¹czkowskie-
go stoczy³ w sierpniu 1920 roku (17 sierp-
nia) œmierteln¹ bitwê pod Zadwórzem. Te
„polskie Termopile” uratowa³y Lwów i w ja-
kimœ sensie Warszawê.5

Tadeusz Czechowski
– najm³odszy syn Jana Emila

Dzieciñstwo i przerwana edukacja
Tadeusz wychowywa³ siê jako jedynak:

w lwowskiej rodzinie, w której ci¹gle ¿y³y
sprawy i ludzie walcz¹cy za ojczyznê. Ojciec
czêsto chodzi³ z synem do Zwi¹zku Haller-
czyków mieszcz¹cego siê w lokalu „Gwiaz-
dy”, na ul. Franciszkañskiej.

Ukoñczy³  X Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza typu humanistycznego.6  W
1936 roku zda³ maturê. W latach 1936-37
uczêszcza³ do Szko³y Rezerwy przy 19 pp.
we Lwowie. Uzyska³ stopieñ kaprala pod-

Fot. El¿bieta Bura

Fot. JF
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U
roczystego otwarcia balu dokona³
ks. Krzysztof Gac – budowniczy no-
wopowsta³ego koœcio³a.

W imprezie wziê³o udzia³ ok. 220 osób z Sêdzi-
szowa i okolicznych miejscowoœci. Cudowna
atmosfera i wspania³y wystrój sali balowej „Sê-
dzisz”, robi³y niema³e wra¿enie na wszystkich
goœciach przyby³ych na ten Bal. Muzycy ze-
spo³u „Qattro” dbali o to, by wœród granych
popularnych przebojów ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Punktem kulminacyjnym im-
prezy by³ moment losowania spoœród biletów
wstêpu roweru górskiego i kamery video.

Wiele emocji budzi³a tak¿e licytacja
przedmiotów, wœród których wymieniæ na-
le¿y Pióro, D³ugopis Parkera i spinki do ko-

Bal Chrzeœcijañski

szuli z orze³kiem podarowane przez Prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego, ksi¹¿ki Pana
Czes³awa Ryszki ze specjaln¹ dedykacj¹, p³y-
ta Tomasza Kamiñskiego z dedykacj¹ oraz
obraz przedstawiaj¹cy postaæ œw. Mateusza
Ewangelisty - namalowany przez Parafiankê
i podarowany na licytacjê.

Zabawa by³a wspania³a. Czas min¹³
uczestnikom balu niepostrze¿enie. Po¿e-
gnalnego marsza orkiestra zagra³a o godz.
6.00 rano. Rozstaliœmy siê sie w doskona³ych
nastrojach zachowuj¹c wspomnienia z piêk-
nej towarzyskiej imprezy.

K. Szarek

W
 sierpniu minionego roku OSP Bê-
dziemyœl nawi¹za³a wspó³pracê z
Pani¹ Joann¹ Dachowsk¹-Gantevo-

ort zamieszka³¹ w Berlinie, która sprzedaje
oraz poœredniczy w zakupie samochodów po-
¿arniczych pochodz¹cych z niemieckich jed-
nostek stra¿y po¿arnej. Zaproponowana ofer-
ta samochodu Magirus Deutz 90M spe³nia³a
zarówno wymogi techniczne jak i cenowe.
Zakup w/w samochodu sfinansowany zosta³
w kwocie 17.000 z³ z bud¿etu Gminy Sêdzi-
szów M³p. oraz œrodków w³asnych jednostki
10.000 z³, na które sk³ada³y siê min. sprzeda¿
kalendarzy cegie³ek oraz œrodków pozyska-
nych od sponsorów z terenu Gminy.

W chwili obecnej samochód ten zosta³
uzbrojony w niezbêdn¹ armaturê wodn¹
oraz zamontowana zosta³a w nim radiosta-
cja Motorola M360. Posiada równie¿ w swo-
im wyposa¿eniu pompê szlamow¹ Honda
zakupion¹ w roku 2008 dziêki staraniom Za-
rz¹du Miejsko-Gminnego Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Sêdziszowie M³p.

Dominik Lorenc
Prezes OSP w Bêdziemyœlu

Nowy samochód stra¿aków z Bêdziemyœla

Fot. J. Maroñ

Tradycyjnie, w przedostatni¹ sobotê karnawa³u Stowarzyszenie „Pro Misericordia”  zorganizowa³o
bal, którego ide¹ by³a nie tylko wspólna zabawa, ale tak¿e wsparcie budowy Koœcio³a Bo¿ego
Mi³osierdzia.

Ks. Krzysztof Gac uroczyœcie otworzy³ bal.
Fot. (3) R. Cio³kosz

Od 14 stycznia 2009 r. jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bêdziemyœlu dysponuje samochodem
po¿arniczym Magirus Deutz 90M 6.6, masa ca³kowita 6500 kg, zbiornik 800 l wody, 200 l piany,
zabudowa oraz autopompa Magirus o wydajnoœci 800 l/min przy 8 bar, 2x szybkie natarcie po
25 m, szeœcioosobowy. Zast¹pi³ on Star-Jelcza 25 z roku 1974.
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O
rganizatorem spotkania w sali lustrza-
nej sêdziszowskiego Domu Kultury by³
zarz¹d Zwi¹zku Emerytów i Rencistów

w Sêdziszowie M³p. Organizacja liczy obec-

Emeryci na spotkaniu noworocznym
We wtorek, 10 lutego,

cz³onkowie sêdziszow-
skiego oddzia³u

Zwi¹zku Emerytów
Rencistów

i Inwalidów spotkali siê
po raz pierwszy

w nowym roku aby
odznaczyæ zas³u¿onych

dzia³aczy zwi¹zku.
Spotkanie po³¹czone

by³o z zabaw¹
karnawa³ow¹.

nie 160 cz³onków. S¹ to osoby, które nie pra-
cuj¹ ju¿ zawodowo. Zwi¹zek organizuje m.in.
wspólne wyjazdy, imprezy integracyjne, a
wszystko po to, by dobrze zagospodarowaæ

czas wolny emerytów. Obecnych na spotka-
niu noworocznym goœci: w³odarzy miasta i
wszystkich cz³onków zwi¹zku, przywita³a i z³o-
¿y³a ¿yczenia noworoczne przewodnicz¹ca
Oddzia³u Rejonowego ZERiI w Sêdziszowie
M³p., Jadwiga Basara. W trakcie spotkania
wrêczono odznaczenia i dyplomy dla zas³u-
¿onych dzia³aczy zwi¹zku. Oprócz tego, Za-
rz¹d Oddzia³u ZERiI w Sêdziszowie M³p. po-
stanowi³ odznaczyæ z³otymi odznakami ho-
norowymi za wybitne zas³ugi dla zwi¹zku
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³-
ba i Zastêpcê Burmistrza El¿bietê Œwiniuch.
Ceremonii wrêczenia odznak dokona³ obec-
ny na spotkaniu prezes Oddzia³u Okrêgu
PZERiI w Rzeszowie, Alfred Maczuga. Po
czêœci oficjalnej spotkania, rozpoczê³a siê
zabawa karnawa³owa. Do tañca przygrywa³
zespó³ „Fantast” z Dêbicy. Emeryci po raz
kolejny udowodnili, ¿e potrafi¹ bawiæ siê
œwietnie. M. Idzik
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1. Uchwa³a w sprawie zmiany zakresu wyko-
nywania Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego pn. „Rozwój infrastruktury tech-
nicznej na terenie gminy Sêdziszów M³p.”.
Radni postanowili o wstrzymaniu wyko-
nania zadania pn. Budowa dróg gmin-
nych wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ na
osiedlu budownictwa mieszkaniowego
(na tzw. trójk¹cie) oraz przebudow¹ ul.
S³onecznej w Sêdziszowie M³p.

2. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rzeszów.
Postanowiono udzieliæ pomocy finanso-
wej dla Gminy Rzeszów w formie dotacji
celowej w wysokoœci 4.000 z³ z przezna-
czeniem na dofinansowanie kosztów
utrzymania Izby WytrzeŸwieñ.

3. Uchwa³a w sprawie udzielenia dotacji dla
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Rada udzieli³a dotacji w wysokoœci 60.000 z³
dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczy-
cach z przeznaczeniem na zakup sprzêtu
medycznego dla oddzia³u neurologiczne-
go Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie M³p.

4. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie umowy dotycz¹cej utrzymania
i wykorzystania czêstotliwoœci z zakresu
3600-3800 MHz, w ramach Radiowej Sie-
ci Szerokopasmowej WiMAX.
Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie umowy
z Gmin¹ Miasto Dêbica (Liderem Pro-
jektu) w sprawie realizacji przedsiêwziê-
cia dotycz¹cego utrzymania i wykorzysta-
nia czêstotliwoœci z zakresu 3600-3800
MHz, w ramach Radiowej Sieci Szeroko-
pasmowej WiMAX. Ponadto postanowio-
no o przeznaczeniu kwoty 1.170,96 z³ na
roczn¹ op³atê za prawo do dysponowa-
nia t¹ czêstotliwoœci¹ w 2009 r.

5. Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy na
2009 r.
Dochody bud¿etu ustalono w wysokoœci
46.691.468 z³, natomiast wydatki zamkn¹
siê kwot¹ 53.492.648 z³. Zród³em sfinanso-
wania deficytu bud¿etowego w wysokoœci
6.801.180 z³ bêdzie emisja obligacji gmin-
nych. Najwiêcej wydatków z bud¿etu za-
anga¿owanych zosta³o na oœwiatê, bo a¿
44% (23,6 mln z³), drug¹ pozycjê po stro-
nie wydatków stanowi pomoc spo³eczna –
19% (10,2 mln z³), a trzeci¹ œrodki na dro-
gi – 11% (6,1 mln z³). Tegoroczny bud¿et
zabezpiecza realizacjê wielu inwestycji,
³¹cznie planuje siê na nie 24% wydatków.

Plan wydatków wed³ug dzia³ów przedstawia
siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo – 2.247.230 z³, w

tym m.in.:
- budowa sieci wodoci¹gowej w Szkodnej

– 600.000 z³
- budowa kanalizacji sanitarnej w Borku

Wielkim – 200.000z³,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej

– 700.000 z³,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kawê-

czynie Sêdz. – 450.000 z³,
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê

elektryczn¹, gaz i wodê – 265.489 z³,

3. Transport i ³¹cznoœæ – 5.438.772 z³, w tym
m.in.:

- wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe
dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitumicz-
nej, zimowe utrzymanie) – 1.170.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Krzywa –
Porêby – 200.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Wolica Pia-
skowa –Potok – 150.000 z³,

- budowa mostu przez potok Budzisz w
ci¹gu drogi gminnej w Zagorzycach Gór-
nych (Ocha³ówka) – 440.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Bêdziemyœl
– Grudna – 400.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Cierpisz –
Zajezierze – 150.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Szkodna –
Dudkówka – 100.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Klêczany –
Majdan (tzw. poprzeczka) – 150.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Czarna Sêdz.-
Stara Wieœ – 150.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej Ruda – Za-
gacie – 150.000 z³,

- przebudowa drogi gminnej w Górze
Ropczyckiej – 50.000 z³,

- przebudowa ul. Koœciuszki, Szkarpowej i
Bednarskiej, etap I – 1.000.000 z³,

- przebudowa drogi ³¹cz¹cej ul. Fabryczn¹
z ul. S³oneczn¹ – 600.000 z³,

- przebudowa chodnika przy ul. Mickie-
wicza (strona po³udniowa) – 100.000 z³,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa
dla zadania „Budowa ul. zbiorczej od skrzy-
¿owania z ul. Fabryczn¹ do skrzy¿owania z
ul. S³oneczn¹” – 53.300 z³,

- dokumentacja projektowo-techniczna
na budowê ul. 1 KZ w Sêdziszowie –
55.000 z³,

- przebudowa „Centrum Ratuszowego” w
Rynku w Sêdziszowie M³p. pod potrzeby
komunikacyjne i kulturowe – 450.000 z³.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 210.824 z³,
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa – 421.750 z³, w tym

m.in.:
- plany zagospodarowania przestrzenne-

go w Bêdziemyœlu, Borku Wielkim i Gó-
rze Ropczyckiej – 128.750 z³,

- przebudowa budynku pogrzebowego na
cmentarzu komunalnym w Sêdziszowie
M³p. – 150.000 z³,

- ogrodzenie cmentarza komunalnego w
Sêdziszowie M³p. od strony zachodniej –
68.000 z³.

6. Administracja publiczna – 4.034.106 z³,
7. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa – 3.664z³.

8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa – 171.036 z³, w tym m in.:

- ekwiwalent dla stra¿aków z jednostek
OSP – 30.000 z³

9. Wydatki zwi¹zane poborem podatków
od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej – 130.000 z³

10.Obs³uga d³ugu publicznego – 451.500 z³,
11.Ró¿ne rozliczenia – 510.000 z³,

12.Oœwiata i wychowanie – 23.311.902 z³
(przy subwencji oœwiatowej w wysokoœci
14.925.938 z³) w tym m.in.:

- utrzymanie szkó³ podstawowych –
13.817.320 z³ w tym m.in.:
· termomodernizacja budynków oœwia-

towych w Zagorzycach Dolnych –
137.555 z³, w Boreczku – 158.950 z³,
Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – 298.980 z³,

· rozbudowa czêœci dydaktycznej SP w
Borku Wielkim wraz z budow¹ sali
gimnastycznej – 2.105.000 z³,

· remonty bie¿¹ce – 220.000 z³
- utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych w

szko³ach podstawowych – 574.068 z³,
- utrzymanie przedszkoli – 1.602.287 z³,
- utrzymanie gimnazjów – 5.305.850 z³,
- utrzymanie zespo³u ekonomiczno-admi-

nistracyjne szkó³ – 648.088 z³,
- utrzymanie sto³ówek szkolnych – 585.238 z³,
13.Ochrona zdrowia – 277.580 z³, w tym m. in.:
- dotacja celowa dla Zak³adu Opieki Zdro-

wotnej w Ropczycach na zakup sprzêtu
medycznego do Szpitala Powiatowego w
Sêdziszowie M³p. – 60.000 z³,

- przeciwdzia³anie alkoholizmowi –
209.000 z³,

14.Pomoc spo³eczna – 10.164.159 z³, w tym
m.in.:

- œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spo³ecznego – 7.731.400 z³,

- zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
691.100 z³

- oœrodek pomocy spo³ecznej – 879.594 z³,
15.Edukacyjna opieka wychowawcza –

276.801 z³, w tym m. in.:
- œwietlice szkolne – 123.127 z³,

16.Gospodarka komunalna i ochrona œro-
dowiska – 1.103.635 z³ w tym m. in.:

- dokumentacja na budowê oœwietlenia
przy ul. Ksiê¿omost i ul. Sportowej w Sê-
dziszowie M³p., w Wolicy £ugowej-Pod-
las i w Zagorzycach Dolnych – 45.000 z³,

- budowa oœwietlenia ulicznego w Szkod-
nej – 60.000 z³,

17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego – 3.361.000 z³, w tym m. in.:

- przebudowa Domu Ludowego w Czar-
nej Sêdz. – 730.000 z³,

- przebudowa Domu Ludowego w Bêdzie-
myœlu – 582.000 z³,

- przebudowa Domu Ludowego w Borku
Wielkim – 629.000 z³,

18.Kultura fizyczna i sport – 1.113.200 z³, w
tym m. in.:

- przebudowa trybun na stadionie w Sê-
dziszowie M³p., etap II (wykonanie zada-
szenia) – 539.200 z³,

- budowa zespo³u boisk ORLIK 2012 z
budynkiem szatniowo-sanitarnym –
334.000 z³,

- dokumentacja oœwietlenia Oœrodka Spor-
tu i Rekreacji w Sêdziszowie M³p. –
20.000 z³.

6. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-
œci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2009 r.
Postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bu-
d¿ecie Gminy na 2009 r. w ³¹cznej kwo-
cie 1.524.000 z³, w tym na przebudowê

XXII Sesja Rady Miejskiej
Na Sesji zwanej potocznie bud¿etow¹ Rada Miejska w dniu 26 lutego 2009 r. uchwali³a bud¿et gminy
na 2009 r. Oprócz bud¿etu przyjêto jeszcze 17 innych uchwa³.

´
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ulicy Koœciuszki, Szkarpowej i Bednarskiej
w Sêdziszowie M³p.” – 824.000 z³ oraz
700.000 z³ na przebudowê drogi gmin-
nej w Bêdziemyœlu (Grudna).

7. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia przy-
chodów i wydatków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 r.
Œrodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie
ze œrodowiska i administracyjnych kar pie-
niê¿nych wymierzanych i przekazywanych
przez Urz¹d Marsza³kowski w wysokoœci
105.000 z³ przeznaczone zostan¹ na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-tech-
nicznej kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdz.

8. Uchwa³a w sprawie okreœlenia zasad wy-
dzier¿awiania, wynajmowania nierucho-
moœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata lub na czas
nieoznaczony.
Rada wyrazi³a zgodê na zawieranie umów
dzier¿awy i najmu nieruchomoœci na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony
bez trybu przetargowego w przypadkach:
1) wydzier¿awiania, wynajmowania nieru-

chomoœci gminnym osobom prawnym
na cele zwi¹zane z ich dzia³alnoœci¹,

2) wydzier¿awiania gruntów rolnych wy-
korzystywanych na cele rolnicze,

3) przed³u¿enia czasu trwania umów ju¿
zawartych z dotychczasowymi dzier-
¿awcami, najemcami lub ich nastêp-
cami prawnymi pod warunkiem, ¿e
nie zalegaj¹ z nale¿nymi op³atami i
u¿ytkuj¹ przedmiot umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

4) zawierania umów najmu nieruchomo-
œci na potrzeby umieszczenia reklamy,
urz¹dzeñ nadawczo-przekaŸnikowych.

9. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci
op³at za miejsca na cmentarzu komunal-
nym w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Ustalone zosta³y op³aty cmentarne wno-
szone na okres 20 lat w nastêpuj¹cych
wysokoœciach:
1. plac cmentarny pod grób ziemny jed-

noosobowy dla doros³ych o wymia-
rach do: 1,3 m x 2,0 m – 150,00 z³

2. plac cmentarny pod grób ziemny dwu-
osobowy w pionie o wymiarach do:
1,3 m x 2,0 m – 200,00 z³

3. plac cmentarny pod grób ziemny dwu-
osobowy w poziomie o wymiarach do:
2,8m x 2,0m – 300,00 z³

4. plac cmentarny pod grobowiec jed-
noosobowy o wymiarach do: 1,5 m x
2,2m – 350,00 z³

5. plac cmentarny pod grobowiec dwu-
osobowy w pionie o wymiarach do:
1,5m x 2,2m- 400,00 z³

6. plac cmentarny pod grobowiec dwu-
osobowy w poziomie o wymiarach do:
3,0 m x 2,2 m – 600,00 z³

7. plac cmentarny pod grobowiec czte-
roosobowy w pionie o wymiarach do:
3,0 m x 2,2 m – 700,00 z³

8. plac cmentarny pod grobowiec czte-
roosobowy w poziomie o wymiarach
do: 5,8m x 2,2m -1 200,00 z³

9. plac cmentarny pod grób ziemny dla
dzieci do 12 lat – 100,00 z³

10.plac cmentarny pod grobowiec dla
dzieci do 12 lat – 200,00 z³

10.Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-

nia Problemów Alkoholowych na 2009 r.
W programie okreœlone zosta³y dzia³ania
profilaktyczne, które obejmuj¹:

� prowadzenie i finansowanie bie¿¹cej
dzia³alnoœci „Punktu informacyjno-kon-
sultacyjnego” dla osób uzale¿nionych od
alkoholu oraz ich rodzin,

� prowadzenie i utrzymanie „Œwietlicy socjo-
terapeutycznej”, doposa¿enie jej w pomo-
ce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ
grupy AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA,

� wspó³pracê z Klubem Abstynenta „PRO
FUTURO” w Ropczycach,

� wspó³pracê z Kuratorskim Oœrodkiem
Pracy z M³odzie¿¹ z siedzib¹ w Sêdziszo-
wie M³p. powo³anym przez S¹d Rejono-
wy w Ropczycach, obejmuj¹cym dzia³al-
noœci¹ profilaktyczno-wychowawcz¹,
opiekuñcz¹ i dydaktyczn¹ dzieci i m³odzie¿
ze szkó³ z terenu gminy Sêdziszów M³p.,

� prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ spor-
towych dla dzieci i m³odzie¿y w placów-
kach oœwiatowych, klubach sportowych,

� doposa¿enie w sprzêt sportowy placówek
oœwiatowych, w których prowadzone s¹
pozalekcyjne zajêcia sportowe w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej,

� podejmowanie interwencji w przypadku
z³amania zakazu sprzeda¿y alkoholu nie-
letnim, nietrzeŸwym,

� kontrolê punktów sprzeda¿y napojów al-
koholowych w zakresie przestrzegania za-
sad i warunków korzystania z zezwolenia.

Na realizacjê programu przeznaczono kwo-
tê 209.000 z³, która pochodzi z zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
11.Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminne-

go Programu Przeciwdzia³ania Narko-
manii na 2009 r.
W przyjêtym przez Radê programie za-
warte s¹ zdania zwi¹zane z zapobiega-
niem narkomanii. Program obejmuje
miêdzy innymi dzia³alnoœæ informacyjn¹,
edukacyjn¹, i szkoleniow¹ oraz koordy-
nowanie dzia³añ terapeutycznych i po-
strehabilitacyjnych. Na realizacjê progra-
mu przewidziano kwotê 4.580 z³.

12.Uchwa³a w sprawie przyjêcia Gminnego
Programu Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na 2009 r.
Celem programu przyjêtego przez Radê
jest:

� zmniejszenie skali zjawiska przemocy w
rodzinie, zwiêkszenie skutecznoœci
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i
dostêpnoœci pomocy,

� zmiana postaw mieszkañców oraz pod-
noszenie wra¿liwoœci spo³ecznej wobec
przemocy w rodzinie,

� zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ inter-
wencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie,

� prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej
i edukacyjnej zmierzaj¹cej do zapobie-
gania powstawaniu zjawiska przemocy,

� rozbudowa bazy s³u¿¹cej niesieniu pomo-
cy dla ofiar przemocy w rodzinie,

� tworzenie warunków do zdrowego, bez-
piecznego stylu ¿ycia.

Realizacja programu nast¹pi poprzez:
� wdro¿enie procedur monitorowania i

interwencji w sprawach zwi¹zanych ze
zjawiskiem przemocy,

� organizowanie szkoleñ i kursów s³u¿¹-
cych podniesieniu kompetencji w zakre-

sie zagadnieñ zwi¹zanych z przeciwdzia-
³aniem przemocy w rodzinie,

� wspó³pracê z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Ropczycach oraz z
Powiatowym Oœrodkiem Interwencji Kry-
zysowej w Lubzinie w zakresie: zapewnie-
nia ca³odobowego schronienia osobom
doznaj¹cym przemocy, poradnictwa
prawnego, psychologicznego, socjalne-
go i pedagogicznego.

13.Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia Dyrek-
tora Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej.
Rada upowa¿ni³a Pani¹ Irenê Lewick¹ –
Dyrektora Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli Gminy Sêdziszów M³p. do za³atwia-
nia indywidualnych spraw z zakresu po-
mocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszka³ych na tere-
nie Gminy Sêdziszów M³p.

14.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowoœci Borek Wielki na
lata 2009-2015.

15.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowoœci Bêdziemyœl na lata
2009-2015.

16.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowoœci Czarna Sêdziszow-
ska na lata 2009-2015.

17.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowoœci Krzywa na lata
2009-2015.
Plany te s¹ dokumentem koniecznym do
ubiegania siê o œrodki unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

18.Uchwa³a w sprawie odst¹pienia od sporz¹-
dzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu górniczego
„Cierpisz” oraz „Czarna Sêdziszowska – 1”.
Rada uzna³a za nieznaczne przewidywa-
ne szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowi-
sko terenów górniczych „Czarna Sêdzi-
szowska-1” i „Cierpisz” na podstawie
przed³o¿onej oceny wp³ywu na œrodowi-
sko terenów górniczych opracowanej
przez bieg³ego z listy Wojewody.

W porz¹dku obrad znajdowa³y siê jeszcze
projekt uchwa³:
� w sprawie nieodp³atnego przeniesienia

w³asnoœci budynku, w którym obecnie
znajduje siê filia Wojewódzkiej Bibliote-
ki Pedagogicznej w Sêdziszowie M³p., na
rzecz Województwa Podkarpackiego,

� w sprawie uznania za bezzasadne wezwa-
nia Pani Heleny Schab zam. Ropczyce,
do zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Sê-
dziszowie M³p. Nr XVII/156/08 z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 1/2008 terenu osie-
dla mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p.
przy ul. Weso³ej, ale radni postanowili o
skierowaniu tych uchwa³ do zaopiniowa-
nia przez Komisje Rady.
Ponadto Rada wys³ucha³a sprawozdania

Pana Bogus³awa Œwidra – Przewodnicz¹cego
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych z realizacji w 2008 r. Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Sêdziszowie M³p.
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chor¹¿ego. Po manewrach w Troœciañcu ju¿
by³ plutonowym.

Nastêpnie studiowa³ na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Utalentowany student otrzyma³  ofertê od
prof. Halbana pozostania na uczelni jako
asystent. Niestety zbli¿a³a siê wojna i trzeba
by³o myœleæ o sprawach kraju, pozostawiæ
marzenia o naukowej karierze.

Walka w 1939 r.
30 sierpnia 1939 r. zosta³ powo³any do 5

Kresowej Dywizji Piechoty. Ostatecznie wal-
czy³ w 19 pp. „Orl¹t Lwowskich”. Zosta³ za-
stêpc¹ dowódcy 2 Plutonu Karabinów Ma-
szynowych w 2 batalionie pierwszego rzutu
mobilizacyjnego 19 pp. W kampanii pu³k
by³ podporz¹dkowany GO gen. Micha³a Ka-
raszewicza-Tokarzewskiego. Po raz pierwszy
wzi¹³ udzia³ w boju 12 i 13 wrzeœnia we wsi
Ciekowice, po³o¿onej oko³o 1 km od Wis³y
miêdzy przedmieœciem P³ocka, a Radzikiem
i Dobrzykowem, gdzie 1 i 2 batalion poniós³
du¿e straty. Nastêpnie, os³aniaj¹c Armiê Po-
znañ i Armiê Pomorze walczyli w rejonie
Gostynina, G¹bina, Kowela, w Sannikach, a
potem pod Sochaczewem. 14/15 wrzeœnia
oddzia³ stoczy³ zaciêty bój niedaleko £¹cka,
dziêki czemu Armia Poznañ wycofa³a siê w
kierunku na Warszawê. 19 wrzeœnia zaata-
kowano Sochaczew i przejœciowo zajêto mia-
sto. Odparci, próbowali forsowaæ Bzurê (w
okolicach miasta). Uszli i z silnym oddzia-
³em przedostali siê na obrze¿e Puszczy Kam-
pinoskiej. Pod O¿arowem Tadeusz Cze-
chowski dosta³ siê do niewoli niemieckiej.

przekroczy³ graniczny San. We Lwowie
mieszka³ na ulicy Wyspiañskiego 6. Mia³ tam
(we Lwowie) do wype³nienia misjê przeka-
zania pozdrowieñ dla Heleny Pokorny, sio-
stry genera³a Franciszka Altera. Niestety nie
by³ w stanie tego uczyniæ, gdy¿ pani Helena
by³a wtedy ju¿ prawdopodobnie na Wê-
grzech. Aby unikn¹æ wcielenia do Armii
Czerwonej, wst¹pi³ na trzeci rok Uniwersy-
tetu (teraz Pañstwowy Uniwersytet Ukraiñ-
ski im. Iwana Franki). Wyk³ady odbywa³y siê
w jêzykach ukraiñskim i rosyjskim. Tadeusz
Czechowski nie w³ada³ zbyt biegle cyrylic¹,
wiêc mia³ spore trudnoœci ze zrozumieniem
przekazywanych treœci. W tym okresie m³o-
dzie¿ by³a bardzo aktywna, jednak dzia³a-
cze niepodleg³oœciowi musieli siê g³êboko
zakonspirowaæ. Co jakiœ czas s³ychaæ by³o o
wpadkach. Szczególnie niebezpieczni byli
niektórzy Ukraiñcy, którzy tak piêknie mó-
wili po polsku, nieraz nawet z krakowskim
akcentem, ¿e brani byli za swoich. Bywa³o,
¿e kiedy dowiedzieli siê czegoœ o polskim
podziemiu, donosili Sowietom. Równie¿ i
poœród innych nacji by³o du¿o prowokato-
rów. Obawiaj¹c siê represji ze strony sowiec-
kiej Tadeusz postanowi³ przekraœæ siê pod
okupacjê niemieck¹ do Generalnego Gu-
bernatorstwa. We Lwowie pozostali najbli¿-
si: matka, ojciec i narzeczona.

Po dotarciu do stolicy Generalnej Gu-
berni, do Krakowa, Tadeusz Czechowski
zamieszka³ w Katolickim Domu Akademic-
kim przy Placu Jab³onowskich. W³aœnie w
Krakowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w polskiej
konspiracji. Nad przybyszem ze Lwowa opie-
kê roztoczy³ prorektor ks. Dec. W 1941
roku, na dwa miesi¹ce przed póŸniejszym
atakiem na ZSRR Niemcy zajêli Dom Aka-
demicki, wiêc Tadeusz kolejny raz przez „zie-
lon¹ granicê” przedosta³ siê do Lwowa. ̄ ycie
po okupacj¹ radzieck¹ by³o koszmarem:

powszechna inwigilacja, zagro¿enie depor-
tacj¹, trudnoœci w zdobyciu podstawowych
artyku³ów. Ciekawostk¹ jest to, ¿e przez ca³¹
pierwsz¹ okupacjê sowieck¹ uda³o mu siê
przechowaæ rower: rozebrany na czêœci ,
ukryty w kilku miejscach, szczêœliwie unikn¹³
rekwizycji ze strony czerwonoarmistów.

22 czerwca 1941r. III Rzesza zaatakowa-
³a ZSRR. Lwowiacy pocz¹tkowo cieszyli siê z
przybycia Niemców, myœleli, ¿e bêdzie jak
za Niemców austriackich, za cesarza Fran-
ciszka Józefa I. Szczególnie ciep³o witali ich
Ukraiñcy, którzy widzieli w III Rzeszy sojusz-
nika w drodze do niepodleg³ej Ukrainy. Ta-
deusz w 1942 roku pracowa³ jako robotnik
magazynowy na stacji kolejowej Lwów- Par-
senkówka, gdzie zatrudniony by³ w sk³adni-
cy maszyn rolniczych i drobnicy ¿elaznej.
Po zaprzysiê¿eniu do AK skierowany zosta³
do dyspozycji szefa wywiadu Okrêgu Lwów
ppor. Mieczys³awa Borodeja ps. „Lis”. Na
stacji kolejowej razem z Zygmuntem Jerzow-
skim8  zbiera³ informacje o ruchach nie-
mieckich kolumn samochodowych, trans-
portów kolejowych z wojskiem i sprzêtem
wojskowym. Stara³ siê nadrobiæ zaleg³oœci w
pracy konspiracyjnej, gdy¿ jego ¿ona Izydo-
ra by³a ju¿ doœwiadczonym konspiratorem,9

dlatego kolportowa³ prasê podziemn¹, z na-
s³uchu stacji radiowych sporz¹dza³ notatki
o aktualnej sytuacji na froncie dla wydawa-
nego Biuletynu Informacyjnego „Wytrwa-
my“. Z pracy kolportera zrezygnowa³ ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo i zaj¹³ siê pro-
wadzeniem przerzutów ¿o³nierzy, mechani-
ków lotniczej s³u¿by naziemnej, do Rumu-
nii.

Akcja Burza
W drugiej po³owie lipca 1944 r. przeka-

zany zosta³ do dyspozycji por. Józefa Szy-
mañskiego, dowódcy sformowanej 2. kom-
panii 26. pp AK, z któr¹ wzi¹³ udzia³ w akcji
„Burza”. By³ w zgrupowaniu pod dowódz-
twem kpt. Jana Kozika (ps. „Karski“) Wypie-
rali Niemców z pó³nocno-zachodniej dziel-
nicy Lwowa, z ulic Górnej, Janowskiej, Gró-
deckiej, czêœciowo z Sygniówki a¿ po Kortu-
mow¹ Górê. Tam, wobec silnego ognia nie-
mieckiego, 26. pp ponosz¹c du¿e straty mu-
sia³ siê wycofaæ. Pod Kortumow¹ Gór¹
ochrania³ przeniesienie rannych do doraŸ-
nego punktu pomocy lekarskiej w budynku
Politechniki Lwowskiej, a po oczyszczeniu z
Niemców Œródmieœcia Lwowa i dzielnicy
£yczakowskiej do Szpitala œw. Zofii przy uli-
cy G³owiñskiego. 27 lipca 1944 roku AK
oswobodzi³a miasto od Niemców. 28 lipca
1944 r., po wejœciu Sowietów, w rejonie Góry
Stracenia nast¹pi³o rozwi¹zanie oddzia³u.
Zostali zwolnieni z przysiêgi i pozostawiono
im swobodê decydowania o sobie. Po roz-
wi¹zaniu zgrupowania, pan Tadeusz nie sko-
rzysta³ z zaproszenia dowództwa radzieckie-
go10  i razem z ¿on¹, pod¹¿y³ do Sêdziszowa
Ma³opolskiego.

Pocz¹tkowo ma³¿eñstwo Czechowskich
znalaz³o schronienie w Klasztorze OO. Ka-
pucynów. PóŸniej mieszkali u pañstwa Jasiñ-

Porucznik Tadeusz
Czechowski ps. „Paj¹k”
(ci¹g dalszy ze str. 3)

Tadeusz Czechowski wspomina:
Zatrudni³em siê jako pracownik magazynowy na stacji kolejowej Lwów – Parsenkówka w

Sk³adnicy Maszyn Rolniczych i Drobnicy ¯elaznej. Wykonywa³em pracê biurow¹, ale wynagra-
dzano mnie jako robotnika fizycznego.
Pracowa³em jako robotnik. Po zaprzy-
siê¿eniu do AK zbiera³em informacje o
ruchach niemieckich kolumn samocho-
dowych, transportów kolejowych z woj-
skiem i sprzêtem wojskowym. Kilkakrot-
nie wspó³organizowa³em i przeprowa-
dzi³em przerzuty przez granicê ru-
muñsk¹ polskich kurierów, wojskowych
i in¿ynierów.

Tadeusz Czechowski (z lewej) we Lwowie, podczas okupacji, wraz z
kolegami z AK: Janem Dyg¹ (w œrodku) i Romanem Kowalczykiem (z
prawej).

Znalaz³ siê w obozie przejœciowym
(oflag) w £owiczu.7

Uciek³ z niewoli. Przekrad³ siê do
Warszawy, stamt¹d, przy pomocy
bratowej, Zofii Czechowskiej za-
mieszka³ej na Muranowie przy ul.
G³owiñskiego, wyruszy³ w drogê po-
wrotn¹ do Lwowa. Poci¹giem doje-
cha³ do ¯urawicy, a nastêpnie pie-
szo przeszed³ do Ostrowa, gdzie
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skich, przy ulicy T. Koœciuszki 4, a nastêpnie
na ul. Szerokiej 5. Pan Tadeusz Czechowski
ukoñczy³ Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Wychowali troje wspania³ych
dzieci oraz pokolenia m³odzie¿y- wychowan-
ków Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych i Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdzi-
szowie M³p. Pan Tadeusz pracowa³ jako na-
uczyciel jêzyka niemieckiego w obu tych
placówkach. Czêsto t³umaczy³ grzecznoœcio-
wo teksty i doradza³ w sprawach prawnych.
By³ doradc¹ prawnym w spó³dzielczoœci i w
latach szeœædziesi¹tych opiekowa³ siê klubem
sportowym „Lechia“ w Sêdziszowie M³p. Do-
radza³ w sprawach prawnych.

Pañstwo Czechowscy pomagali w budo-
wie internatu ZSZ w Sêdziszowie M³p: cór-
ka Barbara projektowa³a przebudowê bu-
dynku przy ul. Szerokiej i doradza³a, jak
wykonaæ inwestycje systemem gospodar-
czym. Tadeusz czynnie dzia³a³ w Towarzy-
stwie Mi³oœników Ziemi Sêdziszowskiej.

Podczas zjazdu kolegów w Pary¿u w 1988r. Na zdjêciu Tadeusz Czechowski stoi pierwszy z prawej. W tle muzeum Wersal. Obok,
od lewej, profesorka historii (kuzynka min. Jêdrzejewicza) Emilia Ehrenkreutz- Kurdybachowa, Jerzy Wolf, Dobrowolski z ¿on¹
(przewodnik po Pary¿u), Bronis³aw Kriszczukaitis. Fot.Arch.

1 Zmar³ w 1916 r., pochowany we Lwowie na cmentarzu £yczakowskim
2 Pochowany zosta³ w ¯ó³kwi.
3 Do dzisiaj nie ustalono miejsca pochówku.
4 Miejsce pochówku nie jest znane.
5 Prawdopodobnie le¿y w zbiorowej mogile- kurhanie w Zadwórzu k.
Lwowa

6 W nastêpnym roku maturê zdawali ju¿ abiturienci liceum. W³aœnie
trwa³o wdra¿anie reformy oœwiaty ministra Jêdrzejewicza. Dotychczas
dzieci chodzi³y cztery lata do szko³y podstawowej, a nastêpnie osiem
lat do gimnazjum i po zdaniu matury, absolwenci mogli iœæ na uniwer-
sytet. Po ukoñczeniu szóstej klasy gimnazjum, mo¿na by³o iœæ do poli-
techniki.

7 Tadeusz Czechowski zerwa³ swoje dystynkcje i wystêpowa³ jako szere-
gowiec.

8 Ur.18.07.1919 r. zmar³ w Jaros³awiu jesieni¹ 2007r.
9 Izydora Tarnawska córka Izydora i Marii z d. Krzy¿anowska, urodzona
30.09. 1917 r. w Barszczowicach pow. Lwów. W latach 1934- 38 przesz³a
przeszkolenie z zakresu ogólnowojskowego z inspiracji organizacji PWK
do Obrony Kraju, wiosn¹ 1939r. ukoñczy³a kurs radiotelegrafistek, zor-
ganizowany przez PWK Warszawa. Wspó³pracowa³a z siostr¹ Janin¹ Tar-
nawsk¹ ps. „Eleonora”- referentk¹ WSK w Komendzie Okrêgowym
ZWZ-AK Stanis³awów oraz z kpt. W³adys³awem Hermanem ps. „Glo-
bus”(zginê³a w momencie aresztowania przez NKWD w lutym 1945r.
na skutek po³kniêcia cyjankali). Izydora Tarnawska we wrzeœniu 1939r.
by³a ³¹czniczk¹ z polecenia Komendy PWK na obrze¿ach Pó³nocno-
zachodnich dzielnic Lwowa, by³a równie¿ sanitariuszk¹. W grudniu
1939 r. w Sekcji Kobiet ZWZ prowadzi³a zbiórkê odzie¿y cywilnej dla
ukrywaj¹cych siê oficerów WP oraz wyszukiwa³a dla nich kwatery. Dzia-
³alnoœæ wstrzymana  z rozkazu ZWZ wobec deportacji i aresztowañ
dokonywanych przez NKWD oraz powszechnej apatii wœród lwowian.
Do rozwi¹zania PCK równie¿ wspó³pracowa³a z t¹ organizacj¹. Po ataku
Niemiec na ZSRR w 1941r. w AK we Lwowie i Ma³opolsce Wschodniej.
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Rodzina Czechowskich w Sêdziszowie M³p. (1945 r.)

Pan Tadeusz Czechowski po latach do-
czeka³ siê wolnej Polski. Dwukrotnie odzna-
czony Medalem Wojska Polskiego (m.in. w
1948r.) i Krzy¿em Armii Krajowej w 1975 r.
oraz Medalem za Udzia³ w Wojnie Obron-
nej w 1939 roku, w 1982r. Uhonorowany
Odznak¹ Weterana Walk o Niepodleg³oœæ
w 1995r. W lipcu 2008 roku Prezydent RP
Lech Kaczyñski przyzna³ mu za szczególne
zas³ugi Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski.

5 wrzeœnia 2000 roku uzyska³ nominacjê
na stopieñ porucznika. Samotnie mieszka
w Sêdziszowie M³p.i ci¹gle aktywnie dzia³a
w naszym œrodowisku.

Jan Flisak

Przynale¿a³a do lwowskiego Obwodu AK- Œródmieœcie. Zaprzysiê¿ona
przez kpt. rez. W³adys³awa Hermana PS. „Globus” w kwietniu 1942r.
jako ³¹czniczka po PS. „Marianna”. Zajmowa³a siê m.in. kolporta¿em
prasy podziemnej, prowadzeniem nas³uchu audycji nadawanych przez
BBC Londyn, z których przygotowa³a notatki do wydawanych komuni-
katów w formie gazetki. Od 1943r. do kwietnia 1944 r. Dzia³a³a w sekcji
informacyjno- wywiadowczej: zbiera³a dane o przemieszczaniu siê nie-
mieckich oddzia³ów na trasach kolejowych i drogowych na front wschod-
ni. Dane wywiadowcze przekazywa³a (za poœrednictwem ³¹czniczek)
do szefa por. M. Borodeja ps. „Lis”. Dane zebrane przez „Mariannê”
sprawdzane by³y w rejestrze transportów przez kolejarza Zygmunta
Je¿owskiego, zatrudnionego w parowozowni na Dworcu G³ównym we
Lwowie. (mia³ on dostêp do rejestrów ze wzglêdu na powi¹zania ze
s³u¿b¹ kolejow¹). Uda³o jej siê zdobyæ dla AK powielacz oraz wojskowy
aparat nadawczo- odbiorczy ze sk³adu warsztatów naprawczych na stacji
kolejowej Lwów- Parsenkówka. Od po³owy  czerwca 1944r. prowadzi³a
zbiórkê lekarstw, opatrunków, medykamentów. Z koñcem lipca 1944r.
po wejœciu sowietów wraz z mê¿em, Tadeuszem Czechowskim, (sama w
ci¹¿y) uciek³a do Sêdziszowa M³p. W jednym z rozkazów Obwodu AK-
Dzielnica Zachodnia Lwowa zosta³a wyró¿niona, wstêpnie zatwierdzo-
na do odznaczenia. W Sêdziszowie M³p. by³a nauczycielk¹ j. polskiego
i j. rosyjskiego w Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum im. Ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p.(kolejno Pañstwowym Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym), nastêpnie od 1950r. w Liceum Sztuk Plastycznych w Sêdziszo-
wie M³p. , od 1961r. zastêpca dyrektora, a od 1966 dyrektorka tej
szko³y. Wzór g³ównej bohaterki powieœci pt. „Palenisko”. Zmar³a
15.11.1999 r. Odznaczona Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em Obrony
Lwowa, Odznak¹ Walk o Niepodleg³oœæ, Z³otym Medalem Zas³ugi, Krzy-
¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i in.: Na podstawie
dokumentów.

10 Oficerów AK zaproszono na uroczyste przyjêcie, po czym NKWD wszyst-
kich aresztowa³.
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Jubileuszowa uro-
czystoœæ odby³a siê w
sali widowiskowej sêdzi-
szowskiego domu kul-
tury w dniu 27. lutego.
Zaszczycili j¹ swoj¹
obecnoœci¹: Senator
RP Zdzis³aw Pupa,
Pose³ na Sejm RP Zbi-
gniew Chmielowiec, O.
Micha³ Draus – gwar-
dian klasztoru oo. Ka-
pucynów, Stanis³aw Zie-
miñski – Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego, Marek Jastrzêbski – Dyrek-
tor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, podinsp. Robert Pastu³a – Komen-
dant Powiatowy Policji w Ropczycach, asp.
sztab. Bogdan ¯uczek – Komendant Komi-
sariatu Policji w Sêdziszowie M³p., Agniesz-
ka Sochacka – przedstawiciel Gminy Ostrów,
Krzysztof Klimek – Sekretarz Gminy Iwie-
rzyce, Mieczys³aw Cios – Prezes Banku Spó³-
dzielczego w Sêdziszowie M³p., Krystyna Koz-
droñ – Dyrektor filii Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej. Samorz¹d gminy Sêdzi-
szów M³p. reprezentowali: Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, Burmistrz
Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, Zastêpca
Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz
Gminy Jan Maroñ. Obecni byli tak¿e radni
Rady Miejskiej, dyrektorzy szkó³, mieszkañ-
cy miasta i m³odzie¿ szkolna.

Urodziny miasta rozpoczê³y wyst¹pienia
Burmistrza Kazimie-
rza Kie³ba i Senatora
RP Zdzis³awa Pupy, w
których obaj, z okazji
jubileuszu, z³o¿yli
mieszkañcom grodu
Sêdzisza serdeczne
¿yczenia. Nastêpnie
by³ moment historycz-
nej refleksji, podczas
którego przypomnia-
ne zosta³y sylwetki sê-
dziszowian z ró¿nych
epok: wójta Rachwa-
³a NiedŸwiadka z koñ-

Jak co roku, koniec lutego stoi pod znakiem obchodów rocznicy nadania praw
miejskich dla Sêdziszowa. To ju¿ 526 lat „... jak król Kazimierz chcia³, by
jeszcze jedno miasto na polskiej ziemi mia³ ...”.

¯yczenia mieszkañcom z okazji jubileuszu sk³ada Burmistrz
Kazimierz Kie³b.

Ojciec gwardian Micha³ Draus zaprosi³ do obejrzenia swojej
wystawy fotografii i grafik.

ca XV wieku, niezwykle zas³u¿onych pro-
boszczów parafii w Sêdziszowie: ks. pra³ata
Paw³a Sapeckiego i ks. Jana Granickiego,
Honorowego Obywatela Sêdziszowa ojca
Edwarda Zelka – gwardiana w sêdziszowskim
klasztorze w latach I wojny œwiatowej oraz
twórców Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
ks. Piotra Skargi: Jacentego Daniela, Jana
Doroby i W³adys³awa Bia³ka.

Podczas uroczystoœci uhonorowano tak-
¿e laureatów Gminnego Konkursu Histo-
rycznego dla uczniów szkó³ podstawowych,
który odby³ siê 26. lutego. Laureaci odebra-
li w r¹k Burmistrza, honorowego Patrona
Konkursu, cenne nagrody (o konkursie pi-
szemy na str. 13).

Tradycyjnie jubileuszowym obchodom
towarzyszy okolicznoœciowa wystawa. W tym
roku jest to wystawa ojca gwardiana Micha-
³a Drausa, zatytu³owana „W poszukiwaniu

Historiê i wspó³czesnoœæ Sêdziszowa przedstawili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2. Fot. (5) G. Wrona

Karczmarze zaprezentowali muzykê pogranicza.
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G
eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad zak³ada, ¿e ³¹cznikiem po-
miêdzy autostrad¹ a krajow¹ „czwórk¹”

bêd¹ drogi powiatowe i gminne. Samorz¹dy
stoj¹ jednak na stanowisku, i¿ drogi lokalne
nie s¹ przystosowane do przyjêcia takiego ob-
ci¹¿enia i natê¿enia ruchu. Nie ma te¿ mo¿-
liwoœci przebudowy tych dróg, ze wzglêdu
na blisk¹ lokalizacjê zabudowañ, a ponadto
w bud¿etach gmin brak jest œrodków na wie-
lomilionowe inwestycje tego typu.

Wójtowie i Burmistrzowie po analizie
problemu wystosowali apel do Ministra In-
frastruktury (Treœæ apelu publikujemy po-
ni¿ej) o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
opracowania dokumentacji ³¹czników a w
przysz³oœci do ich budowy ze œrodków bu-
d¿etu pañstwa, poza terenami zwartej za-
budowy. Apel zosta³ skierowany równie¿ do
obecnych na spotkaniu: Zbigniew Rynasie-
wicza – Pos³a na Sejm RP, Przewodnicz¹ce-
go Sejmowej Komisji Infrastruktury, Zdzi-
s³awa Pupy – Senatora RP, Kazimierza Mo-
skala – Pos³a na Sejm RP oraz Wies³awa Sowy
– Z-cy Dyrektora GDDKiA o/Rzeszów.
Pod apelem podpisali siê Wójtowie i Burmi-
strzowie:  Gminy Czarna £añcucka, Miasta
Dêbica, Gminy Dêbica, Miasta £añcut,
Gminy £añcut, Miasta Przeworsk, Gminy
Radymno, Ropczyc i Sêdziszowa M³p.
Apel trafi³ do: Prezesa Rady Ministrów Do-
nalda Tuska, Prezydenta RP Lecha Kaczyñ-
skiego, Marsza³ka Sejmu Bronis³awa Komo-
rowskiego, Marsza³ka Senatu Bogdana Bo-

Stanowisko Wójtów
i Burmistrzów Gmin

Czarna £añcucka, Dêbica, £añcut, Przeworsk,
Radymno, Ropczyce, Sêdziszów M³p.
w sprawie skomunikowania
projektowanej autostrady

A-4 z drog¹ krajow¹ nr 4 (E 40)

Przedstawiciele jednostek samorz¹dowych, bior¹cy
udzia³ w spotkaniu w Sêdziszowie M³p. w dniu 26 stycznia
2009 r., których bezpoœrednio dotyczy problem zjazdów
z projektowanej autostrady A-4 stanowi¹cych poprzez
sieæ dróg powiatowych i gminnych po³¹czenie komunika-
cyjne z drog¹ krajow¹ nr 4 (E 40), zwracaj¹ siê do Pana
Ministra Infrastruktury z proœb¹ o podjêcie natych-
miastowych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji ³¹czników
pomiêdzy autostrad¹, a drog¹ krajow¹ zgodnie z zapi-
sami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Podkarpackiego (uchwa³a nr XLVII/522/02 z
dnia 30.08.2002 r.), Studiów Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gmin oraz innych
dokumentów wskazuj¹cych przebieg ³¹czników pomiê-
dzy autostrad¹, a drog¹ krajow¹.

Interwencje w³adz samorz¹dowych (bêd¹ce wyrazem
zaniepokojenia lokalnych spo³ecznoœci) by³y i s¹ przedsta-
wiane w³adzom pañstwowym. Proponowane przez GDD-
KiA rozwi¹zania pozostawiaj¹ce w gestii samorz¹dów pod-
niesienie standardów istniej¹cych dróg do pe³nienia funkcji
³¹czników jest nie do przyjêcia. Spowoduje ono ca³kowit¹
degradacjê istniej¹cych dróg, ulic i obiektów mostowych,
które nie s¹ przystosowane do przyjêcia takiego obci¹¿e-
nia i natê¿enia ruchu. Zdecydowanie tak¿e zmniejszy bez-
pieczeñstwo innych u¿ytkowników, w tym pieszych.

Przystosowanie parametrów istniej¹cych dróg lokal-
nych, o którym mowa przekracza mo¿liwoœci finansowe
samorz¹dów lokalnych, a niejednokrotnie jest niemo¿li-
we ze wzglêdu na blisk¹ lokalizacjê zabudowañ miesz-
kalno-gospodarczych i innych. Przedmiotowe ³¹czniki
zawarte w w/w Planie, zgodnie z ustaw¹ o drogach pu-
blicznych stanowi¹ „drogi zapewniaj¹ce spójnoœæ dróg
krajowych” (art. 5 ust. pkt. 3 ustawy o drogach publicz-
nych Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115). Ich przebieg i loka-
lizacja pozwol¹ na bezkolizyjne przemieszczanie siê ru-
chu tranzytowego poza terenami zwartej zabudowy (te-
reny przemys³owe, osiedla mieszkaniowe i inne).

Budowa autostrady i jej ³¹czników jako elementu ca³o-
œci planowanej inwestycji z za³o¿enia ma „wyprowadziæ” ruch
pojazdów ciê¿kich poza obszary zabudowane, a zw³aszcza
centra miast. St¹d wnosimy o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do opracowania projektów budowlanych ³¹czników, a w
przysz³oœci do ich budowy ze œrodków bud¿etu pañstwa.

Spotkanie
wójtów

i burmistrzów
w sprawie
zjazdów

z autostrady
Z inicjatywy Burmistrza Sêdziszowa M³p. – Kazimie-
rza Kie³ba w dniu 26 stycznia 2009 r. w Sêdziszowie
M³p. spotkali siê Wójtowie i Burmistrzowie tych gmin
woj. podkarpackiego, których bezpoœrednio dotyczy
problem zjazdów z projektowanej autostrady A-4  i
po³¹czenia jej z drog¹ krajow¹ nr 4 (E-40).

W spotkaniu w Sêdziszowie M³p. sprawie zjazdów z autostrady A 4, oprócz zaproszonych samorz¹dowców wziêli udzia³ m.in.:
(od lewej) Wies³aw Sowa – Z-ca Dyrektora GDDKiA o/Rzeszów, Senator RP Zdzis³aw Pupa, pose³ Zbigniew Rynasiewicz, gospo-
darz spotkania Burmistrz Kazimierz Kie³b, pose³ Kazimierz Moskal. Fot. J. Maroñ

rusewicza, Marsza³ka Województwa Podkar-
packiego Zygmunta Cholewiñskiego, Woje-
wody podkarpackiego Miros³awa Karapyty,
Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Andrzeja Matusiewicza,
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Zbigniewa Kotlarka,
parlamentarzystów z województwa podkar-
packiego, Starosty Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Józefa Rojka.

Inf. w³asna

piêkna”, na któr¹ z³o¿y³y siê fotografie i gra-
fiki. Jak skromnie mówi autor: „To co mo¿na

zobaczyæ na wystawie, to takie nieudolne próby

uchwycenia tego piêkna, które jest w nas i wokó³

nas, a nie wszyscy go dostrzegaj¹”.

W mniej oficjalnej czêœci na scenie wy-
st¹pili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
im. W³adys³awa Wêglowskiego z programem
artystycznym, którego inspiracj¹ by³a histo-
ria i wspó³czesnoœæ naszego miasta. W czte-
rech obrazkach widzowie zobaczyli z czego
dumny mo¿e byæ Sêdziszów. Poznali sylwet-
kê ojca Hieronima Warachima, odbyli spa-

cer ulicami miasta zwiedzaj¹c najwa¿niej-
sze zabytki (wiedz¹ o nich musieli popisaæ
siê Burmistrz Sêdziszowa, dyrektor MGOK
oraz prowadz¹cy imprezê Maciej Idzik). W
kulminacyjnym momencie programu m³o-
dzi wykonawcy zaprezentowali wspó³czesne
oblicze miasta: pojawi³ siê Zespó³ Pieœni i
Tañca „Rochy”, Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues”, siatkarki z klubu „Patria”, pi³karze
„Lechii”, Doda oraz... redaktor Biuletynu
Sêdziszowskiego.

Program wzbudzi³ uznanie widzów, któ-
rzy nagrodzili wykonawców i opiekunów

(Panie: Anna Piechowiak i Wies³awa Maroñ
oraz Pan Gerard Ganczarski) zas³u¿onymi
oklaskami.

Ostatnim punktem programu jubile-
uszu Sêdziszowa Ma³opolskiego by³ wystêp
zespo³u Karczmarze z Rzeszowa. Trio zapre-
zentowa³o polsk¹ muzykê ludow¹, muzykê
³emkowsk¹, ba³kañsk¹, ukraiñsk¹, kle-
zmersk¹. Interesuj¹cy repertuar w po³¹cze-
niu z brawurowym wykonaniem zachwyci³
zebranych i by³ mocnym akcentem na za-
koñczenie uroczystoœci.

Benedykt Czapka
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T
akie i inne ¿yczenia skierowa³y „draby
zapustne” do goœci zebranych w sali lu
strzanej sêdziszowskiego Domu Kultury

w ostatni¹ sobotê tegorocznego karnawa³u.
Ale oprócz ¿yczeñ by³o te¿ mnóstwo ¿ar-

tów i psikusów. By³o kropienie wod¹ i „ci¹-
gniêcie kloca” przez panny, które nie zd¹¿y³y
wyjœæ w tym roku za m¹¿. Nawiasem mówi¹c,
sêdziszowskie panny okaza³y siê za s³abe, aby
poci¹gn¹æ kawa³ solidnego, brzozowego pnia
i zmuszone by³y przez niego skakaæ.

Goœci wita³a kapela „Rochy” i rozgrzew-
ka w postaci swojskiego napitku, a Grupa
Obrzêdowa „Rochów” zaprezentowa³a tañ-
ce z okolic Sêdziszowa.

A potem do „akcji” wkroczy³y panie z miej-
scowego Ko³a Gospodyñ i zaczê³o siê zapust-

Sêdziszowskie
zapusty

Jak namocom kaca³e,

bêdziecie mieæ lato trwa³e,

bedo siê Wom plony mno¿yæ,

byle tylko tego do¿yæ! Draby zapustne napsoci³y w domu kultury, jak przysta³o w „ostatki”.

ne ob¿arstwo. By³y p¹czki i chrust, kapusta z
grochem, pierogi z ró¿norakim nadzieniem,
¿ur z bogat¹ „wk³adk¹”, kwaszone ogórki, kie³-
basy, pasztety i smalec z cebulk¹ i skwarkami
Pysznoœci! Palce lizaæ! Brak³o tylko zasma¿ki,
tej z tekstów kabaretu „Otto”.

A potem by³y tañce i swawole. Co bar-
dziej wytrwali opuszczali goœcinne progi
Domu Kultury w niedzielê nad ranem.

Potrawy przygotowa³y Sêdziszowskie
Gospodynie: Helena Prokop, Kazimiera
Œwiderska, Krystyna Skarbek, Danuta i Te-
resa Strêk, Aniela Skiba, Genowefa K¹dzie-
lowa, Emilia Cholewa, Barbara Sado, Eweli-
na Skarbek – pod kierownictwem Ma³go-
rzaty Skwirut.

K. Szczerbiak

Menu
„Sêdziszowskich Zapustów”

w liczbach:
P¹czki – 250 szt.
Chrust – 300 szt.
Pierogi – 500 szt.
Kapusta z grochem – 25 l
¯urek – 50 l
Barszcz czerwony z fasol¹ – 25 l
Ogórki kwaszone – 5 l
Smalec ze skwarkami – 2 kg
Kie³basa swojska, kaszanka, pasztet –15 kg
Chleb swojski – 8 szt.

Aby nasze spo³eczeñstwo sk³ada³o siê z
ludzi m¹drych i z wyobraŸni¹, ju¿ od naj-
m³odszych lat nale¿y dbaæ o jego edukacjê
czytelnicz¹. Biblioteki w swojej codziennej
pracy nie tylko udostêpniaj¹ ksi¹¿kê, ale dzia-
³aj¹ w swoim œrodowisku na rzecz „rozczyta-
nia” dzieci i m³odzie¿y. Warto zapoznaæ siê
z ich ofert¹ i zachêciæ swoje dzieci do sko-
rzystania z nich. Od kilku lat Biblioteka Pu-
bliczna w Zagorzycach prowadzi cykliczne
zajêcia dla dzieci „z ksi¹¿k¹ w tle”. „Zimowe
czwartki w bibliotece” to has³o tegorocz-
nych spotkañ w czasie zimowych ferii.

5
 lutego impreza dla dzieci mia³a tytu³
„Zimowe opowieœci”. Tematem spotka-

nia by³y baœnie Hansa Chrystiana Anderse-
na „Królowa Œniegu”, „Ba³wan ze œniegu” i

ZIMOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
Biblioteki publiczne wci¹¿ jeszcze liczne, w ma³ych miejscowoœciach odgrywaj¹ nadal wa¿n¹ rolê.
Dziêki nim mieszkañcy wsi mog¹ obcowaæ z kultur¹, tak¿e t¹ najwy¿sz¹, ca³kowicie bezp³atnie.
Niestety, chocia¿ iloœæ ksi¹¿ek w bibliotekach nieustannie zwiêksza siê, ubywa czytelników. Ksi¹¿ka
ma powa¿nych konkurentów w postaci telewizji i komputerów. Przybywa wtórnych analfabetów
wœród nastolatków, co pi¹ty z nich nie rozumie przeczytanego tekstu.

„Dziewczynka z zapa³kami”. Chocia¿ aura
za oknem przypomina³a raczej jesieñ, m³o-
dzi ludzie zadbali o nastrój, wycinaj¹c
gwiazdki œniegowe, tworz¹c zimowe krajo-
brazy z ba³wankami i lodowymi pa³acami
Królowej Œniegu. Ilustrowano tak¿e „Dziew-
czynkê z zapa³kami”, której dzieje przeczy-
ta³a p. bibliotekarka. Dzieci bardzo chêtnie
przedstawi³y losy biednego dziewcz¹tka.
Prawie ka¿dy uczestnik zabawy mia³ szansê
zagraæ tytu³ow¹ postaæ.

O
powieœci o mi³oœci, by³y tematem
nastêpnego spotkania z dzieæmi, któ-

re nast¹pi³o 12 lutego (tu¿ przed Walentyn-
kami). I tym razem dzieci przypomina³y so-
bie nie tylko baœnie i historyjki, w których
zakochani pobieraj¹ siê i ¿yj¹ d³ugo i szczê-

Nagrody laureatom konkursu na najaktywniejszego czytel-
nika wrêczy³ m.in. Dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz.

W naszej bibliotece jest fajnie!
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œliwie, ale równie¿ i te, które nie koñcz¹ siê
happy end’em (np. „Ma³a Syrenka”). W ser-
duszkach rysowa³y portrety szczêœliwych par
znanych z literatury .

Trochê z przekory, pani bibliotekarka z
pomoc¹ m³odych „aktorów”, przedstawi³a
dzieciakom bajkê I. J. Kraszewskiego „Dziad
i Baba”. Ten utwór, kiedyœ bardzo znany,
warto by³o przybli¿yæ m³odym czytelnikom,
poniewa¿ nale¿y on do naszej literatury na-
rodowej, i to tej wysokiej. Opowiada on (z
odrobin¹ „czarnego humoru”) o mi³oœci
dwojga ludzi, dos³ownie, a¿ do œmierci. Za-
bawa w teatr jest szczególnie lubiana. Dzie-
ci improwizuj¹c, przedstawi³y jeszcze „Kró-
lewnê Œnie¿kê” i „Kopciuszka”. By³y równie¿
zabawy intelektualne sprawdzaj¹ce wiedzê
czytelnicz¹ uczestników.

13
 lutego by³ dniem szczególnym dla
biblioteki, poniewa¿ odwiedzili tê

placówkê goœcie: Zastêpca Burmistrza El¿-
bieta Œwiniuch, p. dyrektor MGOK w Sêdzi-
szowie M³p. Kazimierz Popielarz oraz so³tys
Zagorzyc Dolnych p. Franciszek Bochnak.
Celem tej wizyty by³o rozdanie nagród dla
najaktywniejszych czytelników biblioteki 2008
roku i propagowanie czytelnictwa wœród dzie-

ci i m³odzie¿y. Nagrodzono 10 osób, które
³¹cznie wypo¿yczy³y ponad 2000 ksi¹¿ek.
I miejsce – Anita Ocha³ (680 wypo¿yczeñ)
II miejsce – Ewelina Traciak (213 wypo¿yczeñ)
III miejsce – Benedykt Baljon (204 wypo¿yczeñ)

Najlepsi czytelnicy w 2008 roku w towarzystwie bibliotekarki Pani Katarzyny Róg, Dyrektora MGOK Kazimierza Popielarza oraz
Zastêpcy Burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani El¿biety Œwiniuch. Fot. (3) Katarzyna Róg i Barbara Traciak

Wszystkim nagrodzonym sk³adam szcze-
re gratulacje! A czytelnikom przypominam,
¿e ca³oroczny konkurs na najaktywniejsze-
go czytelnika 2009 roku ju¿ trwa!

Katarzyna Róg

Do zmagañ w tym roku zg³osi³o siê 13
szkó³ i 39 uczniów. Konkurs, zorganizowany
przez Szko³ê Podstawow¹ nr 3 w Sêdziszowie
M³p. oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
odby³ siê 26 lutego, w przeddzieñ uroczysto-
œci z okazji 526 rocznicy nadania praw miej-
skich. Sk³ada³ siê z dwóch etapów: pisemne-
go, w którym uczniowie rozwi¹zywali test sk³a-
daj¹cy siê z 45 pytañ oraz ustnego, w którym
trzyosobowe dru¿yny-reprezentacje szkó³ od-
powiada³y na wylosowane pytania przed ko-
misj¹ w sk³adzie: Pani Beata Majcher (prze-
wodnicz¹ca), Pani Albina Œwierad, Pan W³o-
dzimierz Lach (cz³onkowie).

Uczestnicy konkursu musieli wykazaæ siê
rozleg³¹ wiedz¹ historyczn¹ oraz znajomoœci¹
wspó³czesnego Sêdziszowa M³p. i okolicy. Ich
zadania polega³y m.in. na u³o¿eniu puzzli i
rozpoznaniu obiektu, który ukaza³ siê na ilu-
stracji, rozpoznaniu osoby, zwi¹zanej z Zie-
mi¹ Sêdziszowsk¹, nazwaniu herbów rodów
szlacheckich zwi¹zanych w przesz³oœci z na-
szym terenem i wiele innych. Wiêkszoœæ
uczniów poradzi³a sobie znakomicie z zada-
niami opracowanymi przez organizatorów.

Po ocenie prac pisemnych komisja usta-
li³a klasyfikacjê indywidualn¹, zaœ po zsumo-
waniu wyników czêœci pisemnej i ustnej –
dru¿ynow¹. Wyniki konkursu by³y nastêpu-
j¹ce:

Klasyfikacja szkó³:
I. SP Czarna Sêdziszowska
II. SP 2 Sêdziszów M³p.
III. SP Góra Ropczycka i SP Kawêczyn

Klasyfikacja indywidualna:
I. Rafa³ Mytych i Grzegorz Ziobro (obaj SP Czarna

Sêdziszowska)
II. Zyta Hosa (SP 2 Sêdziszów M³p.)
III. Aleksandra Kania (SP Kawêczyn)
IV. Gabriela Brandys (SP Góra Ropczycka)

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich
opiekunowie otrzymali upominki zaœ laure-
aci cenne nagrody: sprzêt elektroniczny,
ksi¹¿ki, koszulki, s³odycze – ufundowane
przez sponsorów. (b)

III Gminny Konkurs Historyczny

Ju¿ od trzech lat imprez¹ towarzysz¹c¹ rocznicy nadania
praw miejskich dla Sêdziszowa jest Gminny Konkurs Hi-
storyczny „Z kart historii Ziemi Sêdziszowskiej” dla uczniów
szkó³ podstawowych. Honorowy patronat nad konkur-
sem sprawuje Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b.

Serdecznie dziêkujemy
wszystkim ofiarodawcom,

którzy wsparli organizacjê
III Gminnego Konkursu

Historycznego.

Byli to:
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b
Senator RP Zdzis³aw Pupa
MGOK Sêdziszów M³p.

Oraz firmy:
Veolia Transport Podkarpacie
Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.
Mazak – Marcin Klimek i Wojciech Wszo³ek
Piekarnia – W³odzimierz Bereœ
Wêglobud – Tadeusz Nieroda
Centrum FOTO – Ryszard Cio³kosz
Pan Andrzej Kozek

Organizatorzy

Po teœcie, reprezentacje szkó³ przyst¹pi³y do czêœci ustnej. Fot. W. Sala
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O
rganizatorzy konkursu – Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sê-
dziszowie M³p. i MGOK w Sêdziszowie

M³p. – ponownie utwierdzili siê w przeko-
naniu, ¿e jest zapotrzebowanie spo³eczne
na tego typu imprezy.

Dzieci i m³odzie¿, czyni¹c zadoœæ trady-
cji swoich dziadów i ojców chêtnie kultywuj¹
staropolski zwyczaj  œpiewania kolêd.

Wystêpy uczestników konkursu ocenia-
³o jury w sk³adzie:
- p. Monika Szarek – d³ugoletni nauczyciel

muzyki w sêdziszowskich szko³ach i emery-
towany Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3
w Sêdziszowie M³p – przewodnicz¹ca

- p. Irena Lewicka – Dyrektor Zespo³u Ob-
s³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sêdziszowie M³p.

- ks. Krzysztof Gac – katecheta LO w Sêdzi-
szowie M³p.

- p. Pawe³ Gnacek – nauczyciel muzyki z
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Po oficjalnym otwarciu, powitaniu go-
œci, jury, widzów i uczestników do pracy przy-
st¹pi³y prowadz¹ce konkurs uczennice li-
ceum – Monika Bizon i Sylwia Oleœ z klasy 1f.

Konkurs – podobnie jak w ubieg³ych la-
tach – odby³ siê w trzech grupach wieko-
wych, oto jego wyniki:

Pierwsza kategoria wiekowa
(przedszkola i grupy przedszkolne)

Wyró¿nienia przyznano dla:
- grupy wokalnej z przedszkola nr 1w Sê-

dziszowie M³p.
- duetu z przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Druga kategoria wiekowa
(szko³y podstawowe)

Soliœci
I miejsce – Izabela Skoczek ze Szko³y Pod-

stawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.
II miejsce –  Damian Ocha³ ze Szko³y Pod-

stawowej w Zagorzycach Dolnych
III miejsce – Dominika  Cis³o ze Szko³y Pod-

stawowej w Klêczanach

VII  Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
„Jezu œliczny kwiecie....” cytat z ma³o znanej
pastora³ki by³ has³em przewodnim VII Gminne-
go Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek, który odby³
siê w MGOK w Sêdziszowie M³p 29 stycznia 2009r.
Konkurs ten, zosta³ na sta³e wpisany w kalen-
darz imprez kulturalnych organizowanych w sê-
dziszowskim Domu Kultury. Mimo niedogodno-
œci, spowodowanych nieciekaw¹ aur¹ w tym dniu
i „epidemi¹”  grypy wœród mieszkañców powia-
tu, wykonawcy zg³oszeni do udzia³u w konkur-
sie nie zawiedli.

Zespo³y
I miejsce – rodzeñstwo: Joanna, Karolina i Ka-

mil Dzik ze Szko³y Podstawowej w Krzywej
II miejsce –  Alicja Pieja, Julia Sitko i Alek-

sandra Pieja ze Szko³y Podstawowej w Wo-
licy Piaskowej

III miejsce – grupa wokalna ze Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.

Trzecia kategoria wiekowa
(gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne)

Soliœci
I miejsce – Aleksandra Maræ z LO w Sêdzi-

szowie M³p.
II miejsce – Monika Medygra³ z Gimnazjum

w Sêdziszowie M³p.
Zespo³y
I miejsce –  Magdalena Bia³orucka, Magdale-

na Mazur, Anna Wójcik, Kamil Fr¹czek i
Arkadiusz Niemiec z LO w Sêdziszowie M³p.

II miejsce –  Joanna Ciê¿kowska, Klaudia
Dudek i El¿bieta Ziobro z Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej.

Dwa utwory: „Ca³¹ noc pada³ œnieg” i
„Cicha noc” – poza  konkursem – zaprezen-
towali wychowankowie Œrodowiskowego
Domu Samopomocy z Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym w Sêdziszowie M³p.

Organizatorzy VII Gminnego Przegl¹du
Kolêd i Pastora³ek sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowanie sponsorom, którzy przekazali nagro-
dy, b¹dŸ œrodki finansowe na ich zakup dla
zwyciêzców  oraz upominki i poczêstunek dla
uczestników. Na listê sponsorów wpisali siê:
- p. Zdzis³aw Pupa – senator RP
- p. Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa

M³p.
- PPUH Woprol – firma p. Jerzego Worka z

Wiercan
- p. Kazimierz  Popielarz – Dyrektor MGOK

w Sêdziszowie M³p.
- Rada Rodziców przy LO w Sêdziszowie M³p.

W przygotowanie imprezy bardzo aktyw-
nie w³¹czy³y siê p. Edyta Winkowska, p. Wio-
letta Czapka i p. El¿bieta Chor¹¿y z MGOK
oraz p. Jolanta Ziobro i p. Otylia W³odarska
z Liceum.

Opuszczaj¹c salê po konkursie mieliœmy
odczucia, ¿e warto pomyœleæ o przygotowa-
niu kolejnego konkursu w przysz³ym roku...

Halina Szela

Koncert na rzecz dzieci z Zambii

Nagrodê odbiera Ola Maræ.

Na scenie Magdalena Bia³orucka, Magdalena Mazur, Anna
Wójcik. Fot. (2) LO

K
oncert mia³ na celu wsparcie celów re
alizowanych przez siostry misjonarki na
sta³e przebywaj¹ce w Zambii. Siostry

potrafi¹ zapewniæ utrzymanie dziecka za kwo-
tê od 70 do 170 USD rocznie. Celem adopcji
serca jest zapewnienie mo¿liwoœci wybicia siê
z biedy dzieciom, w kraju gdzie wiêkszoœæ osób
oprócz wszechobecnego wirusa HIV, musz¹
prze¿yæ za mniej ni¿ 1$ dziennie. Siostry pro-
wadz¹ szko³y i przytu³ki, jednak jest to mo¿li-
we tylko dziêki wspó³pracy ze sponsorami. W
pi¹tek na scenie zaprezentowa³y siê 4 zespo³y:

20 lutego bie¿¹cego roku w klubie muzycz-
nym „7” w Sêdziszowie M³p. odby³ siê kon-
cert charytatywny na rzecz dzieci w Zambii.
By³a to kolejna inicjatywa zorganizowana
przez Grupê Twórcz¹ „ANIMUS” przy wspó³-
pracy z nowo powstaj¹cym stowarzyszeniem
Adopcja Serca.

Ortodox z Dêbicy, Steel Velvet ze Strzy¿owa,
Blasfemia z Rzeszowa oraz Kingston z Przed-
mieœcia Dubieckiego. Wszystkie zespo³y zosta-
³y ¿ywo przyjête przez lokaln¹ ludnoœæ. Dziêki
licznie przyby³ej publicznoœci (ponad 160
osób) uda³o siê realnie wesprzeæ biedne dzie-
ci poprzez zakup ¿ywnoœci, lekarstw oraz przy-
borów szkolnych. Szersze informacje mo¿na
znaleŸæ na stronach: www.frontanimus.prv.pl
www.podziemnyrocknroll.pl  oraz www.adop-
cjaserca.pl

Marcin Lach
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 pamiêci najstarszych mieszkañców
naszych stron zapisa³y siê raczej zimy
adekwatne do treœci pierwszego

przys³owia. Ludzie wspominaj¹, jak to zaspy
œnie¿ne siêga³y nieraz koron drzew i okapów
budynków. Chc¹c wydostaæ siê „na œwiat”,
nale¿a³o przekopywaæ d³ugie tunele. Aby
dotrzeæ saniami do miasta, warto by³o nawet
nad³o¿yæ drogi, pod¹¿aj¹c polami i ³¹kami.
Tam œniegu zwykle le¿a³o nieco mniej. Wa-
runki do znakomitej sanny utrzymywa³y siê
niejednokrotnie jeszcze w marcu.

W ostatnich latach zniknê³y z naszej rze-
czywistoœci popularne niegdyœ kuligi, bêd¹-
ce ulubion¹ rozrywk¹ dzieci i m³odzie¿y.
Przyczepione do dyszli sañ metalowe dzwon-
ki oznajmia³y, ¿e za chwilê pojawi siê sznur
kolejnych, mniejszych ju¿ sanek. Wypoczê-
te konie raŸnie parska³y i z werw¹ przedzie-
ra³y siê na wskroœ zamieci. Wywrotki wpisa-
ne by³y w ten rodzaj zabawy i stanowi³y nie-
ma³¹ atrakcjê dla jej m³odocianych uczest-
ników. Obecna tzw. starsza m³odzie¿, która
za m³odu nie zna³a komputerów, doskona-
le pamiêta niegdysiejsze kuligi – zwykle z
udzia³em pojazdów mechanicznych. Srogi
luty, uchodz¹cy za typowo zimowy miesi¹c,
by³ jednakowo¿ okresem weso³ych zabaw i
urozmaiconych rozrywek.

Na ten czas przypadaj¹ zapusty, które w
dawniejszych czasach obchodzono wyj¹tko-

wo radoœnie. Przed Wielkim Postem nale¿a-
³o przecie¿ „wytañczyæ siê i najeœæ na za-
pas”. Nawet w mniej zamo¿nych domach
starano siê w tych dniach spo¿ywaæ: goto-
wan¹ s³oninê, boczek i potrawy suto okra-
szone np. sad³em. Tradycyjn¹ potraw¹ w
naszych podsêdziszowskich wioskach by³y
wówczas tzw. „mêcuchy” – niewielkie placki
usma¿one na smalcu. PóŸniej pojawi³y siê

p¹czki, które pierwotnie
wykonywano z ciasta chle-
bowego. Nie przypomina-
³y one dzisiejszych pulch-
nych, lekkich kulek. Przed
Œrod¹ Popielcow¹ gospo-
dynie symbolicznie szoro-
wa³y „do cna” garnki pia-
skiem, aby nie pozosta³ na
nich choæby najmniejszy
œlad t³uszczu. W glinianych
garnkach, zwanych garcy-
nami, sporz¹dza³y zakwas

do barszczu, który przez kilka najbli¿szych
tygodni niemal „nie schodzi³” ze sto³ów. W
ostatki wiele i chêtnie tañczono – g³ównie w
karczmach.

Wed³ug wierzeñ ludowych skoczne tañ-
ce s³u¿y³y wówczas zamawianiu dobrych plo-
nów i pomyœlnoœci dla dobytku. Ka¿dy ocze-
kiwa³ mroŸnej i suchej Œrody Popielcowej,
bowiem: „Gdy Popielec pogodny, marzec i kwie-
cieñ dobry”, a „Popielec mokry i wietrzny wró¿y
urodzaj kiepski”. Korzystaj¹c z wyœmienitej
sanny, mieszkañcy wsi zwozili z lasu chrust i
drewno na opa³. Wk³adali je na niskie, dwu-
czêœciowe sanki. Przed laty na wsi nasz lud
raczej nie gustowa³ w kuligach stanowi¹cych
li tylko sam¹ rozrywkê. Bogatsi gospodarze
wyje¿d¿ali paradnymi zaprzêgami np. w od-
wiedziny lub do koœcio³a. Z wozowni wyci¹-
gali ozdobnie okute tzw. sanie obrêbne, jesz-
cze i dziœ spotykane w tutejszych gospodar-
stwach. Do tylnego oparcia przywi¹zywano
kolorowe chwoœciki, podobnymi zdobiono
uprz¹¿. Niewiele pracuj¹ce o tej porze ko-
nie nie wymaga³y, by je przynaglano do bie-
gu. Niewielkie dzwonki przywi¹zywano naj-
czêœciej do dyszli sañ lub do nagrzbietni-
ków. Dro¿sze, ha³aœliwe janczary przymoco-
wywano do uŸdzienic koni – najczêœciej
dworskich.

W pamiêci mi³oœników klasyki zapisa³y
siê z pewnoœci¹ kuligi zobrazowane na kar-

tach literatury przez naszych pisarzy np. Ste-
fana ¯eromskiego w prawie zapomnianej
ju¿ powieœci pt. „Popio³y”. W poprzednich
wiekach szlacheckie kuligi zwykle zwi¹zane
by³y z zapustami. Sznury okaza³ych sañ i ka-
walkady jeŸdŸców wci¹¿ siê powiêksza³y, w
miarê odwiedzin w kolejnych dworach. Dla
ka¿dego szlachcica by³a to œwietna okazja
do zademonstrowania w³asnej pozycji i do-

statku, a tak¿e do udowod-
nienia dba³oœci o konie. Zwy-
k³o siê uwa¿aæ, ¿e Polacy
mi³oœæ do tych zwierz¹t
„maj¹ we krwi”. Do sañ za-
przêgano wiêc najlepsze,
r¹cze rumaki, które obok
urody imponowa³y dzielno-
œci¹ i szybkoœci¹. Uprz¹¿ zdo-
bi³y: cekiny, dzwonki i pió-
ropusze. Równie¿ sanie przy-
ozdabia³y: misterne okucia,
malunki i rzeŸby np. zwie-
rz¹t lub postaci mitologicz-
nych. Trafia³y siê te¿ sanie o
kszta³tach: ³abêdzia, nie-

dŸwiedzia, ³odzi, a nawet… g³owy pijaka.
Przed rozbryzgami œniegu chroni³y lu-

dzi d³ugie pasma kolorowego materia³u,
przytwierdzone do boków koni dyszlowych
i do sañ. Na obrazach polskich malarzy mo¿-
na te¿ zobaczyæ pomys³owe praktyczne po-
jazdy umieszczone na p³ozach np.: plecio-
ne was¹gi i kryte karety. Do projektowania
paradnych sañ magnaci anga¿owali czêsto
znanych artystów, którzy czuwali nad wyko-
naniem pojazdów.

Karnawa³owe zabawy popularne te¿ by³y
w miastach. Zamiast wymagaj¹cych du¿ej
przestrzeni kuligów organizowano barwne
korowody sañ zwane szlichtadami. W Mu-
zeum w Nieborowie mo¿na zobaczyæ za-
chwycaj¹ce sw¹ urod¹ i kunsztem sanie po-
chodz¹ce nawet z XVIII w. Jeœli kuligi i szlich-
tady przeci¹ga³y siê do godzin nocnych,
wówczas jad¹cy na czele jeŸdŸcy oœwietlali
trasy d³ugimi pochodniami. Tajemnicze, mi-
gotliwe œwiat³o, melodyjne dŸwiêki jancza-
rów, œpiewy i pokrzykiwania uczestników za-
bawy stwarza³y niepowtarzaln¹ atmosferê
tamtych staropolskich zapustów. Uczestni-
cy eskapad, goszcz¹c w kolejnych domo-
stwach, zatracali siê niemal w hulankach,
by za parê chwil znów wsi¹œæ do sañ i pêdziæ
do nastêpnego „miejsca popasu”.

Czy nam, ludziom ¿yj¹cym w XXI w., nie
bêdzie ju¿ dane zakosztowaæ uroku tamtych
niepowtarzalnych ostatków? Czy musimy
têsknie wzdychaæ, czytaj¹c powieœci J. Kra-
szewskiego, H. Sienkiewicza i S. ̄ eromskie-
go? Czy mamy skrycie ocieraæ powiekê, gdy
ogl¹damy zimowe sceny namalowane pêdz-
lem J. Kossaka, J. Che³moñskiego, J. Fa³ata?
Czy pozostaje nam tylko zwiedzanie muze-
ów i kontemplowanie starych zdjêæ umiesz-
czonych w rodzinnych albumach?

Tekst i ilustracje:
Maria Wilczok

SANNA
Gdy mróz w lutym dobrze trzyma,
wtedy ju¿ nied³ugo zima,
Kiedy luty pofolguje, marzec zimê zreperuje.
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wiêto rozpoczê³o siê Msz¹ œw. w Koœcie
le Parafialnym w Kawêczynie o godz.
15.00. odprawion¹ przez ks. proboszcza

Zygmunta Markowicza w intencji wszystkich
seniorów. O wyznaczonej godzinie zaproszeni
goœcie, dzieci, rodzice i nauczyciele udali siê do
szko³y, gdzie g³os przejêli uczniowie. Wnuczêta
ju¿ przy drzwiach wita³y przyby³ych dziadków
dziêkuj¹c im za uhonorowanie ich zaproszeñ.

Dyrektor Szko³y Grzegorz Batory powi-
ta³ zacnych goœci sk³adaj¹c im najserdecz-
niejsze ¿yczenia z okazji ich œwiêta.

Nastêpnie uczniowie z klas I-III zapre-
zentowali program s³owno-muzyczny boga-
ty w treœci oraz przepe³niony wdziêcznoœci¹
za okazywan¹ mi³oœæ i trud wspomagania
rodziców w wychowaniu dzieci przez dziad-
ków. Mówi³y o tym s³owa jednego z wierszy:
Babcia bardzo czêsto mamê zastêpuje
Zamiast taty, dziadek wnukiem siê zajmuje,
Bo rodzice ca³y dzieñ spêdzaj¹ w pracy.
Babcia, dziadek zawsze maj¹ na to czas.

Dziadkowie s³uchali ich bardzo wzrusze-
ni, wpatrzeni w swoje wnuczêta, które z ta-

kim przejêciem kierowa³y dla nich wiersze,
piosenki i tañce. Mo¿na by³o zobaczyæ ³zy w
oczach wzruszonych babæ i dziadków, gdy
wnuki podbiega³y z laurkami, ¿yczeniami i
ca³usami dla swoich bliskich.

Kochamy Was, Kochamy ca³ym sercem
I radoœci chcemy dawaæ jak najwiêcej.
Nasze buzie uœmiechniête,
niech ¿yczenia œl¹ przepiêkne.
¯yj babuniu, ¿yj dziaduniu latek sto

W krótkiej przerwie programu artystycz-
nego podano goœciom przygotowany przez
rodziców poczêstunek.

Zmiana dekoracji i strojów aktorów roz-
poczê³a drug¹ czêœæ programu.

Na zakoñczenie okresu Bo¿ego Naro-
dzenia, podtrzymuj¹c piêkna tradycjê na-
szych dziadków najm³odsi uczniowie przed-
stawili Jase³ka pt: „Jest taki dzieñ”. Dzieci
wcieli³y siê w rolê Œwiêtej Rodziny, Anio³ów,
Pasterzy, Mêdrców i inne. Poszczególne sce-
ny przedstawienia ubogaci³y swoim wystê-
pem Œnie¿ynki, które przyby³y do szopki, aby

ogrzaæ nó¿ki Ma³emu Dzieci¹tku. Przy
¿³óbku nie zabrak³o równie¿ pasterzy, kró-
lów, robotników (piekarza, kominiarczyka,
szewczyka, kowala, stra¿aka), ka¿dy przy-
niós³ dla Dzieciny dar swój, jako taki. Uwieñ-
czeniem scen bo¿onarodzeniowych by³o
wspólne kolêdowanie.

Spotkanie dziadków z wnukami, mi³a
atmosfera, rozmowy, uœciski, wspólne œpie-
wy, sta³y siê okazj¹ do zacieœnienia wiêzi ro-
dzinnych.

Nad przygotowaniem imprezy, scenariu-
szem, dekoracjami i wystêpem dzieci czu-
wa³y wychowawczynie klas m³odszych: p. El¿-
bieta W¹troba, p. Ma³gorzata Buraœ, p. El¿-
bieta Cholewa.

Wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹ siê tak¿e ro-
dzicom, którzy zaanga¿owali siê w szycie stro-
jów dla ma³ych aktorów oraz przygotowa-
niem poczêstunku dla honorowych goœci.

Uczniowie i nauczyciele dziêkuj¹ za tak
liczne przybycie i zapraszaj¹ na kolejne spo-
tkanie w naszej szkole.

Tekst i fot.: E. W¹troba
M. Buraœ

„¯yj babuniu, ¿yj dziaduniu latek sto!”
S³owa te przyœwieca³y niecodziennej uroczystoœci, która odby³a siê 31 stycznia 2009r. w Kawêczynie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. By³ to wyj¹tkowy
dzieñ, w naszej szkole po raz pierwszy spotka³y siê cztery pokolenia: prababcie, babcie, dziadkowie, rodzice i dzieci.
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ajstarsi uczniowie piêknie udekorowali
salê gimnastyczn¹, ustawili szopkê be-
tlejemsk¹ w otoczeniu choinek, na tle

gwiaŸdzistego nieba. Przygotowali te¿ ekspo-
zycjê z naj³adniejszych szopek i kartek œwi¹-
tecznych, równie¿ tych, które wygra³y w kon-
kursie wewn¹trzszkolnym, zorganizowanym
przez Samorz¹d Uczniowski. Goœcie obejrzeli
wystawê i byli zachwyceni wysokim poziomem
i oryginalnoœci¹ zaprezentowanych prac. Na-
stêpnie zajêli miejsca przy udekorowanych
piêknie sto³ach i rozpoczê³a siê uroczysta
akademia. Od s³ów powitania i gor¹cych
¿yczeñ rozpocz¹³ j¹ dyrektor Zespo³u Szkó³
– Mariusz Kazior. Z kolei g³os zabra³ ks. pra-

³at Eugeniusz Regu³a, który podkreœli³ do-
nios³¹ rolê Dziadków w ¿yciu Rodziny i w
procesie wychowywania wnuków.

Jako pierwsi wyst¹pili przedszkolaki. Do-
skonale przygotowani przez panie przedszko-
lanki recytowali wiersze, œpiewali melodyjne
piosenki i tañczyli. Byli ubrani w kolorowe,
bajkowe stroje wró¿ek, kotków, piesków i in-
nych zwierz¹tek. Babcie i dziadkowie z za-
chwytem wpatrywali siê w swoje wnuczêta i
nagradzali ich wystêp owacyjnymi brawami.

Z kolei uczniowie z klas III-VI przedstawi-
li Jase³ka pt. „Wieczór wigilijny”, sk³adaj¹ce
siê z trzech aktów. W pierwszej czêœci wyst¹-
pili uczniowie w rolach pastuszków, którym
Archanio³ Gabriel zwiastowa³ radoœæ wielk¹
o narodzeniu Mesjasza w ubogiej, betlejem-
skiej grocie. W czêœci drugiej król Herod, w
otoczeniu swego dworu: dam, prezentuj¹-
cych ró¿ne wady swego króla i diabe³ków,
które schlebia³y swemu w³adcy i nie pozwala-
³y mu siê poprawiæ - przyjmuje na swym dwo-
rze trzech mêdrców ze Wschodu, którzy
pod¹¿aj¹ za gwiazd¹ i szukaj¹ nowo naro-
dzonego Króla. Trzecia i ostatnia czêœæ roz-
grywa siê w grocie betlejemskiej, do której
przybywaj¹ Mêdrcy i Pastuszkowie. Dziew-
czynka, graj¹ca Matkê Bo¿¹, piêknie œpiewa
wzruszaj¹c¹ kolêdê, a przybyli do groty go-
œcie ofiaruj¹ Dzieci¹tku przyniesione dary.

Jase³ka, które co roku przygotowywane
s¹ wed³ug innego scenariusza i rozgrywaj¹
siê w coraz to innej, bogatej scenerii, bar-
dzo siê zaproszonym goœciom podoba³y.
M³odzi aktorzy zostali nagrodzeni brawami
i s³odyczami.

Kolejnym punktem programu by³y tañ-
ce cheerliderek i dziewczynek z klas m³od-
szych, które ¿ywio³owo i z du¿ym wdziêkiem
zatañczy³y dla swoich kochanych dziadków.
Na zakoñczenie wyst¹pi³a klasa szósta, która
zatañczy³a rock and rolla, zaœpiewa³a kilka
piosenek i z³o¿y³a wierszowane ¿yczenia. Po
udanym wystêpie ka¿dy wnuczek wrêczy³ swo-
im bliskim wykonany w³asnorêcznie prezent.

Pan dyrektor podziêkowa³ nauczycie-
lom i dzieciom za trud, w³o¿ony w przygo-
towanie uroczystoœci i zaprosi³ goœci na po-
czêstunek. Do sto³ów donosi³y sprawnie
uczennice z najstarszych klas, które dba³y,
aby nikomu niczego nie brakowa³o.

W mi³ej i serdecznej atmosferze, przy
dŸwiêkach kolêd i pastora³ek, odbywa³o siê
spotkanie spo³ecznoœci uczniowskiej ze star-
szym pokoleniem- babæ i dziadków, którzy
cieszyli siê, ¿e ich wnukowie mog¹ siê uczyæ
w piêknej, dobrze wyposa¿onej szkole. Ta-
kie spotkania, jak to s¹ bardzo po¿yteczne,
gdy¿ pozwalaj¹ dzieciom wyraziæ mi³oœæ do
swoich dziadków. Ucz¹ ich, w jaki sposób
nale¿y okazywaæ bliskim ¿yczliwoœæ, szacu-
nek i mi³oœæ. Babcia i dziadek to osoby, któ-
re kochaj¹ bezwarunkow¹ mi³oœci¹ swoje
wnuczêta, rozpieszczaj¹ je, czêsto s¹ ich
najlepszymi przyjació³mi. Nic zatem dziw-
nego, ¿e najm³odsi cz³onkowie rodziny
wprost uwielbiaj¹ najstarszych jej cz³onków.

Dzieñ Babci i Dziadka to równie¿ wy-
œmienita okazja nie tylko do z³o¿enia im
¿yczeñ, ale równie¿ do zwrócenia uwagi na
ich potrzeby.

Tekst i fot. Bo¿ena Wiktor

Zapewne ma³o kto wierzy³, ¿e po prze-
granych w II. i III. kolejce rozgrywek o mi-
strzostwo Podkarpackiej III ligi siatkarek z:
MOSiR-em Jas³o 0-3 i w Sanoku 0-3, m³ody i
niedoœwiadczony zespó³ Patrii staæ bêdzie
na tak wielki, koñcowy sukces w postaci
awansu do turnieju pó³fina³owego o II ligê!
Ambicja dzia³aczy, œwietna postawa m³o-
dych siatkarek, prowadzonych wprawn¹

Dzieñ Babci
i Dziadka
w Górze

Ropczyckiej
Tegoroczny Dzieñ Babci i Dziadka obchodzo-
ny by³ w Zespole Szkó³ w Górze Ropczyckiej
bardzo uroczyœcie. Seniorzy, jak zwykle, nie
zawiedli swoich wnuków i licznie, w sumie
ponad 100 osób, zjawili siê w szkole w dniu
27. stycznia 2009 roku.

Siatkarki Patrii wicemistrzem
Podkarpackiej III ligi!

rêk¹ znakomitego trenera Bogdana Dudka
zaowocowa³y siedmioma kolejnymi zwyciê-
skimi meczami w lidze i drugim miejscem w
koñcowej tabeli, daj¹cym przepustkê do
bara¿y o II ligê.

Wydaje siê, ¿e nasz zespó³ tak naprawdê
uwierzy³ we w³asne mo¿liwoœci w 7. kolejce,

(ci¹g dalszy na str. 18)
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w Jaœle. Nasze zawodniczki zdoby³y w me-
czu z liderem, i to na jego parkiecie, bez-
cenne dwa punkty, które pozwoli³y na w³¹-
czenie siê do walki o wejœcie do turnieju o
awans do II ligi. Meczem prawdy, z tych o
„szeœæ punktów” by³a rywalizacja z Sano-
czank¹ PBS Bank Sanok w 8. kolejce, 31.
stycznia 2009, w hali przy Gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p. Zwyciêstwo z dru¿yn¹ z Sa-
noka po kolejnym, dobrym meczu znacz-
nie przybli¿y³o Patriê do pó³fina³owych roz-
grywek o II ligê kobiet. Przewaga naszych
siatkarek by³a niepodwa¿alna przez wiêksz¹
czêœæ meczu, a prawdziwe emocje mo¿na
by³o prze¿yæ, tak naprawdê, tylko w trzecim
secie.

KS Patria - TS Sanoczanka PBS Bank
Sanok 3:0 (25:14, 25:17, 32:30)

Patria: Patrycja Zieliñska, Sylwia Zawi-
œlak, Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a,
Joanna Chmura, Katarzyna Chmiel, Kata-
rzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata Ru-
szel i Anna Ogrodnik.

Sanoczanka: Œmietana, Florczak J., Dra-
bik, Chor¹¿ak, Czapla, Dymiñska, Radwañ-
ska, Adamska, Florczak (libero).

Przed ostatnim meczem ligowym w na-
szej hali dosz³o do uroczystego po¿egnania,
z zespo³em i kibicami, pierwszej kapitan na-
szej dru¿yny Urszuli Kijak, która ze wzglê-
dów osobistych musia³a wczeœniej zakoñczyæ
tegoroczny sezon. W imieniu Zarz¹du KS
„Patria” sympatyczn¹ zawodniczkê po¿egna³
wiceprezes Klubu Mariusz Kazior, a w imie-
niu Klubu Kibica - Micha³ Przystaœ.

Urszula Kijak na sta³e wejdzie do histo-
rii naszego Klubu jako pierwszy kapitan ze-
spo³u. Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e Pani Ur-
szula powróci do naszej dru¿yny w nastêp-
nym sezonie.

W dziewi¹tej, przedostatniej kolejce spo-
tkañ o mistrzostwo Podkarpackiej III ligi siat-
karek, Patria Sêdziszów M³p. pokona³a na
wyjeŸdzie KPS Nowa Dêba 3-0 (25-21, 25-13,
25-16) i zapewni³a sobie drugie miejsce w
tabeli, gwarantuj¹ce jej udzia³ w turnieju
pó³fina³owym o wejœcie do II ligi, który w
dniach 6-8. marca br. zostanie rozegrany w
Sandomierzu.

W niedzielê, 15. lutego, siatkarki Patrii
sprawi³y w Nowej Dêbie sporo radoœci swo-
im wiernym sympatykom i Klubowi Kibica,
który jak zawsze dzielnie je dopingowa³.
Mecz rozpocz¹³ siê dla nas znakomicie, gdy¿
po zagrywkach Patrycji Zieliñskiej objêliœmy
prowadzenie 7-0 (nasza rozgrywaj¹ca popi-
sa³a siê a¿ 4. asami serwisowymi!). Gospody-
nie pope³ni³y wówczas sporo b³êdów w przy-
jêciu zagrywki. Jednak póŸniej otrz¹snê³y siê
i prezentowa³y niez³¹ grê i ambitn¹ posta-
wê. Nie by³o dla nich straconych pi³ek, dziel-

nie broni³y i doprowadzi³y stan seta na 20-
22. W koñcówce górê jednak wziê³o do-
œwiadczenie sêdziszowianek, a seta zakoñ-
czy³a skutecznym atakiem Joanna Chmura.

W drugim secie gospodynie prowadzi³y
6-5, ale wówczas machina Patrii, niesiona
dopingiem swoich kibiców, wkroczy³a na
w³aœciwe tory i odjecha³a KPS-owi na 13-7, a
póŸniej 19-10 i 22-11. Znów skutecznie ata-
kowa³a Joanna Chmura, a efektywnie mija-
³a rywalki przy siatce Katarzyna Chmiel. 25-
13 dla goœci.

W trzecim secie utrzymywa³a siê dwu-
punktowa przewaga Patrii, a¿ do stanu 16-
14. Wówczas jeszcze raz górê wziê³o do-
œwiadczenie naszych siatkarek. Znów sku-
tecznie atakowa³y: Chmura, Chmiel, Kuty³a
i Ruszel. Set 25-16 dla Patrii.

KPS Nowa Dêba – Patria Sêdziszów M³p.
0-3 (-21, -13, -16)

KPS: Byrka, Dul, Mesek, Zierold, Tom-
czyk, Jakubowska, Kosmala (libero).

Patria Sêdziszów M³p.: Patrycja Zieliñ-
ska, Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a,
Joanna Chmura, Katarzyna Chmiel, Sylwia
Zawiœlak, Katarzyna Wrona (libero) oraz
Ma³gorzata Ruszel.

Po meczu zapanowa³a prawdziwa eufo-
ria wœród naszego zespo³u i kibiców. Wszak
nowodêbska wiktoria przypieczêtowa³a
awans do turnieju bara¿owego o II ligê! W
dniach 6-8. marca 2009 r., w Sandomierzu,

Siatkarki Patrii wicemistrzem
Podkarpackiej III ligi!

(ci¹g dalszy ze str. 17)

Trener Patrii Bogdan Dudek
z Medalem 80-lecia PZPS

 W dniu 3. lutego 2009 roku Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej, a zarazem Wiceprezes PZPS - Wies³aw Radomski wrêczy³ pami¹tkowe Me-
dale 80-lecia PZPS wybitnym osobowoœciom podkarpackiej siatkówki. Medalem 80-
lecia PZPS, „za zas³ugi dla rozwoju siatkówki w Polsce”, odznaczony zosta³ trener
naszych siatkarek – Bogdan Dudek.

Serdecznie gratulujemy Panu Trenerowi i ¿yczymy kolejnych sukcesów.

Fot. (2) J. Maroñ

rywalkami Patrii o dwa miejsca, premiowa-
ne udzia³em w finale tych rozgrywek, bêd¹:
mistrz III ligi Œwiêtokrzyskiej MUKS Pi¹tka
Sandomierz, zwyciêzca £ódzkiej III ligi
£MLKS £ask i wicemistrz Ma³opolskiej III
ligi Jedynka Tarnów.

Tymczasem w sobotê, 21. lutego, w ostat-
nim meczu ligowym w tym sezonie Patria
pokona³a na wyjeŸdzie AZS Uniwersytet
Rzeszowski 3-0 (15, 22, 12), przypieczêto-
wuj¹c 2. miejsce w koñcowej tabeli Podkar-
packiej III ligi siatkarek.

AZS UR Rzeszów: Bator, Grzesiak, Ku-
nysz, Sad³ocha, Œmietana, Urban, Lorenc
(libero) oraz Sikora.

Patria Sêdziszów M³p.: Patrycja Zieliñ-
ska, Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a,
Joanna Chmura, Katarzyna Chmiel, Sylwia
Zawiœlak, Katarzyna Wrona (libero) oraz
Ma³gorzata Ruszel., Katarzyna Lipiec, Ali-
cja Marek i Anna Ogrodnik.

TABELA

 1.  UKS „MOSiR” Jas³o 10 28 pkt. 29-8

 2.  PATRIA Sêdziszów 10 23 pkt. 24-9

 3.  SANOCZANKA Sanok 10 17 pkt. 22-18
 4.  AZS UR Rzeszów 10 13 pkt. 18-19
 5.  STAL Nowa Dêba 10  7 pkt. 10-26
 6.  KPS Nowa Dêba 10  2 pkt.  7-30
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CzarZiMnO  to jedyna taka impreza w
Polsce po³udniowo-wschodniej. Jedyna – bo
jest imprez¹ rangi ogólnopolskiej. A rangê
danej imprezy corocznie okreœla specjalna
komisja przy Zarz¹dzie G³ównym PTTK w
Warszawie. Najbli¿ej nas obecnie organizo-
wana jest impreza ogólnopolska w Bi³gora-
ju, do której jednak niezbêdne s¹ elimina-
cje, jako ¿e jest to zakoñczenie Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego. Do niedawna
równie¿ imprezy ogólnopolskie organizowa³
klub „Salamandra” z Kolbuszowej. Poza tym
najbli¿sze oœrodki to dopiero Warszawa i
Czêstochowa.

Na imprezach na orientacjê mo¿na,
oprócz wypoczynku i œwietnej zabawy w te-
renie, zdobywaæ odznaki turystyki kwalifi-
kowanej. W tym przypadku mowa o Odzna-
ce Imprez na Orientacjê (OInO), która jest
wielostopniowa i nadawana przez specjal-
ne komisje dzia³aj¹ce przy oddzia³ach PTTK.
Ka¿dy start jest punktowany w zale¿noœci
od rangi imprezy od szkoleniowej (1
pkt)przez lokaln¹ (1), regionaln¹ (2), ogól-
nopolsk¹ (3) i Puchar Polski (4) a¿ do Mi-
strzostw Polski (5). Tak wiêc u nas mo¿na
zdobyæ stosunkowo du¿¹ iloœæ punktów, tym
bardziej,  ¿e punktowany jest ka¿dy etap od-
dzielnie.

Komisja Imprez na Orientacjê przy Za-
rz¹dzie G³ównym PTTK proponowa³a nam
ju¿ przygotowanie zawodów w randze Pu-
charu Polski. Na to niestety jest jednak jesz-
cze za wczeœnie, gdy¿ nie mamy na tyle osób
z uprawnieniami do organizacji tego typu
zawodów.

Tegoroczne CzarZiMnO 2009 zgroma-
dzi³o prawie 100 uczestników z wielu miej-
scowoœci naszego regionu. Oprócz Czarnej,

W hali MOSiR-u w Sandomierzu,
przy ulicy Patkowskiego 4, w najbli¿szy
weekend walczyæ bêd¹ siatkarki Patrii
Sêdziszów M³p. w turnieju pó³fina³o-
wym o wejœcie do II ligi, z którego do
turnieju fina³owego awansuj¹ dwie naj-
lepsze dru¿yny.

Rozk³ad gier
przedstawia siê nastêpuj¹co:

6. marca – pi¹tek
o godz. 16. Pi¹tka Sandomierz – Jedynka Tarnów

o godz. 18. Patria Sêdziszów – £MLKS £ask

7. marca – sobota
o godz. 15. Jedynka Tarnów – £MLKS £ask

o godz. 17. Patria Sêdziszów – Pi¹tka Sandomierz

8. marca - niedziela
o godz. 11. Patria Sêdziszów – Jedynka Tarnów

o godz. 13. Pi¹tka Sandomierz – £MLKS £ask

Zapraszamy kibiców Patrii do do-
pingowania naszego zespo³u w turnie-
ju w Sandomierzu. Wszak mo¿na je po-
³¹czyæ ze zwiedzaniem tego piêknego
grodu. Dlaczego warto odwiedziæ San-
domierz i na czym polega urok tego
miasta, przekonacie siê Pañstwo sami,
zwiedzaj¹c tam liczne zabytki, których
jest mnóstwo i które s¹ piêkne o ka¿dej
porze roku. Sandomierz zawdziêcza je
burzliwej historii, która przez wieki
kszta³towa³a to miasto. Warto wiêc zo-
baczyæ, m.in., Bramê Opatowsk¹, Ra-
tusz, Katedrê, Collegium Gostomia-
num, Dom D³ugosza, Koœció³ œw. Du-
cha, Koœció³ œw. Micha³a, Zamek, Ko-
œció³ œw. Jakuba, pospacerowaæ Pod-
ziemn¹ Tras¹ Turystyczn¹. Sandomier-
skie klimaty uzupe³niaj¹: W¹wóz œw.
Królowej Jadwigi, Góry Pieprzowe i se-
rial „Ojciec Mateusz”. S³owem, Sando-
mierz to „wymarzone miejsce na odpo-
czynek w blasku prastarych zabytków,
z³otych kolorów, zapachu pysznych
ciast oraz porannej kawy, serwowanych
w staromiejskich kafejkach”.

Mariusz Kazior

Za nami XVIII Czarnieñskie Zimowe Marsze na Orientacjê czyli
CzarZiMnO 2009 organizowane przez SKKT-PTSM „Wagabunda”
przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdziszowskiej. To
ju¿ osiemnaste – czyli pe³noletnie. Nawet logo zawodów odnosi³o siê
do charakteru tej liczby. Zosta³o utworzone  w formie tortu przez naszego specjalistê od grafiki
Wojciecha Wróbla z Sêdziszowa M³p., (pomagaj¹cemu nam ju¿ od oœmiu lat).

Sêdziszowa, Bêdziemyœla i innych miejsco-
woœci naszej gminy i powiatu przyjecha³y
dru¿yny z Lubartowa, Rzeszowa, Ustrzyk
Dolnych, Nowej Sarzyny, Le¿ajska, G³ogo-
wa M³p. i innych

Zawody w tym roku sk³ada³y siê z  czêœci
g³ównej, czyli czterech etapów (dwa dzien-
ne i dwa nocne) marszy na orientacjê oraz z
imprez towarzysz¹cych. By³y to: bieg na orien-
tacjê, InoMrówka, konkurs ekologiczny.

Pomimo pewnych perturbacji i kompli-
kacji wszyscy wrócili na metê (choæ niektó-
rzy ze znacznym opóŸnieniem). Najwiêk-
szym powodzeniem cieszy³y  siê etapy noc-
ne w kategorii juniorów i seniorów, które
przygotowuje ju¿ od kilku lat pan Grzegorz
Wolak, nauczyciel z SP Czarna.

Oczywiœcie do przygotowania tak du¿ej
imprezy potrzebny jest olbrzymi zespó³ or-
ganizacyjny, któremu nale¿¹ siê s³owa uzna-
nia za poœwiêcony czas i w³o¿ony wysi³ek w
przygotowanie zawodów. W tym roku liczy³
on 31 osób, a w tym 10 nauczycieli, 10 absol-
wentów Gimnazjum w Czarnej Sêdziszow-
skiej oraz 6 uczniów tej¿e szko³y.

Chocia¿ impreza jest w zasadzie samofi-
nansuj¹ca, to bez sponsorów nagrody by³y-
by bardzo skromne. W tym roku swój wk³ad
w imprezê wnieœli:
- Dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sêdziszow-

skiej,
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Czarnej

Sêdziszowskiej,
- pracownia z³otnicza Barbara Œwietlik –

Madej w Rzeszowie,
- Perfumeria Douglas – Monika Bednarz z

Rzeszowa,
- firma QUATRO COMPUTERS w Rzeszo-

wie,
- Stanis³aw Rymut w Sêdziszowie M³p.,
- ksiêgarnia Bajka w Sêdziszowie M³p.,
- Firma ̄ elazny sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
- Tomasz Porêba – europose³,
- osoby prywatne.
Zdjêcia, jak równie¿ pe³ne wyniki z zawodów mo¿na obej-

rzeæ na naszej stronie internetowej: www.czarzimno.za.pl

Al. Czy¿

Za nami

CzarZiMnO 2009

OInO popularnaOInO w stopniu ma³ym

Terminarz
turnieju pó³fina³owego

o awans do II ligi
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