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Miasto SêdziszówM³p., jako jedno z 22
miast z regionu, zosta³o wytypowane do
wziêcia udzia³uwprogramie, którego g³ów-
ne cele by³y nastêpuj¹ce:
podniesienie poziomuwie-
dzy ludzi o czynnikach ryzy-
ka chorób sercowo-naczy-
niowych, poprawa wykry-
walno�ci tych chorób oraz
poprawa skuteczno�ci ich le-
czenia. Celemostatecznym
ma byæ zmniejszenie umie-
ralno�ci spowodowanej tymi
schorzeniami.

Dnia 6 wrze�nia 2005
rokuwUrzêdzieMiejskimw
Sêdziszowie Ma³opolskim
odby³o siê spotkanie realiza-
torów i g³ównych wykonaw-
cówPolskiego Projektu 400

nymi za³o¿eniami, celami oraz oczekiwania-
mi z nim zwi¹zanymi.

Gminnym koordynatoremprojektu ze
strony miasta zosta³ Pan Grzegorz Wrona.
£¹cznie z terenumiasta zosta³o przeszkolo-
nych11osóbwkilkublokach tematycznych:
� Program kampanii i edukacji antytyto-
niowej �El¿bietaDoroba iBogus³aw�wi-
der;

� Edukacja dzieci w zakresie czynników ry-
zyka chorób sercowo-naczyniowych � Jo-
anna Bia³ek i Piotr Koza;

� Budowa infrastruktury dla promocji
zdrowia � Bogus³aw Kmieæ i Grzegorz
Wrona;

� Blok szkoleñ dla lekarzy � Jadwiga Sera-
fin i Zdzis³aw Serafin;

� Edukacjapacjentówznowowykrytymnad-
ci�nieniemtêtniczym�JadwigaSerafin;

� Interwencja medyczna � badania prze-
siewowe � El¿bieta Bia³ek, Jolanta Bu-
kowska i BeataO¿óg.

W ramach programu, w dniach 17-21
pa�dziernika,wPrzychodniRejonowejwSê-
dziszowieM³p. przebadano352osoby, z cze-
go 64 skierowano do lekarza.

U 16 osób stwierdzono podwy¿szony po-
ziomu cholesterolu, 12 mia³o podwy¿szony
poziom glukozy we krwi, a u 37 stwierdzono
podwy¿szonewarto�cici�nieniatêtniczegokrwi.

(g)
W ramach Polskiego Projektu 400 Miast w Przychodni Rejonowej w Sêdziszowie
M³p. przebadano 352 osoby. Fot. J. Maroñ

Miast z w³adzami i przedstawicielami spo-
³eczno�ci lokalnej. Na spotkaniu zosta³
przedstawiony Program wraz z jego g³ów-

1.Budynek Domu Stra¿aka w Sêdziszowie
M³p.doczeka³ siêwreszcie remontu.Wbie-
¿¹cym miesi¹cu zosta³ rozstrzygniêty prze-
targ na modernizacje i rozbudowê obiek-
tuprzy ul. 3-goMaja. Za rokbudynek zmie-
ni swój wygl¹d i bêdzie ozdob¹ tej czê�ci
miasta.Znajd¹ tammiejsceniektórekomór-
ki organizacyjne urzêdu, bêdzie te¿mo¿na
zaoferowaæ pomieszczenia dla innych in-
stytucji i firm. Koszt ca³o�ci inwestycji za-
mknie siê kwot¹ prawie 1,2mln z³.

2.Gmina przygotowuje siê do nastêpnej
du¿ej inwestycji w mie�cie � budowy hali
sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszo-
wie M³p. Pozyskane zosta³y potrzebne
dzia³ki, przyjêta koncepcja a do koñca
kwietnia 2006 r.ma byæ gotowa dokumen-
tacja techniczna (koszt ok. 50 tys. z³). Ni-
kogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e w szko-
le licz¹cej 28 oddzia³ów ta dodatkowa sala
gimnastyczna jest wrêcz niezbêdna.

3.Trwaj¹ prace przy zabezpieczeniu osu-
wiska w Szkodnej-Budy.Wraz z fachowy-

mi pracami na osuwisku gmina chce wy-
remontowaæ odcinek drogi. Koszt tej in-
westycji to prawie 150 tys. z³, z czego 100
tys. gmina otrzyma³a z MSWiA w ramach
usuwania szkód powodziowych.

4.Mieszkañcy Zagorzyc Dolnych mog¹ prze-
je¿d¿aæ przez nowowyremontowanymost.
Wzmocniona konstrukcja no�na, nowa
nawierzchnia, poprawione przyczó³ki i po-
³¹czenie z drog¹ mas¹ bitumiczn¹ na na-
stêpne lata zabezpiecz¹ bezpieczny prze-
jazd dla mieszkañców. Koszt ca³ej inwesty-
cji zamkn¹³ siê kwot¹ prawie 60 tys. z³.

5.Prowadzone s¹ remonty na obiektach ko-
munalnych w Kawêczynie i Czarnej Sedzi-
szowskiej.DomLudowy w Kawêczynie ma
wyremontowanydach, za� budynekwCzar-
nej (mie�ci siê tamo�rodek zdrowia, biblio-
teka, poczta,OSP) oprócz remontu dachu
wymienionema rynny i rury spustowe.

6.W pa�dzierniku br. zosta³a podpisana
umowa na rozbudowê oczyszczalni �cie-
ków w Sêdziszowie M³p. Zakoñczenie ro-
bót planowane jest na pa�dziernik 2006 r.
Tak powiêkszona oczyszczalnia ma doce-
lowoprzyjmowaæ �cieki z ca³ejprawiegminy
(zwyj¹tkiemKlêczan iBêdziemy�la). Koszt
rozbudowy to prawie 4,3 mln z³. Na to
bardzodrogie zadanie zosta³ z³o¿onywnio-
sek w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w
dzia³aniu 3.1 �Obszary wiejskie�. Z infor-
macji uzyskanych odMarsza³ka i Wojewo-
dy wynika, ¿e gmina otrzyma wsparcie fi-
nansowe w wysoko�ci 75 % kosztów kwali-
fikowanych z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa
oczyszczalni jest niezbêdna bo gmina kon-
sekwentnie realizuje koncepcjê budowy
kanalizacji sanitarnej: trwa budowa kana-
lizacji w Sêdziszowie � Rêdzinach, trwaj¹
przygotowania do przetargu na budowê
w Wolicy Piaskowej, nastêpnie w Górze
Ropczyckiej i Wolicy £ugowej. Zlecone
bêd¹ nastêpne prace zwi¹zane z wykony-
waniem dokumentacji technicznych.

7.Przygotowywana jest dopodpisuumowana
wykonaniewodoci¹guwZagorzycach�etap
III.Zakoñczy towodoci¹gowanienaszejnaj-
wiêkszejmiejscowo�ciwgminie.WIIIetapie
prac wykonanych zostanie 150 przy³¹czy.
£¹czny koszt to prawie 1,3 mln z³. Pozosta-
nie wtedy do wybudowanie wodoci¹g w
Rudzie(koñcowyetappracnadprojektem)
oraz w Szkodnej, gdzie w 2006 r. zlecona
zostanie dokumentacja techniczna.

8. 18 pa�dziernika w Domu Kultury w Sê-
dziszowie M³p. odby³y siê uroczysto�ci
gminne zwi¹zane z dniem Edukacji Na-
rodowej. Szko³y gminne to potê¿ny za-
k³ad pracy � zatrudnienie znajduje tam
prawie 500 osób, z czego 360 to nauczy-
ciele, a 140 pracownicy obs³ugi i admini-
stracji. W przedszkolach, szko³ach pod-
stawowych i gimnazjach uczy siê prawie
3.500 dzieci. To nasza przysz³o�æ. Wszyst-
kim pracownikom szkó³ w dniu ich �wiêta
raz jeszcze dziêkujê za pracê, ¿ycz¹c sa-
tysfakcji z wykonywanych przez siebie
obowi¹zków.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b
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Kiedy powsta³a firma Trans-Bet i od kie-
dy prowadzicie swoj¹ dzia³alno�æ w Sê-
dziszowie M³p.?
Dzia³alno�æ prowadzimy ju¿ od kilku do-

brych lat, a w Sêdziszowie M³p. od dwóch.
Wcze�niej tato prowadzi³ w Lubzinie firmê
zajmuj¹ca siê transportemkruszyw i betonu.
A co spowodowa³o ¿e na siedzibê firmy
wybrali�cie Pañstwo w³a�nie Sêdziszów
M³p.?
Po analizie lokalnego rynku wybrali�my

w³a�nie tê okolicê � dodatkowo by³ do na-
bycia doskonale nadaj¹cy siê do tej dzia³al-
no�ci teren, przeznaczony w planach miej-
skich pod przemys³ i us³ugi.
Sk¹d pomys³ na zajêcie siê produkcj¹ be-
tonu?
Tato ma du¿e do�wiadczenie w trans-

porcie kruszyw i betonu.W dzisiejszych cza-
sach nale¿y d¹¿yæ do sprzeda¿y �komplek-
sowego produktu� � skoro transport, to cze-
mu nie produkcja i transport? W zwi¹zku z
tym uruchomili�my produkcjê betonu. Dzi-
siaj klient jest wymagaj¹cy � lubi wszystkie
sprawy za³atwiæ w jednym miejscu.
Czêsto Pan wspomina o tacie, czy mo¿na
wiêc Wasz¹ firmê nazwaæ firm¹ ro-
dzinn¹?
Jak najbardziej, dzia³alno�æ prowadzimy

razem z tat¹, on zapocz¹tkowa³ dzia³alno�æ
firmy Trans-Bet i to on stanowi krêgos³up
firmy. Tato zajmuje siê prac¹ produkcyjno-
remontow¹, ja za� bardziej odpowiadam za
stronê administracyjno-biurow¹.
Betoniarnia to dosyæ specyficzny rodzaj
dzia³alno�ci jak radzicie sobie Pañstwo z
konkurencj¹?
No có¿ trzeba dostosowaæ siê do lokal-

nego rynku, sprzyja nam lokalizacja. Naj-
bli¿sze betoniarnie ulokowane s¹ w Ropczy-
cach i �wilczy. Bardzo du¿y wp³yw na zamó-
wienia ma jako�æ oferowanego produktu,
jak równie¿ logistyka, posiadany przez nas
sprzêt, szczególnie do transportu, zapew-
nia nam komfort pracy i zadowolenie na-
szych klientów. Stale staramy siê wychodziæ
naprzeciw oczekiwaniom naszych odbior-
ców, np. dla klientów którzy planuj¹ wyko-
nanie fundamentów zapewniamy do �sza-
lowania� gratis blaty �akro�. My�l¹c o przy-
sz³o�ci i rozwoju firmy bêdziemy staraæ siê
stale poszerzaæ nasz¹ ofertê, w nied³ugim
czasie bêdziemy chcieli uruchomiæ us³ugê

kompleksowego wykonawstwa fundamen-
tów, pocz¹wszy od wykonania wykopu po-
przez zazbrojenie i zalanie betonem.
Mówi¹c o logistyce � jakim sprzêtem dys-
ponuje firma Trans-Bet?
W chwili obecnej posiadamy 4 betono-

mieszarki o pojemno�ci od 6 m3 do 11 m3

oraz dwie pompy do betonu. Dodatkowo
posiadamy 2 naczepy wywrotki, dwa samo-
chody wywrotki � wykorzystujemy je do
transportu kruszywa na potrzeby betoniar-
ni, jak równie¿ wynajmujemy do us³ug trans-
portowych. Posiadamy równie¿ 1 koparko-
³adowarkê firmy JCB oraz ³adowarkê typu
£-200.Wnied³ugim czasie planujemy zakup
kolejnego sprzêtu.
Jaki beton produkujecie i kto jest g³ów-
nym odbiorc¹?
Produkujemy beton od B-7,5 do B-30

(wspó³czynnik liczbowy �wiadczy owytrzyma-
³o�ci betonu). Dziennie mo¿emy wyprodu-

kowaæ nawet 200 kubików � oczywi�cie za-
le¿ne to jest równie¿ od odleg³o�ci na jak¹
trzeba zorganizowaæ transport. G³ówni od-
biorcy to osoby prywatne z Sêdziszowa M³p.
i okolic oraz firmy z okolic. Ostatnio dostar-
czamy znaczne ilo�ci betonu do Rzeszowa.
Ile osób jest potrzebnych by prowadziæ
betoniarniê?
Obecnie na sta³e pracuje u nas 6 osób,

jednak w przysz³o�æ wraz z rozwojem firmy
my�lê ¿e nast¹pi wzrost zatrudnienia.
A jak spêdza Pan czas po pracy?
Kiedy� zajmowa³em siê zawodowo spor-

tem, trenowa³em zapasy. W 1993 roku by-
³em mistrzem Europy juniorów, kilkakrot-
nie mistrzem Polski. Jestem równie¿ sêdzi¹
sportowym.W wolnych chwilach staram siê
trenowaæ. Najbardziej lubiê jednak spêdzaæ
wolny czas z moj¹ ¿on¹ i córeczkami.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ Grzegorz Wrona

Fot. G Wrona (3)
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INWESTYCJE

� Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetargi nie-
ograniczone na:
� �Wykonanie remontu konstrukcji i po-
krycia dachu budynku �D� Zespo³u
Szkó³ im. ks. dr Jana Zwierza w Rop-
czycach przy ul. Mickiewicza 14�. Wy-
konawc¹ bêdzie Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowa
�WATEX� Sp. z o. o. z Rzeszowa.

� �Wykonanie odbudowy
dachu z pokryciem na bu-
dynku Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p.
przy ul. Fabrycznej 5�. Naj-
korzystniejsz¹ ofertê z³o¿y-
³a Firma Remontowo Bu-
dowlana �FIREMB� Sp. z
o.o. z Rzeszowa.

� �Wykonanie urz¹dzeñ i
utrzymanie terenów ziele-
ni, zadrzewieñ i zakrze-
wieñ � w tym zagospoda-
rowanie i urz¹dzenie tere-
nów wokó³ hali widowisko-
wo-sportowej w Ropczy-
cach przy ul. Konopnickiej 5�. Jako
najkorzystniejsza przyjêta zosta³a ofer-
ta Przedsiêbiorstwa Budowlanego
�PROFBUD� Sp. z o.o. z Rzeszowa.
Wykonane prace znacznie uatrakcyj-
ni¹ i u³atwi¹ poruszanie siê wokó³
obiektu.

� Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczo-
ny na:
� Opracowanie dokumentacji technicz-
nej na wykonaniemodernizacji i ada-
ptacji pomieszczeñ pierwszego piêtra,
przebudowe dachu ze stropodachu
p³askiego na wielospadowy � w tym:
a) w czê�ci nad internatem z podda-
szem u¿ytkowym,

b) w czê�ci nad aul¹ dach wielospa-

dowy, oraz now¹ klatk¹ schodow¹
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu wokó³ budynku Internatu w
Ropczycach przy ul. Konopnickiej
3 pod potrzeby Nauczycielskiego
Kolegium Jêzyków Obcych.

� Zarz¹d Powiatu zleci³ opracowanie pro-
jektu budowlanego na przebudowê linii
napowietrznej na liniê kablow¹ zasilaj¹c¹
budynki znajduj¹ce siê przy ul. Konop-
nickiej w Ropczycach.

WYDZIA£ DRÓG

� Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetargi nieogra-
niczone na wykonanie odnowy na-
wierzchni bitumicznej ulicyOgrodniczej
w Ropczycach na odcinku 0,5 km.

� Wykonane zosta³y pobocza i skarpy w
ci¹gu drogi powiatowej Lubzina-Okonin
w m. Okonin zniszczonych w wyniku lo-
kalnego oberwania chmury w dniu 10
czerwca br.

� Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetargi nie-
ograniczone na:
� �Przebudowê chodnika dla pieszych
przy ulicy powiatowej Nr 1352R Party-
zantów w SêdziszowieM³p.� Na odcin-
ku 302metry. Najkorzystniejsz¹ ofertê

z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej iMieszkaniowej Sp. z o.o.
z Sêdziszowa M³p. Inwestycja prowa-
dzona przy udziale �rodków Gminy
SêdziszówM³p. w wysoko�ci 30 tys. z³.

� �Odnowê nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej Nr 1286R Anasta-
zów � Skrzyszów w m. Skrzyszów� na
odcinku 0,5 km. Wykonawc¹ bêdzie
Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe
S.A. w Dêbicy. Inwestycja prowadzo-
na przy udziale �rodków Gminy
Ostrów w wysoko�ci 100 tys. z³.

� �Odnowê nawierzchni bitumicznej
ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyñ-
skiego wRopczycach� na odcinku 320
metrów. Jako najkorzystniejsza przy-
jêta zosta³a oferta firmy: �DROG-
BUD� Podkarpacki Holding Budowy
Dróg Sp. z o. o. ze Strzy¿owa.

����� Wzwi¹zku z konieczno�ci¹ natychmiasto-
wego przeprowadzenia kapitalnego re-
montu mostu drewnianego znajduj¹ce-
go siê w ci¹gu drogi powiatowej Brzeziny-
Jaszczurowa, zarz¹d zleci³ wykonanie za-
kresu robót obejmuj¹cychm.in. rozebra-
nie ca³ej konstrukcji drewnianej mostu,
czyszczenie i malowanie d�wigarów stalo-
wych, wykonanie nowego pok³adu drew-
nianego, porêczy i chodnikóworaz umoc-
nienie koryta rzeki. Termin zakoñczenia
robót planowany jest koñcem pierwsze-
go tygodnia pa�dziernika br.

����� Zarz¹d og³osi³ przetarg nieograniczony
na �wiadczenie us³ugprzy zimowymutrzy-
maniu dróg powiatowych w sezonie
2005/2006 z podzia³em na 14 zadañ.

GOSPODARKA
NIERUCHOMO�CIAMI

����� Zarz¹d zleci³ opracowanie koncepcji za-
gospodarowania terenu (baza po Zarz¹-

(ci¹g dalszy na str. 6)

Ma 43 lata, jest szczê�liwym mê¿em i ojcem czte-
rech córek. Posiada wykszta³cenie wy¿sze pedagogicz-
ne (AP Kraków) i administracyjne (UJ). Kompetent-
nie i sprawnie zarz¹dza³ o�wiat¹ wDêbicy pe³ni¹c funk-
cjê dyrektora Miejskiego Zarz¹du O�wiaty. Obecnie
jest dyrektoremZSZnr1wDêbicy. Jest cz³onkiemOgól-
nopolskiego StowarzyszeniaKadryKierowniczejO�wia-
ty. Od 1998 r. pe³ni funkcjê radnego Rady Miejskiej w
Ropczycach anga¿uj¹c siê w rozwój gminy i s³u¿¹c spo-
³eczeñstwu w rozwi¹zywaniu nurtuj¹cych je proble-
mów. Od 2002 r. jest przewodnicz¹cym Klubu Rad-
nych �Ziemia Ropczycko-Sêdziszowska i Liga Polskich
Rodzin� Rady Miejskiej w Ropczycach.

W nastêpnym numerze BS
wywiad z pos³em Kazimierzem Moskalem.

Kazimierz
Moskal

Urodzi³ siê w 1949 r. w
Warszawie. Doktor prawa
pracy. Od lat siedemdziesi¹-
tych w antykomunistycznej
opozycji. W Sierpniu �80 zo-
sta³ doradc¹ gdañskiegoMiê-
dzyzak³adowego Komitetu
Strajkowego. By³ delegatem
na I Krajowy Zjazd �Solidar-
no�ci�. Internowany w stanie
wojennym. Bra³ udzia³ w ob-
radach okr¹g³ego sto³u w ze-

spole do spraw pluralizmu zwi¹zkowego. W wyborach czerwcowych 1989 r. wy-
brany na senatora a dwa lata pó�niej na pos³a, tym razem z listy Porozumienia
Obywatelskiego Centrum. W 1991 roku zosta³ na kilka miesiêcy szefem Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta. W roku 1992 wybrany
prezesemNajwy¿szej Izby Kontroli (NIK). Funkcje tê piastowa³ do 1995 roku.W
czerwcu 2000 roku Lech Kaczyñski zosta³ ministrem sprawiedliwo�ci w gabine-
cie Jerzego Buzka. Jesieni¹ 2002 r. bezdyskusyjnie wygrywa wybory na prezyden-
ta Warszawy.

¯ona Lecha Kaczyñskiego � Maria � jest z zawodu ekonomistk¹. Stanowi¹
zgodn¹ rodzinê wraz z córk¹ Mart¹ i jej mê¿em Piotrem. W 2003 roku Maria i
Lech Kaczyñscy zostali dziadkami � maj¹ wnuczkê Ewê.

pose³ na Sejm RP z Ropczyc
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dzie Dróg Powiatowych) przy ul. Robot-
niczej w Ropczycach.

� Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczo-
ny publiczny � ustny na sprzeda¿ dzia³ki
o powierzchni 0,2251 ha po³o¿onej w
Ropczycach przy ul. Witosa z przezna-
czeniem na dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub
mieszkalno-us³ugow¹.

PROMOCJA

� 30 wrze�nia br. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach odby³o siê spotkanie in-
formacyjno-szkoleniowe dotycz¹cemo¿-
liwo�ci aplikowania do Funduszy Struk-
turalnych. Organizatorami tego spotka-
nia byli: Starosta Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego, Sieæ Wspierania Orga-
nizacji Pozarz¹dowych oraz Specjali�ci
ProgramuEURO-NGO na Podkarpaciu.
Szkolenie skierowane by³o do organiza-
cji pozarz¹dowych z terenu powiatu rop-
czycko-sêdziszowskiego.

� Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wnioski gazet: �Ziemia Ropczycka�, �G³os
Powiatu ropczycko-sêdziszowskiego�. Na
dotychczasowych warunkach przed³u¿o-
ne zosta³y umowy w zakresie wspó³pracy
o kolejne 6miesiêcy.

� Koñcem listopada planowane jest prze-
prowadzenie debaty europejskiej pn.:
�Studia, Praca, Biznes w Unii Europej-
skiej�. Program debaty ukierunkowany
zosta³ na m³odzie¿ ponadgimnazjaln¹,
nauczycieli i przedsiêbiorców.

INNE

� Zarz¹d zleci³ wykonanie StudiumWyko-
nalno�ci projektu�Rozwój infrastruktu-
ry spo³eczeñstwa informacyjnego w Po-

w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomo�ci przeznaczonych do sprzeda¿y
w trybie przetargowym

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami ( jednolity tekst : Dz. U. Nr 261
z 2004 r. poz. 2603) Zarz¹d Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego og³asza co nastêpuje :

I.
Z zasobu nieruchomo�ci Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego przeznaczone zosta³y do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieogra-
niczonego nieruchomo�ci gruntowe niezabudowane, po³o¿one w obrêbie: Ropczyce-Witkowice I � przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe i us³ugi: wg za³¹cznika 1

II.
Og³oszenie wywiesiæ na tablicy og³oszeñ w okresie od 18.10.2005 r. do 08.11.2005 r.

wiecie Ropczycko-Sêdziszowskim� oraz
sporz¹dzenie wniosku o dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej. Rozwój in-
frastruktury spo³eczeñstwa informacyj-
nego umo¿liwi obywatelompe³en dostêp
do us³ug i informacji dziêki wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii teleinfor-
matycznych.

� Na okres od 1 wrze�nia do 31 grudnia
2005 roku Zarz¹d ustali³ w nowej wyso-
ko�ci dodatki motywacyjne dla dyrekto-
rów szkó³ i placówek o�wiatowo-wycho-
wawczych.

� Z inicjatywy Powiatowego Rzecznika
Ochrony Praw Konsumentów w dniu 6
pa�dziernika br. w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Ropczycach, od-
by³o siê spotkanie informacyjno � szkole-
niowe pn.: �Poznaj swoje prawa konsu-
menckie w Polsce i UE�.
W spotkaniu uczestniczy³am³odzie¿ szkó³
ponadgimnazjalnych. Przebieg spotka-
nia potwierdzi³, ¿em³odzie¿ bardzo inte-
resuj¹ prawa konsumenckie, czego efek-
tem by³y licznie zadawane pytania.

� �Ptasia Grypa� - Zarz¹dzeniem Nr 27/
05 z dnia 26 wrze�nia 2005 roku Starosta
Ropczycko � Sêdziszowski powo³a³ Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii na cza-
sowego Zastêpcê Szefa Powiatowego
Zespo³u Reagowania Kryzysowego do
organizacji dzia³añ w przypadku powsta-
nia zagro¿enia epizootycznego na tere-
nie powiatu.
Wg wyja�nieñ Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie interpretacji rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15
pa�dziernika 2005 roku dotycz¹cego
wyst¹pienia wysoce zjadliwej grypy pod-
stawowe zasady postêpowania z zagro¿e-
niem przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Rozporz¹dzenie to nie dotyczy pta-
ków ozdobnych (np. kanarków, pa-

pug itp.);
2. Zakaz utrzymywania drobiu (kur, ka-
czek, gêsi, go³êbi itp.) na otwartej prze-
strzeni nale¿y rozumieæ jako � ko-
nieczno�æ przetrzymywania drobiu w
pomieszczeniach zamkniêtych albo
utrzymywania drobiu w ograniczonej,
odgrodzonej przestrzeni, która:
a) uniemo¿liwi dostêp drobiu do
otwartych zbiorników wodnych i
linii brzegowej rzek, jezior i rozle-
wisk wodnych,

b) uniemo¿liwi zanieczyszczenie paszy
i wody odchodami i wydzielinami
dzikich ptaków.

3. W przypadku, gdy w³a�ciciel nie ma
mo¿liwo�ci przetrzymywania drobiu
w zamkniêciu, istnieje mo¿liwo�æ
ewentualnego przetrzymywania tych
zwierz¹t w ograniczonym obszarze,
np. na podwórzu ogrodzonym siatk¹
z wolier¹, jednak¿e pod sta³ym dozo-
rem w³a�ciciela.
Jednak¿e, w ka¿dym przypadku, prze-
trzymywanie paszy, jej zadawanie pta-
komoraz pojenie drobiu w gospodar-
stwie powinno odbywaæ siê wewn¹trz
budynków, a woda u¿ywana do poje-
nia ptaków nie mo¿e pochodziæ ze
zbiorników wodnych, a jedynie mo¿e
byæ u¿ywana woda z wodoci¹gów lub
z g³êbokich studni (studnie zabezpie-
czone) oraz ze �róde³ strumieni w re-
jonach górskich.

4. W przypadku utrzymywania strusi lub
innych bezgrzebieniowców, hodowca
powinien zapewniæ:
a) ograniczenie obszaru przemiesz-
czania siê ptaków poprzez zmniej-
szenie wybiegów,

b) organizacjê nadzoru nad ptakami
przez pracowników ferm.

Inf. w³asna

ZA£¥CZNIKNR 1 Ropczyce, dnia 18.10.2005 r.
W Y K A Z

Zarz¹d Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach podaje do publicznej wiadomo�ci zgodnie z art. 35 ust l i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603), ¿e nieruchomo�ci stanowi¹ce
w³asno�æ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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G³ównym �ród³em zagro¿enia dla zdro-
wia ludzi i zwierz¹t (drobiu) s¹ ptaki wolno-
¿yj¹ce, bêd¹ce bezobjawowymi nosicielami
ptasiej grypy.

Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu
s¹ ma³o charakterystyczne i zró¿nicowane
w zale¿no�ci od zjadliwo�ci szczepu wirusa
wywo³uj¹cego chorobê, gatunku i wieku
ptaków, zaka¿eñ towarzysz¹cych oraz wa-
runków �rodowiskowych.
G³ówne objawy kliniczne wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- depresja;
- gwa³towny spadek/utrata produkcji jaj,
miêkkie skorupy jaj;

- objawy nerwowe;

- zasinienie i obrzêk grzebienia i dzwon-
ków;

- silne ³zawienie, obrzêk zatok podoczodo-
³owych, kichanie;

- duszno�æ;
- biegunka.

Padniêcia mog¹ byæ nag³e, bez widocz-
nych objawów. �miertelno�æ mo¿e docho-
dziæ do 100%.

Przy zaka¿eniu wirusem grypy o niskiej
zjadliwo�ci mog¹ wyst¹piæ objawy ze strony
uk³adu oddechowego (z regu³y ³agodne),
depresja, biegunka, zmniejszona produkcja
jaj u niosek. Zaka¿one ptaki wydalaj¹ du¿e
ilo�ci wirusa z ka³em, w wydzielinie z oczu i
dróg oddechowych.

G³ówny LekarzWeterynarii, bior¹c pod uwagê konieczno�æ wprowadzenia dzia³añ
zapobiegawczych, maj¹cych na celu ochronê zdrowia ludzi i zwierz¹t, zwi¹zan¹ z
zagro¿eniem wysoce zjadliw¹ gryp¹ ptaków oraz ograniczenie bardzo du¿ych strat
ekonomicznych spowodowanych ewentualnymwybuchem choroby, przedstawia za-
lecenia umo¿liwiaj¹ce skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ry-
zyka szerzenia siê choroby.

� izolacja drobiu od czynników zewnêtrznych - przetrzymywanie
ptaków w zamkniêciu

� ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem
� szczelne przykrycie pojemników z karm¹ i wod¹ do picia lub
przetrzymywanie ich wewn¹trz budynków w celu ograniczenia
dostêpu do nich dzikim ptakom, a tak¿e unikanie pojenia pta-
ków i czyszczenia pomieszczeñ wod¹ pochodz¹c¹ spoza gospo-
darstwa (g³ównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz
� dla unikniêcia �przyci¹gania� dzikiego ptactwa � nie poiæ i nie
karmiæ drobiu na zewn¹trz pomieszczeñ,

� uniemo¿liwienie przemieszczania siê osób oraz zwierz¹t po-
miêdzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla
zwierz¹t a obiektami, w których bytuje drób,

� ograniczenie liczby osób obs³uguj¹cych fermy do koniecznego
minimumwraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymuj¹ dro-
biu we w³asnych zagrodach,

� roz³o¿enie przed wej�ciem do budynków fermy drobiumat nas¹-
czonych �rodkiem dezynfekcyjnym,

� za³o¿enie �luz dezynfekcyjnych w wej�ciach do budynków fermy
drobiu,

� zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza dzia³aniami koniecz-
nymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rze�ni lub przez zak³ad
utylizacyjny,

� obowi¹zkowa dezynfekcja pojazdów wje¿d¿aj¹cych,
� roz³o¿enie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem, i wej�ciem na
teren fermy,

� konieczno�æ u¿ywania odzie¿y ochronnej przez wszystkie osoby
znajduj¹ce siê na fermie po wcze�niejszym pozostawieniu odzie-
¿y w³asnej w szatni,

� konieczno�æ przeprowadzania dok³adnego mycia i dezynfekcji
r¹k przed wej�ciem do obiektów, w których utrzymuje siê drób,

� osoby bezpo�rednio stykaj¹ce siê z drobiem na fermach nie po-

G³ówny Lekarz WG³ówny Lekarz WG³ówny Lekarz WG³ówny Lekarz WG³ówny Lekarz Weteretereteretereterynarii zapewnia, i¿ nie istniejeynarii zapewnia, i¿ nie istniejeynarii zapewnia, i¿ nie istniejeynarii zapewnia, i¿ nie istniejeynarii zapewnia, i¿ nie istnieje
¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹¿adne zagro¿enie zaka¿enia siê konsumentów ptasi¹
gryp¹ poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jegogryp¹ poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jegogryp¹ poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jegogryp¹ poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jegogryp¹ poprzez spo¿ywanie miêsa drobiowego i jego
przetworówprzetworówprzetworówprzetworówprzetworów.....
Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹Wszystkie gatunki drobiu przed wysy³k¹ do ubojni maj¹
byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wy-byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wy-byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wy-byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wy-byæ obowi¹zkowo badane przez lekarza weterynarii wy-
stawiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podle-stawiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podle-stawiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podle-stawiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podle-stawiaj¹cego �wiadectwo zdrowia, a nastêpnie podle-
gaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.gaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.gaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.gaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.gaj¹ badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

Najbardziej prawdopodobnym �ró-
d³em zaka¿enia drobiu domowego jest bez-
po�redni lub po�redni kontakt (woda do
picia) z migruj¹cymi ptakami dzikimi, zwy-
kle ptactwemwodnym.Rozprzestrzenienie
wirusa mo¿e nastêpowaæ równie¿ poprzez
zanieczyszczon¹ paszê, sprzêt, �rodki trans-
portu. Bardzo wa¿n¹ rolê w rozprzestrze-
nianiu wirusa grypy odgrywa cz³owiek. Roz-
przestrzenianie z wiatrem zainfekowanych
cz¹stek i kropelek nie ma wiêkszego zna-
czenia.

Wirus grypy ptaków mo¿e zachowywaæ
aktywno�æ w �rodowisku kurnika przez 5 ty-
godni. W kale prze¿ywa przez co najmniej
35 dni w temperaturze 4OC, a w kurzu kur-
nika przez 2 tygodnie po usuniêciu ptaków.
W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zaka�-
no�æ do 4 dni przy temperaturze 22OC i po-
nad 30 dni przy temperaturze 0OC.

Wirus wykrywano w tuszkach pad³ych
ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40OC.
W tuszkach drobiu przechowywanych w
temperaturze pokojowej wirusy grypy prze-
¿ywa³y tytko kilka dni, natomiast w tempe-
raturze lodówki � do 23 dni.

Wirus mo¿e utrzymywaæ siê w drobio-
wych produktach miêsnych. Niszczy go ob-
róbka termiczna. Lipidowa otoczka powo-
duje, i¿ wirusy grypy s¹ wra¿liwe na po-
wszechnie stosowane �rodki dezynfekcyjne,
w³¹czaj¹c detergenty.

winny mieæ kontaktu z innym, ptactwem np. go³êbiami,
� wskazane jest zaopatrzenie pracowników bran¿y drobiarskiej i
lekarzy weterynarii w leki przeciwwirusowe oraz przeprowadza-
nie szczepieñ u ludzi.

Nieprzestrzeganiewymienionychwy¿ej zaleceñmo¿epowodowaæ
wzrost zagro¿enia ptasi¹ gryp¹, a co za tym idzie, wiêksze straty ekono-
miczne spowodowane szerzeniem siê choroby w�ród ptaków, tj.:
� zamkniêcie granic pañstw dla towarów z Polski, co spowoduje
spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pochodz¹cymi
od drobiu,

� utrata, miejsc pracy,
� co najmniej trzymiesiêczne wy³¹czenie obiektów gospodarskich
z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby,

� trudno�ci w odbudowie pog³owia drobiu po wybiciu stad repro-
dukcyjnych,

� straty ekonomiczne ludno�ci zwi¹zane z ograniczeniami w ru-
chu i przemieszczaniu siê ludzi i zwierz¹t.

� bankructwa producentów drobiu, w³a�cicieli ubojni, i przetwór-
ni drobiu.

Zastêpca G³ównego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Janusz Zwi¹zek
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Wyj¹tkow¹ uroczysto�æ prze¿ywali
mieszkañcy Sêdziszowa i okolic w sobotê,
pierwszego dnia pa�dziernika. Na placu
budowy ko�cio³a, w pobli¿u Osiedla M³o-
dych, powitano relikwie �w. Faustyny, które
bêd¹ przechowywane w nowej �wi¹tyni.

Dwa autobusy, wype³nione wiernymi,
uda³y siê w sobotni poranek do £agiewnik,
gdzie w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia,

podczas uroczystejMszy �wiêtej, siostry prze-
kaza³y relikwie �w. siostry Faustyny na rêce ks.
Krzysztofa Gaca, do czci publicznej w para-
fii p.w. NarodzeniaNMPwSêdziszowieM³p.

Chwila ta by³a owocem starañ, rozpo-

czêtych ju¿ rok temu za
po�rednictwem Kurii
Diecezjalnej wRzeszowie.

Sêdziszowianie na ten
dzieñ przygotowywali siê
bardzo starannie, awkoñ-
cowymetapieduchowego
przygotowania pomaga³a
siostraAncillaz£agiewnik,
na tydzieñ przed uroczy-
sto�ci¹ przybli¿aj¹c sylwet-
kê�wiêtejpodczasniedziel-
nychmszy.

Na placu budowy,
pomimo b³ota, ch³odu i
pochmurnego nieba,

rzesza mieszkañców miasta i okolicy powi-
ta³a �wiête szcz¹tki, a nastêpnie w procesji
odprowadzi³a do ko�cio³a parafialnego,
gdzie odprawiona zosta³a uroczysta Eucha-
rystia. Koncelebrze przewodniczy³ ks. infu-

Na placu, gdzie powstaje nowy ko�ció³ t³um wiernych oczekiwa³ na przybycie relikwii �w. Faustyny. Fot. R. Cio³kosz

Ko�ció³ ma ju¿ solidne fundamenty. Fot. G. Wrona

Siostra Faustyna urodzi³a siê 25
sierpnia1905 roku jako trzecie zdzie-
siêciorga dzieci w rodzinieMarianny
i Stanis³awa Kowalskich, rolników ze
wsi G³ogowiec. Na chrzcie �wiêtymw
ko�ciele parafialnym w �winicach
Warckichotrzyma³a imiêHelena.Od

dzieciñstwaodznacza³a siê umi³owaniemmodlitwy, pracowito�ci¹, po-
s³uszeñstwemiwielk¹wra¿liwo�ci¹na ludzk¹biedê.Do szko³y chodzi³a
nieca³e trzy lata i jako kilkunastoletnia dziewczyna opu�ci³a rodzinny
dom, by na s³u¿bie u zamo¿nych rodzin w Aleksandrowie, £odzi i
Ostrówku zarobiæ na w³asne utrzymanie i pomóc rodzicom.

G³os powo³ania odczuwa³a ju¿ od siódmego roku ¿ycia, ale
wobec braku zgody rodziców na wst¹pienie do klasztoru próbowa-
³a go w sobie zag³uszyæ. Przynaglona jednak wizj¹ cierpi¹cego Chry-
stusa wyjecha³a doWarszawy i tam 1 sierpnia 1925 roku wst¹pi³a do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. W klasztorze, jako
s. Maria Faustyna, prze¿y³a trzyna�cie lat pe³ni¹c obowi¹zki kuchar-
ki, ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia, najd³u-
¿ej w Krakowie, Wilnie i P³ocku.

Na zewn¹trz nic nie zdradza³o jej niezwykle bogatego ¿ycia mi-
stycznego. Gorliwie spe³nia³a wszystkie prace, wiernie zachowywa³a
regu³y zakonne, by³a skupiona, milcz¹ca, a przy tym naturalna,
pe³na ¿yczliwej i bezinteresownej mi³o�ci. Jej ¿ycie, na pozór bar-
dzo zwyczajne, monotonne i szare, kry³o w sobie nadzwyczajn¹
g³êbiê zjednoczenia z Bogiem.

Lata jej zakonnego ¿ycia obfitowa³ywnadzwyczajne ³aski: objawie-
nia, wizje, ukryte stygmaty, uczestnictwo wmêce Pañskiej, dar biloka-
cji, czytania w duszach ludzkich, proroctwa czy rzadko spotykany dar
mistycznych zrêkowin i za�lubin. ¯ywy kontakt z Bogiem, Matk¹ Naj-
�wiêtsz¹, anio³ami, �wiêtymi, duszami czy�æcowymi � ca³y �wiat nad-
przyrodzony by³ dla niej nie mniej realny i rzeczywisty ni¿ ten, który
dostrzega³a zmys³ami. Mimo tak wielkiego obdarowania ³askami nad-
zwyczajnymi wiedzia³a, ¿e nie one stanowi¹ o istocie �wiêto�ci.

Pos³annictwo s. Faustyny zosta³o zapisane w jej Dzienniczku,
który prowadzi³a na ¿yczenie Pana Jezusa oraz spowiedników. To
dzie³o w sposób niezwyk³y przybli¿a tajemnicêmi³osierdzia Bo¿ego.
Zachwyca ono nie tylko ludzi prostych, ale tak¿e naukowców, któ-
rzy odkrywaj¹ w nim dodatkowe �ród³o dla badañ teologicznych.
Dzienniczek zosta³ przet³umaczony na wiele jêzyków, m. in. angiel-
ski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, francuski, portugalski, arabski,
rosyjski, wêgierski, czeski i s³owacki.

Siostra Faustynawyniszczona chorob¹ i ró¿nymi cierpieniami, któ-
re znosi³a jako dobrowoln¹ ofiarê za grzeszników, zmar³a w Krakowie
5 pa�dziernika 1938 roku, maj¹c zaledwie 33 lata. S³awa �wiêto�ci jej
¿ycia ros³a wraz z rozszerzaniem siê nabo¿eñstwa doMi³osierdzia Bo-
¿ego i w miarê ³ask wypraszanych przez jej wstawiennictwo. W latach
1965-67 w Krakowie przeprowadzono proces informacyjny dotycz¹cy
jej ¿ycia i cnót, a w 1968 roku rozpoczêto w Rzymie proces beatyfika-
cyjny, który ukoñczono w grudniu 1992 roku. 18 kwietnia 1993 roku,
naPlacu�wiêtegoPiotrawRzymie,Ojciec �wiêty JanPawe³ II dokona³
aktu jej beatyfikacji, a 30 kwietnia 2000 roku jej kanonizacji.

Fotoreporta¿ z uroczysto�ci na str. 20

�w�w�w�w�w. Faustyna Kowalska (1905-1938). Faustyna Kowalska (1905-1938). Faustyna Kowalska (1905-1938). Faustyna Kowalska (1905-1938). Faustyna Kowalska (1905-1938)

³at J. S¹dej, który te¿ w homilii przedstawi³
obecnym ich now¹ orêdowniczkê.

Na zakoñczenie Mszy, kieruj¹cy budow¹
�wi¹tyni p.w.Mi³osierdziaBo¿egoks.Krzysztof
Gac odczyta³ list, jaki do cz³onków sêdziszow-
skiej wspólnoty parafialnej skierowa³y siostry z
£agiewnik,w zwi¹zkuzprzekazaniemrelikwii.

Budowa ko�cio³a postêpuje zgodnie z
przyjêtym harmonogramem. Zakoñczone
zosta³y ju¿ prace przy fundamentach, za-
planowane na bie¿¹cy rok. By³o to mo¿liwe
m.in. dziêki ofiarno�ci parafian � wsparciu
finansowemu oraz pracy na budowie.

Relikwie �w. Faustyny przechowywane
bêd¹w ko�ciele parafialnym, do czasu ukoñ-
czenia budowy, kiedy to spoczn¹ w nowej
�wi¹tyni, p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego, którego
Faustyna by³a wielk¹ orêdowniczk¹.

Benedykt Czapka
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Czê�æ oficjalna i artystyczna odby³y siê w
sali widowiskowej Miejsko-Gminnego O�rod-
ka Kultury. Na zaproszenie Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p. Kazimierza Kie³ba przybyli dyrek-
torzy szkó³,nauczyciele, katecheci,pedagodzy,
emeryci, pracownicy administracji i obs³ugi.
Gospodarz obiektu, dyrektor M-GOK Kazi-
mierz Popielarz powita³ szczególnie: ks. Pra³a-
taStanis³awaRybê,BurmistrzaSêdziszowaM³p.
KazimierzaKie³ba,ZastêpcêBurmistrzaEl¿bie-
tê�winiuch,Przewodnicz¹cegoRadyMiejskiej
Bogus³awa Kmiecia, Sekretarza Gminy Sêdzi-
szów M³p. Jana Maronia, Przewodnicz¹cego
KomisjiO�wiatyRadyMiejskiej JanaRó¿añskie-
go,PrezesasêdziszowskiegoOddzia³uZNPSta-
nis³awaKotulê, Przewodnicz¹cegoNSZZ Soli-
darno�æ Pracowników O�wiaty w Rzeszowie
Alfreda Kopcia, Przewodnicz¹cego NSZZ So-
lidarno�æPracownikówO�wiatywSêdziszowie
M³p. Jana Flisaka, a tak¿e dyrektorów sêdzi-
szowskich szkó³ ponadgimnazjalnych i wszyst-
kich zebranych, którym dobro sêdziszowskiej
o�wiaty le¿y na sercu.

Trudny to zawód nauczyciela, bo przecie¿ od
niego bardzo wiele siê wymaga � powiedzia³ bur-
mistrz Kazimierz Kie³b, który przywo³a³ rów-
nie¿ s³owa najdoskonalszego nauczyciela i
ucznia � Jana Paw³a II: �Mam osobisty d³ug
wdziêczno�ci wobec nauczycieli i wychowawców�.
Musimy zabiegaæ o to, by doceniæ pracê szko³y �
zaapelowa³ do zebranych burmistrz Kie³b,
który stwierdzi³, ¿e RadaMiejska w Sêdziszo-
wie M³p. podchodzi do spraw o�wiaty z
ogromn¹ odpowiedzialno�ci¹. Do�æ powie-
dzieæ, ¿e w trzech gimnazjach, dwóch zespo-
³ach szkó³, dwunastu szko³achpodstawowych
i dwóch publicznych przedszkolach, prowa-
dzonych przez Gminê Sêdziszów M³p. uczy
siê prawie 3500 uczniów, a pracuje prawie
500osób,w tym358nauczycieli, aw�ródnich
� 99 dyplomowanych i 196 mianowanych.
Wydatki na o�wiatê stanowi¹ ponad 50%
bud¿etu gminy � w 2005r. prawie 15,5milio-
na z³. Rozbudowane szko³y, sale gimnastycz-
ne, wyremontowaneobiekty szkolne, dobrze
wyposa¿one � to O�wiata na miarê XXI w.
Gmina SêdziszówM³p. rozwija sieæ sto³ówek
szkolnych, które obecnie funkcjonuj¹ w 15.
szko³ach i 2. przedszkolach, a najpó�niej w
2006 roku bêd¹ funkcjonowaæwewszystkich
placówkach o�wiatowych.

W czasach, gdy deptanych jest wiele au-
torytetów, burmistrz Kie³b zaapelowa³, by
w³¹czyæ siê w budowê autorytetu nauczycie-
la. W imieniu Rady Miejskiej i mieszkañców
Gminy z³o¿y³ wszystkim, zwi¹zanymzo�wiat¹,
najserdeczniejsze ¿yczenia � tym, którzy s¹
sol¹ tej gminy i odktórychpracy zale¿eæbêd¹
nastêpne pokolenia. ¯yczenia zakoñczy³ s³o-
wami patrona szko³y w Czarnej Sêdz. � ks.

W³adys³awa �widra: �Id� przez ¿ycie tak, aby
�lady twych stóp przetrwa³y ciê�.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. przyzna³ 15 na-
gród. Otrzymali je:
Anna Budziñska � dyrektor ZOSiP w Sê-
dziszowie M³p.
Janusz Barciñski � dyrektor ZS w Wolicy
Piaskowej
Marek Flis � dyrektor SP w Klêczanach
Maria Chuderska � dyrektor SP nr 2 w
SêdziszowieM³p.
Grzegorz Bury � dyrektor SP w Borku
Wielkim
TeresaDziak�dyrektor SPwBêdziemy�lu
Monika Szarek � dyrektor SP nr 3 w Sê-
dziszowie M³p.
Maria Ocha³ � dyrektor SP w Zagorzy-
cach Dolnych
Bo¿ena Michalska � dyrektor Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p.
Andrzej �wierad � dyrektor Gimnazjum
w Czarnej Sêdz.
Wojciech Sieros³awski � nauczyciel Gim-
nazjum w Sêdziszowie M³p.
Maria Siwiec � nauczyciel SP w Krzywej
Irena Pasternak � nauczyciel SP nr 2 w
SêdziszowieM³p.
Danuta �wider � nauczyciel SP w Borku
Wielkim
Emilia P³ocica � nauczyciel PP nr 2 w
SêdziszowieM³p.

Burmistrz Kazimierz Kie³b poinformowa³
równie¿, ¿eMinister Edukacji Narodowej
przyzna³ odznaczenia resortowe � Meda-
le Komisji Edukacji Narodowej:
Annie Budziñskiej � dyrektorowi ZOSiP
w Sêdziszowie M³p.,
Janowi Maroniowi � sekretarzowi Gmi-
ny Sêdziszów M³p.,
Mariuszowi Kaziorowi � dyrektorowi ZS
w Górze Ropczyckiej.

Gratulacje i kwiaty od Zastêpcy Burmistrza Pani El¿biety �wi-
niuch.

Toast wznosz¹ nauczyciele sêdziszowskiego gimnazjum.

Wczê�ci artystycznej, z programemeko-
logicznym, przygotowanympod kierunkiem
Jolanty Wolak, zaprezentowali siê ucznio-
wie SP w Borku Wielkim. G³osili mora³y, ¿e
cz³owiek jest odpowiedzialny za przyrodê,
�miali siê namelodiê znanej piosenki, ¿e �za-
miast laska i strumyczka nie ma niczego� i
uczyli, ¿e �piêknie ¿yæ � znaczy kochaæ
�wiat�. A w holu sêdziszowskiego kina mo¿-
na by³o obejrzeæ wystawêmalarstwa Zbignie-
wa Muriasa � nauczyciela plastyki i historii

w SP w Borku Wlk. oraz
�Przyrodnicze refleksje� na
fotografiach Grzegorza
Burego � dyrektora SP w
BorkuWielkim.

Bankiet w sali lustrzanej
M-GOK by³ mi³ym przed³u-
¿eniemuroczysto�ci, spotka-
niempokoleñ, wymian¹do-
�wiadczeñ, a przede wszyst-
kim zabaw¹, któr¹ prowa-
dzi³ i do tañca przygrywa³
zespó³ Stanis³awa Kotuli.

Mariusz Kazior

Program artystyczny przygotowali uczniowie Szko³y Podsta-
wowej w Borku Wielkim. Fot. J. Maroñ (3)

W imieniu nagrodzonych podziêkowa-
³a dyrektor SP nr 2 w Sêdziszowie M³p. Ma-
ria Chuderska.

¯yczenia sukcesów w pracy pedagogicz-
nej i w dzia³alno�ci spo³ecznej na niwie
o�wiaty sk³adali równie¿: Alfred Kopeæ i Sta-
nis³aw Kotula, który wrêczy³ burmistrzowi
Kazimierzowi Kie³bowiMedal Jubileuszowy
100-lecia ZNP, przyznany przez Zarz¹d Od-
dzia³u ZNP w Sêdziszowie M³p.
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Podczas wojewódzkich uroczysto�ci z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, które od-
by³y siê 14 pa�dziernika wHotelu �Rzeszów�
zas³u¿onym pracownikom o�wiaty zosta³y
wrêczone nagrody Podkarpackiego Kura-
tora O�wiaty oraz nagrody i odznaczenia
Ministra Edukacji Narodowej.W�ródnagro-
dzonych znalaz³y siê osoby z naszej gminy:

Pani Albina �wierad (w �rodku) uhonorowana nagrod¹ Mi-
nistra Edukacji Narodowej. Fot. Arch. (3)

Dyrektor ZSZ Teresa Parys (czwarta od prawej) w oczekiwaniu na przyjêcie Medalu KEN.

Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej z r¹k Podkarpackie-
go Kuratora O�wiaty Stanis³awa Rusznicy przyjmuje Pani Ber-
nadetta Frysztak.

Medal KENotrzyma³a Teresa Parys (dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdzi-
szowie M³p.),

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi � Anna Budziñ-
ska(Dyrektor Zespo³uObs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli w Gminie SêdziszówM³p.),

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Panie: Bernadetta Frysztak (nauczycielka
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszo-
wie M³p.) i Albina �wierad (nauczycielka w
GimnazjumwCzarnej Sêdziszowskiej).

Gratulujemy!

Inf. w³asna

�Witaj Kasiu!� Twarz dziewczynki rozja-
�nia siê w radosnym u�miechu. Z wysi³kiem
ale pogodnym g³osem odpowiada: �Dzieñ
dobry�. Jest ju¿ w III klasie Gimnazjum.

Pó³tora roku minê³o od chwili, kiedy
Kasia zosta³a zakwalifikowana na turnus re-
habilitacyjny, organizowany przez spó³kê
EUROMEDwMielnie ko³o Koszalina. Spó³-
ka stosuje nowoczesne
metody rehabilitacji
dzieci i doros³ych z mó-
zgowym pora¿eniem
dzieciêcym, oparte na
zastosowaniu zaadopto-
wanego kombinezonu
kosmicznego LK �Adeli�92, co ma na celu
niwelowanie zaburzeñ funkcjonowania sys-
temu nerwowego. Kombinezon zapewnia
normalizacjê napiêciamiê�niowego, co po-
zwala poprawiæ koordynacjê ruchow¹.

Kasia i jej rodzice, pañstwo Filipkowie,
wierz¹, ¿e intensywna rehabilitacja dziecka
mo¿e przynie�æ efekty. Postêpy s¹ widoczne
ale nastêpuj¹ bardzo powoli. W Mielnie
dziewczynka by³a ju¿ 3 razy. W trakcie roz-
mowy z mam¹ dowiedzia³am siê, ¿e Kasia
poprawi³a swoj¹ kondycjê. Nie boi siê staæ,
lepiej utrzymuje równowagê i sprawniej
wchodzi po schodach. Nast¹pi³a poprawa
masy miê�niowej, zmniejszy³y siê ruchy mi-
mowolne. Z balkonikiem przechodzi du¿e
odleg³o�ci, potrafi równie¿ zrobiæ samo-
dzielnie kilka kroków. Metoda stosowana w
Mielnie daje ogromne szanse, ¿e Kasia za-
cznie chodziæ. W 2004 r. zorganizowano

szereg imprez po³¹czonych ze zbiórkami
pieniêdzy potrzebnych na sfinansowanie
leczenia. Przypomnê, i¿ koszt pobytu pa-
cjenta wraz z opiekunem na turnusie reha-
bilitacyjnymwynosi 12 600 z³. Pozytywna re-
akcja spo³eczeñstwa na apel pomocy nie-
pe³nosprawnej Kasi przyczyni³a siê do zmo-
bilizowania jej w walce z chorob¹ i próby

zrealizowania najwiêkszegomarzenia ¿ycia:
�Chcê sama chodziæ!�

Zauwa¿my jednak, ¿e aby leczenie by³o
kontynuowane, potrzebne s¹ olbrzymie za-
soby finansowe. Wielu ludzi dobrej woli
wspar³o kiedy� akcjê �Pomocy Kasi�, warto
jednak pamiêtaæ, ¿e aby nie zaprzepa�ciæ
osi¹gniêtych ju¿ rezultatów, dziewczynka
powinna uczestniczyæ w kolejnych, jak¿e
kosztownych, rehabilitacyjnych turnusach.

Samorz¹d Uczniowski ze SP nr2 wraz z
opiekunkami: A. Piechowiak i M. Ocha³
postanowi³ zorganizowaæ ponownie akcjê
charytatywn¹ na rzecz Kasi Filipek � by³ej
wychowanki tej szko³y, pod has³em: Z£O-
TÓWKA DO Z£OTÓWKI A ZBIOR¥ SIÊ
CENNESTÓWKI!

Uczniowie uznali, ¿e iskierka dobrej woli
i chêæ niesienia pomocy nie powinny byæ
im obce, a nawet niewielki datek z ich stro-
ny pomo¿e Kasi w finansowaniu kosztów
zwi¹zanych z leczeniem.

Zatrzymajmy siê na chwilê w gonitwie co-
dziennych spraw! Spróbujmy wspomóc Ka-
siê i jej rodziców a rozja�nimy promykami
rado�ci nie tylko oblicza innych ale i swoje.

A.P.

Pieni¹dze mo¿na przekazaæ na konto:
Fundacja dzieciom �Zd¹¿yæ z Pomoc¹�
01-685 Warszawa ul. £omiañska 5

PKO BP XV O/Warszawa
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z dopiskiem
Darowizna na leczenie i rehabilitacjê

Kasi Filipek
Kasia Filipek nie traci nadziei, ¿e bêdzie samodzielnie chodziæ.

Fot. Arch.
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Pani dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych im. prof. Karola Olszewskiegomgr Te-
resa Parys pe³ni³a rolê gospodarza tej po¿y-
tecznej imprezy. Nawstêpie przywita³a go�ci:
pana Tadeusza Czechowskiego, przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
mgr Bogus³awa Kmiecia, wykonawców, ich
opiekunów, m³odzie¿ szkoln¹. Przedstawi³a
jury: mgr Czes³aw Dr¹g, instruktor WDK w
Rzeszowie, mgr JanMaroñ � Sekretarz Gmi-
ny w Sêdziszowie M³p., mgr Maria Chuder-
ska � dyrektor SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
polonistka, mgr Renata Pypeæ, filolog.

Licznie zgromadzona widownia mog³a
podziwiaæ kunszt krasomówczy uczniów
GimnazjumwSêdziszowieM³p., Szko³y Pod-
stawowej w Krzywej, Zespo³u Szkó³ w Rop-
czycach, ZSZ w Sêdziszowie M³p. i LO w Sê-
dziszowie M³p.

Tematyka wyst¹pieñ by³a bardzo ró¿no-
rodna i ciekawa: poznawali�my historiê Sê-
dziszowa M³p. pod zarz¹dem Potockich,
dzieje NSZZ �Solidarno�æ� w Ropczycach,
kulturê staro¿ytnej Grecji, przygody z czy-
taniem, znaczenie krwiodawstwa, wspó³-
czesn¹ wie� i uroki ¿ycia pozamiastem, pro-
blem cz³owieczeñstwa.

W przerwie wyst¹pi³ Zespó³ Wokalno-
Instrumentalny ZSZ w Sêdziszowie M³p.

Nad ca³o�ci¹ czuwa³a i konferansjerkê
prowadzi³a pani Bernadeta Frysztak.

Po kilku godzinachprzes³uchañ jury roz-
dzieli³o nagrody i przyzna³o nastêpuj¹ce
miejsca:
� w kategorii szkó³ �rednich:
I. Paulina Przydzia³ reprezentuj¹ca ZSZ w

SêdziszowieM³p. (opiekamgr Bernade-
ta Frysztak)

II. � nie przyznano
III.Maria G¹tarska z ZS w Ropczycach

(opiekunmgr Stanis³awWójciak).
Jury postanowi³o oddzielnie rozpatrywaæ

kategoriê szkó³ podstawowych i gimna-
zjum i tak:

� w kategorii gimnazjów:
I. przyznano dwa pierwsze miejsca dla Ju-

styny Bocheñskiej i Marcina Pa�ko z
Gimnazjumw SêdziszowieM³p. (opieka
mgr Renata Szostecka)

II. Magdalena Bia³orucka z Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p. (opieka mgr Renata
Szostecka)

III.Miros³awKaziorzGimnazjumwSêdziszo-
wieM³p.(opiekamgr Renata Szostecka).

� w kategorii szkó³ podstawowych:
I. Maciej Michalski z SP nr 3 (opieka mgr

El¿bieta Kulpicka)
II. Paulina Kubas z SP nr 3 (opieka mgr

Alicja Kucab)
III.�nie przyznano.

Wyró¿nienie za poezjê uzyska³a Aleksan-
dra Charchut z SP w Krzywej (opieka mgr
Maria Siwiec).

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne na-
grody ksi¹¿kowe, wszyscy uczestnicy konkur-
su dyplomy za udzia³ w rywalizacji, a opie-
kunki i opiekunowie podziêkowania od or-
ganizatorów imprezy.

Czes³aw Dr¹g jak zwykle bardzo chêtnie
udziela³ rad m³odym artystom i na przysz³y
rok zapowiedzia³ warsztaty z Wojciechem
Siemionem dla opiekunów krasomówców.

Notowa³ Jan Flisak
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Fot. B. Kmieæ (2)

Paulina Przydzia³ wykaza³a siê najwy¿szym kunsztem kra-
somówczym. Fot. org.

Z atañczmy koncert na rzecz budowy nowego ko�cio³a � zapropono
wali starsi tancerze na jednym ze spotkañ tanecznych.
Chcieliby�my, aby nasz taniec i �piew, wysi³ek i pot wylewany

na wielu próbach, by³y ma³¹ cegie³k¹ do³o¿on¹ przez zespó³ do tej
budowli. Wszyscy zgodnie zaakceptowali ten pomys³ i w niedzielê, 9
pa�dziernika odby³ siê II Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia
istnienia Zespo³u Pie�ni i Tañca �Rochy�, z którego dochód prze-

znaczono na ten w³a�nie cel. Dwugodzinne, kolorowe widowisko
zakoñczy³o wyst¹pienie ks. Krzysztofa Gaca, który pe³en podziwu
dla tanecznych umiejêtno�ci m³odzie¿y, gor¹co dziêkowa³ za wspar-
cie dzie³a budowy ko�cio³a na Osiedlu M³odych.

A na tañcz¹ce dzieci czeka³a jeszcze mi³a niespodzianka w po-
staci paczek ze s³odyczami ufundowanymi z okazji Jubileuszu, przez
firmê Cadbury Wedel z Warszawy.

K.S.
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Jan Flisak: Jakie by³y problemy w pra-
cy?

AK.: Raczej atmosfera by³a do�æ przy-
chylna ze strony dyrekcji. Z wa¿niejszych
akcji mo¿na by wymieniæ pomoc dlaW³och.
W 1981 roku by³a powód� w tym kraju, wiêc
przeprowadzili�my zbiórkê pieniêdzy dla
ofiar kataklizmu. Potemprzekazali�my je do
Rzeszowa, do Zarz¹du Regionu.

Nastêpn¹ by³a decyzja, aby ufundowaæ
sztandar. By³ ju¿ rozpisany konkurs. Projek-
tu podj¹³ siê Kazimierz Szyd³o. Niestety, nie
dane by³o dokoñczyæ prac, gdy¿ nadszed³
stan wojenny.

Gros czasu wype³nia³y sprawy pracow-
nicze.Weszli�my w sk³ad komisji zak³adowej
zajmuj¹cej siê podwy¿k¹ p³ac. Byli�my wKo-
misji Socjalnej, przy badaniu, odbiorze i
rozdziale bloków zak³adowych. Akcje straj-
kowe podejmowali�my w zale¿no�ci od po-
trzeb lokalnych i wydarzeñ na szczeblach
wy¿szych: regionu i kraju..

Raz w tygodniu, czasemdwa, je�dzili�my
do Rzeszowa, do Zarz¹du Regionu (mie�ci³

siê na PlacuWolno�ci), aby utrzymywaæ bie-
¿¹cy kontakt z wy¿szymi strukturami oraz
przywie�æ aktualn¹ prasê zwi¹zkow¹ .

JF.: Pamiêta Pan historiê zawieszenia
krzy¿a?

AK.: Zawieszenie krzy¿a zaproponowali
sami ludzie: Komisja Zak³adowa i ka¿dy wy-
dzia³ mia³ �swój�. Mo¿na je by³o kupiæ w
Veritasie (i tak uczyniono za pieni¹dze
sk³adkowe), a nastêpnie uroczy�cie po�wiê-
cono. Istnieje relacja o krzy¿u z 1950 roku,
który kiedy� wisia³ w zak³adzie, a który do-
piero w 1980 roku mo¿na by³o ponownie
zawiesiæ na hali produkcyjnej. Ca³ej historii
nie przypominam sobie dok³adnie.

JF.: Co Pan pamiêta o proporczykach
Solidarno�ci WF?

AK.: Najbardziej by³ w sprawê zaanga-
¿owany Stanis³aw Wiktor, mia³ znajomego,
który je zaprojektowa³. Wykonawc¹ propor-
czyków by³ pan Sitek, który dokona³ tego za
pieni¹dze zwi¹zkowe i w ilo�ci 2000 sztuk.
Czê�æ zosta³a rozprowadzona miêdzy ludzi
jeszcze przed 13 grudnia 1981r., a czê�æ zo-

sta³a skonfiskowana przez w³adze w stanie
wojennym. Byæ mo¿e, czê�æ pieniêdzy ze
sprzeda¿y proporczyków przeznaczono na
zakup sztandaru.

JF.: Jakie wa¿niejsze wydarzenia, stricte
zwi¹zkowe, pamiêta Pan z 1981 roku?

AK.: W po³owie 1981 roku, powsta³a
Miêdzyzak³adowa Komisja Koordynacyjna.
W Sêdziszowie przewodnicz¹c¹ MKK by³a
pani Maria Tarnawska. Dociera³y do nas
gazetki z Rzeszowa, które KK dzieli³a odpo-
wiednio do ilo�ci cz³onków poszczególnych
kó³. Komisja Koordynacyjna mie�ci³a siê w
budynku naprzeciwko Wytwórni Filtrów, w
kiosku przydzielonym jej przez gminê. Po-
tem dostali�my pomieszczenie po Komisji
Zwi¹zków Zawodowych (CRZZ).

JF.: A pami¹tki w izbie pamiêci?
AK.: Wtedy kierowa³ ni¹ Raczkiewicz z

PZPR (ju¿ nie ¿yje), z polecenia dyrektora
zak³adu.

JF.: Jak wprowadzono stan wojenny w
SêdziszowieM³p.?

AK.:W1981 roku zosta³y powo³ane Ko-
misje Wojskowe (tzw. Doradcy), oko³o
czerwca zosta³y powo³ane, u nas by³ nim
pu³kownik Kostrzewa.

JF.: Jak Pan prze¿y³ 13 grudnia 1981
roku?

AK.: Stan wojenny zosta³ wprowadzony
wniedzielê.Oko³o 9-tej rano chcia³emwej�æ
do zak³adu, do swojej komisji. Biura by³y ju¿
obstawione. Przez bramêmnie ju¿ nie wpu-
�cili. Uda³em siê do dyrektora Ciepielow-
skiego, ¿eby mi pomóg³ wej�æ na teren za-
k³adu. Wiedzia³em dobrze, gdzie mieszka,
bo by³ moim s¹siadem. Dyrektor ubra³ siê i
poszli�my do zak³adu: on do swojego gabi-
netu, a ja do biura. Zabra³em piecz¹tki i
ca³y serwis informacyjny, jaki mia³em u sie-
bie. Spakowa³em równie¿ do pude³ek ca³¹
bibliotekê zak³adow¹, dokumentacjê zwi¹z-
kow¹, zamkn¹³em biura i wyszed³em.W po-
niedzia³ek rano mia³em wywie�æ spakowa-
ne rzeczy. Mnie szczególnie zale¿a³o na pie-
cz¹tkach, aby w³adza nie podszywa³a siê pod
Solidarno�æ. Pó�niej przyjechali domnie do
domuStanis³awHulek, Ryszard �wiêtoñ, Zo-
fia Koboz i naradzali�my siê, co bêdziemy
robiæ. Nic jednak nie ustalili�my.We wtorek
Stanis³awa Hulka internowano.

W poniedzia³ek próbowali�my zorgani-
zowaæ strajk, chocia¿ jednogodzinny, lecz
nie zosta³o to zaakceptowane przez za³ogê.
Rozpoczêli�my pracê, ja w biurze. Po kilku
godzinach zostali�my wezwani przez dyrek-
tora i poinformowani o sytuacji w zak³adzie.
Biuro �Solidarno�ci� mia³o byæ zaplombo-
wane, a my przeniesieni na inne miejsca
pracy. W zwi¹zku z tym, ¿e by³o parê godzin
na opuszczenie biura, zdo³ali�my uporz¹d-

W zwi¹zku z 25-t¹ rocznic¹ powstania NSZZW zwi¹zku z 25-t¹ rocznic¹ powstania NSZZW zwi¹zku z 25-t¹ rocznic¹ powstania NSZZW zwi¹zku z 25-t¹ rocznic¹ powstania NSZZW zwi¹zku z 25-t¹ rocznic¹ powstania NSZZ
�Solidarno�æ� kontynuujemy publikowanie materia-�Solidarno�æ� kontynuujemy publikowanie materia-�Solidarno�æ� kontynuujemy publikowanie materia-�Solidarno�æ� kontynuujemy publikowanie materia-�Solidarno�æ� kontynuujemy publikowanie materia-
³ów zwi¹zanych z t¹ bezkr³ów zwi¹zanych z t¹ bezkr³ów zwi¹zanych z t¹ bezkr³ów zwi¹zanych z t¹ bezkr³ów zwi¹zanych z t¹ bezkrwaw¹ rewolucj¹. W tymwaw¹ rewolucj¹. W tymwaw¹ rewolucj¹. W tymwaw¹ rewolucj¹. W tymwaw¹ rewolucj¹. W tym
numerze �Biuletynu� zaczynamy przypominaæ dziejenumerze �Biuletynu� zaczynamy przypominaæ dziejenumerze �Biuletynu� zaczynamy przypominaæ dziejenumerze �Biuletynu� zaczynamy przypominaæ dziejenumerze �Biuletynu� zaczynamy przypominaæ dzieje
lokalne panny �S�.lokalne panny �S�.lokalne panny �S�.lokalne panny �S�.lokalne panny �S�.

Historia jest tworzona przez cz³owieka, dlatego przypomnijmy sylwetkêHistoria jest tworzona przez cz³owieka, dlatego przypomnijmy sylwetkêHistoria jest tworzona przez cz³owieka, dlatego przypomnijmy sylwetkêHistoria jest tworzona przez cz³owieka, dlatego przypomnijmy sylwetkêHistoria jest tworzona przez cz³owieka, dlatego przypomnijmy sylwetkê
pana Andrzeja Kubika, pracownika najwiêkszego wówczas sêdziszowskiegopana Andrzeja Kubika, pracownika najwiêkszego wówczas sêdziszowskiegopana Andrzeja Kubika, pracownika najwiêkszego wówczas sêdziszowskiegopana Andrzeja Kubika, pracownika najwiêkszego wówczas sêdziszowskiegopana Andrzeja Kubika, pracownika najwiêkszego wówczas sêdziszowskiego
zak³adu pracyzak³adu pracyzak³adu pracyzak³adu pracyzak³adu pracy. Wywiad by³ ju¿ publikowany w 2000 roku na ³amach mie-. Wywiad by³ ju¿ publikowany w 2000 roku na ³amach mie-. Wywiad by³ ju¿ publikowany w 2000 roku na ³amach mie-. Wywiad by³ ju¿ publikowany w 2000 roku na ³amach mie-. Wywiad by³ ju¿ publikowany w 2000 roku na ³amach mie-
siêcznika �Forum�.siêcznika �Forum�.siêcznika �Forum�.siêcznika �Forum�.siêcznika �Forum�.

Droga m³odzieñcza (Tak sam mówi³ o pierwszych latach swojej pracy - JF.)
W latach siedemdziesi¹tych pracowa³emwWytwórni Filtrów, najpierww planowaniu na produkcji,

pó�niej w kontroli i technologii. Trzy lata by³em instruktoremm³odzie¿y wwarsztatach Zasadniczej Szko³y
Zawodowej. Przed samym rokiem osiemdziesi¹tym pracowa³em
na wydziale W-1, w planowaniu, a dodatkowo pe³ni³em funkcjê
Spo³ecznego Inspektora Pracy.

Informacje o lipcowych i sierpniowych strajkach dochodzi³y
(do nas- JF) z opó�nieniem i by³y szcz¹tkowe. W naszej okolicy,
pierwszym by³ lipcowy strajk w Mielcu. Bezpo�rednie kontakty z
WSK Mielec mia³a Marysia Tarnawska. To ona by³a w³a�nie
inspiratorem strajku w SêdziszowieM³p., w sierpniu 1980 roku.
Potem zawi¹zali�my grupê inicjatywn¹, wzorowan¹ na WSK
Rzeszów. W jej sk³ad, oprócz mnie weszli: Stanis³aw Magdoñ,
Maria Tarnawska, Tadeusz Nyzio. WWytwórni Sprzêtu Komu-
nikacyjnego w Rzeszowie uzyskali�my informacje o tym, jak dzia-
³aæ, jak zg³aszaæ komitety za³o¿ycielskie Wolnych Zwi¹zków Za-
wodowych. Po tym spotkaniu (pa�dziernik, wrzesieñ), powo³ali-
�my Komitet Za³o¿ycielski. W jego sk³ad wesz³o 5 osób: Stanis³aw
Wiktor jako przewodnicz¹cy, Andrzej Sochacki, Maria Tarnaw-
ska, Andrzej Kubik, Stanis³aw Magdoñ.

Nastêpnie wybrana zosta³a Komisja Zak³adowa NSZZ �So-
lidarno�æ�, w której przewodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Wiktor,
wiceprzewodnicz¹cym Andrzej Kubik, sekretarzem Tadeusz Ny-
zio. W naszym zak³adzie zdecydowana wiêkszo�æ za³ogi zapisa³a
siê do �Solidarno�ci�, by³o to oko³o 85%pracowników. Byli tam te¿ cz³onkowie partii, którzy wystêpowa-
li z PZPR. W zak³adzie by³o 37 cz³onków PZPR.

Postulaty, jakie wysunêli�my w 1980 roku, by³y wzorowane na postulatach gdañskich. Redago-
wali je Andrzej Sochacki i Maria Tarnawska.

Relacja pana Andrzeja Kubika,Relacja pana Andrzeja Kubika,Relacja pana Andrzeja Kubika,Relacja pana Andrzeja Kubika,Relacja pana Andrzeja Kubika,
z³o¿ona 17.11.2000 rz³o¿ona 17.11.2000 rz³o¿ona 17.11.2000 rz³o¿ona 17.11.2000 rz³o¿ona 17.11.2000 r.....

(ci¹g dalszy na str. 14)
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kowaæ rzeczy osobiste. Nastêpnie,w obec-
no�ci przedstawiciela zak³adu i wojska, biu-
ro zosta³o zamkniête i opieczêtowane. Ma-
teria³y solidarno�ciowe pochowali�my na
wydzia³ach. Proporczyki zosta³y w biurze.
Po pewnym czasie, przedstawiciel wojskowy
wszed³ do biura i zabra³ nam je wraz z pozo-
sta³ymi, nie schowanymi materia³ami, na
szczê�cie nie by³o tego wiele. Dla porówna-
nia, w Zak³adach Drzewnych zosta³ zabrany
sztandar i wszystkie materia³y, jakie mieli.

Biblioteka zak³adowa ostatecznie wyl¹-
dowa³a u mnie i szczê�liwie zdo³ali�my j¹
dochowaæ do dzisiaj. Komuni�ci sugerowa-
li, ¿e j¹ ukrad³em. Obecnie chêtnie przeka-
za³bym j¹ jakiej� instytucji, abymo¿na z niej
by³o skorzystaæ, niestety, nie ma jeszcze ta-
kiej w Sêdziszowie M³p..

JF.: Proszê powiedzieæ, co robili�cie w
stanie wojennym?

AK.: Rozprowadzali�my prasê w�ród za-
³ogi, g³ównie z Rzeszowa, bo oni przywozili z
dalsza. By³em ³¹cznikiem na ten rejon rop-
czycko-sêdziszowski i utrzymywa³emkontakt
zRzeszowem iWarszaw¹.WWarszawiepunkt
kontaktowy by³ na Staromie�ciu (gospoda-
rze ju¿ nie ¿yj¹). Raz wmiesi¹cu, czasem rza-
dziej, je�dzi³em po materia³y i przekazywa-
³em je dalej. Przywozi³em �Solidarno�æ Re-
gionu Mazowsze� do Rzeszowa, tam czê�æ
zostawia³em, a czê�æ przywozi³em w nasze
okolice. Tak to trwa³o do 1985-86 roku.

W 1984 roku by³ zorganizowany strajk,
prawdopodobnie �3 Maja�, przeciwko stano-
wiwojennemu.Potemz zak³adu zosta³o zwol-
nionych oko³o 15 ludzi, czê�æ z nich zrobi³o
odwo³ania i zostali przyjêci ponownie, czê�æ
tego nie uczyni³o. W 1984 roku, nied³ugo po
tym strajku, zrobili mi rewizjê w biurze orga-
nizacji produkcji, alenic tamnie znale�li. Szu-
kali jakich� ulotek. Potemwziêlimnie z zak³a-
du. Jeden SB-ek by³ z Sêdziszowa M³p., dwaj
pozostali z Rzeszowa. Przyszli domieszkania i

chcieli u mnie zrobiæ rewizjê. Nakaz rewizji
mieli podpisany inblanco.Poddomemwtym
czasie stali por. Biernat i kto� jeszcze. Poprosi-
³emprzybyszów, abymmia³ �wiadkaprzy rewi-
zji, na cowyrazili zgodê.Wszed³emdo s¹sied-
niegopokoju, podpachêwsadzi³emmateria-
³y �podziemne� i wynios³em je do s¹siada, po-
prosi³emgooichprzechowanie iobycie�wiad-
kiemprzy rewizji.

W czasie przeszukania, znaleziono w
zeszycie syna ulotki. W barku mia³em za-
czêt¹ butelkê i tajniacy pod pretekstem, ¿e
to bimber, skonfiskowali j¹. Przetrzymali
mnie w Ropczycach 48 godzin w areszcie,
pod zarzutem posiadania nielegalnego al-
koholu. By³em tam kilka razy przes³uchiwa-
ny. Pytano o kontakty, ulotki. Powiedzia³em,
¿e pewnie ch³opcy sk¹d� przynie�li. Syna,
Leszka (w³a�ciciela owego zeszytu), potem
przes³uchiwali w tej sprawie, ale nic im nie
powiedzia³. Ostatecznie skazali mnie na pó³
roku wiêzienia z dwuletnim okresem zawie-
szenia. Uzasadnieniem wyroku by³o to, ¿e
posiada³em alkohol niewiadomego pocho-
dzenia, w ilo�ci 0,25 litra.(!!!- JF).

Tak wiêc w wiêzieniu nie siedzia³em. W
zak³adzie pracy mia³em zakaz kontaktowa-
nia siê z pracownikami produkcji.

JF.: W 1988 by³y strajki, w rok pó�niej
okr¹g³y stó³ i relegalizacja Solidarno�ci ...?

AK.:W 1987 roku uleg³em wypadkowi,
przygniót³ mnie ci¹gnik i by³em na zwolnie-
niu lekarskim. W 1989 roku pojechali�my
do Rzeszowa: ja, Zbigniew Idzik, Teofil Fic,
Stanis³aw Magdoñ. W�ród ludzi nie by³o
tego entuzjazmu, jak w 1980 roku.

Wtedy, bêd¹c na zwolnieniu lekarskim,
poszed³em do dyrektora i z³o¿y³em pismo o
reaktywowanie zwi¹zku zawodowego. Zosta-
³o to przez dyrekcjê zaakceptowane (nie
by³o wielkich oporów). Z dawnych cz³on-
ków ka¿dy, o ile chcia³ byæ cz³onkiem �Soli-
darno�ci�, musia³ odnowiæ deklaracjê. Na
oko³o 2300, pracowników w NSZZ �S� zna-
laz³o siê oko³o 1200. Potem zosta³y przepro-

wadzone wybory, by³y Komisje Wydzia³owe.
W 1990 roku zosta³a wybrana Komisja Za-
k³adowa. Zosta³em wybrany na przewodni-
cz¹cego, w-ce przewodnicz¹cym by³ Jan
Babicz, sekretarzemTadeusz Nyzio.W 1992
roku podj¹³em decyzjê o przej�ciu na urlop
bezp³atny. W zwi¹zku z tym, ¿e ¿ona zosta³a
zwolniona z pracy (pracowa³a w PKS) otwo-
rzy³a sklep i chcia³em jej pomóc. Na urlopie
bezp³atnym przebywa³em do 1997 roku.
Wtedy wróci³em doWytwórni Filtrów i pod-
j¹³em pracê na W-3 w charakterze t³ocza-
rza na maszynie. W 1999 roku, w ramach
restrukturyzacji, zosta³em zwolniony. Zatrud-
ni³em siê w drukarni w Ropczycach, gdy¿
do zasi³ku przedemerytalnego zabrak³o mi
1,5 miesi¹ca. W lutym 1999 roku przesze-
d³em na �wiadczenie przedemerytalne.

JF.: By³ Pan znany z organizowania piel-
grzymek, co mo¿e pan o tym powiedzieæ?

AK.:W stanie wojennym zorganizowali-
�my dwie pielgrzymki na Jasn¹ Górê, osobi-
�cie by³em na pogrzebie ksiêdza Jerzego
Popie³uszki, pozamn¹ byli:Marysia Tarnaw-
ska i Teresa Jedynak. By³a pielgrzymka do
Lichenia, do Kalwarii. Co roku robili�my
pielgrzymkê, pod egid¹ Ko�cio³a, ale dla
�naszych� ludzi. Dzia³a³em w ramach Do-
mowego Ko�cio³a razem z rodzinami: Wik-
torów, Totonów, Maciejczyków, Bezaków.

JF.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê wielu
lat spokojnego ¿ycia.

Notowa³: Jan Flisak
CDN

Wyobra�my sobie kraj, w którym drogi
prowadz¹ce przez ca³y kraj maj¹ równ¹
powierzchniê, odpowiednio twarda na-
wierzchnia zapobiega tworzeniu siê kolein.
Drogi te docieraj¹ do najdalszych nawet
zak¹tków, nie omijaj¹c gór, pustyni i innych

trudno dostêpnych terenów. Sieæ ponume-
rowanych autostrad, o oznaczonych kierun-
kach geograficznych (pó³noc � po³udnie �
wschód � zachód) pozwala w ³atwy sposób
okre�liæ aktualne po³o¿enie pojazdu jak i
sposób najszybszego dotarcia do celu.

Zasady ruchudrogowego s¹ niezmiernie
proste. Istniej¹ dwa rodzaje skrzy¿owañ � z
sygnalizacj¹ �wietln¹ i bez.Na tych bez sygna-
lizacji s¹ dwa rodzaje dróg � g³ówne, nieozna-

kowane, i podporz¹dkowane z charaktery-
stycznym czerwonym znakiem STOP. Zasa-
da pokonywania skrzy¿owania jest prosta �
brak znaku �mamy pierwszeñstwo, jest znak
� zatrzymujemy siê i jedziemy zgodnie z ko-
lejno�ci¹dojazdudo skrzy¿owania. I towszyst-
ko. ¯adnych dodatkowych zasad, przepisów,
dziesi¹tków znaków, którymi u nas upstrzo-
ne s¹ drogi i ulice. Ograniczenia prêdko�ci,
zakazy wyprzedzania czy roboty drogowe s¹

Pobyt poza miejscem zamieszkania pozwala na spojrzenie na codzienno�æ w spo-
sób bardziej analityczny ni¿ jest to mo¿liwe w codziennym ¿yciu. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
czas wyborów, zarówno parlamentarnych jak i prezydenckich spêdzi³am zagra-
nic¹. Maj¹c sporo czasu na my�lenie, jak to na wakacjach, obserwowa³am otacza-
j¹c¹ mnie rzeczywisto�æ. Oto gar�æ moich spostrze¿eñ.

PS. Prosimy wszystkich, którzy pa-PS. Prosimy wszystkich, którzy pa-PS. Prosimy wszystkich, którzy pa-PS. Prosimy wszystkich, którzy pa-PS. Prosimy wszystkich, którzy pa-
miêtaj¹ tamte wydarzenia o nad-miêtaj¹ tamte wydarzenia o nad-miêtaj¹ tamte wydarzenia o nad-miêtaj¹ tamte wydarzenia o nad-miêtaj¹ tamte wydarzenia o nad-
sy³anie swoich relacji na adressy³anie swoich relacji na adressy³anie swoich relacji na adressy³anie swoich relacji na adressy³anie swoich relacji na adres
�Biuletynu Sêdziszowskiego�,�Biuletynu Sêdziszowskiego�,�Biuletynu Sêdziszowskiego�,�Biuletynu Sêdziszowskiego�,�Biuletynu Sêdziszowskiego�,
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(ci¹g dalszy ze str. 13)

Gdy kraj w delirium, a ustrój denat,
Dobrze jest wtedy powo³aæ Senat.
Na ka¿d¹ klêsk¹, mankament, zator,
Bezwzglêdnie znajdzie radê senator.

Oto ju¿ zg³asza siê do wyborów
T³umkandydatów na senatorów (�)

Czwarty da wszystkim bezp³atne buty,
A pi¹ty bêdzie wysadzaæ huty.
Ich argumentom trudno siê oprzeæ:
Ca³¹ noc my�lê: kogo tu poprzeæ?

Andrzej Waligórski
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opisane symbolicznie, ale i s³ownie, aby zmi-
nimalizowaæmo¿liwo�æ pomy³ki.

Udzia³ podatków w cenie benzyny wy-
nosi oko³o 28%.

Wyobra�my sobie kraj, w którym piêkno
przyrody jest ³atwodostêpnedla ka¿dego. Par-
ki narodowe, w których znajduj¹ siê najpiêk-
niejsze miejsca, maj¹ infrastrukturê, u³atwia-
j¹c¹ dotarcie do ka¿dego niemal zak¹tku naj-
wy¿szychnawetpartii gór, bez ryzyka zab³¹dze-
nia lub przeliczenia siê z w³asnymi si³ami. Do-
k³adne mapy, czytelne dla laika, zawieraj¹ in-
formacje o dostêpno�ci ka¿dego ciekawszego
miejscadlaosóbstarszych,niepe³nosprawnych
czy rodziców z dzieæmi w wózkach. Dla nie-
zmotoryzowanych funkcjonuj¹ autobusy wa-
had³owe. Opisy tras zawieraj¹ czas przej�cia w
jedn¹ iwdwie strony,odleg³o�æwkilometrach,
k¹t nachylenia, ró¿nicê w poziomach wysoko-
�ci, lokalizacjê toalet oraz �róde³ wody pitnej.
Dodatkowychinformacjiudzielaj¹ licznepunk-
ty informacji turystycznej.

Wyobra�my sobie kraj, w którym istnie-
jemo¿liwo�æ wyboru drogi zawodowej przez
ka¿dego mieszkañca. W zale¿no�ci od zain-
teresowañ, zdolno�ci czy poziomu ambicji,
m³odzi ludzie decyduj¹ o wyborze zawodu i
poziomie swojego wykszta³cenia. Decyduj¹c
siê na studia, wiedz¹, ¿e po ich ukoñczeniu
bêd¹ mogli staraæ siê o pracê zapewniaj¹c¹
wynagrodzenia znacznie przekraczaj¹ce
�redni¹, najzdolniejsimog¹ liczyæ na stypen-
dia pokrywaj¹ce koszt studiowania na naj-
lepszych uczelniach, zarówno pañstwowych
jak i prywatnych. Mniej zdolni mog¹ wybie-
raæ spo�ród mo¿e mniej renomowanych,
ale równie¿ zapewniaj¹cych dobre wykszta³-
cenie, uczelni. W zale¿no�ci od poziomu
zamo¿no�ci dostêpne s¹ stypendia, w tym
za wyniki w nauce oraz sporcie oraz system
niskooprocentowanych kredytów, których
sp³ata zaczyna siê dopiero po podjêciu przez
absolwenta pracy. Studiowaæ mo¿na w try-
bie dziennym, zaocznym, wieczorowym,
przy czym poszczególne tryby nie ró¿ni¹ siê
jako�ci¹ i zakresemmateria³u, a jedynie d³u-
go�ci¹ czasu studiowania.

Wyobra�my sobie kraj, w którym prak-
tycznie ka¿dymo¿e znale�æ pracê. Nie ozna-
cza to, ¿e wszyscy maj¹ pracê przez ca³y czas.
Wka¿dej chwili s¹ ludzie, którzy z pracy rezy-
gnuj¹ jak i tacy, którzy jej poszukuj¹. Bezro-
bocie oscyluje na poziomie kilku procent i
odzwierciedla ilo�æ osóbw trakcie zmianoraz
tych, którymnajzwyczajniej nie chce siê pra-
cowaæ. Rynek pracy sk³ada siê zmiejsc pracy
dla wysokiej klasy specjalistów, o du¿ym pre-
sti¿u spo³ecznym i bardzo du¿ych zarobkach
(lekarze, prawnicy, in¿ynierowie), kadry za-
rz¹dzaj¹cej jak te¿ mniej zarabiaj¹cych, ale
maj¹cychpracê stabiln¹urzêdników, nauczy-
cieli, pracowników instytucji pañstwowych
poprzez prace fizyczne � ciê¿sze (budowla-
ne), a przez to bardziej dochodoweoraz l¿ej-
sze (obs³uga w sklepie, sprz¹tanie). Pomiê-
dzy tymi kategoriami jest miejsce dla przed-
siêbiorców, osób �wiadcz¹cych ró¿nego ro-
dzaju us³ugi, pracuj¹cych w fabrykach.

Wyobra�my sobie...My�lê, ¿e mo¿e wy-
starczy ju¿ tych rozwa¿añ. Tak naprawdê
wyobra�nia nie jest tutaj konieczna, wystar-

czy zapoznaæ siê z sytuacj¹ w kraju o którym
by³a mowa. Powy¿sze opisy s¹ jak najbar-
dziej rzeczywiste. Jak to w rzeczywisto�ci,
nigdy nie jest idealnie, i w obrazkach, które
przedstawi³am pojawiaj¹ siê te¿ i zgrzyty,
poza tym brak ukazania ciemnych stron,
które te¿ przecie¿ istniej¹. Dla celów niniej-
szych moich rozwa¿añ pozwoli³am sobie
dokonaæ pewnych uproszczeñ, które po-
zwalaj¹ na ³atwiejsze przeprowadzenie po-
równañ. Za³ó¿my, ¿e powy¿sze kwestie s¹ dla
nas najwa¿niejsze i stanowi¹ kryteria oceny
rzeczywisto�ci.

Przejd�my zatem do analizy kolejnego
kraju.

Istnieje kraj, w którymwiêkszo�æ dróg, w
tymdrogi tzw.miêdzynarodowe,ma charak-
ter lokalny i tak¹ te¿ powierzchniê, wyko-
nan¹ zmiêkkiego, delikatnego asfaltu, w któ-
rym przeje¿d¿aj¹ce samochody rze�bi¹ wzo-
ry kolein w dowolny sposób. Sposoby, jakimi
s³u¿byodpowiedzialne za remontydróg radz¹
sobie z tym problemem, znajduj¹ swoje od-
zwierciedlenie w znakach drogowych. Stan
dróg pogarsza siê w miarê oddalania siê od
trasmiêdzynarodowych, zanikaj¹c niemal¿e
na terenie ma³ych wiosek, lasów, gór i pozo-
sta³ych s³abiej zaludnionych terenów.Zamiast
skutecznej naprawy nawierzchni stosowane
s¹ ró¿nego rodzaju ograniczenia dotycz¹ce
ruchu pojazdów ciê¿kich, które nie mog¹
je�dziæ w upa³y, �wiêta, w ci¹gu dnia itd. Kil-
kadziesi¹t kilometrów autostrad jest p³at-
nych. S¹ one nieustannie remontowane, co
zmienia je w zwyk³e drogi o dwóch pasach
ruchu. Pozosta³e kilometry pozostaj¹ w sfe-
rze planów, natomiast specjalnie powo³ana
agencja prosperuje znakomicie, nie wykazu-
j¹c zbytniej aktywno�ci w realizowaniu ce-
lów, do których zosta³a powo³ana.

Zasady ruchu drogowego s¹ skompliko-
wane. G¹szcz zasad dotycz¹cych porusza-
nia siê po skrzy¿owaniach jest wielce skom-
plikowany i absolutnie nie wynika z oznako-
wania (b¹d� jego braku), przyk³adem, co
wie ka¿dy kierowca, choæby skrzy¿owanie
czterech dróg równorzêdnych. Nawet sy-
gnalizacja �wietlna nie jest jednoznaczna,
choæby kontrowersyjna zielona strza³ka
pozwalaj¹ca na jazdê na czerwonym �wie-
tle. Ograniczenia prêdko�ci nale¿y znaæ na
pamiêæ w odniesieniu do terenów zabudo-
wanych i niezabudowanych, znaki poziome
nie zawsze odpowiadaj¹ znakompionowym.

Udzia³ podatków w cenie benzyny wy-
nosi prawie 70%.

Istnieje kraj, w którym odpoczywanie
na ³onie natury, zw³aszcza w górach wyma-
ga nie lada odwagi i zdolno�ci detektywi-
styczno � tropicielskich. Parki narodowe, w
których znajduj¹ siê najpiêkniejsze miejsca
nie maj¹ podstawowej nawet infrastruktu-
ry, brak aktualnych map i ujednoliconych
przewodników. Brak jednoznacznej i jed-
nolitej klasyfikacji szlaków turystycznych.
Pod¹¿anie za oznaczeniami na trasach wy-
maga du¿ej spostrzegawczo�ci i wytê¿onej
uwagi zw³aszcza na skrzy¿owaniach.

Od³ugo�ci i okre�leniu stopnia trudno�ci
nie ma co my�leæ. Dotarcie do najwy¿szych
partii gór wymaga umiejêtno�ci alpinistycz-

nych, aniebezpieczeñstwowypadku jestdu¿e.
Brak dostêpu dla osób starszych, niepe³no-
sprawnychczy rodzicówzdzieæmiwwózkach,
punktów informacji turystycznej brak.

Istnieje kraj, w którym nie mamo¿liwo-
�ci wyboru drogi zawodowej, która dawa³a-
by szansê na znalezienie pracy. Bez wzglêdu
na zainteresowania, zdolno�ci czy poziomu
ambicji m³odzi ludzie decyduj¹ o wyborze
zawodu i poziomie swojego wykszta³cenia
praktycznie na chybi³ trafi³, ze �wiadomo-
�ci¹, ¿e w ostatecznym rozrachunku i tak
trzeba bêdzie poszukaæ znajomo�ci albo
wyjechaæ za granicê. Decyduj¹c siê na stu-
dia, wiedz¹, ¿e po ich ukoñczeniu mog¹ w
ogóle nie znale�æ pracy, nieliczni mog¹ li-
czyæ na stypendia pokrywaj¹ce koszt studio-
wania. Studiowaæmo¿naw trybie dziennym,
zaocznym, wieczorowym, przy czympoziom
poszczególnych trybów zdecydowanie wp³y-
wa na jako�æ i zakres materia³u, co przy sta-
raniu siê o pracê i tak nie ma wiêkszego
znaczenia.

Istnieje kraj, w którym prawie nikt nie
mo¿e znale�æ pracy, choæ nie oznacza to,
¿e nikt pracy nie zmienia. Oficjalne bezro-
bocie oscyluje na poziomie bliskim 20 pro-
cent, bezrobocie ukryte lub uwzglêdniaj¹-
ce sztucznie tworzone lub utrzymywane eta-
ty pewnie podwoi³oby tê liczbê.

Rynekpracy sk³ada siê z ograniczonej ilo-
�ci miejsc pracy, brak jest pracy dla wysokiej
klasy specjalistów (lekarze, prawnicy, in¿ynie-
rowie) pomimo, i¿ na pracê ka¿dej z tych
grup zawodowych jest popyt (co pokazuj¹
chocia¿by kolejki do lekarzy specjalistów),
który czêsto prowadzi do zawy¿onych sta-
wek za �wiadczone us³ugi (przyczyn¹ jest
monopolizacja us³ug notarialnych czy adwo-
kackich). Rekrutacja na stanowiska urzêdni-
cze odbywa siêwed³ugnieokre�lonych regu³,
w przewa¿aj¹cym stopniu decyduje uznanio-
wo�æ i tzw. znajomo�ci. Szczytemmarzeñ jest
czêsto jakakolwiek praca, choæ zarobki naj-
czê�ciej s¹ bardzo mizerne.

W �wietle powy¿szych spostrze¿eñ po-
wróæmy do pytania zadanego przez cyto-
wanego na wstêpie, nie¿yj¹cego ju¿ Andrze-
ja Waligórskiego �kogo tu poprzeæ� aby
wariant w którym ¿yjemy (my�lê, ¿e w tym
momencie potwierdzê intuicjê Czytelni-
ków), przedstawiony jako zestaw nr 2 choæ-
by powoli, stopniowo, ale jednak zamienia-
ny by³ na zestaw nr 1, powsta³y w wyniku
obserwacji kilku zaledwie aspektów ¿ycia w
Stanach Zjednoczonych. Odpowied� zosta-
³a ju¿ przez nas udzielona, wyniki wyborów
s¹ ju¿ znane (chocia¿ nie w momencie gdy
piszê te s³owa). Czas poka¿e, czy dzia³ania
naszychwybrañców zbli¿¹ nas do celu.Warto
�ledziæ ich poczynania, wybieraj¹c sobie kil-
ka kryteriów i porównuj¹c je na przestrzeni
lat. To ³atwiejsze ni¿ porównywanie ca³o�ci.

Na d³ugie jesienne wieczory zostawiamy
sobie rozwa¿aniadotycz¹ce sposobówdocho-
dzenia do tych przez nas wybranych celów.
Zanim pojawi¹ siê efekty, mo¿na spróbowaæ
na bie¿¹co je oceniaæ. Wszak wiêkszo�æ me-
chanizmów by³a ju¿ sprawdzonych, wystarczy
uczyæ siê od tych, którym siê uda³o.

Ma³gorzata Lalicka
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Czy s¹ granice ludzkiej g³upoty? War-
to by³oby znaæ odpowied� na to py-
tanie, a drêczy mnie ono najbar-

dziej, o dziwo, nie wtedy, gdy s³ucham obiet-
nic polityków czy gdy ogl¹dam boks w dam-
skim wydaniu, lub nawet nie wtedy, gdy s³y-
szê propozycjê, by g³odnym dzieciom w szko-
le fundowaæ codziennie zapiekanki. To py-
tanie przychodzi mi do g³owy, gdy obserwu-
jê ci¹g³e, mozolne zmagania zwyk³ego �Ko-
walskiego� (a mo¿e lepiej niech bêdzie:
�Malinowskiego�), chc¹cego wyró¿niæ siê z
t³umu pozosta³ych, a skutek tych starañ jest,
nieodmiennie, ¿a³o�nie i bezlito�nie odwrot-
ny � zhomogenizowanie wszystkich w jedn¹
�Kowalsk¹� masê.

W masie takiej dzia³a dziwny i trudny do
zrozumienia mechanizm: ka¿dy chcia³by za
wszelk¹ cenê byæ zauwa¿ony i podziwiany, a
jednocze�nie d¹¿y do tego, aby do pozosta³ych
siê upodobniæ. W dodatku ka¿dy, kto odrobi-
nê siê z tego schematu wychyli, wzbudza za-
wi�æ w�ród innych. Im wiêcej wysi³ku wszyscy
wk³adaj¹ w ten wy�cig, tym ¿a³o�niejszy osi¹-
gaj¹ skutek. Przypomina mi to zabiegi ³ysiej¹-
cego faceta, który pozosta³e na czubku g³owy
cztery w³osy uk³ada w mistern¹ spiralê, naiw-
nie wierz¹c, i¿ ludzie wezm¹ je za bujn¹ czu-
prynê. Naj�mieszniejsze za� jest to, ¿e w koñcu
zauwa¿eni zostaj¹ ci, którzy za nic to sobie
maj¹ i ¿yj¹ po swojemu, we w³asnymmniema-
niu jak najbardziej przeciêtnie. Lepiej prze-
cie¿ po prostu rozpu�ciæ te cztery w³osy na wiatr
i byæ przyzwoitym, ³ysym go�ciem.

Zgodnie z wy¿ej opisanym mechanizmem,
przetaczaj¹ siê przez ow¹ �masê� coraz to nowe
mody, które, nie do�æ, ¿e rujnuj¹ bud¿et, zabie-

raj¹ czas i energiê, to jeszcze robi¹ z ludzi idiotów.
Ciekawy jestem, co my�li o sobie palant,

który paraduje swoim wypastowanym golfem,
pod tyln¹ szyb¹ obwozi g³o�nik wielko�ci becz-
ki po kapu�cie, a przez otwarte szeroko okna
czêstuje wszystkich s³yszaln¹ na pó³ miasta,
wysublimowan¹ muzyczk¹ z gatunku �mbu,
mbu, mbu �. My�li sobie tak: oto jedzie jedyny
w swoim rodzaju, oryginalny twardziel, wszy-
scy faceci pêkaj¹ z zazdro�ci, a dziewczyny
tr¹ kolanami w niemym zachwycie. W dodat-
ku nie opuszcza go przekonanie, ¿e podwójna
koñcówka rury wydechowej i stercz¹cy spojler
robi¹ wra¿enie na pozosta³ych uczestnikach
ruchu, niczym auto WRC. Czy¿by nie wie-
dzia³, ¿e po najbli¿szej okolicy kr¹¿y ca³y le-

gion takich �niepowtarzalnych orygina³ów�
zaopatrzonych w identyczne, a jak¿e, maszy-
ny, spojlery i g³o�niki, serwuj¹ce tak¹¿ sam¹,
rzecz jasna, muzyczkê? Cz³owiek ma ochotê
skwitowaæ ca³y ten ¿a³osny widok, je�li nie
spluniêciem, to ju¿ na pewno stwierdzeniem:
�co za obciach!�. Zreszt¹, w naszej chorej sfe-
rze motoryzacyjnej skumulowa³a siê znaczna
czê�æ obciachowych zachowañ, jak palenie
gum, upodobanie do nadwymiarowych limu-
zyn typu czarny mercedes, nie wspominaj¹c o
podró¿y samochodem do s¹siada mieszkaj¹-
cego dwie przecznice dalej.

Przyczepi³em siê kierowców, lecz nie bez przy-
czyny, bo u¿ytkowanie samochodu daje wy-
j¹tkowo wygodn¹ mo¿liwo�æ udawania kogo�
innego, ni¿ siê jest. A na tym w³a�nie polega
tytu³owy �obciach�.

Je¿eli kto� z w³asnej, nieprzymuszonej woli
i dla w³asnej przyjemno�ci chwyta siê rzeczy
najbardziej zwariowanych lub te¿, dla odmia-

ny, pêdzi ¿ywot najbardziej bezbarwny z bez-
barwnych (choæ pozory myl¹!), to niech robi,
co chce, je¿eli tylko nie przeszkadza innym.
Obciach jest wtedy, gdy udajemy kogo�, kim
w rzeczywisto�ci nie jeste�my, tym gorszy za�,
im mniej przyjemno�ci nam to sprawia. Tra-
giczn¹ za� jest g³upot¹, gdy nie tylko nie przy-
nosi przyjemno�ci, ale wrêcz uciemiê¿a. Przy-
k³ad? Je�li przeciêtny Kowalski ma ju¿ upra-
gnione mieszkanko w bloku i piêciometrow¹
limuzynê, to co potem? Obecny standard to
dacza w lesie, najlepiej w terenie dzikim i
odludnym, ale ¿eby by³ pr¹d, internet i as-
faltowa droga dojazdowa, no i ¿eby kto� tego
ca³y czas pilnowa³. ¯eby zim¹ �nieg pada³
wszêdzie, ale nie na drogê, latem niech rosn¹
kwiatki, których nie trzeba podlewaæ, æwier-
kaj¹ ptaszki, które nie obsrywaj¹ auta, za�
przy kominku zawsze niech le¿y sterta drew-
na, którego nie trzeba r¹baæ. Jako ¿e rów-
nanie powy¿sze rozwi¹zania nie ma, wypo-
czynek jest pasmem udrêk i wygl¹da zgo³a
inaczej, ni¿ to sobie �Kowalscy� wyobra¿a-
li. Wêdz¹ siê wiêc z uporem przy grillu, opê-
dzaj¹ od komarów, ale zaciskaj¹ zêby, trzy-
maj¹ fason i odliczaj¹ godziny do upragnio-
nego powrotu do cywilizacji.

Wszyscy chyba pamiêtaj¹ poczciwego To-
masza Czere�niaka z �Czterech pancernych� ,
serialu tyle¿ sympatycznego, co szkodliwego.
Nawiasem mówi¹c, czekam ci¹gle na równie
skuteczny w kszta³towaniu historycznej �wia-
domo�ci wspó³czesny film, ukazuj¹cy jednak
wydarzenia takimi, jakimi by³y. Dopóki taki
nie powstanie, na nic siê zdadz¹ dziesi¹tki
podrêczników, tabuny nauczycieli, (choæby
dyplomowanych), reformy programów ani in-
stytuty pamiêci narodowej.

Tak wiêc ów Czere�niak sta³ siê synoni-
mem prostego cz³owieka ze wsi. W moich
uczniowskich latach, w murach ówczesnej
zbiorczej szko³y gminnej dzieci �miastowe�,
g³ównie z osiedla, tym mianem pogardli-
wie okre�la³y swoich kolegów z okolicznych
wsi. Nie minê³o wiele czasu, ci sami, ju¿
doro�li, ludzie pokupili lub pobudowali �
zgodnie z mod¹ � domy na wsi, poobwie-
szali je ko³ami od wozów, poobstawiali wa-
s¹¿kami, sieczkarniami, m³ocarniami etc.
i tylko nie wiem, dlaczego mówi¹ o sobie z
dum¹: mieszkamy �rustykalnie� zamiast po
staremu: �czere�niacko�.

Gdyby ka¿dy zna³ siebie samego na tyle
dobrze, ¿eby wiedzieæ, czego tak naprawdê chce
od ¿ycia, i gdyby mia³ chêci i odwagê to reali-
zowaæ, z krajobrazu zniknêliby wszelkiej ma-
�ci frustraci, na widok których odczuwa siê
za¿enowanie. Nie by³oby inteligentów udaj¹-
cych troglodytów, wiejskich filozofów udaj¹-
cych miejskich cwaniaczków, dziadków uda-
j¹cych m³odzianów, biednych udaj¹cych bo-
gatych, nieokrzesañców udaj¹cych �wiatow-
ców ani piecuchów udaj¹cych sportowców.
I wszyscy byliby zadowoleni.

Grzegorz Bury
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Beata Odrow¹¿owa po �mierci mê¿a,
Jana Odrow¹¿a ze Sprowy, wojewo-
dy ruskiego, z racjiwdowiejoprawy sta-

³a siê w³a�cicielk¹ klucza samborskiego i dóbr
sêdziszowskich. Dochody z samborszczyzny
przynosi³yogromnesumy,oszacowanojew1485
r.na24029 florenówi6groszy.Ekonomiêsam-
borsk¹ chcia³ od BeatyOdrow¹¿owej kupiæ w
r. 1496 Jan Olbracht. Król nie zdo³a³ sp³aciæ
zobowi¹zañ finansowychzwi¹zanychz t¹ trans-
akcj¹. Dziêki temu ekonomia zosta³a przyOd-
row¹¿ach. Na podstawie powy¿szych faktów
mo¿nasiêpokusiæostwierdze-
nie, ¿e Beata Odrow¹¿owa
by³abardzowp³ywow¹kobiet¹
naRusi.

W stosunku do Sêdziszo-
wa prowadzi³a politykê zapo-
cz¹tkowan¹ przez mê¿a,
której celem by³ rozwój no-
wopowsta³ego miasta. �ci¹-
ga³a do niego kolonistów,
roztacza³a opiekê nad ubo-
gimi i chorymi. Dla nich
ufundowa³a w 1488 r. szpital
wraz z ko�cio³em �w. Ducha.
Ta pobo¿na pani, fundator-
ka i dobrodziejka klasztoru
o.o. Bernardynów w Sambo-
rze, uwik³ana by³a w konflik-
ty z s¹siadami. Nowopowsta-
³y o�rodekmiejski przyci¹ga³ wielu zbiegów
z okolicznych dóbr, co by³o przyczyn¹ licz-
nych skarg i procesów.Najg³o�niejszy by³ spór
z Andrzejem Rzeszowskim.

Andrzej Rzeszowski to postaæ do�æ cie-
kawa � z jednej strony by³ zapobiegliwymgo-
spodarzem, z drugiej � pieniaczem i zabi-
jak¹.Tennajpotê¿niejszy zRzeszowskichher-
bu Pó³kozic, jako ostatni z rodu w³ada³ klu-
czem rzeszowskim. By³ osob¹ wykszta³con¹.
Odnajdujemy gowraz z bratemna li�cie wpi-
sanych w poczet studentów Uniwersytetu
Krakowskiego w r. 1480. Dziêki pozycji wuja,
biskupa Jana Starszego, sprawowa³ urz¹d
kanonika krakowskiego, w r. 1483 z niego
zrezygnowa³. Rzeszowski bra³ udzia³ wwypra-
wie mo³dawskiej Jana Olbrachta jesieni¹
1497 r. Skoñczy³a siê ona przegran¹ wojsk

polsko-litewskich w starciu z hospodarem
mo³dawskimStefanemWielkim.AndrzejRze-
szowski uczestniczy³ te¿ w 1502 r. w posel-
stwie naWêgry i Czechy do króla czesko-wê-
gierskiego W³adys³awa, z rodu Jagiellonów.
Posiada³ du¿e dobra z wsiami: Palikówk¹,
Trzebowniskiem, Jasionk¹,Gumniskami,D¹-
brow¹ i Ksiê¿omostem.

Przyczyn¹ najazdu na Sêdziszów sta³ siê
konflikt miêdzy Andrzejem Rzeszowskim a
kanonikiem s¹deckim, plebanem jaros³aw-
skim JanemBostowskim, który sprawowa³ te¿

urz¹d wójta sêdziszowskiego. Pleban jaro-
s³awski by³ wierzycielem biskupa Jana Star-
szego. Po jego �mierci ca³ymaj¹tek przeszed³
naAndrzejaRzeszowskiego. Bostowski chc¹c
odzyskaæ d³ug zaj¹³ na krótko Przybyszówkê.
W ca³y spór mimowolnie wci¹gniêto Beatê
Odrow¹¿ow¹, pani¹ na Sêdziszowie. Drugo-
planowympowodemby³o po³o¿enie geogra-
ficznemiasta. Le¿a³o ono na drodze na Ru�,
przez Pilzno, Ropczyce, Rzeszów. Oznacza
to, i¿ kupcy krakowscy zmierzaj¹cy na jar-
mark rzeszowski mieli mo¿liwo�æ zaopatry-
wania siê wwyroby rzemie�lnicze w Sêdziszo-
wie. Zbrojny najazd w r. 1490 mia³ nie tylko
pokazaæ kanonikowi s¹deckiemu, ¿e nie na-
le¿y zadzieraæ z Rzeszowskim, ale mia³ te¿
zgnie�æ konkurencjê handlow¹ Sêdziszowa
w stosunku do Rzeszowa.

Za pretekst pos³u¿y³ fakt, ¿e w�ród zbie-
gów znalaz³ siê poddany Rzeszowskiego Ra-
chwa³ Nied�wiadek. Andrzej Rzeszowski ze-
bra³ 100 jazdy i 340pieszych, w tym60 szlach-
ty. Otoczy³ szczelnym kordonemmiasto. W
samym mie�cie zburzy³ dom Nied�wiadka,
jego samego pojma³, zmaltretowa³, nastêp-
nie wyprowadzi³ przed t³ummieszczan i po-
kazuj¹c zbitego uciekiniera grozi³, ¿e z nimi
podobnie siê rozprawi. Potem zabra³ Nie-
d�wiadka z ca³ym jego maj¹tkiem do Przy-
byszówki. Gro�by by³y tak realne, ¿e sze�æ-
dziesiêciumieszczan opu�ci³o Sêdziszów.

Ca³a sprawa opar³a siê o s¹d grodzki w
Przemy�lu w 1491 r. Andrzej z Przybyszówki
próbowa³ unikn¹æ odpowiedzialno�ci, prze-
konuj¹c s¹d, ¿e sprawa nale¿y do kompe-

tencji króla. Po parokrot-
nym rozpatrzeniu sprawy,
Rzeszowski zosta³ skazanyna
200 grzywien kary i tyle¿ od-
szkodowania. Ka¿dy szlach-
cic, który bra³ udzia³ w na-
padzie na miasto, mia³ za-
p³aciæ 3 grzywny, a pro�ci lu-
dzie 6 skojców. Wyrok s¹du
nakazywa³ Andrzejowi Rze-
szowskiemu odst¹piæ Przy-
byszówkê i Trzebownisko
Beacie Odrow¹¿owej. Do-
piero w r. 1493 dosz³o do

ugody miêdzy stronami, do której dopro-
wadzi³ podstaro�ci ZawiszaWojnarowski. W
zamian za zrzeczenie siê Przybyszówki i Trze-
bowniska, Odrow¹¿owa otrzyma³a wsie D¹-
browa i po³owê Ksiê¿omostu.

Napadna Sêdziszów zapocz¹tkowa³ agre-
sywn¹ politykêw³a�cicieli Rzeszowaw stosun-
ku do ma³ych miasteczek. Realizowana by³a
w wieku XVI, a jej celem by³o zniszczenie
konkurencji handlowej na szlaku ruskim.

Pawe³ Róg
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Kolejny znacz¹cy sukces odnotowa³ na swoim koncie bokser
Wis³oka Rzeszów, mieszkaj¹cy w Czarnej Sêdziszowskiej £ukasz Ró-
¿añski. Podczas odbywaj¹cego siê w Ostro³êce w dniach 30.09-2.10
M³odzie¿owego Pucharu Polski w Boksie okaza³ siê najlepszy w swo-
jej kategorii wagowej, pokonuj¹c w fina³owej walce zawodnika go-
spodarzy.

Kat. +91 kg
£ukasz Ró¿añski (Wis³ok Rzeszów) � Karol Wi�niewski (Victo-

ria Ostro³êka) rsc II runda. (-)

Ró¿añski bije mocnoRó¿añski bije mocnoRó¿añski bije mocnoRó¿añski bije mocnoRó¿añski bije mocno

BOKS

Fot. www.mojaostroleka.pl
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56 kg:
1. Artur Pomiankiewicz (AZS-AWF Bia³a
Podlaska) 187 kg (85+102)
2.Krystian Sanocki (Lechia SêdziszówM³p.)
182 kg (82+100)
...
6. Jacek Baran (Lechia SêdziszówM³p.) 115
kg (50+65)
...
8. £ukasz Sierakowski (Lechia Sêdziszów
M³p.) 90 kg (35+55)
62 kg:

1. Bartosz Pindel (Zawisza Bydgoszcz) 234
kg (102+132)
...
5. £ukasz Siempiñski (Lechia Sêdziszów
M³p.) 156 kg (72+84)
69 kg:

1. Sebastian ¯ukowski (POM Iskra Piotro-
wice) 287 kg (127+160)
...
8. Bart³omiej Skawiñski (Lechia Sêdziszów
M³p.) 190 kg (80+110)
94 kg:

1. Sebastian Pawlikowski (HKS Szopienice)
330 kg (150+180)
2. LeszekBarwiñski (WKSFlotaGdynia) 310
kg (140+170)
3.WojciechMucha (Lechia SêdziszówM³p.)
301 kg (136+165)
105 kg:

1. Tomasz Gos³awski (Zawisza Bydgoszcz)
327 kg (145+182)
...
8. Andrzej Zych (Lechia Sêdziszów M³p.)
204 kg (92+112)

Sêdziszowianie przyzwyczaili ju¿ swoich
kibiców, ¿e z zawodów rangi mistrzowskiej w
kategoriachm³odzie¿owychniewracaj¹ z pu-
stymi rêkami. W ubieg³ym roku by³y to dwa
z³ote medale braci Sanockich, w tym � sre-
bro Krystiana Sanockiego i br¹z Wojciecha
Muchy oraz okaza³y puchar za triumf w kla-
syfikacji klubowej. Oprócz dwóch medali-
stów, dru¿ynê Lechii tworzyli równie¿: Jacek

Baran, £ukasz Sierakowski, £ukasz
Siempiñski, Bart³omiej Skawiñski i An-
drzej Zych.

£up zawodnikówLechiimóg³ byæ
bardziej okaza³y, gdyby nie potkniê-
cia sêdziów i chorobaWojtkaMuchy.
Ofiar¹ sêdziowskich pomy³ek by³ Krystian
Sanocki, któremu arbitrzy nie pozwolili po-
dej�æ do ciê¿aru 111 kg, co wystarcza³o do
zdobycia z³ota i musia³ atakowaæ ciê¿ar 115
kg, zg³oszony wcze�niej przez trenera B³a-
chowicza. Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepi-
sy pozwala³y na obni¿enie ciê¿aru, czegonie-
stety nie wiedzieli sêdziowie zawodów. Kry-
stian nie zaliczy³ 115 kg i uleg³ Arturowi Po-
miankiewiczowi z AZS AWF Bia³a Podlaska,
z którym dot¹d regularnie wygrywa³.

Wojciech Mucha w dwuboju osi¹gn¹³
wynik 291 kg, a jeszcze miesi¹c wcze�niej,
podczas Mistrzostw LZS w Kielcach zwyciê-
¿y³ z wynikiem o 29 kg lepszym. Choroba,
jak¹ przeszed³ przed zawodami nie pozwo-
li³a mu zdobyæ cenniejszegomedalu, a �sre-
bro� by³o w jego zasiêgu.

Dru¿ynowo, Lechia w pokonanym polu
pozostawi³a 32 kluby z ca³ego kraju.

Trener sêdziszowianMateuszB³achowicz
by³ bardzo wzruszony odbieraj¹c puchar za
I miejsce. Z przegran¹ musia³y pogodziæ siê
takie potêgi ciê¿arowe jak Budowlani Opo-

le, Mazovia Ciechanów czy �l¹sk Wroc³aw.
¯eby jednak nie popa�æ w hurraopty-

mizm, warto wiedzieæ, ¿e punkty dla Lechii
zdobywa³o 7 zawodników, a dla Budowla-
nych, Mazovii czy �l¹ska � po dwóch. Dla
tych klubów mistrzostwa nie by³y zapewne
imprez¹ priorytetow¹.

Zwyciêska dru¿yna 11 pa�dziernika wziê-
³a udzia³ w spotkaniu z w³adzami samorz¹do-
wymi powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Oprócz starostyWies³awaRygla, zastêpcy sta-
rosty Stanis³awaZiemiñskiego,przewodnicz¹-
cego Rady Powiatu Andrzeja Michalskiego,
przewodnicz¹cego powiatowej Komisji Kul-
tury, Edukacji i Sportu W³adys³awa Tabasza,
wiceburmistrza Ropczyc Tadeusza Ksi¹¿ka w
spotkaniuuczestniczyli tak¿eEugeniuszKor-
becki � Szef Szkolenia Podkarpackiego Sto-
warzyszenia Zwi¹zkówSportowychoraz Zdzi-
s³aw Myrda � cz³onek Polskiej Konfederacji
Sportu. Zawodnicy, oprócz gratulacji, ode-
brali upominki, ufundowaneprzez starostwo.

Benedykt Czapka

Zwyciêska dru¿yna w towarzystwie w³adz powiatowych i zaproszo-
nych go�ci. Fot. B. Czapka (3)

Krystian Sanocki:Krystian Sanocki:Krystian Sanocki:Krystian Sanocki:Krystian Sanocki:
Podnoszenie ciê¿arów zacz¹³em uprawiaæ w 1996 roku w

klubie Polbut Przemy�l. Do Lechii trafi³em cztery lata pó�niej.
Do tej pory zdoby³em siedem medali na imprezach rangi mi-
strzowskiej w ró¿nych kategoriach wiekowych: srebrny � do lat
16, br¹zowy i dwa z³ote do 20 lat oraz dwa z³ote i srebrny do lat
23. Jestem zadowolony ze srebrnego medalu, tym bardziej, ¿e
w ubieg³ym roku odnios³em powa¿n¹ kontuzjê ³okcia, która
wykluczy³a mnie z treningów na sze�æ miesiêcy. Wynik móg³

byæ jeszcze lepszy, niestety b³¹d sêdziów pozbawi³ mnie szansy walki o z³oty medal. Nie
ukrywam, ¿e czujê siê decyzj¹ sêdziów skrzywdzony i uwa¿am, ¿e nale¿¹ mi siê przepro-
siny.

Wojciech Mucha:Wojciech Mucha:Wojciech Mucha:Wojciech Mucha:Wojciech Mucha:
Wynik, jaki osi¹gn¹³emmnie nie satysfakcjonuje. Jeszcze dwa

tygodnie przed mistrzostwami by³em przygotowany na du¿o lep-
szy wynik, niestety zmog³a mnie choroba.

Moje najbli¿sze plany to starty w II Bundeslidze niemieckiej.
Zawody tam odbywaj¹ siê w okresie zimowym od pa�dziernika do
kwietnia. Bêdê tam doje¿d¿a³ na weekendy i startowa³ razem z
kolegami: AleksandremOleksiñskim i JanuszemRajskim.

Medali�ci powiedzieli:Medali�ci powiedzieli:Medali�ci powiedzieli:Medali�ci powiedzieli:Medali�ci powiedzieli:

Najciekawsze wynikiNajciekawsze wynikiNajciekawsze wynikiNajciekawsze wynikiNajciekawsze wyniki
indywidualne:indywidualne:indywidualne:indywidualne:indywidualne:

Czo³ówkaCzo³ówkaCzo³ówkaCzo³ówkaCzo³ówka
klasyfikacji dru¿ynowej:klasyfikacji dru¿ynowej:klasyfikacji dru¿ynowej:klasyfikacji dru¿ynowej:klasyfikacji dru¿ynowej:

1. Lechia SêdziszówM³p. 89 pkt.
2. AZS AWF Bia³a Podlaska 79 pkt.
3. WLKS Siedlce 70 pkt.

PODNOSZENIE
CIÊ¯ARÓW

Lechia najlepsza w krajuLechia najlepsza w krajuLechia najlepsza w krajuLechia najlepsza w krajuLechia najlepsza w kraju
w�ród m³odzie¿owcóww�ród m³odzie¿owcóww�ród m³odzie¿owcóww�ród m³odzie¿owcóww�ród m³odzie¿owców

Dwa medale i puchar za zwyciê-Dwa medale i puchar za zwyciê-Dwa medale i puchar za zwyciê-Dwa medale i puchar za zwyciê-Dwa medale i puchar za zwyciê-
stwo w klasyfikacji dru¿ynowejstwo w klasyfikacji dru¿ynowejstwo w klasyfikacji dru¿ynowejstwo w klasyfikacji dru¿ynowejstwo w klasyfikacji dru¿ynowej
przywie�li sztangi�ci Lechii Sê-przywie�li sztangi�ci Lechii Sê-przywie�li sztangi�ci Lechii Sê-przywie�li sztangi�ci Lechii Sê-przywie�li sztangi�ci Lechii Sê-
dziszów M³p. z M³odzie¿owychdziszów M³p. z M³odzie¿owychdziszów M³p. z M³odzie¿owychdziszów M³p. z M³odzie¿owychdziszów M³p. z M³odzie¿owych
Mistrzostw Polski do lat 23, któ-Mistrzostw Polski do lat 23, któ-Mistrzostw Polski do lat 23, któ-Mistrzostw Polski do lat 23, któ-Mistrzostw Polski do lat 23, któ-
re odby³y siê w dniach 1-2 pa�-re odby³y siê w dniach 1-2 pa�-re odby³y siê w dniach 1-2 pa�-re odby³y siê w dniach 1-2 pa�-re odby³y siê w dniach 1-2 pa�-
dzierdzierdzierdzierdziernika w Tnika w Tnika w Tnika w Tnika w Tarararararnowskich Górach.nowskich Górach.nowskich Górach.nowskich Górach.nowskich Górach.
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

KAMPANIA PREZYDENCKA

By³a to kampania
Z piêtnem umierania.
Jedni wyci¹gali

hospicja do ostatka,
A drudzy w rewan¿u

za to ...z grobu dziadka.

FILOZOFIA WYBORCZA

Chocia¿ mi lepiej
po tym nie bêdzie,

To trzeba udzia³ wzi¹æ
w tym �obrzêdzie�!

WYNIK WYBORÓW

W swych przepowiedniach
nawet Michalda

Nie przewidzia³a
wodza � Donalda.

PROGNOZA

Kto w m³odym wieku
siêga³ po ksiê¿yc

To i w wyborach
pewnie zwyciê¿y!

PRZESTROGA

Przyjmuj¹c prezenty
miej siê na baczno�ci,

Bo blisko korupcja
dzi� z gestem wdziêczno�ci.

ZAWI�Æ NARODOWA

Mniej wa¿ne, ¿e siê
nam nie uk³ada,

Nas bardziej martwi
sukces s¹siada!

22.10.2005.
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