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1. Wskutek intensywnych opadów deszczu
niektóre rejony naszej gminy znowu nawiedzi³a powódŸ. Zniszczone zosta³y przepusty, podmyte drogi i przyczó³ki mostów,
zniszczone k³adki czy wreszcie woda poczyni³a du¿e szkody w uprawach rolnych
i zabudowie gospodarczej. Najbardziej
ucierpia³y miejscowoœci po³o¿one nad
rzekami: Zagorzyce, Borek Wielki, Ruda
oraz czêœæ Sêdziszowa. Straty w infrastrukturze komunalnej szacowane s¹ w dziesi¹tkach tysiêcy. S¹ to dodatkowe koszty,
których nie uwzglêdniano w wydatkach
bud¿etowych. Trudno te¿ liczyæ na pomoc urzêdów centralnych – te z regu³y
t³umacz¹ siê brakiem œrodków. Gminy
musz¹ radziæ sobie same.
2. Zakoñczone zosta³y remonty cz¹stkowe
na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zrealizowano te¿ budowê nowych odcinków dróg. Jedna z nich to
droga w Borku Wielkim (tzw. „Grobla”)
za ponad 70 tys. z³. Druga to droga w
Zagorzycach Górnych (tzw. „Ratajówka”).Tu wydatkowano kwotê prawie 140
tys. z³ – 60 tys. z³ stanowi³a dotacja uzyskana w ramach usuwania szkód powodziowych. Kontynuowana jest budowa
drogi dojazdowej do stadionu w Górze
Ropczyckiej.
3. Trudn¹ sytuacjê Wytwórni Filtrów znaj¹
wszyscy. Ten najwiêkszy w gminie zak³ad

Zniszczona k³adka w Zagorzycach.
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pracy zatrudnia ok. 700 osób. Liczyæ trzeba, ¿e zarz¹dzaj¹cy zak³adem i jego w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa, znajdzie pomys³ na poprawê kondycji zak³adu, który
swoj¹ produkcj¹ wpisa³ siê na sta³e w krajobraz Sêdziszowa. Gmina ze swojej strony oferuje daleko id¹c¹ pomoc. Zak³ad
zalega gminie du¿e pieni¹dze z tytu³u niezap³aconych podatków. Chc¹c zredukowaæ czêœæ tego d³ugu, a jednoczeœnie
pomóc zak³adowi, gmina w ramach kompensaty przejê³a czêœæ dzia³ów wraz z
obiektami, które nie s¹ potrzebne zak³adowi. Przejêcie pozwoli zweryfikowaæ deklaracjê podatkow¹, co zmniejszy koszty
zak³adu. Przejête obiekty to budynek by³ej dyrekcji oraz magazyn.
4. W miejscowoœci Zagorzyce trwa inwestycja zwi¹zana z budow¹ wodoci¹gu. Wykonawca buduje przy³¹cza do gospodarstw
indywidualnych, a mieszkañcy mog¹ korzystaæ z dobrej jakoœci wody. W roku bie¿¹cym gmina og³osi przetarg na budowê III
etapu tak, by zakoñczyæ wodoci¹gowanie
najwiêkszej wsi w naszej gminie.
5. Rozstrzygniêty zosta³ przetarg dotycz¹cy budowy kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie na osiedlu Rêdziny. Wykonawca wejdzie w teren najpóŸniej do koñca
lipca. Gmina chce skorzystaæ ze œrodków unijnych, a w przypadku braku takiej mo¿liwoœci siêgn¹æ po preferencyjny kredyt z NFOŒ. Dodaæ trzeba, ¿e w
roku obecnym istnieje koniecznoœæ rozbudowy oczyszczalni œcieków przy ul.
Borkowskiej.
W tym przypadku, po rozmowie z Marsza³kiem i jego urzêdnikami, istnieje mo¿liwoœæ skorzystania ze œrodków unijnych,
bowiem nasz wniosek znajduje siê na
pierwszym miejscu listy rezerwowej w
ramach ZPORR-u.
6. W wyniku wystêpuj¹cych coraz czêœciej
du¿ych opadów deszczu dochodzi do

wystêpowania osuwisk zw³aszcza w terenie górzystym (Szkodna, Zagorzyce).
Z³o¿one zosta³y dwa wnioski do ministerstwa infrastruktury. Pocz¹tkowo zosta³y
pozytywnie ocenione i zakwalifikowane
do realizacji. W ostatnich dniach okaza³o siê jednak, ¿e du¿a czêœæ wniosków
z ca³ej Polski zosta³a wykreœlona, bo rz¹d
nie ma zabezpieczenia w bud¿ecie.
Chcemy w tej sprawie podj¹æ interwencjê w Warszawie prosz¹c o pomoc naszych Parlamentarzystów.
7. Na gruntowny remont czeka bardzo
wa¿na dla gminy droga ³¹cz¹ca Sêdziszów z Kolbuszow¹. W roku poprzednim uda³o siê wykonaæ odnowê na odcinku 2,2 km na kwotê 600 tys. z³. Œrodki
te pochodzi³y po po³owie z Urzêdu Marsza³kowskiego i Ministerstwa Infrastruktury. Du¿¹ pomoc¹ by³ tu pose³ naszej
ziemi – p. Boles³aw Bujak. W roku obecnym, równie¿ dziêki poparciu pana Pos³a ( i w ministerstwie, i w komisji sejmowej, i u marsza³ka), mo¿emy liczyæ na
kontynuacjê odnowy tej drogi na nieco
wiêkszym odcinku.
8. Zgonie z terminarzem przyjêæ zosta³y
z³o¿one wnioski do ZPORR-u:
- w dzia³aniu 3.1 – wodoci¹g w Zagorzycach, etap III
- w dzia³aniu 3.2 – budowa kanalizacji
sanitarnej na Rêdzinach oraz budowa
dróg na tym samym osiedlu
- w dzia³aniu 1.5 – komputeryzacja i elektroniczny obieg dokumentów w urzêdzie.
Jednoczeœnie przygotowywany jest du¿y
wniosek (o wartoœci ponad 1 mln euro)
w ramach dzia³ania 1.2, a dotycz¹cy budowy kanalizacji sanitarnej w Górze
Ropczyckiej, Wolicy £ugowej i Wolicy
Piaskowej. Przewidywany termin sk³adania – koniec sierpnia br.
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b

Kolejny raz w tym roku
nasz¹ gminê nawiedzi³a powódŸ. W wyniku intensywnych opadów deszczu, trwaj¹cych blisko 24 godz., z brzegów wyst¹pi³a rzeka Budzisz.
Fala kulminacyjna przez
Woda przewróci³a k³adkê prowadz¹c¹ na stadion KS Lechia.
Sêdziszów M³p. przesz³a w
Fot. G. Wrona (2)
pi¹tek, 10 czerwca br., oko³o
godziny 23.30. W samym mieœcie podtopionych zosta³o kilkanaœcie zabudowañ przy ul. Polnej, Szkarpowej,
Borkowskiej i na Os. 500-lecia. Ucierpia³y równie¿ miejscowoœci po³o¿one w po³udniowej czêœci gminy. Wysoki poziom wody spowodowa³ ponownie bardzo du¿e
straty w infrastrukturze komunalnej. Zniszczone zosta³y odcinki dróg, szczególnie w Zagorzycach, zerwanych zosta³o kilka k³adek i przepustów, w tym m.in.
k³adka ³¹cz¹ca ul. Poln¹ ze stadionem Lechii w Sêdziszowie M³p.
W akcji ratowania mienia, jak zawsze niezawodni byli stra¿acy ochotnicy z
Sêdziszowa M³p. Boreczku, Borku Wielkiego, Wolicy £ugowej, Kawêczyna i Zagorzyc, którzy workami z piaskiem uk³adali wa³y przeciwpowodziowe, a nastêpnie
pompowali wodê z zalanych zabudowañ.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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Jaki obszar zajmuje osiedle nr 4, gdzie
pe³ni Pan funkcjê Przewodnicz¹cego
Zarz¹du?
Osiedle nr 4 mieœci siê miêdzy ulic¹
Warzywn¹, biegn¹c¹ wzd³u¿ cmentarza w
stronê obwodnicy, ulic¹ Po³udniow¹ i nieistniej¹c¹ ulic¹ Kochanowskiego, która mia³a prowadziæ pomiêdzy ulic¹ Pi³sudskiego i
Sienkiewicza. Mieszka na tym terenie oko³o
710 osób.
Z³o¿y³em wniosek do burmistrza o zmianê granic osiedla tak, by obejmowa³o ono
równie¿ ulicê Kwiatow¹, ulicê Kolbuszowsk¹
do torów i biegn¹c¹ miêdzy nimi ulicê Pi³sudskiego. Myœlê, ¿e mo¿na by te¿ by³o po³¹czyæ z osiedlem przedmieœcie z ulic¹ Witosa, obecnie nale¿¹ce do osiedla nr 3 „Rêdziny”. Mieszkañcy tych terenów maj¹
wspólne problemy i s¹dzê, ¿e taka zmiana
granic by³aby zasadna.
W obecnym kszta³cie osiedle zajmuje
obszar popularnie zwany „Reganówk¹” – sk¹d taka nazwa?
Gdy to osiedle powstawa³o, by³y w tej
okolicy tylko dwie ulice: Tysi¹clecia i obecna ulica Pi³sudskiego. Gmina przekazywa³a
chêtnym wytyczone tu dzia³ki w wieczyste
u¿ytkowanie. Bardzo wielu ludzi za czasów
Reagana wyjecha³o do Stanów Zjednoczonych do pracy i wracaj¹c, inwestowali w
budowê domu. Przy czym mieszkaj¹ tu rodziny pochodz¹ce nie tylko z Sêdziszowa,
ale z terenu ca³ej gminy, a nawet spoza niej.
Jakie ma Pan kompetencje, jako przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla?
Kompetencje Zarz¹du mogê okreœliæ w
ten sposób, ¿e jest to cia³o doradcze burmistrza, czy ogólniej mówi¹c Urzêdu Gminy.
Je¿eli istnieje taka potrzeba, Urz¹d zadaje
pytanie, np. dotycz¹ce sprzeda¿y dzia³ki na
terenie osiedla, a my, jako Zarz¹d, kolegialnie wydajemy opiniê, któr¹ przekazujemy
Urzêdowi. Uczestniczy³em te¿ w zesz³ym
roku, jako Przewodnicz¹cy, w akcji rozdawania umów, dotycz¹cych budowy kanalizacji sanitarnej. Wiêkszoœæ osiedla zosta³a
skanalizowana ju¿ wczeœniej, teraz inwestycja ta dotyczy³a oko³o 30 domów, przy ulicy
Letniej, w pobli¿u obwodnicy. Wiadomo, ¿e
kontakt przewodnicz¹cego z mieszkañcami
jest inny ni¿ urzêdnika administracyjnego,
wiêc poproszono mnie o pomoc w za³atwieniu tej sprawy.

W zwi¹zku z budow¹ kanalizacji mieliœmy pewien zatarg, zwi¹zany z lokalizacj¹
przepompowni na ulicy Po³udniowej –
mieszkañcy prosili mnie o pomoc w jego
rozwi¹zaniu i uda³o siê go za¿egnaæ.
Zarz¹d osiedla jest wiêc cia³em doradczym, ale niestety nie zawsze respektowanym. Gdy tworzony jest bud¿et na przysz³y
rok, jesteœmy pytani o potrzeby osiedla –
zg³aszam wówczas ró¿ne propozycje, ale
niestety nie s¹ one uwzglêdniane. Burmistrz
zawsze powiada – i tu bym siê zgodzi³, – ¿e
na potrzeby osiedli, wsi, trzeba patrzeæ przez
pryzmat ca³ej gminy, ale jednak chcia³oby
siê coœ i dla swojego osiedla.
Jakie zmiany zasz³y na osiedlu w czasie Pañskiej kadencji – czy mimo
wszystko uda³o siê coœ osi¹gn¹æ?
Tak, kilka potrzebnych rzeczy uda³o siê
zrealizowaæ. Na dwóch ulicach: Mickiewicza
i Ko³³¹taja zosta³y zainstalowane progi zwalniaj¹ce. Pozwoli³o to nieco poprawiæ bezpieczeñstwo na osiedlu, bowiem wielu, zw³aszcza m³odych kierowców, jeŸdzi³o bardzo szybko, a przecie¿ jest tu du¿o dzieci. Czêœciowo
zosta³ wiêc ten problem rozwi¹zany.
Zabiegaliœmy równie¿ o u³o¿enie chodnika od Alei Tysi¹clecia w stronê Skrzynczyny i
wzd³u¿ muru klasztornego, co pozwoli³oby
po³¹czyæ t¹ czêœæ osiedla z miastem. Wiele osób
chodzi tamtêdy do pracy, m³odzie¿ do szkó³ –
i ten wniosek zosta³ zrealizowany.
By³ odcinek ulicy Letniej nie pokryty
asfaltem, który zosta³ pod koniec ubieg³ego
roku wyasfaltowany. Niestety, ulica jest w tym
miejscu wê¿sza, bowiem z powodu sprzeciwu jednej z mieszkanek, nie mo¿na by³o jej
poszerzyæ. Uwa¿am jednak, ¿e nale¿a³o tê
naprawê wykonaæ, bo droga w tym miejscu
by³a bardzo zniszczona.
Wnioskowa³em na sesji jeszcze w ubieg³ym roku – i zosta³o to ujête w planie – o
poprawê wyjazdu z ulicy Letniej na obwodnicê i skrzy¿owania ulicy Po³udniowej z obwodnic¹. JeŸdzi³em w tej sprawie do Rzeszowa, bo obwodnica jest czêœci¹ drogi krajowej, interweniowa³ burmistrz i mamy obietnicê, ¿e zostan¹ te problemy rozwi¹zane.
Wnioskowa³em równie¿ o utwardzenie
drogi, prowadz¹cej od ulicy Sienkiewicza
do ulicy Pi³sudskiego, na wysokoœci przystanku autobusowego. Zabiega³em o po³o¿enie
dywanika asfaltowego – nie uda³o siê tego

zrobiæ, ale droga zosta³a utwardzona ¿wirem i nie ma tam takiego b³ota, jakie by³o.
Mimo to, nadal zabiega³ bêdê o po³o¿enie
tam asfaltu.
Udaje nam siê, z pomoc¹ m³odzie¿y,
utrzymywaæ plac sportowy na osiedlu. Jest
tam boisko do siatkówki, koszykówki i niedu¿y plac do gry w pi³kê no¿n¹. Gmina pomaga nam, przysy³aj¹c ludzi do koszenia trawy. Bardzo du¿o pomóg³ równie¿ pan wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski, zw³aszcza w
malowaniu siatek.
I wreszcie zosta³a doprowadzona do koñca budowa kanalizacji na naszym osiedlu.
Jakie jeszcze potrzeby zg³aszaj¹ mieszkañcy osiedla?
Co do przysz³oœci, to o niektórych potrzebach ju¿ wspomina³em, jak choæby o
koniecznoœci dokoñczenia drogi, ³¹cz¹cej
ulicê Sienkiewicza z przystankiem autobusowym przy ulicy Pi³sudskiego. Bardzo wa¿n¹
spraw¹ jest rozwi¹zanie problemu ulicy
Kochanowskiego. Jest ona ujêta w planach,
s¹ ludzie przy niej zameldowani, ale w praktyce ulica nie istnieje. Zwi¹zane jest to z brakiem zgody kilku osób, na jej poprowadzenie. Dwie rodziny dysponuje s¹downie orzeczonym prawem przejazdu przez w³asnoœæ
prywatn¹ innych mieszkañców, dziêki czemu maj¹ dostêp do swoich posesji. Interweniowa³ w tej sprawie burmistrz, zaanga¿owana by³a te¿ pani wiceburmistrz, jednak
bezskutecznie.
Chcia³bym równie¿, aby u³o¿ony zosta³
chodnik przy Alei Tysi¹clecia, bo prawdê
mówi¹c nie ma na osiedle dobrego dojœcia
z ¿adnej strony.
Nale¿a³oby zamontowaæ progi zwalniaj¹ce na ulicy Letniej, w miejscu, gdzie jest
ona wê¿sza. Ewentualnie mo¿na by u³o¿yæ
chocia¿by w¹ski chodnik, aby poprawiæ
bezpieczeñstwo pieszych.
I jeszcze jedna sprawa: chodnik ³¹cz¹cy
ulicê Mickiewicza z ulic¹ Staszica.
Jest tych potrzeb sporo, zapytam wiêc,
jakie ma Pan, jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla, mo¿liwoœci wp³ywania
na ich realizacjê?
Nie ma w Radzie Miejskiej ¿adnego
przedstawiciela naszego osiedla, który móg³by poprzeæ moje starania. Jedyn¹ drog¹ zabiegania o jakiekolwiek inwestycje jest przekonywanie burmistrza o ich koniecznoœci.
Niestety, frekwencja podczas spotkañ mieszkañców osiedla nie jest wysoka. Jest to zreszt¹
problem wszystkich osiedli i wsi. Podobnie
przecie¿ jest te¿ podczas wyborów ogólnokrajowych np. do parlamentu. Dlatego apelujê: anga¿ujmy siê w lokalne sprawy.
Czym lubi siê Pan zajmowaæ w wolnym
czasie?
Razem z ¿on¹ zajmujemy siê wnukiem,
bowiem córka i ziêæ, którzy mieszkaj¹ z nami
– pracuj¹. Moim hobby jest wêdkarstwo, wiêc
na te ryby „chcia³oby siê”. A poza wêdkarstwem, w sezonie chêtnie zbieram grzyby.
Dziêkuje za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka
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Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. w dniu 30 maja 2005 r. odby³a XXIII posiedzenie w
bie¿¹cej kadencji. G³ówne tematy tej sesji to: taryfy za wodê i œcieki, op³aty za przedszkole,
nazwy nowych ulic oraz zmiany w bud¿ecie. £¹cznie Rada podjê³a osiem uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków oraz
dop³at do 1 m3 œcieków.
Na wniosek PGKiM Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p. zatwierdzono taryfy na wodê
oraz œcieki. Nowe ceny zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca br. i wynosiæ bêd¹ odpowiednio:
a. za 1 m 3 wody dostarczanej z SUW-u w
Sêdziszowie M³p. do Sêdziszowa M³p.,
Borku Wielkiego, Boreczku, Cierpisza, Czarnej Sêdz., Wolicy £ugowej,
Wolicy Piaskowej, Zagorzyc:
- gospodarstwa domowe – 2,25 z³ (poprzednio – 2,18 z³),
- pozostali odbiorcy – 2,59 z³(poprzednio – 2,51 z³),
b. za 1 m3 œcieków odprowadzanych kanalizacj¹ sanitarn¹ do oczyszczalni
œcieków w Sêdziszowie M³p.:
- gospodarstwa domowe – 2,65 z³ (poprzednio – 2,57 z³),
- pozostali odbiorcy – 3,10 z³(poprzednio – 2,86 z³),
Nowe stawki s¹ wy¿sze od dotychczasowych o oko³o 3 %.
2. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Uchwa³¹ t¹ zatwierdzono taryfy za wodê
z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez ujêcie wody WF „PZL-Sêdziszów” S.A.
Cena 1 m3 wody od 1 lipca br. wynosiæ
bêdzie:
- gospodarstwa domowe – 2,29 z³,
- gospodarstwa domowe (odbiorcy posiadaj¹cy umowne uzgodnienia z dyrekcj¹ zak³adu i organami administracji pañstwowej) – 2,09 z³,
- pozostali odbiorcy – 2,37 z³.
Wytwórnia Filtrów nie podnios³a cen za
wodê.
3. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2005 r.
Rada dokona³a przeniesienia wydatków 416.195 z³ w dziale – oœwiata i wychowanie, w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfikacji bud¿etowej polegaj¹cej na wyodrêbnieniu klas „0” ze szkó³ podstawowych. Ponadto przeznaczono
150.000 z³ na prze³o¿enie linii energetycznej na nowo powstaj¹cym osiedlu
tzw. trójk¹cie.
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4. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie gminy na 2005 r.
Radni dokonali zmian w uchwale przyjêtej na poprzedniej Sesji, wyrazili zgodê
na zaci¹gniêcie przez Gminê zobowi¹zania w wysokoœci 1.435.600 z³ na realizacjê
inwestycji – „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p.– Rêdziny”.
5. Uchwa³a w sprawie op³at czêœciowego
pokrycia kosztów utrzymania dzieci w
przedszkolach.
Rada ustali³a op³atê sta³¹ w przedszkolach, która od 1 wrzeœnia wynosiæ bêdzie
(miesiêcznie):
a) 9 % minimalnego wynagrodzenia brutto od dzieci 3-6 letnich korzystaj¹cych
w przedszkolu z jednego posi³ku,
b) 10 % minimalnego wynagrodzenia
brutto od dzieci 3-6 letnich korzystaj¹cych w przedszkolu z dwóch lub
trzech posi³ków.
Przy minimalnym wynagrodzeniu wynosz¹cym obecnie 849 z³ op³aty te wynosiæ
bêd¹ odpowiednio: 9% - 76 z³ (dotychczas 60 z³), 10 % - 85 z³ (dotychczas 70 z³).
Decyduj¹c siê na now¹ wysokoœæ op³at
brano pod uwagê to, ¿e nie by³a ona podwy¿szana od 2001 r. oraz fakt, ¿e w gminach o porównywalnej wielkoœci do Sêdziszowa M³p. op³aty za przedszkola s¹
wy¿sze.
6. Uchwa³a w sprawie nadania nazwy ulicy.
Rada nada³a nazwê nowej ulicy po³o¿onej na po³udnie od ul. Grunwaldzkiej,
na wniosek mieszkañców nowo powstaj¹cego osiedla bêdzie ona nazywaæ siê ul. Jagielloñska.
7. Uchwa³a w sprawie nadania nazw ulicom.
Rada nada³a nazwy ulicom po³o¿onym
na tzw. trójk¹cie (teren pomiêdzy ul. Wêglowskiego, ul. Weso³¹ i tras¹ E-40). Nowe
ulice otrzyma³y nazwy wywodz¹ce siê od
nazwisk rodzin, rodów, osób zas³u¿onych
dla Sêdziszowa M³p. i okolic w okresie
XIV-XIX w. Ulice te otrzyma³y wiêc nazwy: ul. Jab³onowskich, ul. Miko³aja Ligêzy, ul. Micha³owskich, ul. Potockich,
ul. Odrow¹¿ów, ul. Starzeñskich, ul. Tarnowskich.

-

-

-

-

-

Krótka informacja historyczna o rodach,
osobach zas³u¿onych dla Sêdziszowa
M³p. i okolic:
Jab³onowscy byli w³aœcicielami Olchowej.
Alojzy uczestniczy³ w powstaniu listopadowym, jego syn – W³adys³aw, poleg³ w
powstaniu styczniowym. Obaj spoczywaj¹
na sêdziszowskim cmentarzu.
Miko³aj Ligêza: w³aœciciel Sêdziszowa w
pierwszej po³owie XVII wieku; rozszerzy³
samorz¹d miejski oddaj¹c do jego dyspozycji ratusz, wykazywa³ troskê o stan
dróg i mostów w mieœcie, budowa³ groble i umocnienia, które chroni³y mieszkañców przed wylewami rzek, ufundowa³ w mieœcie przytu³ek dla wys³u¿onych,
starych mieszkañców.
Micha³owscy: w XIX wieku nale¿a³y do
nich liczne tereny w okolicy Sêdziszowa,
min. Borek Wielki, Bêdziemyœl, Klêczany, Czarna. W³adys³aw Micha³owski by³
uczestnikiem powstania listopadowego,
cz³onkiem Rady Powiatowej Ropczyckiej,
jego brat – Piotr, uznawany jest za najwybitniejszego malarza polskiego doby romantyzmu.
Potoccy: najbardziej zas³u¿eni dla miasta jego w³aœciciele (XVII-XVIII wiek).
Staraniem Feliksa Potockiego rozpoczêto budowê koœcio³a parafialnego, któr¹
kontynuowa³ jego syn Micha³. Micha³ by³
równie¿ fundatorem Klasztoru OO Kapucynów. Obaj nale¿eli do najbardziej
wp³ywowych polityków swoich czasów w
kraju.
Odrow¹¿owie: w³aœciciele Sêdziszowa
M³p. i wielu okolicznych miejscowoœci w
XIV-XVI wieku, staraniem Jana Odrow¹¿a Sêdziszów uzyska³ prawa miejskie, Beata Odrow¹¿owa s³ynê³a z dzia³alnoœci dobroczynnej, funduj¹c w mieœcie przytu³ek dla ubogich.
Starzeñscy: w XIX wieku byli w³aœcicielami Góry Ropczyckiej, Katarzyna s³ynê³a
z urody w ca³ej Europie, Kazimierz – zaanga¿owany politycznie, uczestniczy³ w
powstaniu listopadowym, póŸniej by³
cz³onkiem Rady Powiatowej Ropczyckiej.
Wykazywali du¿¹ troskê o swoje posiad³oœci, dbaj¹c o dwór i park w Górze
Ropczyckiej.
Tarnowscy: przedstawiciele tej rodziny
byli w³aœcicielami miasta i okolicy najpierw w XVI wieku a póŸniej w XIX-XX
wieku. Zas³ynêli jako znakomici gospodarze, zwiêkszaj¹c dochodowoœæ swoich
dóbr, poprzez stosowanie nowoczesnych,
kapitalistycznych metod gospodarowania.

8. Uchwa³a w sprawie zmian Statutu Gminy Sêdziszów M³p.
Nowe ulice przyporz¹dkowano do Osiedli: ul. Jagielloñska zosta³a przypisana do
Osiedla Nr 3, a ulice na „trójk¹cie” do
Osiedla Nr 1.
Sekretarz Gminy
Jan Maroñ
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urmistrz Sêdziszowa M³p. – Kazimierz
Kie³b, w bie¿¹cym roku jest Przewodnicz¹cym, tym samym gospodarzem
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego.
W Konwencie, który mia³ miejsce w Sêdziszowie M³p. w dniu 24 maja br. uczestniczyli: Boles³aw Bujak – Pose³ na Sejm RP,
Wies³aw Rygiel – Starosta Powiatu, W³adys³aw Szczêch – Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego, Stanis³aw F¹fara – Burmistrz
Ropczyc, Tadeusz Ksi¹¿ek – Z-ca Burmistrza
Ropczyc, Jerzy Jakubiec – Wójt Iwierzyc,
Czes³aw Leja – Wójt Wielopola Skrz., Marian Dwojak – Wójt Ostrowa, Kazimierz Kie³b
– Burmistrz Sêdziszowa M³p., Bogus³aw
Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p. i Jan Maroñ – Sekretarz
Gminy Sêdziszów M³p.
W trakcie obrad dyskutowano m.in. na
tematy zwi¹zane z odbudow¹ zapory wod-

zbiornika wodnego w Kamionce dla gmin
naszego powiatu, wyst¹pi³ z apelem do Wojewody o przyznanie œrodków na zabezpieczenie i odmulenie zalewu, aby tym samym powstrzymaæ jego degradacjê i nie dopuœciæ do
zagro¿enia epidemiologicznego.
Wójtowie i Burmistrzowie dokonali porównania realizacji zadañ zwi¹zanych z wyp³atami
stypendiów socjalnych dla uczniów
wynikaj¹cych ze
znowelizowanej
ustawy o systemie
oœwiaty. Ka¿da z
gmin naszego powiatu, poza Wielopolem, otrzyma³a z
ministerstwa niewystarczaj¹c¹ iloœæ
œrodków, dlatego
stypendium bêdzie
wyp³acane tylko za
Od prawej: Jerzy Jakubiec, W³adys³aw Szczêch, Bogus³aw
2 lub 3 miesi¹ce.
Kmieæ, Boles³aw Bujak, Kazimierz Kie³b.
Konwent postanowi³ wyst¹piæ do Ministra Edukacji Narównie¿ przetarg
rodowej i Sportu o zabezpieczenie wiêkszej
na wykonanie dokuiloœci œrodków na wyp³atê stypendiów.
mentacji nowej zaW dalszej czêœci obrad mówiono m.in. o
pory, wygra³a go firkosztach zwi¹zanych z funkcjonowaniem
ma z Rzeszowa, któprzedszkoli i ma³ych szkó³, porównano wielra dokumentacjê
koœæ op³at za przedszkola, dokonano ustaleñ
Od prawej: Wies³aw Rygiel, Marian Dwojak, Czes³aw Leja, Stanis³aw F¹fara. Fot. J. Maroñ (2)
przygotuje
za
w zakresie reprezentacji powiatu w uroczy57.000 z³, koszt wystoœciach jubileuszu 15-lecia samorz¹du organej w Kamionce, wyp³atami stypendiów sokonania nowej zapory mo¿e zamkn¹æ siê
nizowanych przez Urz¹d Marsza³kowski.
cjalnych dla uczniów oraz obchodami 15–
kwot¹ 1 mln z³. Obecnie czynione s¹ staraPostanowiono, ¿e nastêpne posiedzenie
lecia samorz¹dów.
nia u Wojewody maj¹ce na celu pozyskanie
poœwiêcone bêdzie modernizacji drogi E4
Zaproszony na Konwent Pan W³adys³aw
œrodków na odmulenie zbiornika.
na odcinku Sêdziszów M³p. – Ropczyce.
Szczêch – Z-ca Dyrektora Departamentu
Konwent, z uwagi na bardzo wa¿n¹ rolê
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego, poinformowa³, ¿e w Kamionce za
58.000 z³ usuniêto gruz ze zniszczonej kaskady, zabezpieczono budynek po³o¿ony
bezpoœrednio nad zapor¹. Rozstrzygniêto

Pomimo, i¿ ostatnie lata owocuj¹ w rozwój
infrastruktury technicznej, energetycznej, gazowej, wodoci¹gowej, telekomunikacyjnej, drogowej i oœwiatowej, co obrazuje poni¿sze zestawienie, stopieñ jej rozwoju stanowi nadal jedn¹ z
najpowa¿niejszych barier funkcjonalnych w obszarach wiejskich, powoduj¹c obni¿enie standardu ¿ycia mieszkañców wsi i decyduj¹c o atrakcyjnoœci tego obszaru. Wynika to z niedoboru œrodków finansowych zarówno po stronie samorz¹dów lokalnych jak te¿ mieszkañców. Z tego wzglêdu tak istotne by³y œrodki przedakcesyjne, a obecnie œrodki unijne, wspieraj¹ce tego typu inwestycje na obszarze samorz¹dów lokalnych.

I. Projekty w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:
1. Nr 38/80101/2001, Nadbudowa
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p., realizacja w 2001
r., wartoœæ projektu 1106624z³.,
dofinansowanie – 140 000 z³.(wybudowano 5 sal lekcyjnych, bibliotekê, salê komputerow¹)
2. Nr 53/80110/2001, Nadbudowa
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
realizacja w 2001 r., wartoœæ projektu 1016581 z³., dofinansowanie – 150 000 z³.(wybudowano 5
sal lekcyjnych)
3. Nr 7/IT/2001, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. – II etap”, realizacja w 2001
r., wartoœæ projektu 2 422 776 z³,
dofinansowanie – 140 000 z³.(wykonano sieæ o d³. 9600 mb. oraz
276 szt. przykanalików)
4. Nr KOŒ39/80110/2002, „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagorzycach”, realiza-

cja w 2002 r. wartoœæ projektu 882
945 z³, dofinansowanie – 50 000
z³ (wybudowano salê gimnastyczn¹ z si³owni¹ i zapleczem
socjalnym)
II. Projekty dofinansowane ze œrodków przedakcesyjnych:
1. PHARE-INRED; Nr PL9706/02/
02/LO20, „Budowa sieci wodoci¹gowej tranzytowej i rozdzielczej z przy³¹czami domowymi dla
wsi Borek Wielki”, realizacja w
latach 1998-2000, wartoœæ projektu 922 973z³, dofinansowanie –
178 000 z³(wykonano sieæ o d³.
20 003 mb. oraz 391 przy³¹czy)
2. SAPARD
a) Nr 1841/734-090068/02
„Modernizacja drogi w miejscowoœci Wolica Piaskowa”,
realizacja w 2003 roku, wartoœæ projektu 968 175 z³, dofinansowanie – 329 917 z³ (wykonano podbudowê t³ucz(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)
niow¹ wraz z nawierzchni¹ na odcinku o d³. 754 mb. i szer. 5 mb. z
poboczami oraz odwodnieniem na
d³. 91 mb.)
b) Nr 19832/734-090257/03 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska”, realizacja w 2004 r.,
wartoœæ projektu 934 619,08 z³., dofinansowanie – 409 853,44 z³.(modernizacja drogi na d³. 3 313,5 mb.)
c) Nr 19833/734-0902061/03 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowoœci
Góra Ropczycka”, realizacja w 2004
r., wartoœæ projektu 265 763,28 z³, dofinansowanie – 116 543,73 z³.(modernizacja drogi na d³. 505,72 mb.)
III. Projekty dofinansowane ze œrodków
miêdzynarodowych instytucji finansowych:
1. PAOW; Nr 599/2003/PAOW/168, „Odnowa drogi gminnej Czarna Sêdziszowska – Boreczek”, realizacja w 2003 r.,
wartoœæ projektu 129 370 z³, dofinansowanie – 51 054 z³, (wykonano nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 752 mb. i
szer. 5 mb.)
IV. Projekty dofinansowane z innych Ÿróde³
zewnêtrznych:
1. ARiMR; Nr 2/WPK15-0059/99. „Budowa wodoci¹gu Wolica Piaskowa-Zam³ynie”, realizacja w 1998-1999r., wartoœæ
projektu – 136 801 z³, dofinansowanie –
28 316 z³, (wykonano sieæ o d³. 3000 mb.
i 26 szt. przy³¹czy)
2. ARiMR; Nr116/DRZ9495/98, „Modernizacja drogi gminnej Czarna Sêdziszowska-Wólka”, realizacja w 1999 r., wartoœæ
projektu – 225 161 z³, dofinansowanie –
125 161 z³, (wykonano podbudowê
t³uczniow¹ i warstwê jezdn¹ na d³. 550
mb. i szer. 5 mb. wraz z odwodnieniem
o d³. 1100 mb.)
3. Polsko-Szwajcarska Fundacja Œrodków
Z³otowych; Nr CPF/SW/SS/99/2001,
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p. – II etap”, realizacja w 20002001 r., wartoœæ projektu – 2 422 776 z³.,
dofinansowanie – 119 268 z³. (wykonano
sieæ g³ówn¹ o d³. 9600 mb. oraz 276 szt.
przykanalików i przepompowniê œcieków)
4. PFOŒiGW – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p. – II etap”, realizacja w 2001 r., wartoœæ projektu 2
422 776 z³., dofinansowanie – 15 000
z³.(zakres j.w.)
5. AWRSP; Nr SGZNW/3111/54/02/JK,
„Budowa kanalizacji sanitarnej Sêdziszów M³p. –Góra Ropczycka”, realizacja w 2002 r., wartoœæ projektu – 1 122
862 z³, dofinansowanie – 106 600 z³, (wykonano kolektor g³ówny wraz z przepompowni¹)
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6. WFOŒiGW; Nr 130/03/R/D, „Modernizacja stawów rybnych w Górze Ropczyckiej”, realizacja w 2003 r., wartoœæ
projektu 97 704 z³, dofinansowanie – 48
000 z³ oraz 35 000 z³ z PZMiUW umowa
Nr 05/05/2003
7. Bud¿et Pañstwa-Kuratorium, „Rozbudowa Szko³y Podstawowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p.”, realizacja w 2000 r., wartoœæ projektu – 310 878 z³., dofinansowanie – 50 000 z³. (termomodernizacja
budynku)
8. Bud¿et Pañstwa-Kuratorium; „Budowa
Gimnazjum w Zagorzycach Górnych”,
realizacja w 2000 r., wartoœæ projektu –
2 115 203 z³, dofinansowanie – 190 000
z³. (wykonano nadbudowê piêtra)
W celu œci¹gniêcia jak najwiêkszej iloœci
œrodków unijnych, w Referacie Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., na prze³omie 2004 i
2005 roku wydzielone zosta³o stanowisko do
spraw pozyskania œrodków unijnych.
Nie jest to zadanie ³atwe, gdy¿ chêtnych
na terenie województwa podkarpackiego
jest kilkadziesi¹t razy wiêcej, ni¿ wydzielonych œrodków. Doœæ powiedzieæ, ¿e z ponad 300 wniosków (w tym 4 z gminy Sêdziszów M³p.), szansê otrzymania pieniêdzy w
pierwszym etapie programu ZPORR, w dzia³aniu 3.1. rozwój obszarów wiejskich, uzyska³o zaledwie 21 wniosków w tym: 14 na
liœcie podstawowej i 7 na liœcie rezerwowej,
a w dzia³aniu 3.2. restrukturyzacja – 11 wniosków w tym: 6 na liœcie podstawowej i 5 na
liœcie rezerwowej.
W tym gronie, jako jedyne z pow. ropczycko-sêdziszowskiego, znalaz³y siê w obu
przypadkach na listach rezerwowych 2 wnioski samorz¹du sêdziszowskiego:
Ø w dzia³aniu 3.1. projekt dotycz¹cy rozbudowy oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. (na pierwszym miejscu tej
listy)
Ø w dzia³aniu 3.2. projekt dotycz¹cy przebudowy Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p.
Taki stan mo¿liwy by³ do osi¹gniêcia dziêki
dobremu przygotowaniu wniosków oraz
wykorzystaniu nabytych doœwiadczeñ w realizacji tego typu projektów. Nadmieniæ nale¿y, ¿e biurokratyczne procedury unijne, o
których na pewno ka¿dy z nas móg³ siê przekonaæ, powoduj¹, ¿e sp³yw tych œrodków od
momentu ich zawnioskowania w najlepszym
przypadku zamyka siê w okresie rocznym, a
w niektórych przypadkach wyd³u¿a siê do 2
lat. St¹d niejednokrotnie przesuniêcia realizacyjne planowanych zamierzeñ.
W miesi¹cu kwietniu samorz¹d gminy
z³o¿y³ kolejne 3 wnioski do ZPORR, tj.:
Ø wniosek dotycz¹cy realizacji dróg gminnych i kanalizacji deszczowej na osiedlu
Rêdziny Wsch.
Ø wniosek dotycz¹cy realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
Ø projekt dotycz¹cy budowy wodoci¹gu
gminnego w Zagorzycach etap III.
Wnioski te s¹ w trakcie oceny wstêpnej panelu ekspertów oraz komitetu steruj¹cego.
W trakcie przygotowania do z³o¿enia w

najbli¿szym czasie s¹ wnioski dotycz¹ce realizacji
Ø kanalizacji sanitarnej w obszarze so³ectw
Wolica Piaskowa, Wolica £ugowa i Góra
Ropczycka
Ø modyfikacji systemu informatycznego w
gminie Sêdziszów M³p.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e przygotowanie jednego wniosku to praca obejmuj¹ca kilka, a
czasem kilkadziesi¹t kilogramów akt, dotycz¹cych sfery dokumentacyjnej, studialnej i
ró¿nego typu za³¹czników, sk³adanych w
wersji papierowej i elektronicznej, zawartej
w tzw. generatorze wniosków.
ZPORR to nie jedyny program, w którym uczestniczy samorz¹d gminy Sêdziszów
M³p. W ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich w dzia³aniu Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, z du¿ymi szansami na
realizacjê, z³o¿ony zosta³ wniosek dotycz¹cy odnowy parku w Górze Ropczyckiej.
Program ten s³u¿yæ ma podniesieniu standardu ¿ycia mieszkañców, uatrakcyjnieniu
przedmiotowego obszaru i zaspokojeniu potrzeb lokalnych. Dzia³anie to mo¿liwe jest do
podjêcia tylko z chwil¹ zainicjowania go
przez grupy mieszkañców, w tym przypadku
mieszkañców so³ectwa Góra Ropczycka.
Sk³adane s¹ równie¿ wnioski na realizacjê
tzw. projektów miêkkich, tj. sferê szkoleniow¹,
lecz w tej dziedzinie priorytet i du¿o wiêksze
mo¿liwoœci pozyskania œrodków maj¹ organizacje pozarz¹dowe, sportowe i uczelnie.
Przy sk³adaniu wniosków w zakresie pozyskania œrodków, np. w dziedzinie ochrony
przeciwpo¿arowej, kultury, oœwiaty czy
ochrony œrodowiska, du¿¹ rolê przywi¹zuje
siê równie¿ do wspó³pracy z innymi Referatami gminnymi.
W tym zakresie gmina z³o¿y³a wnioski do:
Ø WFOŒ w Rzeszowie – dotycz¹ce karosa¿u samochodów po¿arniczych i pozyskania pomp szlamowych,
Ø programu Ikonka – wnioski dotycz¹ce
komputeryzacji bibliotek i remontu
obiektu Domu Kultury w Sêdziszowie
Ø NFOŒiGW w Warszawie o œrodki na realizacjê kanalizacji Rêdziny
Ø PAOW o œrodki dotycz¹ce remontu i
wyposa¿enia œwietlic szkolnych,
Ø MENiS w Warszawie o œrodki na zajêcia
sportowe,
Ø Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie programu Pierwsza Praca i tworzenie gminnych Centrów
Informacyjnych i wielu innych programów i grantów.
Czêœæ z nich, jak wnioski dotycz¹ce pozyskania œrodków z PAOW, Programu Ikonka czy NFOŒiGW zakoñczy³y siê sukcesem.
Gmina Sêdziszów planuje w perspektywie poszerzenie bazy tworz¹cej tego typu
wnioski, co powinno owocowaæ sp³ywem
dodatkowych œrodków z UE dla samorz¹du
lokalnego i pozwoliæ na ich wymagane monitorowanie.
Piotr Czeladka
Wies³aw Wojdon
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Dziêki sprzyjaj¹cej aurze, pod koniec maja br. zakoñczono remonty cz¹stkowe dróg. Przetarg na to zadanie wygra³o Miejskie
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, a wartoœæ robót wynios³a 32 765 z³.
Na pocz¹tku czerwca br. wykonano dwie nowe drogi o nawierzchni bitumicznej. W Zagorzycach-Ratajówce po³o¿ono asfalt na odcinku 700 m za kwotê 136 630 z³, w Borku Wielkim-Grobli now¹ nawierzchniê otrzyma³a droga na d³ugoœci 500 m za 76 971 z³. Wykonawc¹ obu inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe z
Dêbicy. Wyremontowano równie¿ drogê
w Wolicy PiaskowejWisy w technologii
kruszywo ³amane za
10 000 z³.
Kontynuowana
jest budowa II etapu
sieci wodoci¹gowej
w Zagorzycach. Inwestycja ta zakontraktowana na kwotê l 274 274 z³, ma zostaæ oddana do u¿ytku do koñca br.
Trwaj¹ równie¿
Trwaj¹ remonty w budynku hotelowym na stadionie KS Leprace remontowe w
chia.
hotelu przy stadio-

Nowa nawierzchnia drogi w Borku Wielkim.

Droga w Zagorzycach-Ratajówce zyska³a nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 700 m.
nie KS Lechia w Sêdziszowie M³p. Wyremontowano kolejn¹ ³azienkê, malowane s¹ wszystkie pokoje hotelowe, planowana jest równie¿ wymiana pozosta³ej czêœci stolarki okiennej.
Komisja przetargowa koñczy prace, maj¹ce na celu wy³onienie
wykonawców na budowê sieci wodoci¹gowej z przepompowniami
w Sêdziszowie M³p.-Rêdziny oraz kanalizacji sanitarnej na nowo
powstaj¹cym osiedlu na tzw. trójk¹cie. Wkrótce zostanie
og³oszony przetarg na rozbudowê oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. przy ul. Borkowskiej.
Inf. w³asna

Trwa budowa wodoci¹gu w Zagorzycach.

Fot. G. Wrona (4)

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Sêdziszowie M³p. og³asza zatwierdzone Uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Sêdziszowie Nr XXIII/219/05 z dnia 30 maja 2005 r., taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków, jakie bêd¹ stosowane przez Spó³kê.
(Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku D. U. Nr 72 poz.747 z póŸn. zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy)
Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej
zasilanej przez SUW Sêdziszów M³p. ul.G³owackiego.

Taryfa II – zbiorowe odprowadzanie œcieków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. ul. Borkowska.

Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa domowe
Cena (netto) za l m3 wody – 2,10 z³
Cena (brutto) za l m3 wody – 2,25 z³
Grupa taryfowa I/2 – odbiorcy pozostali
Cena (netto) za l m3 wody – 2,42 z³
Cena (brutto) za l m3 wody – 2, 59 z³

Grupa taryfowa II/1 – gospodarstwa domowe
Cena (netto) za l m3 œcieków – 2,48 z³
Cena (brutto) za l m3 œcieków – 2,65 z³
Grupa taryfowa II/2 – odbiorcy pozostali
Cena (netto) za l m3 œcieków – 2,90 z³
Cena (brutto) za l m3 œcieków – 3,10 z³

Na podstawie § 6 Uchwa³y Nr XXIII/219/05, w/w taryfy wchodz¹ w ¿ycie z dniem l lipca 2005 roku i obowi¹zywaæ bêd¹ przez okres l roku.
Sêdziszów M³p., czerwiec 2005 r.
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ROZWÓJ GOSPODARCZY
Ø Starostwo Powiatowe czyni starania o
pozyskanie œrodków finansowych na obiekty szkó³ ponadgimnazjalnych. W Urzêdzie
Marsza³kowskim w Rzeszowie z³o¿one zosta³y dwa wnioski o œrodki finansowe w
ramach komponentu wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na:
- Poprawê funkcjonalnoœci edukacyjnej Zespo³u Szkó³ im. ks. dr Jana
Zwierza w Ropczycach – Etap I –
Poprawa funkcjonalnoœci biblioteki i infrastruktury towarzysz¹cej.
- Poprawê funkcjonalnoœci budynków dydaktycznych Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola
Olszewskiego w Sêdziszowie Ma³opolskim przy ul.
Szerokiej.
Ø W Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu z³o¿ony
zosta³ wniosek o zwiêkszenie
czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej z 0,6 % rezerwy w
roku 2005 z tytu³u pomocy
JST w przypadkach losowych
na usuniêcie szkód powsta³ych w wyniku powodzi, która mia³a miejsce w miesi¹cu marcu 2005 roku dla budynków:
- warsztatów Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. przy ul. 3go Maja 9,
- Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych im.
W. Witosa w Ropczycach przy ul.
Mickiewicza.
Ø Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych wynikaj¹cych z audytu energetycznego budynku Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach przy
ul. Mickiewicza 13.
Ø W maju br. rozpoczêto wykonywanie
robót budowlanych polegaj¹cych na:
Rozbudowie i modernizacji budynków
Przychodni Zdrowia w Sêdziszowie Ma³opolskim przy udziale œrodków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Ø Kontynuowane s¹ prace budowlane
polegaj¹ce na rozbudowie i modernizacji Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie, i budynku Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
Ø Og³oszony zosta³ przetarg nieograniczony o wartoœci poni¿ej 60.000 EUR na
„Wykonanie remontu pomieszczeñ parteru budynku Internatu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach przy ul.
Konopnickiej 3 na potrzeby nowopowstaj¹cego Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych”
Ø W najbli¿szym okresie zostanie og³oszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych w celu poprawy funkcjonalnoœci budynków dydaktycznych Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdzi-
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ki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o,
ze Strzy¿owa.
Zarz¹d powiatu og³osi³ przetargi nieograniczone na:
· wykonanie koszenia poboczy w ci¹gu dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego o szacunkowej wartoœci poni¿ej 60 000 euro.
· wykonanie budowy sygnalizacji
œwietlnej na skrzy¿owaniu ulic Weso³ej, Wêglowskiego i Fabrycznej w
Sêdziszowie M³p. o szacunkowej
wartoœci poni¿ej 60 000 euro. Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni siê do poprawy bezpieczeñstwa zarówno w ruchu ko³owym jak
i pieszym.
· wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr
1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa
i Nr 1328R Ocieka – Kamionka o
szacunkowej wartoœci poni¿ej 60 000
euro

szowie M³p. przy ul. Szerokiej 3”; w tym
zakresie zostan¹ równie¿ wykonane roboty termomodernizacyjne budynku.

Ø

Ø

WYDZIA£ DRÓG
Zarz¹d powiatu dokona³ 5 uzgodnieñ
dotycz¹cych decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadañ samorz¹dowych
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na
terenie powiatu.
Zarz¹d powiatu dokona³ 3 uzgodnieñ dotycz¹cych decyzji o warunkach zabudowy

Ø

Ø

Ø

w zakresie zadañ samorz¹dowych Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego s³u¿¹cych realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla Gmin.
Zarz¹d Powiatu dokona³ 2 uzgodnieñ
dotycz¹cych inwestycji celu publicznego w zakresie po³o¿enia terenu inwestycji w obszarze przyleg³ym do pasa drogowego drogi powiatowej.
Pierwsze z uzgodnieñ dotyczy przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu 500-lecia w Sêdziszowie
M³p. na rzecz Gminy Sêdziszów M³p.
Drugie zaœ uzgodnienie jest wynikiem
dzia³añ zarz¹du powiatu w zakresie poprawy miejsc niebezpiecznych na drogach GAMBIT 2000 i dotyczy budowy
sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ul.
Weso³ej, Wêglowskiego i Fabrycznej w
Sêdziszowie M³p.
W zwi¹zku z przeprowadzonym w dniu
30 maja br. Postêpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zarz¹d
powiatu zatwierdzi³ przetargi nieograniczone na wykonanie:
· „Odbudowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1344R
Lubzina – Brzezówka w m. Brzezówka”. Do przetargu przyst¹pi³o dwóch
oferentów. Najkorzystniejsza oferta
zosta³a z³o¿ona przez Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe z Dêbicy.
· „Odbudowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1350R Wielopole Skrz. – Ró¿anka w m. Wielopole”. W przetargu wziê³o udzia³
dwóch oferentów. W trybie przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejsz¹ zosta³a uznana oferta z³o¿ona przez „DROGBUD” Podkarpac-

Ø

EDUKACJA, SPORT,
TURYSTYKA
W najbli¿szym okresie czasu podpisane
zostanie porozumienie z powiatem sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych w ramach dzia³ania „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne
ZPORR priorytet II finansowanego z EFS
oraz bud¿etu Powiatu.
Zarz¹d ustali³ nowe zawody i profile
kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Obok dotychczas istniej¹cych od 1
wrzeœnia br. ustalone zosta³o kszta³cenie w nowych zawodach:
1. W Zespole Szkó³ im. Ks. dra. J.Zwierza w Ropczycach:
- w czteroletnim technikum w zawodzie technik-mechanik
- w trzyletnim technikum uzupe³niaj¹cym w zawodach technikmechanik i technik technologii
¿ywnoœci
- w dwuletniej szkole policealnej
w zawodzie technik-mechanik
Kszta³cenie w zawodach technikmechanik zosta³o uruchomione
pod k¹tem wspó³pracy z Dolin¹ Lotnicz¹ z uwagi na du¿e zapotrzebowanie przemys³u lotniczego na fachowców tej bran¿y i nowoczesne
szkolenia w Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Ropczycach.
2. W Zespole Szkó³ Zawodowych im.
prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
- w czteroletnim technikum w zawodach technik us³ug fryzjerskich i technik-informatyk
- w dwuletniej szkole policealnej
w zawodach technik rachunko-
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woœci i technik us³ug fryzjerskich
Ø Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
do czerwca br. nie otrzymali tzw. stypendiów unijnych. Spowodowane jest to
brakiem œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa. Kwota stypendialna sk³ada
siê z czêœci unijnej (68,5%) i czêœci z
bud¿etu pañstwa (31,5%) i w³aœnie ta
brakuj¹ca czêœæ wstrzymuje przekazanie
do powiatów pieniêdzy dla uczniów.
Ostatnio sytuacja uleg³a czêœciowej poprawie i w okresie wakacyjnym stypendia bêd¹ wyp³acane. Rodzice nie powinni siê martwiæ, bo mimo opóŸnieñ,
wszystkie nale¿ne uczniom pieni¹dze
zostan¹ wyp³acone. Ka¿dy uczeñ, któremu przyznano stypendium otrzyma w
wakacje kwotê za 5 miesiêcy (83,50 z³ x
5 = 417,50 z³). Warunkiem otrzymania
tych pieniêdzy jest udokumentowanie
fakturami, rachunkami lub biletami
poniesionych wydatków, jest to bowiem
czêœciowa refundacja poniesionych
kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki. Szczegó³owy wykaz, co mo¿na,
a czego nie mo¿na refundowaæ, znajduje siê w ka¿dej szkole ponadgimnazjalnej. Pocieszaj¹c¹ wiadomoœci¹ jest fakt
kontynuacji programu, czyli ¿e uczniowie z rodzin o niskich dochodach bêd¹
mogli staraæ siê o stypendium w nowym
roku szkolnym. Miejmy nadziejê, ¿e program ten przeprowadzany bêdzie sprawniej i bez opóŸnieñ.
PROMOCJA
Ø Do Fundacji Karpackiej z³o¿ona zosta³a
koncepcja projektu „Wspieranie gospodarki leœnej na terenach lasów prywatnych w partnerskich regionach”. Projekt bêdzie realizowany z partnerem ze
S³owacji.
Ø Koñcem czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbêdzie siê
wyk³ad przedstawiciela Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej w
Rzeszowie na temat: „Projekty modelowe, czyli dobre praktyki w Polsce
oraz wskazówki instytucji zarz¹dzaj¹cej”.
Ø Trwaj¹ prace przygotowawcze do wydania Informatora wraz z map¹ powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.
ROLNICTWO, LEŒNICTWO
I OCHRONA ŒRODOWISKA
Ø Udzielono pozwoleñ na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych dla firm:
„KROMEX” Sp. z o.o. w Ropczycach,
ZM SERVICE Sp. z o.o. w Ropczycach
Ø Zatwierdzono Programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi dla:
„FOTO-COLOR” Golonka, Bizoñ w
Ropczycach, Us³ugi Transportowe Zbigniew Szeliga w Sêdziszowie M³p., TELZAS Sp. z o.o. w Szczecinku, PPH Andrzej Baran w Iwierzycach, Zak³ad Remontowo-Budowlany „AMBRO¯Y” w
Warszawie.

Ø Przyjêto informacje o wytwarzanych
Ø W ramach obchodów „Dni Ziemi Ropodpadach od: „NAFTOMONTA¯” Sp.
czyckiej” 1czerwca w hali widowiskowoz o.o. w Kroœnie, PPHU W³adys³aw Kêpsportowej przy ulicy Konopnickiej odby³
ka w Ropczycach, Zak³adu Us³ug Komusiê siatkarski pojedynek pomiêdzy Samonalnych w Ostrowie.
rz¹dowcami Starostwa Powiatowego i
Ø Zosta³ z³o¿ony wniosek na dofinansowadru¿yn¹ Nauczycieli. W tym ciekawym i
nie z funduszy unijnych projektu: „Liwyrównanym meczu trwa³a zaciêta walkwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk
ka od pierwszej pi³ki, o czym œwiadczy
œmieci na terenie powiatu ropczyckofakt, i¿ do wy³onienia zwyciêzcy potrzebsêdziszowskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Je¿eli wniosek uzyska pozytywn¹ ocenê to bêd¹ œrodki na
likwidacjê wysypisk œmieci, które zosta³y zlokalizowane przez
m³odzie¿ szkó³ œrednich podczas II Powiatowego Konkursu
Ekologicznego „Dzikie wysypiska œmieci – czy wiesz ile ich
jest?”.
Mecz Samorz¹dowcy – Nauczyciele.
Ø Zarz¹d Powiatu wypracowa³
propozycjê podzia³u œrodków z
ne by³o rozegranie piêciu setów. ZwyPowiatowego Funduszu Ochrony Œrociêzcami, po trwaj¹cym blisko dwie godowiska i Gospodarki Wodnej.
dzinny meczu okazali siê Samorz¹dowcy, w sk³adzie: Starosta Wies³aw Rygiel,
INNE
Miros³aw Jamróz, Stanis³aw Mich, Alfred
Ø Zarz¹d udzieli³ pe³nomocnictwa dyrekKu³ak, Krzysztof Waszczuk, Tomasz Pietorowi Centrum Kszta³cenia Praktyczni¹¿ek, Marcin Hendzel. Team Nauczynego w Ropczycach do z³o¿enia wniocieli wyst¹pi³ w zestawieniu: Janusz Skasku o dofinansowanie ze œrodków EFS
³uba, Tomasz Hendzel, Jerzy Pudo, Mawniosku w ramach Priorytetu 2 –
riusz Roman, Janusz Przywara, Boles³aw
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzJasiñski, Robert Ba³uszyñski, Rafa³ Pokich w regionach w ramach ZPORR
pielarz, Mariusz Wilk.
2004-2006 - pt. „Doskonalenie umiejêtSamorz¹dowcy – Nauczyciele 3:2 ( 20:25,
noœci zawodowych osób pracuj¹cych.
25:23, 25:27, 25:20, 15:7).
Obrabiarki sterowane numer ycznie”.
Spotkanie sêdziowa³a Tamara MartyCelem projektu jest przeszkolenie gruniak.
py osób pod potrzeby lokalnego rynku
Ø 3 czerwca br. w Starostwie Powiatowym
pracy.
w Ropczycach wrêczono medale za „ZaØ Zarz¹d skierowa³ na najbli¿sz¹ sesjê Rady
s³ugi dla Obronnoœci Kraju” dla rodziPowiatu uchwa³ê w sprawie wyra¿enia
zgody na sprzeda¿ najemcom w drodze
ców, których wiele dzieci pe³ni³o lub
bezprzetargowej lokali mieszkalnych
pe³ni s³u¿bê wojskow¹ w Wojsku Polskim.
Przyznano te¿ awanse na kolejne stopmieszcz¹cych siê w budynku Domu Nanie oficerskie. Odznaczenia wrêczy³ i
uczyciela w Ropczycach przy ul. Witonominacji dokona³ kpt. Leszek B¹k z
sa.
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w MielØ W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o zmianie
cu w towarzystwie w³adz samorz¹dowych
imion i nazwisk z dniem 1 czerwca 2005
Powiatu, miast Ropczyce i Sêdziszów
roku zadania te zosta³y przekazane do
Gmin. Od 1 czerwca br. wnioski o zmiaM³p., Gmin Iwierzyce, Ostrów i Wielonê imion i nazwisk rozpatrywane bêd¹
pole Skrz.
Medalem „Za Zas³ugi dla Obronnoœci
przez w³aœciwego miejscowo KierowniKraju” dla rodziców maj¹cych trzech lub
ka Urzêdu Stanu Cywilnego.
wiêcej synów w wojsku zostali odznaczeØ W zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu
ni Pañstwo Zofia i Zbigniew Oliwa z
Radnej Alicji Wozowicz – Lista nr 1 KoRopczyc oraz Maria i Ryszard Bujak z
mitetu Wyborczego Ligi Polskich RoBrzezin. Akty mianowania na stopnie
dzin, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
oficerskie otrzymali Pani Bronis³awa
wyznaczy³ na jej miejsce kandydatkê z
Wozowicz z Góry Ropczyckiej oraz Patej samej listy, która uzyska³a kolejno
nowie Tomasz Ocha³ z Wielopola
najwiêksz¹ liczbê g³osów – Pani¹ Zofiê
Skrzyñskiego, Jan Marek z Kamionki,
Jakubek.
Kazimierz Sroka z Sêdziszowa M³p. i
Ø Dobieg³y koñca prace nad Planem RozEdward G¹sior z Olimpowa.
woju Lokalnego Powiatu RopczyckoNatomiast na stopnie podoficera miaSêdziszowskiego na lata 2004-2006. Donowano Panów: st. sier¿anta Waldemakument ten zawiera plan pracy w nora £agodê z Ropczyc i kaprala Mariuwych realiach ekonomicznych i spo³ecznych, realiach przynale¿noœci do Unii
(ci¹g dalszy na str. 10)
Europejskiej.
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(ci¹g dalszy ze str. 9)
sza Ostafina z Ropczyc.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej
Michalski i Starosta Wies³aw Rygiel wrêczyli odznaczenia „Za zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych.
Otrzymali je Pan Stanis³aw F¹fara –
Burmistrz Ropczyc i Pan Bogdan
Chmielarski – Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Ropczycach.
Patentami Weteranów Walk o Wolnoœæ

Edward Szpara i Marian Cichy z Ropczyc odbieraj¹ Pateny
Weterana Walk o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Ojczyzny.
i Niepodleg³oœæ Ojczyzny uhonorowani
zostali zaœ Panowie Edward Szpara i
Marian Cichy z Ropczyc.
Ø W dniu 4 czerwca br. Starosta Powiatu
Wies³aw Rygiel otrzyma³ Nominacjê do
Podkarpackiej Nagrody Samorz¹dowej
i otrzyma³ wyró¿nienie dla najlepszego
starosty w Województwie Podkarpackim
– Tygodnika Regionalnego Podkarpacie.
Ø 9 czerwca br. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach odby³ siê uroczysty wer-

Ø

nisa¿ prac fotograficznych zg³oszonych
do konkursu „Piêkno Ziemi RopczyckoSêdziszowskiej” oraz wrêczenie nagród.
W konkursie wziê³o udzia³ 29 osób, z
czego 17 z II i 12 z I kategorii wiekowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci otrzymali: za zajêcie I miejsca –
500 z³, II – 300 z³, III – 200 z³ w ka¿dej
kategorii. Osoby wyró¿nione otrzyma³y
Albumy „Ziemia Ropczycko-Sêdziszowska”. Komisja konkursowa powo³ana
przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego, w sk³adzie:
Pan Andrzej Michalski – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Pan Józef Ambrozowicz – Dyrektor
Agencji Wydawniczej JOTA
Pani El¿bieta Wojtasik – Sekretarz Powiatu
Pani Halina Piecuch – Kierownik Wydzia³u Organizacyjnego
Pani Zofia Walczyk – Z-ca Kierownika
Wydzia³u Geodezji
nagrodzi³a nastêpuj¹ce osoby:
I Kategoria do 18 roku ¿ycia
I miejsce – Marek Kopciuszyñski – „Przestrzeñ”
II miejsce – Krzysztof Nowak – „Krzysiu”
III miejsce – Tomasz Kopciuszyñski –
„Komar”
Wyró¿ni³a
Przemys³aw Pawe³ek – „3884039”
Graszk Adrian - „ GA”
Mateusz Jakubowski – „Jakub-Jakub”
II Kategoria powy¿ej 18 roku ¿ycia
I miejsce – Ryszard Kopciuszyñski – „Kropla”
II miejsce – Bernard Bia³orucki – „Graf”
III miejsce – Zdzis³aw Baran – „Mehoffer”
Wyró¿ni³a
Roman Cwanek – „CHATA”
Piotr Bielak – „MINOR”
Bogumi³ Strza³ka – „AFRYKA”
17 czerwca br. odby³a siê XXII zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego, podczas której Starosta
Powiatu przedstawi³ sprawozdanie z
prac Zarz¹du Powiatu i z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu, a tak¿e sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci Spo³ecznej
Stra¿y Rybackiej
Podczas sesji podjête zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:

Nr XXII/129/2005 w sprawie obsadzenia
mandatu Radnego i z³o¿enie œlubowania
przez Radnego obejmuj¹cego mandat.
Nr XXII/130/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w
Ropczycach za 2004 r.

Wrêczenie nagród podczas wernisa¿u.
Fot. Arch. Starostwa Powiatowego (3)
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Nr XXII/131/2005 w sprawie ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci
jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie.
Nr XXII/132/2005 w sprawie zawarcia porozumieñ z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny studentów w ramach dzia³ania 2.2 „
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu Pañstwa.
Nr XXII/133/2005 w sprawie zawarcia porozumieñ z Powiatem Sanockim
w przedmiocie wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych
rozwój edukacyjny uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w ramach dzia³ania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu Pañstwa.
Nr XXII/136/2005 w sprawie tworzenia
szkó³ w ZSA-T w Ropczycach
Nr XXII/138/2005 w sprawie zmiany nazwy
LO w Ropczycach.
Nr XXII/139/2005 w sprawie u¿yczenia nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na rzecz
Województwa Podkarpackiego.
Nr XXII/140/2005 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorz¹dem Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego.
Nr XXII/141/2005 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego.
Nr XXII/142/2005 w sprawie uchwalenia
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na lata 2004-2006
Nr XXII/143/2005 w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu d³ugoterminowego na finansowanie inwestycji powiatu.
Nr XXII/144/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie powiatu na 2005r.
Na sesji przedstawiona zosta³a Informacja
o stanie s³u¿by zdrowia i ochrony zdrowia oraz
Informacja Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roœlin o dzia³alnoœci inspekcji na
obszarze powiatu w 2004 r. Ponadto sprawozdanie za 2004r. dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy wyg³osi³ Dyrektor PUP, zaœ Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Ropczycach przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci za 2004 r. wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej.
Inf. w³asna
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Funkcjonowanie w nowym uk³adzie
stworzy³o warunki pewnego rodzaju rywalizacji, co zaowocowa³o wyraŸn¹ aktywnoœci¹
organizacyjn¹. Doœæ wspomnieæ, ¿e w 1986
r. Ko³o Miejsko-Gminne podjê³o decyzjê o
budowie Rybaczówki, a w 1987r. po formalnym nabyciu dzia³ki o pow. 34 ary nad zalewem w Cierpiszu, niezw³ocznie przyst¹piono do prac.
Obiekt ten zrealizowano m in. du¿ym
wysi³kiem pracy spo³ecznej wielu wêdkarzy
–ówczesnych cz³onków zarz¹du i ko³a, i choPolski Zwi¹zek W
êdkarski istnieje cia¿ ramy tej publikacji nie pozwalaj¹ na
Wêdkarski
w Sêdziszowie ju¿ 50 lat. Ozna- wymienienie wszystkich, to jednak nie spocza to, ¿e ko³o tej organizacji zo- sób nie wymieniæ najwa¿niejszych tj. Michasta³o w naszym mieœcie powo³ane ³a Ma³ka – „niespokojnego ducha” nie tylko
na tej niwie oraz Czes³awa Hadysia, który
ju¿ w 5 lat po powstaniu ogólno- oprócz w³asnego wydatnego udzia³u potrapolskich jej struktur
struktur..
fi³ pozyskaæ miejscow¹ ludnoœæ do realizacji tego ambitnego zadania.
Budowany i uzupe³niany przez
kilka lat obiekt stoi dziœ nad zalewem, harmonijnie wkomponowany w krajobrazie otoczenia i s³u¿y
wêdkarzom zarówno do celów rekreacyjnych jak i dzia³alnoœci organizacyjnej, czy sportowej.
To w³aœnie tym miejscu w dn. 5
Jubileusz 50-lecia Ko³a PZW w Sêdziszowie rozczerwca 2005 r. odbywa³y siê uropoczê³y zawody wêdkarskie.
czystoœci jubileuszowe 50-lecia
Ko³a Miejsko-Gminnego PZW w Sêdziszowie M³p.
Œwiêtowanie tej okr¹g³ej roczkarskiej nie w Dêbicy, jak dotychnicy rozpoczê³o siê ju¿ w godzinach
czas, ale u ówczesnego skarbnika
Najlepsi wêdkarze jubileuszowych zawodów w towarzystwie zaproszonych goœci.
rannych wêdkarskimi zawodami o
Edwarda Nowakowskiego – w jego
Fot. J. Maroñ (2)
Puchar 50-Lecia ko³a. Jeszcze w czasklepie.
sie trwania tych zawodów oraz w
Ko³o w tym czasie nie by³o liczkoñcowej ich fazie, gdy wa¿ono z³owione
ne, w 1956 r. liczy³o 18 cz³onków, ale w mianie w Wytwórni Filtrów, na bazie sekcji PZW
ryby (a tym samym wa¿y³y siê losy zwyciêzrê up³ywu czasu rozrasta³o siê i prowadzi³o
w tej fabryce utworzy³a odrêbne ko³o, któców) do Cierpisza zje¿d¿a³o siê ju¿ wielu znaró¿norodn¹ dzia³alnoœæ statutow¹, w tym
re przyjê³o nazwê „Amur” i funkcjonuje z
komitych goœci ze œwiata samorz¹dowego i
g³ównie ochronê wód przed k³usownicpowodzeniem do dziœ. Ko³o macierzyste powêdkarskiego, którzy zaszczycili sw¹ obectwem, zbiorowe wycieczki wêdkarskie, czy
zosta³o jako miejsko-gminne i przejê³o konnoœci¹ jubileuszowe uroczystoœci.
prenumeratê Wiadomoœci Wêdkarskich za
tynuacjê tradycji historycznych.
Byli wiêc: Zastêpca Starosty Powiatu
poœrednictwem ko³a. Urz¹dzano równie¿ zaRopczycko-Sêdziszowskiego – Stanis³aw Ziebawy, np. w 1956 r. w Domu M³odego Romiñski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêbotnika, a w 1957 r. u ob. Œwidra w Cierpidziszowie – Bogus³aw Kmieæ, Burmistrz Sêszu na wolnym powietrzu – jak dziœ mówimy
dziszowa, a jednoczeœnie cz³onek ko³a jubi– ogrodow¹.
lata – Kazimierz Kie³b, jego zastêpca – El¿W du¿ym skrócie mówi¹c, w 1980 r. grubieta Œwiniuch i Sekretarz Gminy – Jan
pa wêdkarzy zwi¹zana z zatrudnieniem g³ówMaroñ. By³ równie¿ Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie asp. sztab. Stanis³aw
Choæ zwolna ¿ycie nam przemija
Muszytowski, a tak¿e szef so³ectwa Cierpisz
A czas nieub³aganie leci
– Mieczys³aw Œwider.
To mi³oœæ czuj¹ wci¹¿ do kija
Sferê wêdkarstwa reprezentowali: preKazimierz Czapka
Prawie zupe³nie tak jak dzieci.
zes Zarz¹du Okrêgu PZW w Rzeszowie Roman Depowski, g³ówny ichtiolog Zarz¹du
Niejeden grosze w ¿yciu dusi,
Lecz siê nie dziwmy temu przecie¿
Okrêgu W³adys³aw Bieniek, reprezentacja
Ale na szalê rzuca wszystko
I z tym siê zgodziæ musz¹ panie
Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w Rzeszowie
I do kolekcji kupiæ musi
Tak to stworzone jest na œwiecie,
oraz prezesi lub delegaci z oœciennych kó³
Jakieœ najnowsze znów wêdzisko.
¯e ON ju¿ w genach ma to „b r a n i e ”.
wêdkarskich, takich jak Kolbuszowa, PustBez wzglêdu na deszcz, czy pogodê
Skrajne przypadki przyj¹æ gdyby
ków, Ropczyce, Œwilcza i Sêdziszów-Amur w
Jawi siê wci¹¿ nadzieja wiotka,
reprezentacji którego by³ m.in. Tadeusz NyW przekroju ¿ycia jak¹œ miar¹
zio, nestor sêdziszowskiego wêdkarstwa,
¯e sp³awik skryje siê pod wodê
- Wêdkarz chc¹c mieæ ofiarê z ryby
wêdkuj¹cy jeszcze przed powstaniem ko³a i
I ¿y³ka napnie siê w przelotkach.
Sam jest w efekcie jej ofiar¹!
pamiêtaj¹cy okolicznoœci jego tworzenia.
W szoku zaœ tkwi¹ ma³¿onki m³ode
Nie wêdkarz patrzy tu z litoœci¹;
Oficjalnego otwarcia uroczystoœci dokoI czuj¹ siê zdradzane przy tym,
„Jak ubzdura³o siê tym goœciom,
na³ aktualny prezes zarz¹du ko³a Alfred KuGdy z ciep³ych nóg ON siê nad wodê ¯e ona, taka œliska, z oœci¹
³ak, który po powitaniu zebranych, w okoDoœæ czêsto zrywa bladym œwitem.
Tak znaczn¹ dla nich jest wartoœci¹?”
licznoœciowym przemówieniu, zaakcentowa³
ogromne zas³ugi samorz¹dów powiatowego
Misteriów tych kolejnoœæ taka
Wszystkim wzburzonym moim tekstem
i gminnego w tworzeniu dobrego klimatu
Powiedzmy teraz sobie szczerze
Chcia³bym zakoñczyæ te wywody,
dla znacznych osi¹gniêæ ko³a. W historyczWêdkarz zak³ada coœ na haka
¯e ryba tylko jest pretekstem,
I ...bardzo lubi gdy mu bierze!
By siê zanurzyæ w œwiat przyrody!
(ci¹g dalszy na str. 12)
Tak okr¹g³y jubileusz sk³ania do refleksji, dlatego przy tej okazji godzi siê przypomnieæ najwa¿niejsze fakty z jego historii.
Otó¿ z zachowanych dokumentów i prowadzonej w kole kroniki wynika, ¿e ko³o spe³niaj¹ce statutowe wymogi zosta³o utworzone w 1955 r. i zatwierdzone przez Plenum
Zarz¹du Okrêgu PZW w Rzeszowie 28 kwietnia tego¿ roku. Prezesem ko³a, pe³ni¹cym
tê funkcjê przez kilka pierwszych lat, by³ Stanis³aw Pasternak, a jedn¹ z pierwszych wymiernych korzyœci wynikaj¹cych z jego powo³ania by³a mo¿liwoœæ wykupu karty wêd-
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(ci¹g dalszy ze str. 11)
nym w¹tku swego
przemówienia nawi¹za³ do nie¿yj¹cych wielu aktywnych dzia³aczy tworz¹cych
dorobek ko³a, a w szczególnoœci wspomnianych ju¿ w tym tekœcie swoich wielkich poprzedników tj. Micha³a Ma³ka i Czes³awa
Hadysia. Na jego wniosek pamiêæ ich wszystkich uczczono chwil¹ ciszy.
W wyst¹pieniach goœci starosta Ziemiñski podkreœli³ dobr¹ wspó³pracê tego ko³a z
samorz¹dem powiatowym, pozytywnie oceni³ rozwój organizacji i gratulowa³ jubileuszu i osi¹gniêtego dorobku. Na zakoñczenie na rêce prezesa Ku³aka wrêczy³ okaza³y
puchar ufundowany przez starostê dla ko³a
z okazji jego 50-lecia.
Burmistrz Kie³b podkreœli³ wagê PZW w
Sêdziszowie w utrzymywaniu ³adu i porz¹dku ekologicznego, dzia³aniu na rzecz ochrony przyrody, a tak¿e, odnosz¹c siê do czasów minionych, wspomnia³ rolê Cierpisza w
swoim wzrastaniu zawodowym i wêdkarskiej
inicjacji. Podkreœli³ osi¹gniêcia i du¿y dorobek ko³a (Rybaczówka, wyposa¿ona siedziba-biuro zarz¹du) i w zakoñczeniu wrêczy³
na rêce prezesa ko³a list gratulacyjny.
Wystêpuj¹cy w dalszej kolejnoœci zaproszeni goœcie, w tym równie¿ prezesi oœcien-

G³os wo³aj¹cego na pustyni
Pokój wam ludzie!
którzy siê tak spieszycie
z badaniem kosmosu
pokój wam – to was za drogo kosztuje
b³ogos³awieni którzy by zechcieli
zapaliæ rumieniec w oczach g³oduj¹cych
porównaæ wyboistoœæ dróg
na których potykaj¹ siê najmniejsi
Pokój wam wszystkim
którzy bezpieczne st¹panie po naszej planecie
uto¿samiacie z produkowaniem
g³owic nuklearnych
pokój wam – uspokójcie siê!
albowiem b³ogos³awieni
którzy w mi³oœci i wzajemnym zaufaniu
bez wymyœlania znaków czasu
czekaj¹ wraz z Duchem
na ów dzieñ
o którym wie tylko Ojciec
Ten G³os nie ¿ywi siê szarañcz¹
gromów spod powiek nie ciska
ale jest mocny jak tamten
i Pan jest blisko
7.11.2001
————————————————Nie œciêli Ci g³owy jak Tamtemu
¿al wielki w œwiecie siê rozbuja³
gdy w Twojej rozkochanej duszy
rozszala³o siê wieczne Alleluja!!
Józefa Róg
12.4.2005
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nych kó³, podkreœlali dobr¹ wzajemn¹
wspó³pracê, ¿yczyli dalszych osi¹gniêæ i przekazali listy gratulacyjne dla ko³a – jubilata.
Z kolei nadszed³ czas na podsumowanie
odbytych rankiem zawodów wêdkarskich.
Jakoœ ³atwo zakodowa³o mi siê w g³owie, ¿e
„najlepsze wyniki mieli dwaj Wójciki”, – Zbigniew, który zaj¹³ I miejsce i Zdzis³aw plasuj¹cy siê na III miejscu. Obu braci przedzieli³
II lokat¹ Tomasz Wozowicz – wszyscy trzej z
Góry Ropczyckiej. Mo¿na by w tym miejscu
powiedzieæ, ¿e „dla konkurentów wieœci¹ ponur¹ jest oczywistoœæ, ¿e Góra gór¹!”.
Wœród juniorów nagradzane I miejsce
zaj¹³ Jakub Toton.
Wszyscy wymienieni otrzymali presti¿owe puchary 50-Lecia Ko³a Miejsko-Gminnego.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e wœród seniorów
niewielk¹ iloœci¹ punktów ustêpowa³ zwyciêzcom kol. Zbyszek Ziobro – wieloletni
cz³onek naszego ko³a, znany wœród przyjació³ jako „Ziaba”, który wprawdzie z³owi³
ponad kilogramowego karpia, czyli najwiêksz¹ rybê zawodów, ale to nie wystarczy³o jak mówi¹ sportowcy „do wskoczenia na
pud³o”.
Poniewa¿ z natury rzeczy uroczystoœci
wkroczy³y w fazê wrêczania pami¹tek i gad¿etów, przedstawiciele zarz¹du ko³a wrêczyli zaproszonym goœciom, w tym równie¿
sponsorom organizacji, pami¹tkowe jubileuszowe medale, wybite w trakcie przygotowañ do tego œwiêta. Zebrani mogli jednoczeœnie obejrzeæ nieco „bli¿szy prawdzie”
awers i rewers tego medalu wyrzeŸbiony w
drewnie przez autora jego projektu, a jednoczeœnie tego tekstu.
Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e wszyscy obecni na uroczystoœciach goœcie i cz³onkowie
ko³a otrzymali okolicznoœciow¹ odznakê
upamiêtniaj¹c¹ ten wêdkarski jubileusz.
Ponadto grono d³ugoletnich dzia³aczy
sêdziszowskiego wêdkarstwa otrzyma³o listy
gratulacyjne w uznaniu zaanga¿owania w
pracê spo³eczn¹ na rzecz organizacji i popularyzacji etyki wêdkarstwa wœród m³odych. Byli wœród nich m.in. Tadeusz Nyzio i
Stanis³aw Œliwa z ko³a Amur.
W kolejnej ods³onie uroczystego spotkania zabra³ g³os równie¿ ni¿ej podpisany, który zaprezentowa³ zebranym najnowszy w³asny utwór p.t. „Wêdkarze” – ukazuj¹cy w

sposób nieco satyryczny ca³¹ filozofiê mi³oœników ³owienia ryb na wêdkê.
Organizatorzy przewidzieli równie¿
czêœæ konsumpcyjn¹, któr¹ by³a degustacja
wspania³ego bigosu oraz kie³basek z ro¿na
lub z ogniska – we wspania³ej scenerii czerwcowej przyrody na terenie zagospodarowanej dzia³ki wokó³ Rybaczówki. Przyroda w
pobli¿u wody nie oszczêdzi³a jednak uczestnikom swoich naturalnych akcentów, co zobrazowa³bym humorystycznie nastêpuj¹cym
sformu³owaniem: ”na uroczystoœciach by³o du¿o
wiary, dopisali licznie: ludzie i ...komary!”
Naturaln¹ jest rzecz¹, ¿e w czasie takiej
konsumpcji – ju¿ w podgrupach, nawi¹zywa³y siê rozmowy, wymiana pogl¹dów, a
wœród wêdkarzy wspominanie najwiêkszych
z³owionych przez siebie okazów.
Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e równolegle w pomieszczeniach Rybaczówki prezentowana by³a wystawa prac uczniów szkó³
podstawowych stanowi¹cych plon gminnego konkursu plastycznego p.n. „Wêdkarstwo
moje hobby”. Trzeba przyznaæ, ¿e wiêkszoœæ,
z 46 zaprezentowanych prac plastycznych,
zaskakiwa³a trafnoœci¹ spostrze¿eñ i umiejêtnoœci¹ przedstawiania w³asnej wizji wêdkarstwa w œcis³ym powi¹zaniu jednak z natur¹ i przyrod¹.
Równoczeœnie mo¿na by³o tam obejrzeæ
okolicznoœciowy stolik z motywem wêdkarstwa i 50-lecia ko³a, wykonany w dwupokoleniowym uk³adzie tj. przez Marka i Jacka
G³odów, który to stolik krótko mo¿na okreœliæ jako arcydzie³o sztuki kowalstwa artystycznego. Tak¿e przez Jacka G³oda krêcony by³ kamer¹ film przybli¿aj¹cy idee wêdkarstwa i utrwalaj¹cy przebieg samych uroczystoœci. Film ten niebawem powinien byæ
do nabycia.
W czêœci wystawowej prezentowano
równie¿ fotogazetki oraz tabla, prezentuj¹ce historiê i dzieñ dzisiejszy ko³a, wykonane
przez wêdkarza-fotografa Mirka Hadysia.
Jak widaæ uroczystoœci jubileuszowe by³y
okazj¹ do podsumowañ drogi, któr¹ siê przesz³o.
Wa¿nym jest teraz, aby wewnêtrznie i
zewnêtrznie istnia³ klimat do podtrzymania
tych osi¹gniêæ i ich dalszego rozwoju dla
tego spo³ecznie tak wa¿nego ruchu.

„Strze¿ w swym sercu ukrzy¿owanego Jezusa, a
bêdzie ci siê wydawa³o, ¿e wszystkie krzy¿e œwiata
s¹ ró¿ami”
(œw. o. Pio)

„Ojciec Pio jest zakonnikiem szczerze zakochanym
w Chrystusie ukrzy¿owanym”
(Jan Pawe³ II)

S³owa te znalaz³y siê na p³ycie, wmurowanej w œcianê kapliczki œw. ojca Pio, ufundowanej przez ojca Boles³awa Kanacha z
zakonu OO. Kapucynów.
Kapliczka stanê³a na rodzinnej posesji
ojca Boles³awa w Kawêczynie, w 118 rocznicê urodzin ojca Pio, w roku stulecia urodzin rodziców fundatora. Jest piêknym wyrazem wdziêcznoœci za dar ¿ycia, wiary i powo³ania.

Kazimierz Czapka
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chotnicza Stra¿ Po¿arna w Bêdziemyœlu powsta³a w dniu 9 maja 1905
roku, na zebraniu wiejskim. Wójtem wsi by³ wówczas Micha³ Lorenc, sekretarzem gminnym – Józef Miga³a, a jego zastêpc¹ Wojciech Miga³a. Na prezesa OSP
wybrano Stanis³awa Wo³ka, zaœ gospodarzem zosta³ Kasper Orzech. Jednostka liczy³a 20 czynnych cz³onków.
W tym czasie stra¿ nie posiada³a ¿adnego sprzêtu gaœniczego oprócz wiader, konew na wodê drabin drewnianych i osêk.
Dopiero w roku 1909 z funduszu gminnego
zakupiono czteroko³ow¹ sikawkê rêczn¹, 4
odcinki wê¿y t³ocznych W52 i dwie pr¹downice oraz 2 odcinki wê¿y ssawnych W75.
Sikawka ta s³u¿y³a do
gaszenia po¿arów we
wsi Bêdziemyœl, jak
równie¿ w s¹siednich wioskach D¹browie,
Olchowej, Klêczanach, Krzywej, a nawet w
Iwierzycach i Nockowej.
Lata okupacji i dzia³añ wojennych w jednostce OSP w Bêdziemyœlu ograniczy³y siê do
wystawiania wart przy torach kolejowych,
mostach i linii elektrycznej wysokiego napiêcia. Dopiero po wyzwoleniu spod okupacji
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zaczyna aktywnie
dzia³aæ i pracowaæ spo³ecznie. Urz¹dza zabawy i imprezy kulturalno-oœwiatowe, festyny,
rozpoczyna te¿ dzia³alnoœæ Zespó³ Teatralny,
kierowany przez druha Wojciecha Wo³ka. Za
uzyskane z imprez fundusze, w roku 1955, zakupiono motopompê M-800, za sumê 10 tys.
z³., przy pomocy w³adz powiatowych w Dêbicy, które
wyasygnowa³y sumê 3 tys. z³.
jako uzupe³nienie zap³aty do
wartoœci i kosztów tej motopompy. Ponadto zakupiono
wê¿e ssawne i t³oczne.
W roku 1957, na walnym zebraniu Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, wybrano
jednog³oœnie naczelnikiem
druha Stanis³awa Miga³ê.
M³odszy i energiczniejszy,
zast¹pi³ dotychczasowego
naczelnika – Józefa MigaGoœcie uroczystoœci.
³ê, który z powodu starszego wieku i s³abego zdrowia
prosi³ o zwolnienie z zajmowanego stanowiska, pozosta³ jednak w stra¿y jako cz³onek
honorowy.
9 paŸdziernika 1960 roku Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna obchodzi³a uroczystoœæ wrêczenia sztandaru stra¿ackiego, ufundowanego przez spo³eczeñstwo wioski Bêdziemyœl.
W roku 1961, dla zabezpieczenia mienia
mieszkañców wioski, wybudowano zbiornik
ppo¿. o pojemnoœci 250 m.szeœc. wody.
W roku 1967, staraniem zarz¹du, jednostka otrzyma³a od Zjednoczenia Wêglowego w
Zabrzu samochód Star 20 oraz motopompê
M-800, a rok póŸniej zosta³a wytypowana i
mianowana do typu „S”. W tym czasie ukoñ-

ny w dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej druh Stanis³aw Miga³a.
W roku 1992 powo³ano nowy sk³ad zarz¹du OSP Bêdziemyœl. Prezesem zosta³
druh Antoni Lorenc, naczelnikiem Edward
K³usek, gospodarzem W³adys³aw Krasoñ,
skarbnikiem Zofia M¹dro, a sekretarzem
Stefan Anyszek.
W roku 1980 zabrano OSP pomieszczenie gara¿owe na urz¹d poczty, a jednostce
wybudowano nowy, wolnostoj¹cy gara¿.
Rok póŸniej wydana zosta³a do u¿ytku jednostki bojowej remiza stra¿acka, a obok niej
w roku 1995 wybudowano wie¿ê stalow¹ i
umieszczono na niej
syrenê alarmow¹.
W roku 2001, na zebraniu sprawozdawczowyborczym, powo³ano
nowy zarz¹d w sk³adzie:
Prezes – Antoni Lorenc, Naczelnik-kierowca – W³adys³aw Krasoñ,
Gospodarz – Tadeusz Pach,
Sekretarz – Jerzy Kieba³a,
Skarbnik – Jacek Marcinek.
W takim sk³adzie pe³ni on swe
funkcje do chwili obecnej.
***
Uroczystoœci Jubileuszowe 100-lecia Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bêdziemyœlu odby³y siê 5 czerwca 2005
roku. Rozpoczê³y siê Msz¹
Odznaczenia za zas³ugi dla po¿arnictwa, z r¹k W³adys³awa Tabasza i Tadeusza
Œw. w Koœciele Parafialnym w
Mi¹so otrzymuj¹: W³adys³aw Krasoñ, Jerzy Kieba³a, Krzysztof Bocheñski i DomiBêdziemyœlu, po czym
nik Lorenc.
uczestnicy udali siê do
Domu Stra¿aka, gdzie odby³
siê dalszy ci¹g jubileuszu oraz ods³oniêta zosta³a tablica pami¹tkowa.
Stulecie jednostki by³o okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ: Jednostka OSP w Bêdziemyœlu zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem
Zwi¹zku OSP Rzeczypospolitej Polskiej, przyznanym przez Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku, a ponadto: Antoni Lorenc otrzyma³ Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP; W³adys³aw
Krasoñ, Józef Ch³opek, Tadeusz Pach otrzymali Z³ote Medale Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa; Krzysztof Bocheñski, Jerzy Kieba³a zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami Za
Fot. J. Maroñ (2)
Zas³ugi Dla Po¿arnictwa; Zygmunt Bieñkowski, Jerzy Malisiewicz, Grzegorz M¹dro, Do1974 komenda powiatowa w Ropczycach
minik Lorenc otrzymali Br¹zowe Medale Za
przekaza³a bêdziemyskim stra¿akom wóz boZas³ugi Dla Po¿arnictwa; Adam S³ysz, Piotr
jowy Star-25 GCBA 18/16 z pe³nym wyposaPazdan, Dariusz Chmura, £ukasz Rodzoñ
¿eniem i motopomp¹, który s³u¿y jednostce
otrzymali odznaczenia Stra¿ak Wzorowy.
do chwili obecnej.
Odznaki za „Wys³ugê Lat”otrzymali druW roku 1975 jednostka OSP obchodzihowie: Edward K³usek – 55 lat; Antoni Lo³a 70-lecie za³o¿enia. Zarz¹d G³ówny w Warrenc, Czes³aw Lorenc, Józef Paj¹k, Edward
szawie przyzna³ jej z tej okazji Z³oty Medal
Szperka – 50 lat; Czes³aw K³os – 45 lat; Zofia
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
M¹dro, Tadeusz Pach – 40 lat; Leszek AnyW roku 1982 dokonano zmian w zarz¹szek, Antoni Birkowski, W³adys³aw Krasoñ,
dzie: prezesem zosta³ druh Józef Paj¹k, naJózef Ch³opek – 30 lat; Gustaw Lorenc, Adam
czelnikiem – Stanis³aw Miga³a, gospodarzem
Szczêch – 25 lat; Jacek Marcinek – 20 lat;
– Tadeusz Sroka, skarbnikiem – Zofia M¹Krzysztof Bocheñski, Zygmunt Bieñkowski,
dro, a kierowc¹ mechanik Czes³aw Lorenc.
Jerzy Malisiewicz – 15 lat; Grzegorz M¹dro,
(ci¹g dalszy na str. 16)
W roku 1991 zmar³ d³ugoletni i zas³u¿oczono budowê Domu Ludowego, w którym
jednostka otrzyma³a pomieszczenie na gara¿
i œwietlicê. Prezesem w tym czasie by³ druh
Bronis³aw Miga³a, naczelnikiem Stanis³aw
Miga³a, mechanikiem sprzêtu W³adys³aw Czochara, gospodarzem Tadeusz Sroka, a skarbnikiem Tadeusz Wozowicz.
W roku 1972 dokonano zmiany na stanowisku mechanika sprzêtu ppo¿. – zosta³
nim druh Czes³aw Lorenc.
W dowód uznania za solidn¹ pracê i anga¿owanie siê druhów w pracach spo³ecznych na rzecz zabezpieczenia ppo¿., w roku
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XXV Jarmark Folklorystyczny
XXV Jarmark Folklorystyczny, który odby³ siê w niedzielê, 5 czerwca, zainaugurowa³ tegoroczne Dni Sêdziszowa. By³ to Jarmark Jubileuszowy, dlatego te¿ organizatorzy
– Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” postarali siê, aby by³ nie tylko jubileuszowy, ale i wyj¹tkowy.

chali wyk³adów o kulturze naszego regionu
i wymieniali spostrze¿enia na temat miejsca
m³odych ludzi w Unii Europejskiej. Zd¹¿yli
zauwa¿yæ ró¿nice w sposobie myœlenia, które ich dziel¹ i równoczeœnie wzbogacaj¹, ale
nade wszystko wiele podobieñstw, które ich
³¹cz¹.
Efektem wzajemnego poznawania siê by³
ognisty taniec polsko- s³owacki zaprezentowany podczas fina³u niedzielnej imprezy i
smutek m³odych ludzi w czasie po¿egnania.
Smutek zostanie wkrótce rozwiany, bo
ju¿ 7 sierpnia przyjad¹ powtórnie do Sêdziszowa, aby wzi¹æ udzia³ w IV Miêdzynaro-

Wyj¹tkowy za spraw¹ licznych kapel i zeFolklorystyczny „Stropkovcan” prezentuj¹spo³ów, wystêpuj¹cych tego dnia, jak choæcy folklor z okolic Zemplina i Sarisa. Zespó³
by kapeli góralskiej – „Skalni” czy ³emkowzaprezentowa³ ¿ywio³owe i dynamiczne tañskiej – „Siwy Jan”, prezentuj¹cej folklor poce przypominaj¹ce nieco tañce wêgierskie.
granicza, a tak¿e: „Kurasi” z Lubziny, „GroSêdziszowskiej publicznoœci najbardziej podziszczoków, „Pu³anów”, „Nockowianów,
doba³ siê taniec z ³y¿kami oraz wymagaj¹cy
„Kamieniaków” i nadu¿ych umiejêtnoszych rodzimych
œci popis dwóch
„Rochów” z jak zwytancerek w „tañcu
kle œwietnymi solistaz butelkami”.
mi, Krystyn¹ i MariaGrupa tañcz¹nem Charchutami z
cej i œpiewaj¹cej
Zagorzyc.
m³odzie¿y ze S³owaWyj¹tkowy, tak¿e
cji goœci³a w Sêdziza spraw¹ prowaszowie od 1 do 6
dz¹cego Jarmark
czerwca w ramach
konferansjera, Wojtunijnego prograka Naji, który spramu M³odzie¿, opraGóralska kapela „Skalni” z Zakopanego. Fot. J. Maroñ
wi³, ¿e publicznoœæ
cowanego przez kilPolsko-s³owackie warsztaty kulinarne. Fot. K. Szczerbiak
by³a rozgrzana do
ku tancerzy z Zedowych Spotkaniach Folklorystycznych, a
czerwonoœci, a co
spo³u Pieœni i Tañna dodatek przywioz¹ ze sob¹ prawdziw¹
bardziej odwa¿ni ruszali w tany – i to na
ca „Rochy”, zatytu³owanego „Poznajmy siê”.
scenie! Ci, którzy pamiêtaj¹ dawn¹ wieœ z
Przez kilka czerwcowych dni m³odzi lu- szkock¹ kapelê, któr¹ bêdzie goœciæ w tym
czasie w Stropkovie.
autopsji lub z opowiadañ dziadków, mieli
dzie uczyli siê tañców polskich i s³owackich,
Do zobaczenia!
okazjê wzi¹æ udzia³ w konkursie na znajopodziwiali wyroby ludowego rêkodzie³a,
Kr ystyna Szczerbiak
moœæ ró¿nego rodzaju sprzêtów niezbêduczestniczyli w warsztatach kulinarnych, s³unych w dawnym gospodarstwie wiejskim, zaœ
smakoszy tradycyjnego jad³a ugoœci³y obficie gospodynie z Klubu Seniora z WielopoMamy Was
la Skrzyñskiego oraz Hanka Rzeszutek z Baranowa Sandomierskiego, znana z biesiad
I dobrze. Bo co to by³by za œwiat bez sztuki, a w tym wzglêdzie pewien marazm w
kulinarnych na baranowskim zamku, preostatnich dziesiêcioleciach funkcjonowania naszego Sêdziszowa by³ wyraŸny. Pisze wiezentowanych przez Roberta Mak³owicza.
lu (i ró¿nie), maluje liczna wspólnota (równie¿ po œcianach), muzykuje (prawie ka¿dy,
Hanka przywioz³a nie tylko regionalne, lanp. palcem po blacie sto³u), ale niewielu wytwory swe prezentuje imieniem i nazwisowiackie przysmaki, ale tak¿e ludowe oposkiem podpisane.
wiastki. Jedn¹ z nich, „O Baranowskim zomku”, zaprezentowa³a tego dnia na scenie.
cyzm, a¿ mi³o, ale konieczny, by wejœæ w
Rytm wybijany na potê¿nie brzmi¹cym
Wzorem roku ubieg³ego, kiedy to na sêkr¹g sztuki prawie odrzuconej. W nazwie
bêbnie, wizje pe³ne nonkonformizmu, pedziszowskim rynku prezentowany by³ folkwystawy jest nieco przesady, bo twórcy, jak
symizmu, samotnoœci i buntu, zw³aszcza w
lor Ukrainy, w tym roku przysz³a kolej na
wieœæ gminna niesie, nie s¹, i miejmy naodniesieniu do ró¿nych odmian mi³oœci –
naszego po³udniowego s¹siada – S³owacjê.
dziejê, nigdy nie dost¹pi¹ w¹tpliwego zato wybuch m³odej si³y, jednym s³owem OutZagranicznym goœciem Jarmarku by³ Zespó³
szczytu bycia wiêŸniami, czy psychicznie
sider Art., czyli sztuka marginesu. Angli-
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chorymi (kiedyœ tak klasyfikowano kreatorów tego krêgu), a spo³ecznie niedostosowani te¿ nie s¹, bo swoje dzie³a na œwiat³o
dzienne i ku podziwowi publicznoœci wyeksponowali.
Hall M-GOK w Sêdziszowie M³p. ze swymi powierzchniami wystawowymi niejeden
rodzaj twórczoœci widzia³. Od 6 czerwca
2005r. przyj¹³ kompilacjê spontanicznoœci i
wizji m³odego œwiata. Kwitn¹co to nie wygl¹da, ale ma swój wyraz, zintegrowany w
barwie i nastroju. Dominuj¹ca czerñ nie s³u¿y zapewne wyszczupleniu, jest pewnie w³aœciwym dla wielu autorów prac wyrazem wyobcowania i niezgody na… Gdzieœ to ju¿
by³o, lecz inaczej. To te¿ by³ pocz¹tek wieku
i modernistyczna niezgoda na konwenanse, zastój i brak w³asnego zdania. Pokolenie, które zebra³o p³ody w³asnych myœli i
uzdolnieñ w Outsider Art nie narzuca swojego widzenia œwiata, nie jest zaborcze, a co
najwa¿niejsze nie szuka konfrontacji, myœli
i czuje, szuka i chce. Jeœli nawet nie wie czego, to robi to piêknie. Nikt nie zapewni, ¿e

rysunki Agnieszki Piery, Ma³gorzaty Kolbusz
czy Joanny ¯uczek bêd¹ wyzwaniem finansowym dla bogatych koneserów sztuki w znanych domach aukcyjnych. Nie wiadomo, czy
wiersze Moniki Mistur i „Avis” wydane jako
„Dzie³a zebrane” osi¹gn¹ nak³ad poezji Wi-

Rys. Wojciech Weso³owski.
s³awy Szymborskiej. Sony Music Polska niekoniecznie bêdzie zabiegaæ o wzglêdy samorodnego twórcy instrumentów perkusyj-

nych Marka Trznadla, ale przecie¿ chyba
nie o to im chodzi.
„Prawdziwa sztuka krytyk siê nie boi”.
Ale co to jest prawdziwa sztuka? Sztuka to
zunifikowany moloch, którego m³odoœæ podobno nie lubi, wiêc tworzy swoje. I ma równie¿ za swoje, chocia¿by k³opoty ze zgodnym z pomys³em twórcy jej interpretowaniem. Nadziejê wœród ciemnych wizji ³atwo
dostrzec. Rêcznie i samodzielnie wyd³ubany w drewnianym klocu idiofon, obraz ukazuj¹cy emocje cz³owieka, wiersz pe³en szczerych, choæ przerysowanych uczuæ, dowodz¹
zainteresowania tym, co dla rozwoju œwiata
najwa¿niejsze – kondycj¹ cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie i co wa¿niejsze równie¿ tego
cz³owieka, który o przysz³oœci decydowa³
bêdzie – cz³owieka m³odego.
Daj¹ nam nadziejê (i sobie równie¿) chocia¿by tym, ¿e jeden z filarów ozdobili pracami w kolorze. Rzadko mo¿na spotkaæ
kogoœ, kto nie lubi cukierków.
Powodzenia.
Obserwator A.D. 2005

Sponsorzy Dni Sêdziszowa

II Uliczny „Bieg Sêdzisza”

Wytwórnia Filtrów Trading
Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.

W œrodowe popo³udnie, 8 czerwca, na ulicach wokó³ sêdziszowskiego rynku, rozegrano II Uliczny „Bieg Sêdzisza”. Impreza ta z roku na rok cieszy siê wiêkszym zainteresowaniem, a warto wiedzieæ, ¿e tradycja organizowania w Sêdziszowie zmagañ biegaczy siêga okresu przedwojennego, gdy rywalizowali oni w biegach prze³ajowych wokó³
miasta, zaœ klub sportowy „Lechia” prowadzi³ sekcjê lekkoatletyczn¹.

PKS Connex – Sêdziszów M³p.
Podkarpacki Bank Spó³dzielczy
w Sêdziszowie M³p.
Firma Kosmetyczna „Avon”
Skok Kwiatkowskiego – ul. Kolejowa 4 (w sklepie „Inwestdom”)
Ma³gorzata Orêziak – Firma
Handlowo-Us³ugowa,,AZ” s.c.
Wypo¿yczalnia Sukien Œlubnych
Pani S³awomir y Marciniec
z Broniszowa
Ewa Bizoñ – Zak³ad Fryzjerski
ul. Jana Paw³a II 1
w Sêdziszowie M³p.
„Pub Attic”, Kwiaciarnia-Sklep
„Adrianna”
Pawe³ Filipek – Hurt-Detal
– Chemia Gospodarcza-Kosmetyki,
ul. 3 Maja 31, Sêdziszów M³p.

W II „Biegu Sêdzisza” udzia³ wziê³o 201
uczestników, podzielonych na 10 kategorii.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciê¿yli: klasy I-III szko³y podstawowe (dziewczêta):Ewa Zawisza – SP Boreczek,
klasy I-III szko³y podstawowe (ch³opcy):
Micha³ Kopala – SP 3 Sêdziszów M³p., klasy
IV-VI szko³y podstawowe (dziewczêta): Iwona Ró¿añska – SP Czarna Sêdz., klasy IV-VI
szko³y podstawowe (ch³opcy): Arkadiusz
Kopala – SP 3 Sêdziszów M³p., gimnazjum
(dziewczêta): Anna Kocur – Gimnazjum Sêdziszów M³p., gimnazjum (ch³opcy): Jakub
Kielar – Gimnazjum Sêdziszów M³p., szko³y
ponadgimnazjalne (dziewczêta): Dorota
Grendysa – CKU Rzeszów (zam. Krzywa),
szko³y ponadgimnazjalne (ch³opcy):Henryk
Jakubowski – LO Sêdziszów M³p., open (kobiety): Renata Skomra – Czarna Sêdz., open
(mê¿czyŸni): Piotr Kowal – Rzeszów.

Kondycj¹ nie gorsz¹ ni¿ zwyciêzcy wykaza³ siê Dawid Siewierski z Krzywej, który najpierw wystartowa³ w biegu dla gimnazjalistów, a póŸniej w biegu g³ównym, razem z
uczniami szkó³ œrednich, plasuj¹c siê na czo³owych miejscach.
Najwiêcej chêtnych do biegania jest
wœród najm³odszych. Miejmy nadziejê, ¿e w
kolejnych edycjach biegu równie licznie reprezentowani bêd¹ doroœli.
(komplet wyników II „Biegu Sêdzisza” w informacjach sportowych)
(b)

Startuj¹ zawodniczki w najm³odszej kategorii wiekowej.
Fot. J. Maroñ

Zwyciêzcy biegu g³ównego na podium: Piotr Kowal, Tadeusz
Rogala i Józef Kubik.
Fot. B. Czapka

Firma T-1 – Autoryzowany
Przedstawiciel Sieci Telefonów
Komórkowych Plus GSM,
ul. Rynek 17.
„Italian Fashion” pod patronatem Firmy Budowlano-Handlowej „Progres” – Mariusz Bieœ,
ul. Rynek 11.
Ryszard Cio³kosz – Centrum
Foto, Sêdziszów M³p.,
ul. 3 Maja 47
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ne tañcami Zespo³u Estradowego „Blues”,
od 10 lat dzia³aj¹cego w Sêdziszowie M³p.
pod kierunkiem Edyty Winkowskiej, pokaI znów, podobnie jak przed rokiem, sala widowiskowa sêdziszowskiego domu kultuzem mody m³odzie¿owej i dzieciêcej bieliry okaza³a siê zbyt ciasna i nie pomieœci³a wszystkich chêtnych do obejrzenia wyborów
zny nocnej firmy Italian Fashion oraz wystêMiss Nastolatek Sêdziszowa M³p. Wielu pechowców nie kry³o swojego rozczarowania,
pami utalentowanych sêdziszowskich piojak najbardziej uzasadnionego, bowiem kolejny raz byliœmy œwiadkami niezwykle efeksenkarek: Magdaleny Bia³oruckiej i Gabrietownego widowiska, w któr ym g³ówne role przypad³y dziewiêciu odwa¿nym dziewczyli Cioch.
nom – nastoletnim mieszkankom naszej gminy.
Podobnie jak w roku ubieg³ym, odczucia jury pokry³y siê z
Marzena, Justyna, Iwona,
oczekiwaniami widowni – dwa
Agnieszka, Kamila, Karolina,
najwa¿niejsze tytu³y: Miss NastoHalina, Sylwia i Katarzyna przylatek 2005 oraz Miss Publicznoœci
gotowywa³y siê do wystêpu pozdoby³a Agnieszka Iwan z Sêdzinad dwa miesi¹ce, pod czujnym
szowa M³p. Tytu³ I Wicemiss przyokiem pomys³odawczyni i re¿ypad³ Sylwii Stok³osie równie¿ z Sêserki spektaklu Edyty Winkowdziszowa M³p., zaœ II Wicemiss zoskiej. Dziewczêta zaprezentowasta³a Katarzyna Szot z Zagorzyc.
³y siê widowni w piêciu pokaMi³oœciwie nam panuj¹ca
zach: w strojach sportowych; w
Królowa
Nastolatek A.D. 2005
Uczestniczki wyborów Miss Nastolatek w towarzystwie organizatorów.
Fot. R. Cio³kosz
tañcu rodem z saloonu gdzieœ
ma
16
lat,
jest uczennic¹ Gimna Dzikim Zachodzie; w charlenazjum w Sêdziszowie M³p., lubi
stonie w klimacie lat 20-ych oraz w sukniach
chem umiejêtnie maskowaæ tremê. Widzoodwiedzaæ sklepy i jeœæ czekoladê z orzeœlubnych i wieczorowych, które zapewni³a
wie mieli okazjê przekonaæ siê, ¿e równie
chami. Marzy o szczêœliwym i spokojnym
niezawodna pani S³awomira Marciniec. Muœwietnie jak na scenie, dziewczêta czuj¹ siê
¿yciu. Nie chce byæ s³awn¹, za to chcia³aby
sia³y wiêc wykazaæ siê zdolnoœciami taneczna boisku pi³karskim, o czym przekonywa³a
byæ po¿yteczn¹ dla innych.
nymi, elegancj¹, wdziêkiem i... niezwyk³¹
prezentacja filmowa.
(b)
kondycj¹, a przy tym czaruj¹cym uœmiePrezentacje kandydatek zosta³y okraszo-

Wybory Miss Nastolatek 2005

Festyn
Po ca³otygodniowym cyklu imprez zwi¹zanych z tegorocznymi „Dniami Sêdziszowa
M³p.” dotarliœmy do fina³u tych¿e obchodów.
12 czerwca podczas trwaj¹cego od godz.
15.00 festynu rodzinnego licznie zgromadzona publicznoœæ mia³a okazjê podziwiaæ wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W trakcie imprezy mogliœmy podziwiaæ wystêpy zespo³ów artystycznych z Kolbuszowej, Sêdziszowa M³p. i okolic, pokaz
sukni œlubnych w wykonaniu tegorocznych
finalistek wyborów miss nastolatek, we wspania³y sposób bawi³ widzów le¿ajski kabaret
UFO, natomiast dreszczyk emocji towarzyszy³ profesjonalnemu pokazowi kick-boxin-

(ci¹g dalszy ze str. 13)
Jerzy Kieba³a, Dominik Lorenc, Adam S³ysz,
Dariusz Chmura – 10 lat oraz Przemys³aw
Kowalczyk i £ukasz Rodzoñ – 5 lat.
Razem ze stra¿akami z Bêdziemyœla jubileusz
œwiêtowali zaproszeni goœcie: ks. Leopold Kordas – Kapelan Powiatowy PSP w Ropczycach,
ks. Stanis³aw Szylak – Proboszcz Parafii p.w.
œw. Jacka w Bêdziemyœlu, Kazimierz Kie³b –
Burmistrz Sêdziszowa M³p., El¿bieta Œwiniuch
– Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., Bogus³aw
Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Andrzej Michalski – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Stanis³aw
Ziemiñski – Z-ca Starosty Powiatu, W³adys³aw
Tabasz – Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Wo-
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gu w wykonaniu zawodników rzeszowskiej
Polonii. To wszystko jednak przyæmi³ wspania³y koncert znanej gwiazdy polsko-greckiej estrady – ELENI. Ponad 5-tysiêczna publicznoœæ, ¿ywo reagowa³a na kolejne przeboje œpiewane przez piosenkarkê i d³ugo nie
pozwala³a jej opuœciæ estrady po zakoñczonym koncercie. Ale to nie by³o koniec atrakcji w tym dniu. Przed godz. 22.00 rozpocz¹³
siê profesjonalny pokaz sztucznych ogni,
który doprowadzi³ rozgrzan¹ publicznoœæ
do zachwytów, wielokrotnie nad trybunami

jewódzkiego Zwi¹zku OSP, kpt. Tadeusz Mi¹so – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w
Ropczycach, Stanis³aw ¯ak – Prezes Zarz¹du
Powiatowego Zwi¹zku OSP w Ropczycach, Jan
Maroñ – Sekretarz Gminy, Eugeniusz Alberski – Prezes Zarz¹du Miejskiego OSP w Sêdziszowie M³p., Ryszard Przypek – Komendant
Miejsko-Gminny OSP w Sêdziszowie M³p.,
Marcin Cieœlik – inspektor ds. OSP Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p., Teresa Dziak
– Dyrektor SP w Bêdziemyœlu, delegacje zaprzyjaŸnionych jednostek OSP oraz mieszkañcy Bêdziemyœla.
W czêœci artystycznej uroczystoœci wyst¹pi³a Orkiestra Dêta WSK Rzeszów oraz dzieci z miejscowej szko³y podstawowej.
Stra¿akom z Bêdziemyœla gratulujemy
piêknego jubileuszu i ¿yczymy tylu powrotów ilu wyjazdów do akcji ratowniczych.
Inf. w³asna

Pokaz kick-boxingu.

Fot. J. Maroñ

unosi³o siê g³oœne „…woow…”. Bardzo udany, wed³ug wielu powtarzaj¹cych siê opinii,
festyn zakoñczy³ w mocnych rytmach znany
ju¿ w Sêdziszowie M³p. zespó³ „APOGEUM”.
B.K.
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iêædziesi¹t lat temu, jako pañstwo
- Mia³am ogromne szczêœcie, ¿e los da³ mi wyBurmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burm³odzi, œlubowali sobie mi³oœæ, wierchowaæ siê w takiej rodzinie, gdzie mi³oœæ i szacunek
mistrza Pani El¿bieta Œwiniuch, ks. pronoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ oraz ¿e
do siebie i innych by³ podstaw¹ ¿ycia –powiedziaboszcz Stanis³aw Ryba, Przewodnicz¹cy
siê nie opuszcz¹ a¿ do œmierci. Dziœ, jako ro³a Krystyna £oboda, córka jubilatów StaniRady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, Kierownik
dzice, dziadkowie, wspominali tams³awy i Stanis³awa Drozdów
ten dzieñ, z pewnoœci¹ dumni, ¿e
z Bêdziemyœla – Zawsze, w
w tej mi³oœci i wiernoœci wytrwali.
ka¿dej chwili, mog³am przyjœæ
Krête œcie¿ki ¿ycia, które nie szczêdo swoich rodziców z ka¿dym
dzi trosk i k³opotów, zawiod³y ich
problemem. Nigdy nie wysz³am
do chwili, gdy podczas specjalnej
od nich bez pomocy. I tak jest do
uroczystoœci przygotowanej przez
dzisiaj. Wszystko, co w ¿yciu
pracowników Urzêdu Stanu Cywilosi¹gnê³am, to, kim jestem dzinego w Sêdziszowie M³p., otrzymasiaj, zawdziêczam w³aœnie im,
li Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
bo to oni nauczyli mnie kochaæ
W towarzystwie najbli¿szych, pary ma³¿eñskie, œwiêtuj¹ce Z³ote
Ma³¿eñskie. W tym roku medale
i oceniaæ innych ludzi sercem.
Gody, odebra³y z r¹k Burmistrza Kazimierza Kie³ba Medale za D³uotrzyma³o 11 par: Zofia i Bronis³aw
Pozwoli³o mi to zbudowaæ rogoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, przyznane przez Prezydenta RP. UroCzapka z Czarnej Sêdziszowskiej,
dzinê o mocnych fundamenczystoœæ odby³a siê 31 maja w sali lustrzanej Domu Kultury w SêdziKazimiera i Józef Czapka z Klêczan,
tach, gdzie równie¿ pielêgnuje
szowie M³p.
Janina i Jan Dar³ak z Krzywej, Stasiê te wartoœci ju¿ 20 lat. Mam
nis³awa i Stanis³aw Drozd z Bêdziete¿ nadziejê, ¿e kiedyœ moje dziemyœla, Emilia i Józef Filipek z Boreczku, Kazici pójd¹ t¹ drog¹ i bêd¹ prze¿ywaæ takie jubileusze.
USC Pani Alicja Szarek. Mi³ym dodatkiem
miera i Karol Kman z Sêdziszowa M³p., UrSzanownym Jubilatom gratulujemy i
do odznaczeñ by³y bukiety kwiatów, listy graszula i Stanis³aw Kot z Rudy, W³adys³awa i
¿yczymy wielu lat ¿ycia w zdrowiu i szczêœciu!
tulacyjne i upominki, a tak¿e wystêp kapeli
Józef Lis z Sêdziszowa M³p., Henryka i TadeBenedykt Czapka
podwórkowej Paka Sêdzisza.
usz Prag³owscy z Sêdziszowa
M³p., Stanis³awa i Bronis³aw
Œwierad z Krzywej, Cecylia i
Ignacy Ziêba z Sêdziszowa
M³p. Na uroczystoœci zabrak³o dwóch spoœród zaproszonych par, które medale odebra³y w terminie póŸniejszym. Najd³u¿szym sta¿em
wœród odznaczonych mog¹
siê poszczyciæ pañstwo W³adys³awa i Józef Lisowie, którzy prze¿yli wspólnie 55 lat.
Gratulacje od ks. proboszcza Stanis³awa Ryby przyjmuj¹ UrZ gratulacjami dla DoStanis³aw i Stanis³awa Drozdowie oraz Karol i Kazimiera Kman.
szula i Stanis³aw Kotowie.
Fot. J. Maroñ (2)
stojnych Jubilatów spieszyli:

Pod tym has³em, które przewija³o siê przez ca³y okres
pontyfikatu Ojca Œw. Jana Paw³a II, po kwietniowym okresie zadumy i refleksji zwi¹zanej ze œmierci¹ naszego rodaka, w którym swe miejsce zaznaczyli równie¿ mieszkañcy
Wolicy £ugowej, zimnym maju, miesi¹c czerwiec w naszej
gminie, jawi siê jako miesi¹c radoœci i optymizmu oraz
szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych.
Nowy miesi¹c rozpoczê³y imprezy przedszkolne z okazji Dnia Dziecka w Sêdziszowie
M³p. Kontynuacj¹ tych dni by³y imprezy rekreacyjne zorganizowane w dniach 4 i 5
czerwca w so³ectwach Kawêczyn i Wolica
£ugowa. Szczególnie w pamiêæ zapad³a dzieciom i m³odzie¿y niedzielna impreza w Wolicy £ugowej, do udzia³u w której, oprócz
sponsorów, zaproszenie do wspólnej zabawy przyj¹³ Nowicjat OO. Kapucynów w Sêdziszowie M³p. oraz sêdziszowska Kapela
Ludowa.

Dzieñ Dziecka w Wolicy £ugowej.

Kilkunastu braci zakonnych w znakomity sposób nawi¹za³o kontakt z ponad stuosobow¹ grup¹ najm³odszych, ale i starszych
mieszkañców tego so³ectwa. Weso³o bawi³y
siê ca³e rodziny, pomimo, ¿e w okolicy zaplanowano wiele imprez zwi¹zanych z Dniami Sêdziszowa czy 100-leciem OSP Bêdziemyœl.
Z trudnoœci¹, po kilku godzinach zabawy, mo¿na by³o zakoñczyæ tê jak siê wydaje,
udan¹, choæ po raz pierwszy organizowan¹
tu imprezê dla dzieci, w dniu ich œwiêta. Po-

Fot. Arch
wszechnie wyra¿ano opiniê, ¿e zabawa ta
na sta³e powinna znaleŸæ miejsce w kalendarzu gminnych imprez kulturalnych.
Za podjêcie tego typu dzia³añ specjalne
podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom,
w tym m³odzie¿y, sponsorom, a w szczególnoœci Zakonowi OO. Kapucynów, za w³¹czenie siê w dzia³ania integruj¹ce spo³ecznoœæ lokaln¹, a w szczególnoœci pokolenie
m³odych. Chcia³o by siê rzec „Wiêcej w³asnej inicjatywy i aktywnoœci”.
Inf. w³asna
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Jest taki jeden dzieñ w roku, w którym
wszyscy jesteœmy dzieæmi. To 1 czerwca –
dzieñ beztroski, pe³en radoœci i uœmiechu.
W tym dniu m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. P. Skargi w Sêdziszowie Ma³opolskim wraz z opiekunami: pani¹ profesor Otyli¹ W³odarsk¹, pani¹ profesor Jolant¹ Ziobro i panem profesorem Romanem Dziedzicem, po raz kolejny goœci³a w
murach swojej szko³y wychowanków Dziennego Centrum Aktywnoœci w Sêdziszowie
M³p. Jak co roku w Dniu Dziecka na twarzach uczestników zabawy integracyjnej
zagoœci³ uœmiech, a piêkne portrety dzieci,
elementy dekoracji, wprowadzi³y wszystkich
w szczególny nastrój.
Spotkanie rozpoczê³a p. prof. Otylia
W³odarska, która powita³a m³odzie¿ z DCA,
pani¹ Marzenê Jakubek – dyr. tej placówki,
wychowawców, pani¹ dyrektor, nauczycieli
i uczniów LO. Zaznaczy³a, ¿e to spotkanie
jest kontynuacj¹ naszej ju¿ d³ugiej wspó³pracy, ¿e wszyscy jesteœmy z tego faktu zadowoleni i ¿e zawsze dla naszych przyjació³ mamy
du¿o serca. Podkreœli³a, ¿e s³owa „Jesteœmy
razem”, zamieszczone na tablicy, towarzyszy³y ka¿dej naszej wspólnej imprezie i du¿o
znacz¹. Pani Otylia W³odarska przekaza³a
¿yczenia weso³ej zabawy, mi³o spêdzonych
wspólnych chwil i poznania prawdziwych
przyjació³.
Nastêpnie g³os zabra³a p. wicedyrektor
Halina Szela, która równie¿ powita³a wszystkich, stwierdzi³a, ¿e ka¿dy chce byæ i jest

pora na zregenerowanie si³. Po skromnym
poczêstunku wszyscy udali siê na halê sportow¹ by obejrzeæ mecz rewan¿owy: uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego kontra nauczyciele. Przyjaciele z DCA kibicowali raz
jednym, raz drugim, sprawiedliwie dziel¹c
swoj¹ sympatiê.
Po zakoñczeniu rozgrywek, wszyscy
uczestnicy spotkania ponownie wrócili na
parkiet, na którym królowa³ „Swing w uliczce” – zabawa integracyjna, która wywo³a³a
du¿o œmiechu. Wszystko, co
mi³e, szybko siê jednak koñczy. Ze smutkiem po¿egnaliœmy wychowanków DCA,
którzy otrzymali od nas
skromne upominki – ma³e
maskotki – one maj¹ przypominaæ o mile spêdzonych chwilach.
Ten Dzieñ Dziecka okaza³ siê dniem wyj¹tkowym,
zapali³ iskrê radoœci w naszych i goœci sercach. Na
pewno zostanie d³ugo w pamiêci. Wszyscy z niecierpliDzieñ Dziecka by³ kolejn¹ okazj¹ do wspólnej zabawy dla uczniów LO i podopieczwoœci¹ bêdziemy oczekiwaæ
nych DCA.
Fot. Arch. LO
nastêpnych spotkañ.
Nie uda³oby siê zorganizowaæ tej impreSpotkanie zaczê³o siê od wrêczenia
zy gdyby nie hojnoœæ naszych sponsorów,
wszystkim uczestnikom medali w kszta³cie
serdecznie wiêc dziêkujemy: panu Stanis³auœmiechniêtych s³oneczek. Najlepsz¹ zawowi Rymutowi – Produkcja-Us³ugi-Handel,
baw¹ integracyjn¹ jest taniec i dlatego na
panu Krzysztofowi Czocharze – PPUH JUnaszym spotkaniu tej formy rozrywki nie
NIOR, panu W³odzimierzowi Beresiowi –
brakowa³o. Zabawa taneczna w „misie” pow³aœcicielowi piekarni w Sêdziszowie M³p.
wtarza³a siê wielokrotnie. W rytmie najwiêk(Os. M³odych), pani Ma³gorzacie Tryka –
szych przebojów m.in. „Lato”, „Zostañmy
F.H.U. „MGTiS” pani Lucynie Pacyna – w³arazem”, „Powiedz”, „Czerwone korale”, „A
œcicielce Sklepu spo¿ywczego „Aga”.
wszystko to...”, tañczyliœmy nieustannie.
Taniec! Taniec! Móg³by trwaæ bez koñTeresa Piêta
ca. DŸwiêczna i wpadaj¹ca w ucho muzyka
uczennica klasy 2a
rozbrzmiewa³a w ca³ej sali. Jednak przysz³a
dzieckiem, a wspólne spêdzanie czasu z okazji Dnia Dziecka daje du¿o radoœci. Podziêkowa³a organizatorom tej piêknej, po¿ytecznej imprezy, ¿yczy³a dalszej, owocnej wspó³pracy, a uczestnikom zabawy integracyjnej
samych pogodnych dni w ¿yciu.
Podziêkowanie i zadowolenie z kontaktów m³odzie¿y DCA z m³odzie¿¹ LO wyrazi³a
p. Marzena Jakubek. Dowodem wdziêcznoœci by³y wrêczone organizatorom zabawy
prace, wykonane przez uczestników DCA.

Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczamy „kolejn¹ ods³onê” z dziejów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. W tym
numerze jest to fragment wspomnieñ jednego z absolwentów szko³y
szko³y..
Nasza pierwsza, pod
czujnym okiem wychowawczyni mgr Wies³awy Bauman, by³a klas¹ o profilu matematyczno-fizycznym. W³aœciwie to pani profesor Wies³awy Bauman, gdy¿ w tamtych czasach nauczycieli
szko³y œredniej konsekwentnie tytu³owaliœmy
w³aœnie takim mianem. Nauka trwa³a cztery
lata i by³ to okres 1979-1983.
Szko³a jest integraln¹ czêœci¹ lokalnego
œrodowiska i pejza¿u ojczyzny, z kolei wydarzenia w skali kraju i lokalnej spo³ecznoœci
mia³y czasem bezpoœrednie prze³o¿enie na
¿ycie szkolne. Dlatego pozwól,Czytelniku, ¿e
bêdê przypomina³ wa¿niejsze wydarzenia
tamtych czasów, gdy¿, moim zdaniem, mia³y
one zasadniczy wp³yw na moj¹ edukacjê i
proces wychowawczy w tamtych czasach.
Pierwszy rok nauki 1979/80, to czas wa¿nych zmian w naszym kraju: papie¿em by³
Karol Wojty³a – Jan Pawe³ II. W czerwcu 1979
roku odby³a siê pierwsza pielgrzymka papie¿a do ojczyzny. By³em na Mszy œw., odprawionej na b³oniach krakowskich. Szacuje siê, ¿e
ów plac zgromadzi³ 3 miliony wiernych. Poza
bogactwem prze¿yæ religijnych, spotkaniem
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z Papie¿em, zdarzenie to by³a namacalnym
dowodem, ¿e komunizm jest czymœ obcym
dla naszego spo³eczeñstwa, ¿e panowanie
PZPR i Moskwy bêdzie mia³o swój kres. By³
to te¿ okres, w którym narasta³ kryzys gospodarczy. Ekipa rz¹dowa I Sekretarza KC PZPR
Edwarda Gierka wepchnê³a kraj w pu³apkê
zad³u¿eniow¹, od 1978 r. podstawowe wskaŸniki ekonomiczne ulega³y systematycznemu
pogorszeniu, rozbudzone apetyty konsumpcyjne spo³eczeñstwa z pocz¹tku dekady nie
mog³y zostaæ zrealizowane: obowi¹zywa³y
kartki na cukier, trudno by³o kupiæ wyroby
garma¿erki miêsnej, coraz trudniej by³o nabyæ sprzêty domowe. Lekarstwem „na to ca³e
z³o” mia³y byæ tzw. „gospodarskie wizyty”
Edwarda Gierka. Formalnie by³y one niezapowiedziane, ot „w³adza” mia³a zobaczyæ, jak
wygl¹da ¿ycie na g³êbokiej prowincji, faktycznie na miesi¹ce wczeœniej wiadomo by³o,

gdzie i kiedy bêdzie „pierwszy”. W³aœnie tak¹
gospodarsk¹ wizytê prze¿y³a nasza okolica w
1979 roku. W szkole by³o istne szaleñstwo.
Ju¿ dwa tygodnie przed terminem wizyty
praktycznie nie odbywa³y siê lekcje, tylko
„prace spo³ecznie u¿yteczne”: czyœciliœmy
chodniki w Sêdziszowie M³p., porz¹dkowaliœmy obejœcie szko³y. Z niedowierzaniem obserwowaliœmy naprzeciwko tereny Wytwórni
Filtrów, gdzie ustawiano przed budynkami
œciête w lesie drzewka – trzeba je by³o tak
wsadziæ w ziemiê, aby stwarza³y wra¿enie naturalnie rosn¹cych. Ktoœ zapyta, dlaczego?
Otó¿ ktoœ z lokalnych w³adz stwierdzi³, ¿e jest
za ma³o zieleni, a urosn¹æ na poczekaniu,
„nie chcia³y”. Ja mieszka³em w Górze Ropczyckiej, gdzie by³o Pañstwowe Gospodarstwo Rolne – tam równie¿ mia³a byæ niezapowiedziana wizyta. Planowano przejœcia w
oborach wy³o¿yæ chodnikami, skoñczy³o siê
tylko na solidnym ich wywapnowaniu. Z ca³ej okolicy, na gwa³t œci¹gano co dorodniejsze sztuki byd³a od ch³opów, by je pokazywaæ
w oborach PGR-u jako przyk³ad pañstwowej
hodowli. Sam PGR by³ jednym z lepszych w
kraju, ale ktoœ wymyœli³ hodowlê bezœció³kow¹
i wiêkszoœæ byd³a ciê¿ko zachorowa³a. Piszê
szerzej o tym gospodarstwie, bo w³aœnie tam,
w delegacji powitalnej I Sekretarza, bra³a
udzia³ delegacja z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p.1 W tym pierwszym
roku nauki, sta³ym ceremonia³em by³y poniedzia³kowe apele ogólnoszkolne, ponie-
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dzia³ek by³ te¿ dniem mundurowym: wszyscy
cz³onkowie Harcerskiej S³u¿by Polsce Socjalistycznej musieli mieæ kremowe mundurki.
Wszyscy cz³onkowie HSPS, czyli wszyscy
uczniowie Liceum, bo przynale¿noœæ do tej
organizacji by³a przymusowa. Dzieñ mundurowy zlikwidowano dopiero jesieni¹ 1980
roku, kiedy HSPS przesta³ istnieæ, a kraj ogarnê³a polska rewolucja „Solidarnoœæ”. Nauka
trwa³a szeœæ dni w tygodniu, wiêc godzin lekcyjnych by³o znacznie wiêcej ni¿ we wspó³czesnej szkole œredniej. Poziom nauki by³
wysoki, szczególnie z matematyki (uczy³ mgr
Piotr Prokop), biologii- uczy³a mgr Wies³awa Bauman, fizyki- mgr Stanis³aw Ptasznik,
geografii – uczy³a ówczesna dyrektor LO mgr
Maria Ptasznik. W pracowniach przedmiotowych by³y wysokie katedry, z czym wi¹¿¹ siê
zabawne historie: otó¿ na lekcji matematyki,
siedz¹cy w pierwszej ³awce musia³ wykazywaæ
siê szybkim refleksem, gdy¿ pan profesor Prokop lubi³ podawaæ zbiory zadañ gwa³townym
ruchem pod swoim biurkiem, prosto w rêce
siedz¹cego przed nim ucznia. Jêzyka polskiego uczy³a pani prof. Otylia W³odarska. Olbrzymim plusem programów szkolnych tamtych czasów by³a wiêksza ni¿ obecnie iloœæ
godzin lekcyjnych tygodniowo z wielu przedmiotów. Koniecznoœæ czêstego kontaktu z
dan¹ dyscyplin¹ wiedzy wytwarza³a pewien
specyficzny nastrój, który znacznie pomaga³
przyswoiæ sobie wiedzê szkoln¹. Pamiêæ ludzka ma tê w³aœciwoœæ, i¿ lepiej przechowuje
obrazy nieco odbiegaj¹ce od utartego zwyczaju. Otó¿ odby³o siê setki tych „zwyk³ych,
normalnych” lekcji, a ja zapamiêta³em najlepiej kilka nietypowych. Bardzo ceniliœmy sobie lekcje z pani¹ prof. Otyli¹ W³odarsk¹, ale
jak to by³o (i jest) w zwyczaju uczniów, próbowaliœmy niejednokrotnie unikn¹æ pytania.
W kilku przypadkach klasie uda³o siê to osi¹gn¹æ. By³y to sytuacje wyj¹tkowe, wiêc pozwolê sobie na przypomnienie ich. Otó¿ kilka razy zachêcaliœmy, by zadanie domowe
przeczyta³a Ewa Mormol: by³y one tak obszerne, ¿e choæ czyta³a je bardzo szybko, to
up³ynê³o nawet 20 minut. Dla pisz¹cego te
s³owa niezapomniana jest lekcja, na której
ca³¹ godzinê analizowa³em jeden z „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza. Satysfakcja z mo¿liwoœci swobodnego wypowiedzenia po³¹czy³a siê z wymienionym powy¿ej
celem. Dzisiaj, z sentymentem wspominam
w³aœnie tych kilka lekcji, chocia¿ zdarzy³o siê
ich niewiele. Z perspektywy lat widzê, ¿e by³a
to metoda i wypada tylko podziêkowaæ za
trud nauczenia nas, czym jest s³owo i jak¹ ma
wartoœæ, jak¹ winno mieæ elegancjê i szyk. W
szkole szeroko wykorzystywano zasadê pogl¹dowoœci: w pracowniach nagromadzono
wiele ciekawych eksponatów i pomocy dydaktycznych. Do dziœ ka¿dy z nas widzi jak
¿ywo zielon¹, z mnóstwem p³azów, skorupiaków (w formalinie oczywiœcie), ptaków (wypchanych), tablic, schematów, gablot, pracowniê biologiczn¹, a w niej, jak w swoim
¿ywiole, pani¹ prof. Bauman. W prowadzonym przez ni¹ ogródku biologicznym równie¿ lubiliœmy mieæ lekcje na œwie¿ym powietrzu. Na lekcjach fizyki uczyliœmy siê dok³adnoœci i cierpliwoœci, po czemu szczególn¹
okazj¹ by³o przeprowadzanie doœwiadczeñ.
Pan prof. Ptasznik czyni³ to bardzo starannie, wrêcz koncelebrowa³ ka¿dy eksperyment. Nauczycieli historii mieliœmy troje, jako
ostatni uczy³ nas prof. W³odzimierz Lach.
Nauka w szkole to nie tylko same lekcje,
mnie osobiœcie ci¹gle zastanawia³o to, jak

m¹drzy musieli byæ budowniczy tego gmachu szkolnego, skoro na ka¿dym korytarzu
by³y „boiska” do rêcznego „pingla”. Dla niewtajemniczonych przypomnê, ¿e w tamtych
czasach stó³ do gry w ping-ponga by³ rarytasem, a graj¹c na pod³odze, potrzebna nam
by³a tylko pi³eczka pingpongowa, rakietki
zastêpowa³a otwarta d³oñ.
O nasz rozwój fizyczny dba³ równie¿ mgr
Józef Dziedzic, nauczyciel w-fu i PO. Chocia¿ czasem potrafi³ dosadnym s³owem zmusiæ delikwenta do staranniejszego æwiczenia,
to nauczy³ nas podstawowych sportów halowych. Jego pasj¹ by³o prowadzenie Ko³a
LOK. Nawet na zapleczu stadionu Lechii
Sêdziszów próbowa³ zbudowaæ strzelnicê.
W zawodach w sportach obronnych nasza
szko³a plasowa³a siê zawsze na wysokich miejscach. Z naszej klasy w tych zawodach aktywniejszymi byli: Józek £agowski i Mariusz
Kuraœ. Ten ostatni odnosi³ równie¿ znaczne
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, z
matematyki i fizyki.
Jeden rok chemii uczy³ nas prof. Trzciñski (?) - to jemu zawdziêczamy fakt, ¿e zadania z tego przedmiotu by³y dla nas ³atwe. Jego
powiedzonkiem by³o: „Eine Zige-Koza wywali³a Apfel- Jab³ka z woza”. Jêzyka rosyjskiego
uczy³a nas mgr Wiera Dziedzic. Mia³a tak¹
zasadê, ¿e nigdy w z³oœci nie postawi³a oceny
niedostatecznej. Poza jej osobist¹ kultur¹ i
znajomoœci¹ przedmiotu, do jêzyka rosyjskiego przyci¹ga³a kolorowa prasa. Otó¿ w tamtych czasach jedynymi czasopismami, drukowanymi na papierze kredowym, by³a prasa radziecka- mo¿na by³o z niej wycinaæ ³adne
widoki, krajobrazy, zdjêcia budynków. Dzisiaj, w dobie kolorowej telewizji, nie jest to
zbyt zrozumia³e, ale tamte „szare czasy” taki
kolorowy obrazek bardzo ubarwia³.
I znowu trochê zesz³o na politykê, wiêc
wspomnê, ¿e na terenie LO by³a kolportowana tzw. „bibu³a”, czyli prasa i druki, wydawane poza cenzur¹. Moja starsza siostra by³a
studentk¹ w Krakowie i stamt¹d przywozi³a
je do Góry Ropczyckiej. Takie pozycje, jak
„Placówka” czy „Czwarty rozbiór Polski” by³y
czytane przez kilku kolegów. Z grona profesorskiego, „wtajemniczona” pani mgr Stanis³awa Mika, która kilka miesiêcy uczy³a historii i propedeutyki wiedzy o spo³eczeñstwie
(w zastêpstwie, gdy¿ zasadniczo pracowa³a w
ZSZ w Sêdziszowie M³p.). Ja, wspólnie z Grzeœkiem Dar³akiem, kilkakrotnie po¿yczaliœmy
jej takie pozycje. W latach 1980/81 nie podejmowano otwartych wyst¹pieñ o charakterze opozycyjnym. Wyj¹tkiem od regu³y by³
starszy rocznik, który stoczy³ zaciêt¹ walkê o
krzy¿e. Otó¿ szko³a by³a w tamtych czasach
(jak zreszt¹ wszystkie budynki u¿ytecznoci
publicznej) miejscem, gdzie od 1949 roku
nie mo¿na by³o zawiesiæ krzy¿a. Starsi koledzy natomiast powiesili kilka krzy¿y w salach
lekcyjnych, na co dyrekcja zareagowa³a sankcjami dyscyplinarnymi, a krzy¿e by³y systematycznie zdejmowane.
W 1981 roku wprowadzono w szko³ach
wszystkie wolne soboty2 . Tak wiêc, 12 XII
1981 up³yn¹³ jako spokojny dzieñ odpoczynku, tymczasem w niedzielê, 13 XII, gen.
Wojciech Jaruzelski, na czele Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego, wprowadzi³
stan wojenny. Zajêcia w szko³ach zosta³y zawieszone. Wolna sobota przerodzi³a siê w
d³ugie ferie. Do szko³y poszliœmy dopiero w
styczniu 1982r. W kraju w³adzê przejêli wojskowi komisarze. Jeden z takich wojskowych
przyby³ do LO i na apelu przekonywa³ nas

do decyzji wprowadzenia stanu wojennego.
By³ to typowy „politruk”, który swoj¹ nadgorliwoœci¹ wmanewrowa³ siê w œlep¹ uliczkê: np. szeroko rozwodzi³ siê nad niezbêdnoœci¹ sojuszu polsko-radzieckiego i wielkiej
pomocy ZSRR dla Polaków. Kiedy jeden z
uczniów zapyta³: dlaczego Józef Stalin nie
pozwoli³ alianckim samolotom, które wioz³y pomoc dla powstañczej Warszawy, l¹dowaæ na radzieckich lotniskach polowych,
dziêki czemu mo¿na by³oby jej dostarczyæ
znacznie wiêcej zrzutów, najpierw pyta³ o
Ÿród³o informacji, jak us³ysza³, ¿e by³o ono
„legalne”, bo artyku³ na ten temat opublikowa³ tygodnik „Przekrój” – odpowiedzia³,
¿e „to historia wyjaœni”. Ca³a sala zareagowa³a spontanicznym œmiechem.
Przy okazji nale¿y zaznaczyæ, ¿e grono
profesorskie nie by³o nadgorliwe w naszej
indoktrynacji i starali siê w tym zakresie czyniæ tyle, „ile musieli”, skupiaj¹c siê na pracy
dydaktycznej. Zwa¿ywszy na, wymagane
przez ówczesne w³adze, oficjalne cele pracy
wychowawczej (kszta³towanie „naukowego
pogl¹du na œwiat”, co oznacza³o indoktrynacjê marksistowsk¹), nie bardzo odczuwaliœmy
skutki owej pracy. Pasjonaci swoich dyscyplin
naukowych potrafili swoj¹ pasj¹ zaraziæ
uczniów. Wdziêcznoœæ i szacunek Im za to.
Tego roku mieliœmy skrócone ferie zimowe i uczyliœmy siê w kilka „wolnych sobót” – w
ten sposób szko³a mia³a nadrobiæ zaleg³oœci,
wynik³e z przerwy, spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego. My odebraliœmy to
jako niezas³u¿on¹ karê. Stan wojenny by³ prze¿yciem pokoleniowym. Ka¿dy z nas trochê
inaczej nañ zareagowa³. Ja osobiœcie, na przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego emitowane 13 grudnia 1981r., zareagowa³em histerycznym œmiechem – gardzi³em tym systemem. Postanowi³em sprawdziæ sprawnoœæ
w³adzy wojskowych komisarzy. Ju¿ pierwszej
nocy, z 13/14 grudnia, w czasie godziny policyjnej, wybra³em siê na rekonesans do Sêdziszowa M³p. Wêdrowa³em ulic¹ Fabryczn¹, w
pobli¿u zmilitaryzowanego zak³adu Wytwórni Filtrów i nic, nie by³o ¿adnej ¿ywej duszy, a
tym bardziej jakiegokolwiek patrolu. Po kilku
miesi¹cach wróci³em do tego zwyczaju z tym,
¿e dzielnie taszczy³em ze sob¹ puszkê farby.
Przekonany o tymczasowoœci w³adzy komunistów, napisy malowa³em tylko na szybach Pawilonu Handlowego „Têcza”. Moich wypraw
z farb¹ by³y trzy. By³ to krzyk coraz bardziej
zbuntowanego, m³odego Polaka.
Jan Flisak
1

W osobach Wioletty Ptasznik (w stroju krakowskim) i Mariusza Szklarczyka.
Wolne soboty by³y ¿¹daniem protestów robotniczych w 1980 roku, w³adze zgodzi³y siê
na nie, lecz w styczniu 1981 potrzeba by³o
dodatkowego strajku generalnego, by je rzeczywiœcie wprowadzono. Robotnicy mieli
woln¹ co drug¹ sobotê, w szkolnictwie (ze
wzglêdów organizacyjnych) wolne by³y wszystkie soboty.

2

Przeprosiny
Serdecznie przepraszamy pani¹ profesor Wies³awê Bauman, ¿e w poprzednim numerze „Biuletynu Sêdziszowskiego” zamieœciliœmy jej zdjêcie sprzed kilku
lat. W monografii o Liceum Ogólnokszta³c¹cym zamieszczamy zdjêcia naszych
profesorów z lat, kiedy siê uczyliœmy w
szkole, tak te¿ post¹piliœmy w wypadku
publikacji w naszym miesiêczniku.
Jan Flisak
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Braci Mniejszych Kapucynów w SêdziszoKLÊCZANY. Po raz kolejny przekonaliwie, wy³oni³o zwyciêzców: w kategorii zespo³y
œmy siê, ¿e piosenka nie tylko ³agodzi obykl. I-III - I miejsce: zespó³ muzyczny z klasy
czaje, ale tak¿e ³¹czy narody i … szko³y.
II, SP Bêdziemyœl; II miejsce: zespó³ muzyczDnia 2 czerwca 2005r. w Szkole Podstany z klasy II, SP Borek Wielki; III miejsce:
wowej w Klêczanach odby³ siê III Gminny
zespó³ muzyczny z klasy III, SP Bêdziemyœl;
Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej. Swow kategorii soliœci kl. I-III - I miejsce: Ma³je umiejêtnoœci muzyczne i jêzykowe pregorzata Bednarz z kl. III, SP Borek Wielki; II
zentowa³o 90 uczniów szkó³ podstawowych:
z Bêdziemyœla, z Boreczku, z Borku Wielkiego i Klêczan. Konkurs odbywa³ siê w
dwóch kategoriach:
klas I-III (6 solistów, 6
zespo³ów) i klas IV-VI
(10 solistów, 14 zespo³ów).
Uroczystoœæ
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa
M³p. pani El¿bieta Œwiniuch, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bor- Zespó³ muzyczny z klasy V ze Szko³y Podstawowej w Klêczanach.
Fot. G. Bury
ku Wielkim pan Grzemiejsce: Aneta Bieñkowska z kl. III, SP Bêgorz Bury, Dyrektor Szko³y Podstawowej w
dziemyœl
Bêdziemyœlu pani Teresa Dziak. O prawiIII miejsce: Aleksandra Hulek z kl. III,
d³owy przebieg imprezy dba³ gospodarz
SP Kêczany; w kategorii zespo³y kl. IV-VI – I
przegl¹du Dyrektor Szko³y Podstawowej w
miejsce: zespó³ muzyczny z klasy VI, SP KlêKlêczanach pan Marek Flis.
czany; II miejsce: zespó³ muzyczny z klasy
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca pani
IV, SP Boreczek; III miejsce: zespó³ muzyczmgr Anna Bazan – nauczycielka jêzyka nieny z klasy V, SP Klêczany; w kategorii soliœci
mieckiego w SP nr 10 w Rzeszowie, pani mgr
kl. IV-VI - I miejsce: Anna Bednarz VI kl., SP
Aldona Homa – nauczycielka jêzyka nieBorek Wielki; II miejsce: Anna Baran IV kl.,
mieckiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
SP Bêdziemyœl; III miejsce: Katarzyna Chmiel
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p., brat
VI kl., SP Bêdziemyœl.
Wies³aw Marzec – organista w Klasztorze

W przerwie, przeznaczonej na obrady
jury, na uczestników konkursu czeka³ smaczny poczêstunek. Wszyscy mogli równie¿ obejrzeæ pokaz tañca nowoczesnego, w wykonaniu m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej w
Bêdziemyœlu, a tak¿e krótki koncert Anny
Bednarz, ze Szko³y Podstawowej w Borku
Wielkim (keyboard) oraz Justyny Drozd i
D¿esiki Bieœ ze Szko³y Podstawowej w Klêczanach (skrzypce). Po wrêczeniu laureatom dyplomów oraz nagród, uroczystoœæ
zakoñczy³ polonez w wykonaniu uczniów z
Klêczan.
III Gminny Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej nie odby³by siê, gdyby nie nasi
wspaniali sponsorzy. Dziêkujemy!
Mamy nadzieje, ¿e spotkanie z piosenk¹
niemieckojêzyczn¹ na trwa³e zagoœci³o na
liœcie kulturalnych wydarzeñ w naszej gminie. Nie pozostaje nam wiêc nic innego, jak
powiedzieæ: DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Opr. B. Ciepielowska
SPONSORZY
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
Ambasada Szwajcarii w Warszawie
Konsulat Generalny Republiki Austrii
w Krakowie
Instytut Goethego w Krakowie
Instytut Goethego w Warszawie
Wydawnictwo Szkolne PWN
Fabr yka Farb i Lakierów Œnie¿ka
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Sêdziszowie M³p.
Piekarnia P. W³odzimierza Beresia
w Sêdziszowie M³p.
Sklep Spo¿ywczy Junior w Sêdziszowie M³p.

tej informacji. Nale¿a³o np. odgad„Moja ma³a Ojczyzna – bliska memu
n¹æ: co przedstawiaj¹ zdjêcia, odposercu”.
wiedzieæ na pytanie dotycz¹ce histoPod takim has³em przeprowarii miejscowoœci, powiedzieæ, jakie
dzono konkurs, w którym uczniomyœli zawieraj¹ miejscowe przys³owia
wie musieli wykazaæ siê wiedz¹ z zaludowe, zademonstrowaæ w praktyczkresu historii i wspó³czesnoœci Kanym dzia³aniu ró¿ne dawne narzêwêczyna i ca³ej gminy Sêdziszów
dzia i przedmioty, wreszcie – wykaM³p. Wszyscy uczniowie przygotozaæ siê wiedz¹ o sporcie i oœrodkach
wywali siê d³ugo i rzetelnie do etarekreacji na naszym terenie.
pu I. W szkole od kilku lat realizoPo wyrównanej rywalizacji, po
wany jest program, który zak³ada
dogrywce zwyciêski laur zdoby³a Kaodejœcie od tradycyjnego systemu
rolina Maciejczyk, która przekona³a
klasowo-lekcyjnego. Uczniowie pokomisjê sugestywnym odtworzeniem
znaj¹ swoje najbli¿sze otoczenie poroli przewodnika po swej rodzinnej
przez: wycieczki, rozmowy z ciekamiejscowoœci. Drugie miejsce zaj¹³
wymi ludŸmi, samodzielne studiowaArkadiusz ¯urek, a dwa równorzêdnie ró¿nych materia³ów Ÿród³owych
ne trzecie: Magdalena Cio³koszi Bar(w tym prasy lokalnej), kolekcjonot³omiej W¹troba.
wanie pami¹tek z przesz³oœci, zajêUszczêœliwieni laureaci Konkursu Regionalnego. Od lewej: Karolina Maciejczyk,
Walkê o punkty urozmaica³y
cia w terenie, konkursy i wystawy.
wystêpy Szkolnego Teatru „Barka”
Arkadiusz ¯urek, Bart³omiej W¹troba, Magdalena Cio³kosz. Fot. M. Wilczok
Nabywaj¹ przy tym wiele prak(op. p. M. Wilczok), Grupy „Têcza”
tycznych umiejêtnoœci, które przy(op. p. J. Sadowska) i chóru (op. p.
rolina Szydziak z kl. IV, Magdalena Cio³kosz
daj¹ siê w praktyce szkolnej. Uczestnicy I etaW. Sala). Wszystkim podoba³y siê te¿ prace
i Karolina Maciejczyk z kl. V, Dawid Kozak,
pu musieli: opisaæ ulubiony zak¹tek, zapreplastyczne i wiersze o ma³ej OjczyŸnie auWies³aw Orzech, Aneta Po³eæ, Bart³omiej
zentowaæ swoj¹ ma³¹ Ojczyznê w formie litorstwa uczestników konkursu i m³odych
W¹troba i Arkadiusz ¯urek z kl. VI. Zadania
stu i u³o¿yæ opowiadanie z dialogiem o swoartystów nale¿¹cych do Ko³a M³odych Twórdla nich przygotowali nauczyciele – cz³onoich stronach rodzinnych. Ostatniego maja
ców. Opracowaniem ca³oœci programu zawej komisji konkursowej: mgr Agnieszka
2005r. odby³ siê II etap konkursu. Ostateczjê³a siê ni¿ej podpisana.
Koza, mgr Jolanta Sadowska oraz autorka
Maria Wilczok
nie do „walki” stanêli: Marcelina Patro i Ka-
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Kontynuuj¹c rozwa¿ania na temat zaprzêgów, nie mo¿na pomin¹æ stylu ba³agulskiego. W naszej polskiej historii funkcjonuje pojêcie ba³agulszczyzna jako okreœlenie ruchu spo³eczno-obyczajowego,
który zrodzi³ siê w pierwszej po³owie XIX w. na po³udniowych
i wschodnich kresach Rzeczypospolitej. By³ on wtedy wyrazem
romantycznego buntu m³odzie¿y
przeciwko staremu porz¹dkowi.
Taki swoisty przejaw konfliktu
pokoleñ mo¿na by obecnie odnieœæ do subkultur m³odzie¿owych np. do ruchu hippisowskiego sprzed 40 lat. M³odzi „ba³aguli” prowadzili doœæ beztroski,
a nawet hulaszczy tryb ¿ycia.
Ulubionymi rozrywkami by³y:
polowania, kuligi, udzia³ w jarmarkach, gdzie czêsto wszczynano burdy. Co ciekawe, ta lekkomyœlna m³odzie¿ potrafi³a potem dzielnie walczyæ i przelewaæ krew w powstaniu styczniowym. Do
szybkiego przemieszczania siê z miejsca na
miejsce u¿ywano szybkich i wytrwa³ych koni,
zaprzêganych „w porêcz” do niewielkiego,
wyplatanego powozu. Mia³ on czêsto charakterystyczn¹ konstrukcjê – drugi zatylnik
nieco wy¿szy od pierwszego. U¿ywaj¹c wspó³czesnego okreœlenia, mo¿na powiedzieæ, ¿e
ten prosty pojazd by³ zapewne pierwszym,
który posiada³ napêd na cztery ko³a. Po prostu tyln¹ oœ z bocznymi orczykami ³¹czy³y
drewniane „posmyki”. Dodatkowo œrodkowa para koni ci¹gnê³a pojazd z przodu.

Dziêki takiemu pomys³owemu rozwi¹zaniu
zaprzêg zyskiwa³ na mocy i doskonale nadawa³ siê do jazdy po bezdro¿ach. Uroda koni
i strój powo¿¹cego by³y to sprawy drugorzêdne. Cuganty „ubierano” w proste szleje, najczêœciej parciane, sk³adaj¹ce siê z szerokiego napierœnika i nieco wê¿szego nakarcznika. Charakterystyczn¹ ozdobê stanowi³y tzw. „lustra” czyli doœæ du¿e metalowe
ko³a oraz lœni¹ce „pukle” umieszczone na

dodatkowym pasku uŸdzienicy. Na szyjê zak³adano koniom paski z dzwonkami: szeptunem, ka³ata³¹ i ba³abonem, z których ka¿dy wydawa³ inny dŸwiêk. Po roku 1864 nast¹pi³ kryzys ba³agulszczyzny. Ruch ten odrodzi³ siê ok. 1880 r. Wtedy sta³ siê on wyrazem uczuæ patriotycznych Polaków, którzy
w ten sposób chcieli wyraziæ swoj¹ wiêŸ z
Macierz¹. Z wiêksz¹ trosk¹ dobierano konie. Dopuszczalne by³o sprzêganie jednomaœcistych albo ka¿dy musia³ byæ innej maœci. Preferowano srokacze, taranty i siwki.
Uprz¹¿ sta³a siê bardziej elegancka, oczywiœcie z zachowaniem typowego dla niej prymitywizmu. Ten drugi etap stylu ba³agulskie-

W

przytoczonym zdaniu zawiera siê
artystyczne credo pana Marcina
Roga, rzeŸbiarza amatora, który
w dniu 30.05.2005 roku goœci³ w Gimnazjum
im. K. K. Baczyñskiego w Sêdziszowie M³p.
Spotkanie mia³o charakter lekcji otwartej przygotowanej przez pani¹ Halinê Binkowsk¹ i Danutê Hanke, nauczycielki tutejszego gimnazjum. Wziê³a w nim udzia³ równie¿ pani dyrektor Bo¿ena Michalska.
Na wstêpie uczniowie klasy III F zaprezentowali inscenizacjê obrazuj¹c¹ historiê
rzeŸby, uwzglêdniaj¹c¹ materia³ i sposób tworzenia artystycznych form przestrzennych.
Gimnazjaliœci mieli mo¿liwoœæ obejrzenia prac artysty i zadawania pytañ dotycz¹cych jego twórczoœci lub ich powstania.
Z wypowiedzi pana M. Roga wynika, ¿e
tworzy autorsko od 4 lat. Materia³em, który
inspiruje m³odego artystê, jest drewno lipowe, jednak prawdziwe rzeŸbiarskie wyzwanie to drewno o twardych, wyrazistych s³ojach np.: jesion, orzech w³oski oraz starzej¹ce siê drewno, które naruszone czynnikami
atmosferycznymi inspiruje wyobraŸniê twórcy. Tematyka jego prac obraca siê wokó³
postaci ludzkiej i maski.

Marcin Róg spotka³ siê z uczniami sêdziszowskiego gimnazjum.
Fot. Arch. GM
Spotkanie by³o nie lada atrakcj¹ dla bior¹cych w nim udzia³ trzecioklasistów. Charakteryzowa³o siê specyficzn¹ wiêzi¹, jaka
wytwarza siê miêdzy uczniami tej samej szko-

go przetrwa³ do I wojny œwiatowej. Powo¿enie ba³agu³¹ by³o jakby form¹ politycznej
demonstracji, sposobem podkreœlania naszej polskiej odrêbnoœci narodowej. Odbywa³y siê nawet wyœcigi tych zaprzêgów. Znamy je z obrazów Juliusza Kossaka, Józefa
Che³moñskiego, Józefa Brandta, WieruszaKowalskiego. Warto zaznaczyæ, ¿e wœród powozów znajduj¹cych siê w £añcucie s¹ i takie, które dostosowano niegdyœ do zaprzêgania czterech koni w porêcz.
Czy obecnie mo¿liwe jest odtworzenie tego rodzaju zaprzêgów? Po 1960 r. nasta³a u nas
moda na wskrzeszanie dawnych,
oryginalnych sposobów sprzêgania cugantów. W kilku polskich
stadninach i stadach ogierów pojawi³y siê ba³agule. Ostatnio taki
zaprzêg zaprezentowa³ na pokazach hodowca z Pankowa (Dolny Œl¹sk) pan Pawe³ Mazurek. W
roku 2004 w Bern uczestnicy pokazu zobaczyli nasz¹ czwórkê ba³agulsk¹ z³o¿on¹ z koników polskich i hucu³ów. Jako ciekawostkê podajmy, i¿ taki sposób sprzêgania koni wykorzystywano te¿ w
pracach polowych np. w Pañstwowej Stadninie Koni Liski na
Mazurach. W naszych stronach równie¿ by³oby mo¿liwe utworzenie czwórki ba³agulskiej,
po niewielkiej przeróbce uprzê¿y szorowej i
dostosowaniu naszej rodzimej bryczki krakowskiej. Wiêkszym problemem by³oby zapewne
znalezienie odpowiednio szerokich i bezpiecznych dróg. Zaprzêg ten jest tak odmienny i
egzotyczny, a zarazem tak bliski sercu ka¿dego Polaka, ¿e naprawdê warto go odtworzyæ i
pielêgnowaæ. „Wykreowany” niegdyœ przez
buñczuczn¹ m³odzie¿, wskrzeszony przez patriotów – jest dla nas wartoœci¹ materialn¹, a
zarazem ideow¹. Warto przekazaæ go nastêpnym pokoleniom.
Maria Wilczok
³y, jako ¿e artysta uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej nr l w Sêdziszowie M³p., w której obecnie mieœci siê gimnazjum.
Uœwiadomi³o ono
uczniom, ¿e ka¿dy, w
ró¿nym okresie ¿ycia,
mo¿e wyzwoliæ w sobie ukryte talenty i poœwiêciæ siê realizacji swojej pasji.
Wychowawczym aspektem tych zajêæ
by³o zwrócenie uwagi przez pani¹ dyrektor
Bo¿enê Michalsk¹ na kulturê odbioru dzie³
sztuki i przestrzeganie w muzeach zakazu
u¿ywania aparatu fotograficznego z fleszem
powoduj¹cego niszczenie dzie³ sztuki.
Lekcja zapocz¹tkowa³a nawi¹zanie
wspó³pracy, gdy¿ twórca zaproponowa³
prowadzenie zajêæ rzeŸby w ramach ko³a
plastycznego.
Mamy nadziejê, ¿e tego rodzaju wspó³praca spowoduje wzrost zainteresowania t¹
dziedzin¹ sztuki wœród uczniów i ujawni
m³ode talenty.
Redagowa³y: Halina Binkowska,
Danuta Hanke, Renata Porzuczek
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Od oœmiu ju¿ lat, Zarz¹d Ko³a PZW
„Amur” w Sêdziszowie M³p. organizuje sp³awikowe zawody wêdkarskie z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka. Równie¿ w tym
roku, w dniu 29 maja, na zalewie w Cierpiszu
odby³y siê takie zawody. Uczestniczy³o w nich
48 dzieci nie zrzeszonych w PZW i 9 kadetów
– cz³onków kó³ PZW. Uczestnikami zawodów
by³y dzieci z gminy Sêdziszów M³p.
Rywalizacja rozpoczê³a siê o godzinie
9.30 i trwa³a dla dzieci niezrzeszonych – 2
godziny, a dla kadetów – 2,5 godziny. Przez
ca³y czas zawodów uczestnikom towarzyszy³y wielkie emocje, które udziela³y siê równie¿ ich opiekunom i rodzeñstwu.
Po zakoñczeniu ³owienia, komisja sêdziowska przyst¹pi³a do wa¿enia z³owionych
ryb i ustalenia najd³u¿szej z³owionej ryby.
Wœród kadetów klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1. Marcin Czapka i Kamil Maroñ po 400
pkt.
2. Dawid Anyszek – 280 pkt.
3. Dariusz Garbarz – 200 pkt.
4. Adrian S³owik – 100 pkt.
5. Pawe³ Zawisza – 40 pkt.
Wœród dzieci niezrzeszonych zwyciê¿y³
Dariusz Zawacki, zdobywaj¹c 1240 pkt., któremu przypad³a równie¿ nagroda za najd³u¿sz¹ z³owion¹ rybê.
Klasyfikacja dzieci niezrzeszonych:
1. Dariusz Zawacki – 1240 pkt.

2. Dariusz Siwiec – 1200 pkt.
3. Aleksandra Wójcik – 900 pkt.
4. Adrian G³owacki – 720 pkt.
5. Joanna Wachel – 480 pkt.
6. Dominika Papiernik – 420 pkt.
7. Krystian Bia³ek – 320 pkt.
8. Aneta Zawisza – 300 pkt.
9. Mateusz Czapka – 200 pkt.
10. Piotr Batory – 120 pkt.
11. £ukasz Kot – 100 pkt.
12. Daniela Weso³owska i Maciej Piwowar –
60 pkt.
13. Martyna Anyszek, Anna Batory, Ewelina
Kaznecka, Aleksandra Kot, Anna Mazan,
Joanna Zawacka, Dominik Kaznecki, WiPuchar za najwiêksz¹ z³owion¹ rybê odbiera Dariusz Zawacki.
told Kot, Dariusz Markiewicz – 40 pkt.
Nie wszystkie dzieci mia³y szczêœcie z³owiæ
Zarz¹d ko³a serdecznie dziêkuje wszystrybê, ale wszystkie otrzyma³y napoje, s³odycze,
kim sponsorom za okazan¹ pomoc, dziechrupki, pieczone kie³baski, upominki.
ciom za uczestnictwo w zawodach, rodziNajm³odsi uczestnicy zawodów: Anna
com i opiekunom za opiekê nad ma³ymi
Mazan i Maciej Piwowar otrzymali upominwêdkarzami.
ki ufundowane przez Burmistrza SêdziszoSerdecznie zapraszamy do udzia³u w
wa M³p. Kazimierza Kie³ba.
zawodach w przysz³ym roku.
Podobnie, jak w latach ubieg³ych, tak i
Wszelkie dodatkowe informacje o dziaw tym roku, du¿¹ pomoc w zorganizowaniu
³alnoœci ko³a „Amur” mo¿na uzyskaæ na strozawodów okazali sponsorzy:
nie internetowej: www.amursedziszow.repuSklep Wêdkarski „Brzana” w Sêdziszoblika.pl
wie M³p. – p. Wies³aw Skarbek
Jacek Surdel
Zak³ad Fotograficzny
„Centrum Foto”, ul. 3Maja w Sêdziszowie M³p.
– p. Ryszard Cio³kosz
Zak³ad Cukierniczy – p.
Jerzy Machowski
Sklep Wêdkarski w Sêdziszowie M³p. – p. Wac³aw
Pojasek
Firma „Mazak” z Sêdziszowa M³p.
Firma „Kleks” z Sêdziszowa M³p.
Firma „Prema” z Rzeszowa
Zak³ad Wyrobów Piekarniczych pana W³odzimieUczestnicy zawodów.
Fot. J. Surdel (2)
rza Beresia

Dawno, dawno temu, ludowa poetka
polska Maria Konopnicka napisa³a bajkê:
„Jak to ze lnem by³o...”
Parafrazuj¹c ten tytu³ zapytam: jak to z
naszym œpiewaniem jest...? Niby œpiewaæ ka¿dy mo¿e, lubi, chce, ale...
Jedziemy na wycieczkê. W autokarze grupa uczestników w m³odym wieku, np. uczniowie najstarszej klasy podstawówki, którzy jeszcze nie tak dawno, w przedszkolu, odwa¿nie
i za g³oœno, od czasu do czasu – sepleni¹c,
œpiewali d³ugie, d³ugie piosenki. Teraz zwrotka i amnezja...(zanik pamiêci - chwilowy czy
ca³kowity?). Tymczasem w szkole np. na godzinie wychowawczej mo¿na by by³o znaleŸæ
chwilê i rozpocz¹æ ciekaw¹ dyskusjê ze œpiewem na ustach. Z czasem na lekcjach informatyki pod has³em „ MÓJ PIERWSZY TEKST”
zebraæ co ciekawsze utwory muzyczne w
jedn¹ ca³oœæ, zapisaæ, wydrukowaæ i ju¿
uczniowie maj¹ mini œpiewniczek nie tylko
na lata edukacji, ale mo¿e sposób na chwile

by³o jakieœ szare...”.
Podczas pobytu
w Anglii, siedz¹c w
pubie przy piwku, z
podziwem obserwowa³am tamtejszych bywalców, którzy rozpoczynali zgodne i d³ugie œpiewanie ju¿ od pierwszego kufla tego
szlachetnego trunku. Nie zapomnê stadionu, gdzie króluje „fala”, skandowanie no i
gremialny œpiew. A u nas? Poddajemy siê modzie – dobrze. Tylko mo¿e lepiej pozytywnie? Nie tak dawno, podczas jednej z wa¿niejszych, dla miasta Sêdziszowa, uroczystoœci 60-lecia SP nr 2 rozlega³ siê wspania³y,
równy œpiew spo³ecznoœci szkolnej. Jak wieœæ
gminu niesie, s¹siaduj¹cy ze szko³¹ pracownicy UMiG stwierdzili, ¿e przy takim „akompaniamencie” lepiej siê im pracuje. Mo¿e
wiêc warto zainwestowaæ w œpiewanie ju¿
od najwczeœniejszych lat?
Nie na darmo Jan Zamojski kiedyœ powiedzia³: „Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie”. Czy czasem
nie warto odwo³aæ siê do chlubnej historii?
Optymistka
w dziedzinie towarzyskiego œpiewania
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rozrywki w ¿yciu doros³ym?
Znam zapaleñców, którzy nocami, z rozwianym w³osem, b³yskiem w oku, rytmicznie
uderzaj¹c palcami w klawiaturê, spisywali
teksty biesiadne... A potem na „imprezce”(i
nie tylko) ratuj siê kto mo¿e! Buñczucznie
zaczynasz, póŸniej nag³y stres, ale... z ulg¹
popatrzysz do „œci¹gi” i radoœnie wyœpiewasz
trzeci¹, czwart¹ zwrotkê... Za to nagroda
tu¿, tu¿... Podczas kolejnej eskapady – jesteœ gwiazd¹! P³ynnie wypowiadasz s³owa
przebojów „od deski do deski”.
Znajomoœæ tekstu zaprocentuje. Kobiety radoœnie podœpiewuj¹c „Dam¹ byæ” (za
Maryl¹ Rodowicz) mog¹ robiæ porz¹dki czy
kosiæ trawê w ogrodzie. Mê¿czyŸni, zawodz¹c basem lub barytonem „Ju¿ taki ze mnie
zimny drañ”, urozmaic¹ sobie golenie, murarkê lub te¿ „pod¿ezuj¹” (od ang. jazz)
podczas jazdy samochodem. A potem przy
grillu, kiedy znudzi siê ju¿ temat o pogodzie, warto w chórze podsumowaæ: „Lato
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U nas i za miedz¹.

Jest czy nie, oto pytanie
Najwiêkszym sukcesem diab³a jest doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie nie
wierz¹ w jego istnienie. Wówczas mo¿e on
dzia³aæ bezkarnie i w spokoju. Niezidentyfikowany, sprowadza ludzi na manowce i cieszy siê z ukrycia, gdy wina przypisywana jest
zupe³nie innym czynnikom.. Podobnie rzecz
ma siê z tak zwanymi spiskowymi teoriami
dziejów. Mianem tym obdarzane s¹ czêsto
próby zdroworozs¹dkowej analizy wydarzeñ
w sposób prowadz¹cy do wniosków odbiegaj¹cych od oficjalnie i ogólnie przyjêtych.
G³ównym zarzutem jest ich istnienie wy³¹cznie w wyobraŸni twórców i wyznawców. Sytuacja nabiera kolorów, gdy rzeczywistoœæ
zdaje siê potwierdzaæ te pozornie wydumane teorie.
Teorie spiskowe a rzeczywistoœæ
Wyznawcy jednej z tzw. teorii spiskowych
na d³ugo przed sformalizowaniem siê kszta³tu nowej zjednoczonej Europy nabrali podejrzeñ, ¿e oto szykuje siê nam wspólne europejskie superpañstwa powoduj¹ce utratê suwerennoœci narodowych i zwi¹zanych
z tym konsekwencji. Prezydent Czech twierdzi³, jako jedyny, ¿e cz³onkostwo w Unii Europejskiej oznacza jednoczeœnie utratê suwerennoœci, przy czym jeœli naród uwa¿a, i¿
warto z niej zrezygnowaæ, to oczywiœcie ma
do tego prawo. Tak¹ te¿ decyzjê podjê³o w
roku 2003 dziesiêæ krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Powstaje pytanie czy ludzie
g³osuj¹cy w referendach 2 lata temu mieli
œwiadomoœæ za lub, przeciw czemu g³osuj¹,
zw³aszcza, ¿e jak wiadomo diabe³ tkwi w szczegó³ach. OdpowiedŸ raczej brzmi nie. Po
pierwsze, traktatu akcesyjnego nie przeczytali nawet politycy, do czego przyznawali siê
z rozbrajaj¹ca szczeroœci¹. Media przekazywa³y zaledwie ogólniki, zaprzeczaj¹c jakimkolwiek negatywnym aspektom naszej integracji, co ju¿ samo w sobie musia³o wzbudzaæ podejrzenie. Po drugie g³osuj¹cy w
referendum nie mieli œwiadomoœci, ¿e logiczn¹ konsekwencj¹ przyjêcia kolejnych
pañstw do Wspólnoty Europejskiej bêdzie
ich dalsza integracja zapisana w³aœnie w
Konstytucji Europejskiej. G³osy na ten temat by³y niezauwa¿alne, pochodzi³y ze
Ÿróde³ eurosceptycznych, których przedstawicieli nie byli w stanie przebiæ siê ze swoimi
pogl¹dami do mediów ogólnopolskich i wysokonak³adowych.
Konstytucja
a powstanie Unii Europejskiej
Dopiero negatywne wyniki referendów
we Francji i Holandii sprawi³y, ¿e temat konstytucji europejskiej pojawi³ siê na pierwszych stronach polskich gazet. Na tak¹ chwilê czeka³am ju¿ od dosyæ dawna, co najmniej
od czasu pierwszych w Polsce wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Wówczas zastanawia³ brak w kampaniach wyborczych i
informacyjnych szczegó³ów odniesieñ do
zapisów projektu konstytucji. A przecie¿
dotychczasowa integracja krajów europejskich to nic innego jak przygotowywanie
gruntu dla powstania Unii Europejskiej.
Tutaj tytu³em wyjaœnienia - u¿ywaæ wyra¿enia Unia Europejska powinno siê jedynie
zwyczajowo. Z formalnego punktu widzenia jej powstanie mia³o mieæ miejsce dopiero po wprowadzeniu Konstytucji Europejskiej, która nadaæ mia³a tworzonemu pod-

miotowi osobowoœæ
prawn¹. W chwili obecnej mamy do czynienia
z 25 krajami, które na
podstawie podpisanych
umów (w du¿ym uproszczeniu: w przypadku Polski by³ to Traktat
Akcesyjny przyjêty narodowym referendum
w czerwcu 2003 roku) przyst¹pi³y do Wspólnoty Europejskiej.
Opracowany przez Konwent Europejski Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla
Europy postawiæ mia³ kropkê nad i, koñcz¹c proces integracji poszczególnych krajów i rozpoczynaj¹c ¿ycie nowego pañstwa
europejskiego.
Europa a sprawa polska
Tekst traktatu zosta³ przyjêty na szczycie
w Brukseli. Wówczas Premier Marek Belka
podkreœla³ z jednej strony swoj¹ nieugiêt¹
postawê w negocjowaniu zapisów dla Polski
jak najbardziej korzystnych, z drugiej uzgodnienie unijnej konstytucji jako sukces Unii
Europejskiej. Zdaniem opozycji zaakceptowanie kompromisu by³o zgod¹ na utratê suwerennoœci Polski. Papie¿ Jan Pawe³ II podziêkowa³ wprawdzie Polsce za obronê korzeni chrzeœcijañskich naszego kontynentu,
ale jednoczeœnie Stolica Apostolska wyrazi³a
ubolewanie wobec braku w traktacie konstytucyjnym UE zapisu o chrzeœcijañskich
korzeniach Europy. Biskupi polscy z kolei
wezwali „wszystkich ludzi dobrej woli do refleksji nad przysz³oœci¹ Europy budowanej z
pominiêciem podstawowych wartoœci”. W
najwiêkszym skrócie - przedstawiciele rz¹du
polskiego zaakceptowali w imieniu Polski
projekt konstytucji, który rezygnuje z warunków przyznanych Polsce w traktacie nicejskim Delegacja polska nie wywalczy³a te¿
wprowadzenia do preambu³y odwo³ania do
chrzeœcijañstwa ani te¿ wykreœlenia zapisów,
które pozwalaj¹ na przyznanie szczególnej
pomocy publicznej przedsiêbiorstwom z landów „dotkniêtych podzia³em Niemiec”.
Nie chcê w tym momencie szczegó³owo
analizowaæ zapisów konstytucji, która w aktualnej wersji mo¿e nie byæ ju¿ brana pod
uwagê, ale myœlê, ¿e kilka uwag warto w tym
miejscu poczyniæ. Za³o¿enia dokumentu to
bardzo ogólne zapisy dotycz¹ce praw i obowi¹zków obywateli oraz relacji pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi a powstaj¹c¹ Uni¹ Europejsk¹. Charakterystyczne s¹ zapisy preambu³y mówi¹ce o „czerpaniu inspiracji z kulturowego, religijnego i humanistycznego
dziedzictwa Europy, którego wartoœci, zawsze
obecne w jej spuœciŸnie, zakorzeni³y w ¿yciu
spo³ecznym uznanie centralnej roli cz³owieka oraz jego nienaruszalnych i niezbywalnych
praw, a tak¿e poszanowanie prawa”. Zapis
ten jest kompromisem osi¹gniêtym przez kraje, które pragnê³y umieszczenia zapisów o
dziedzictwie chrzeœcijañskim (m.in. Polska)
a krajami temu przeciwnymi. Zapisy dotycz¹ce celów funkcjonowania Unii Europejskiej
zawieraj¹ odniesienie do wszelkich wyobra¿alnych pozytywnych wartoœci pokoju, tolerancji, sprawiedliwoœci, wolnoœci etc. Pomimo, i¿ praktycznie z zapisów tych nic nie wynika, by³y one najczêœciej przytaczane, na dowód, ¿e konstytucja europejska jest dokumentem, który zapewni mieszkañcom Unii
spokój i dobrobyt.
Dlaczego nie uda³o siê,
choæ by³o ju¿ tak blisko?
Na koniec próba odpowiedzi na pytanie, co spowodowa³o wy³om w trwaj¹cej wiele lat dobrej passie dla integracji europejskiej. Jeszcze przed rozpoczêciem w³aœciwej
kampanii informacyjnej w Polsce dziewiêæ

krajów Unii Europejskiej ratyfikowa³o Traktat Konstytucyjny. Decyzje te nie wzbudza³y
wiêkszych emocji, w miêdzyczasie termin referendum polskiego zosta³ praktycznie ustalony. A tu niespodzianka. Mo¿e nie dla wszystkich, wszak sonda¿e wskazywa³y na przewagê
przeciwników konstytucji europejskiej we
Francji i Holandii. Pomimo to panowa³a atmosfera nadziei, ¿e ostatecznie kraje te
udziel¹ poparcia konstytucji. Tak siê jednak
nie sta³o. Jest to pierwsza ewidentna pora¿ka
podstawowej zasady funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej – solidarnoœci, w myœl, której do wyrównywania ró¿nic pomiêdzy krajami biedniejszymi i bogatszymi powinny przyczyniaæ siê te bogatsze. Taka argumentacja
znajdowa³a siê zreszt¹ w centralnym punkcie kampanii przedreferandalnej w Polsce.
Wizja otrzymania znacz¹cego wsparcia
ze strony krajów piêtnastki, wsparcia, które
mia³o zapewniæ Polsce dokonanie skoku cywilizacyjnego, poprawiæ sta naszych dróg,
podnieœæ poziom ¿ycia niepe³nosprawnych
i emerytów, studentom umo¿liwiæ naukê zagranic¹, pracownikom znaleŸæ dobrze p³atne miejsca pracy etc.. nawet bez znajomoœci zasad gospodarki finansowej UE zastanowiæ musi gdzie znajduje siê Ÿród³o, które
sfinansowaæ mia³oby wszystkie przez Polskê
oczekiwane korzyœci. Pieni¹dze to wszak¿e
mia³y byæ niema³e. Zasady ekonomii wskazuj¹, ¿e w przypadku uk³adu zamkniêtego,
jakim jest kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t krajów, aby ktoœ zyska³ ktoœ inny musi straciæ.
Kiedy transakcja taka ma sens dla obu stron?
Ano wtedy, gdy w œlad za wydatkowanymi
œrodkami id¹ korzyœci w postaci zysku z inwestycji czy umocnienie pozycji na arenie
miêdzynarodowej.
Idea³ siêgn¹³ bruku,
czyli zderzenie z rzeczywistoœci¹
Spotykani mieszkañcy krajów unijnych w
odpowiedzi na pytanie o Uniê Europejsk¹
zgodnie stwierdzali, ¿e jest to dla nich temat
odleg³y, nieznany i, jako typowa domena polityków, praktycznie ich nie dotyczy. W rok
od przyjêcia kolejnych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej sytuacja najwyraŸniej uleg³a zmianie. Okaza³o siê, ¿e nasze potencjalne korzyœci s¹ zwi¹zane z kosztami, które
bêd¹ musia³y ponieœæ bogatsze kraje. Konkurencja ze strony dobrze wykwalifikowanych a znacznie tañszych pracowników, obni¿enie poziomu œwiadczeñ socjalnych w
wyniku koniecznoœci objêcia nimi obywateli
innych krajów podejmuj¹cych legaln¹ pracê, ograniczenie finansowania regionów
dawnej piêtnastki do tej pory najbiedniejszych, a obecnie przesuniêtych do grupy relatywnie œrednio zamo¿nych to tylko niektóre powody, które doprowadzi³y do podjêcia
przez (na razie) dwa kraje decyzji o odrzuceniu wizji dalszej integracji w Europie.
Co dalej?
Co dalej, czas poka¿e. Zobaczymy, jakie
dalsze kroki zostan¹ podjête zarówno przez
instytucje europejskie jak i przez poszczególne kraje. W ka¿dym razie poprzez pojawienie siê g³osów oficjalnie kwestionuj¹cych
integracje europejsk¹ ca³y proces integracji zyska³ dodatkowy wymiar i nie pozwalaj¹c na zignorowanie g³osów krytycznych.
Tym samym, nawi¹zuj¹c do przywo³anego
na samym pocz¹tku przys³owiowego diab³a,
zosta³ on wyci¹gniêty na œwiat³o dzienne i
ju¿ nie uda mu siê zachowaæ anonimowoœci. Co z tego wyniknie – bêdziemy œledziæ
na bie¿¹co i w miarê rozwoju wypadków
komentowaæ.
Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl
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rzetrwaliœmy dwa „d³ugie weekendy”,
mo¿e siê jakoœ uda, z bo¿¹ pomoc¹,
prze¿yæ i wakacje. Sk¹d ten przyp³yw
„optymistycznego myœlenia” u progu wyczekiwanego, tak d³ugo i niecierpliwie, rozkosznego czasu wypoczynku? Po pierwsze – ju¿
dawno wyleczy³em siê z oczekiwania na cokolwiek i dziecinnej radoœci z up³ywaj¹cego
czasu. Po drugie – obserwuj¹c szczêœliwych
urlopowiczów i ich nerwow¹ szamotaninê z problemem, co zrobiæ z tym
wolnym czasem, utwierdzam siê w przekonaniu, ¿e
nie ma to jak zwyczajny
dzieñ, w którym rano jedzie siê do pracy, a po po³udniu robi, co chce. Bo o
ile z obowi¹zuj¹cym swego
czasu powiedzeniem,,Polak potrafi” mo¿na by siê
zgodziæ, to koniecznie z zastrze¿eniem, ¿e w ¿adnym
wypadku nie potrafi on wypoczywaæ. Rzeczywiœcie,
jeœli chodzi o pracê, to
Polak potrafi wiele: wybudowaæ dom, uprawiaæ
ogródek, uszyæ ubranie,
ugotowaæ obiad, naprawiæ
samochód..., w³aœciwie
wszystko. Ale wypoczynek?
Katastrofa! Zreszt¹ chyba
nie tylko nas to dotyczy....
W krêgu naszej kultury idea wypoczynku zosta³a ewidentnie postawiona na g³owie. Zamiast
byæ odskoczni¹ od problemów dnia codziennego, wyluzowaniem, zwolnieniem
tempa, urlop sta³ siê czêœci¹ budowania w³asnego wizerunku, podobnie jak mieszkanie,
praca etc,. A¿ chcia³oby siê rzec: poka¿ mi,
jak wypoczywasz, a powiem ci, kim jesteœ.
Presja jest tak du¿a, ¿e urlop urasta do rangi jakiegoœ kulminacyjnego wydarzenia po
ca³ym roku pracy, egzaminu z zaradnoœci i
wyczucia, co jest na topie. Dziêki za taki
urlop! Ju¿ widzê te kawalkady wypasionych
(czêsto zakupionych w³aœnie na urlop) samochodów, a w nich gniot¹ce siê szczêœliwe rodzinki z pieskami, wyczekuj¹ce w korkach. Kierowcy wnerwieni, adrenalina buzuje, cholesterol te¿. Trup siê œciele gêsto.
To¿ to front! Zajad¹ na miejsce, ka¿dy swój
krok dok³adnie obfotografuj¹ i sfilmuj¹.
Bêdzie co wspominaæ wœród znajomych.
Nawiasem mówi¹c, co to za idiotyczny
zwyczaj nagrywania wszystkiego? Zupe³nie
tak, jakbyœmy chcieli ¿yæ dwa razy, przy czym
to drugie ¿ycie, na taœmie, wydaje siê byæ
tym w³aœciwym. Dajmy na to, na weselu wszyscy dobrze siê bawi¹, alkohol w tym pomaga, bo po to go wynaleziono, na drugi dzieñ
ka¿dy wraca do rzeczywistoœci i jest w porz¹dku. Tak by³o w szczêœliwych czasach bez
kamer. Teraz zaœ nastêpuje wnikliwa analiza
filmu i zaczynaj¹ siê problemy.... Odchodzê
od tematu, ale po prostu muszê tu przyto-
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czyæ ci¹g absurdalnych czynnoœci, który
przyszed³ mi w³aœnie do g³owy: p³acimy za
wódkê, aby siê wstawiæ, potem p³acimy za
zak¹skê, aby siê jednak nie wstawiæ, w efekcie musimy wiêcej wypiæ i zap³aciæ. Wszystko po to, aby siê wyluzowaæ i œmia³o ³apaæ w
tañcu cudze ¿ony za ty³ek. A i tak w koñcu
wszyscy dok³adnie to ogl¹dn¹ trzeŸwym
okiem na taœmie. Oto pokrêtna nasza natu-

ra. W czyœæcu ka¿¹ mi z pewnoœci¹ ogl¹daæ
w kó³ko setki zdjêæ dziecka znajomych w
k¹pieli, b¹dŸ tych¿e film z sylwestra – i jeszcze udawaæ zafascynowanego.
O ile trudy codziennego ¿ycia wymuszaj¹ na ka¿dym pewn¹ elastycznoœæ i czasami bycie w pe³ni sob¹ jest trudno osi¹galne,
to czas wolny stwarza okazjê do tego, by
wreszcie uwolniæ siê z krêpuj¹cych wiêzów i
móc robiæ to, na co naprawdê mamy ochotê. Jednak, o ironio, to w³aœnie mody urlopowe nale¿¹ do najbardziej nachalnych, nie
tylko jako sposób spêdzania czasu, ale z ca³ym baga¿em udziwnionego s³ownictwa i
egzaltacj¹ godn¹ lepszej sprawy. Jak œwiat
œwiatem, ludzie biegali, jeŸdzili rowerami czy
po prostu wêdrowali, nie og³aszaj¹c, ¿e uprawiaj¹ jogging, cycling (dziwnie mi siê to kojarzy) czy trucking. Im bardziej nudny i nieruchawy tryb ¿ycia, tym bardziej dziwaczne
i pretensjonalne rozrywki urlopowe. Celuj¹
w tym trzydziestoletni w³aœciciele bia³ych
ko³nierzyków, na co dzieñ upakowani w biurach, wieczorami pielêgnowani przez wpatrzone weñ matki, ¿ony lub kochanki.
Za to niech nadejdzie urlop! Nagromadzony testosteron paruje z ka¿dego centymetra wydelikaconej skóry, gdy niewy¿yty
pokonuje terenówk¹ „niebezpieczne i dzikie ostêpy”, zdobywa oœmiotysiêcznik, sp³ywa kajakiem rw¹c¹ rzek¹, a nawet zajada
karaluchy. A przecie¿ ten sam osobnik na

co dzieñ ma k³opoty ze zwyk³¹ zmian¹ ko³a,
na drugie piêtro jedzie wind¹, skrzêtnie
omija ka³u¿e i prêdzej padnie z g³odu, niŸli
zje komara w zupie.
Patrz¹c na wyczyny na³adowanych energi¹, znudzonych ¿yciem m³odzianów, którzy sami nie wiedz¹, co maj¹ ze sob¹ zrobiæ
w wolnym czasie, zaczynam wierzyæ w sens i
rozumieæ przyczynê ci¹g³ych wojen wype³niaj¹cych historyczne podrêczniki. Ile zniszczeñ na leœnych drogach, ³¹kach i polach ziemniaków potrafi wyrz¹dziæ, w jeden tylko weekendowy dzieñ, oderwany od
komputera ma³olat na terenowym czteroko³owcu –
przechodzi wyobra¿enia najwiêkszych pesymistów. Zwa¿ywszy, ¿e w ka¿dym wiêkszym
mieœcie roœnie wielotysiêczna
armia takich osobników, a
moda na moto-ekstremalne
prze¿ycia dopiero siê rozkrêca, wniosek jest jeden: zostaniemy rozje¿d¿eni!
Póki co, ja w ka¿dym razie nie wybieram siê ani nad
Adriatyk, ani na ¿agle, ani na
rajd Camel Trophy, ani nawet na zjazd rowerem z Kasprowego. Przez ca³y rok
mam tyle ruchu i wra¿eñ, ¿e
na wakacjach po³o¿ê siê pod
lip¹, z g³ow¹ w cieniu a reszt¹
w s³oñcu, i zapomnê o œwiecie. £atwo tak mówiæ komuœ, kto mieszka w
miejscowoœci uznawanej powszechnie z „wypoczynkow¹”. Ale czemu Kamionka to miano zawdziêcza, zupe³nie nie rozumiem, zwa¿ywszy, ¿e w zalewie nie ma wody. A ³¹ki, lasy
i budki z piwem znaleŸæ mo¿na we wszystkich chyba okolicznych miejscowoœciach.
No, chyba, ¿e za specjalny walor uznamy
woñ zalatuj¹c¹ czasem z odstojników Cukrowni Ropczyce b¹dŸ z pobliskiego wysypiska. Zreszt¹, nawet i z wod¹ nazywanie
Kamionki miejscowoœci¹ turystyczn¹ jest
nieporozumieniem. Czy ktoœ w tej wsi ¿yje z
turystyki? Wczasowicze przyje¿d¿aj¹ na niedzielê z w³asnym wiktem, pozostawiaj¹c, co
najwy¿ej, kupê œmieci i wspomnienia nocnych wrzasków. O dziwo, brak wody wydaje
siê,,turystom” zupe³nie nie przeszkadzaæ. Jak
zwykle gremialnie przyje¿d¿aj¹ nad brzeg,
spaceruj¹, wystawiaj¹ cia³a na dzia³anie s³oñca i dymu z grilla. Cytujê:,,mo¿e to i lepiej,
¿e nie ma wody, dzieci nie trzeba pilnowaæ,
a i tak ma³o kto siê k¹pa³”. Nic dodaæ, nic
uj¹æ. Czy jest sens marnowaæ pieni¹dze podatników na budowê tamy, która nikogo nie
uszczêœliwi? Kto lubi k¹piel, niech, zamiast
kupowaæ kolejne nowe auto, wybuduje sobie basen i w upalne dni le¿y na materacu,
mocz¹c nogi w ch³odnej wodzie. Zupe³nie
jak na Kanarach.
Tekst i zdjêcie Grzegorz Bury
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Z w³asnych œrodków finansowych, zgromadzonych przez mieszkañców w ci¹gu minionych
lat, w roku 2004 zosta³y docieplone bloki 7, 8, 12,
18, 19. Ca³oœæ inwestycji kosztowa³a oko³o 270
tys. z³. W tym roku docieplanie œcian i stropodachów tych bloków bêdzie kontynuowane. Zarz¹d
spó³dzielni zosta³ upowa¿niony do zaci¹gniêcia
kredytu do kwoty 500
tys. z³, z przeznaczeniem
na ten cel – mówi kierownik Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„Osiedle M³odych”
Andrzej Mroczek.
Obecnie czekamy na odpowiedŸ z Banku Gospodarstwa Krajowego. Je¿eli bêdzie pozytywna, prace wkrótce rusz¹. W tej chwili jest opracowywana
dokumentacja na docieplenie bloków nr 15 i 16,
które bêdzie sfinansowane ze œrodków w³asnych.
Spore wydatki na remonty ponios³a równie¿ druga ze spó³dzielni – Spó³dzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa.
By³y to docieplenia, odnowa elewacji, remont pionów instalacji elektrycznych, malowanie klatek schodowych i inne niezbêdne prace. Nie inaczej bêdzie w tym roku:
Najistotniejsze prace to
wymiana okien w piwnicach i na klatkach
schodowych w bloku nr
3, odnowa elewacji na
tym samym bloku – informuje prezes spó³dzielni Jacek Surdel
– Planowane jest te¿ docieplenie po jednej œcianie
w blokach: 2, 2A, 4, 5A, od strony zachodniej
oraz bloku 17 od strony po³udniowej. Dzia³ania
te zmierzaj¹ do poprawy komfortu ¿ycia lokatorów i obni¿enia kosztów ogrzewania mieszkañ.

Pe³ne docieplenie œcian i stropów pozwoli ograniczyæ zu¿ycie ciep³a nawet o 15%. Ju¿ w tej chwili
mo¿na stwierdziæ, ¿e od momentu zainstalowania w mieszkaniach podzielników kosztów ciep³a,
zu¿ycie ciep³a spad³o na osiedlu o 1/3. To efekt
oszczêdnoœci mieszkañców i inwestycji w docieplenia.
Na pocz¹tku czerwca zarz¹dy obu sêdziszowskich spó³dzielni mieszkaniowych
otrzyma³y absolutoria za rok 2004, ich praca jest wiêc oceniana pozytywnie. Musz¹ siê
jednak na co dzieñ mierzyæ z szeregiem ró¿nych bol¹czek i trudnych do rozwi¹zania
problemów, dokuczaj¹cych mieszkañcom
osiedla
Jednym z g³ównych naszych zadañ by³o œci¹ganie zaleg³oœci czynszowych. Gdy rozpoczyna³em
pracê w spó³dzielni, zad³u¿enie wynosi³o oko³o 120

Szko³y Podstawowe
Klasy I-III dziewczêta
1. Ewa Zawisza – SP Boreczek, 2. Gabriela Ho³da – SP 2 Sêdz., 3. Wioletta Wojdon – SP 2
Sêdz., 4. Patrycja Krzeszowiak – SP Sêdz., 5.
Kinga Maræ – SP 2 Sêdz., 6. Gabriela Czapka –
SP Czarna Sêdz., 7. Loretta Machowska – SP 2
Sêdz.
Klasy I-III ch³opcy
1. Micha³ Kopala – SP 3 Sêdz., 2. Sebastian
Gawlik – SP 2 Sêdz., 3. Pawe³ Golon – SP 2
Sêdz., 4. Grzegorz Anyszek – SP Góra Ropcz.,
5. Micha³ Lenartowicz – SP Góra Ropcz., 6.
Mateusz Stanisz – SP 2 Sêdz., 7. Patryk Siwiec
– SP Boreczek, 8. Aleksander Bieniasz – SP 2
Sêdz., 9. Dawid Œwider – SP Boreczek, 10. Rafa³
Feret – SP Czarna Sêdz., 11. Piotr ¯urad –SP 3
Sêdz., 12. £ukasz Bera – SP 2 Sêdz., 13. Antoni
Bochenek – SP 2 Sêdz., 14. Pawe³ Blicharz –
SP Boreczek, 15. Szymon Rymut – SP Góra
Ropcz., 16. Sebastian Zaj¹c – SP Czarna Sêdz.,
17. Dawid Lis – SP Góra Ropcz., 18. Beniamin
Ch³opek – zerówka, 19. Darek Siwiec – SP 2

Sêdz., 20. Dawid Mycek – SP 2 Sêdz., 21. Szymon Jêdrzejczyk – SP 2 Sêdz., 22. Przemys³aw
Dar³ak – SP 2 Sêdz., 23. Micha³ Olech – SP
Klêczany.
Klasy IV-VI dziewczêta
1. Iwona Ró¿añska – SP Czarna Sêdz., 2. Natalia Baran – SP 2 Sêdz., 3. Justyna Bezara – SP
Krzywa, 4. Anna Anyszek – SP Góra Ropcz., 5.
El¿bieta Grendysa – SP Czarna Sêdz., 6. Katarzyna Chmiel – SP Bêdziemyœl, 7. Justyna Sroka – SP Boreczek, 8. Krystyna G³odek – SP
Czarna Sêdz., 9. Ewelina Haraf – SP Krzywa,
10. Ewa Szczerbiak – SP 2 Sêdz., 11. Barbara
Janda – SP Bêdziemyœl, 12. Natalia Bujny – SP
3 Sêdz., 13. Natalia Skarbek – SP Krzywa, 14.
Gra¿yna Ocha³ – SP Krzywa, 15. Karolina Basara – SP Krzywa, 16. Dominika Papiernik – SP 2
Sêdz., 17. Magdalena Æwiczak – SP 3 Sêdz., 18.
Estera Bujny – SP 3 Sêdz., 19. Agnieszka Wozowicz – SP Góra Ropcz., 20. Magdalena Górska – SP 3 Sêdz., 21. Dominika B¹k – SP Czarna
Sêdz., 22. Joanna Jakubowska – SP 3 Sêdz., 23.
Aleksandra Ró¿añska – SP Boreczek, 24. Beata

W ubieg³ym roku Osiedle M³odych
wygl¹da³o jak wielki plac budowy. Zanosi siê na to, ¿e w tym roku bêdzie podobnie. Obie sêdziszowskie spó³dzielnie za³o¿y³y na rok 2005 sporo wydatków na
remonty i docieplenia.

tys. z³, w tej chwili spad³o na 52 tys. Nie obesz³o siê
bez interwencji komornika, a nawet wykluczenia
jednego z mieszkañców z grona cz³onków spó³dzielni – mówi kierownik Mroczek.
Dokuczliwym i ¿enuj¹cym, wymagaj¹cym
rozwi¹zania problemem, jest podrzucanie
œmieci do osiedlowych kontenerów przez
mieszkañców innych czêœci miasta. Mimo,
¿e jest uchwa³a Rady Miejskiej, reguluj¹ca
gospodarkê odpadami, nadal wiele osób nie
ma podpisanych umów na wywóz œmieci i
przywozi je na Osiedle M³odych, obarczaj¹c mieszkañców bloków kosztami ich wywozu.
Pomimo wielokrotnych interwencji na
policji, nadal nie zosta³ rozwi¹zany problem
psów, wyprowadzanych bez kagañców,
spuszczanych ze smyczy i zanieczyszczaj¹cych dzieciêce piaskownice.
Spora grupa w³aœcicieli czworonogów
upodoba³a sobie na poranne spacery boisko za blokiem nr 18. Pan lub pani spoczywa wygodnie na ³aweczce, a pupil biega sobie po boisku i... dzieci i m³odzie¿, graj¹cy
na boisku w pi³kê, znajduj¹ tam niejedn¹
„przykr¹ niespodziankê”.
W Ropczycach mo¿na ju¿ spotkaæ w³aœcicieli psów, wychodz¹cych na spacer z
³opatk¹, s³u¿¹c¹ do sprz¹tania nieczystoœci.
Byæ mo¿e kiedyœ doczekamy siê tego te¿ w
Sêdziszowie.
Zmotoryzowanym z pewnoœci¹ dokucza
brak miejsc do parkowania. W¹skie, osiedlowe uliczki i niewielkie przyblokowe parkingi nie s¹ w stanie pomieœciæ wszystkich
pojazdów. A co gorsza, nie widaæ na osiedlu
miejsca, które na parkingi mo¿na by przeznaczyæ.
Benedykt Czapka

Najlepsze dziewczêta w kategorii klas I-III.
Pieja – SP Boreczek, 25. Angelika Skarbek –
SP Krzywa, 26. Margot Makuch – SP Góra
Ropcz., 27. Patrycja Cielak – SP Boreczek, 28.
Anna K³os – SP Bêdziemyœl, 29. Dorota Orzech
– SP 2 Sêdz., 30. Katarzyna Idzik – SP 2 Sêdz.,
31. Magdalena Bryk – SP Czarna Sêdz., 32.
Katarzyna Olech – SP Klêczany, 33. Ewa Rój –
SP Krzywa, 34. Magdalena Kanach – SP Wolica
Piask., 35. Anna Kruk – SP 2 Sêdz., 36. Klaudia
Kret – SP Krzywa, 37. Aleksandra Krê¿el – SP 2
Sêdz., 38. Anna Filipek – SP 2 Sêdz., 39. Helena Toton – SP 2 Sêdz., 40. Justyna Bochenek –
SP 2 Sêdz., 41. Aleksandra Machowska – SP 2

(ci¹g dalszy na str. 26)
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26. Kamil Rak – SP 3 Sêdz., 27. Adam Januœ –
SP 2 Sêdz., 28. Dominik Motyka – SP Zagorzyce Górne, 29. Piotr Strzêpek – SP 2 Sêdz., 30.
£ukasz Budziñski – SP Krzywa, 31. Dariusz Jasiñski – SP Krzywa.

(ci¹g dalszy ze str. 25)
Sêdz., 42. Iwona Szewc – SP 2 Sêdz., 43. Angelika Marzec – SP 2 Sêdz., 44. Bernadeta Ryndak – SP 3 Sêdz., 45. Adrianna Goraj – SP 2

Zwyciê¿czynie w kategorii klas IV-VI.

Renata Skomra
nie zwalnia tempa
W bardzo dobrej formie utrzymuje siê
Renata Skomra. W kolejnych startach plasuje siê w œcis³ej czo³ówce, aczkolwiek barier¹, której jeszcze nie pokona³a, jest miejsce na najni¿szym stopniu podium. 22 maja
zajê³a trzecie miejsce w biegu w Bóbrce, na
dystansie 10 km, wynik ten powtórzy³a równie¿ tydzieñ póŸniej w Giedlarowej i 12
czerwca, na trasie Dukla – Iwonicz. 5 czerwca wyst¹pi³a w II Pó³maratonie Rzeszowskim,
osi¹gaj¹c czas 1:26,32, co da³o jej miejsce
czwarte.
W II Maratonie Rzeszowskim startowa³
Józef Kubik z Sêdziszowa M³p., zajmuj¹c 94
miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem
3:59,52. Zawodnik ten startowa³ te¿ w Giedlarowej, gdzie zaj¹³ 16 miejsce.
(-)

Szko³y œrednie
Dziewczêta
1. Dorota Grendysa – CKU Rzeszów (zam. Krzywa),
Ch³opcy
1. Henryk Jakubowski – LO Sêdz., 2. Dawid
Siewierski – Krzywa, 3. Mariusz Grendysa –
ZCKU Trzciana.
Bieg otwarty
Kobiety
1. Renata Skomra – Czarna Sêdz., 2. Danuta
Zatorska – Ropczyce.

Fot. J. Maroñ (2)

Sêdz., 46. Karolina Przydzia³ – SP 2 Sêdz., 47.
Karolina Majka – SP 2 Sêdz., 48. Klaudia Marzec – SP 2 Sêdz., 49. Natalia Zawisza – SP 2
Sêdz., 50. Karolina Ziemba – SP 2 Sêdz., 51.
Jowita Stelmach – SP 2 Sêdz.
Klasy IV-VI ch³opcy
1. Arkadiusz Kopala – SP 3 Sêdz., 2. Rafa³ Pas –
SP Czarna Sêdz., 3. Andrzej Pieprzak – SP Góra
Ropczycka, 4. Pawe³ Styczyñski – SP Boreczek,
5. Micha³ Filipek – SP Boreczek, 6. Dawid Przydzia³ – SP Krzywa, 7. Patryk Zaj¹c – SP Czarna,
8. Wojciech K³os – SP Bêdziemyœl, 9. Patryk
Ch³opek – SP Bêdziemyœl, 10. Konrad Przydzia³
– SP Krzywa, 11. Micha³ Hossa – SP 2 Sêdz., 12.
Damian Przydzia³ – SP Boreczek, 13. Sebastian
Filipek – SP Boreczek, 14. Dominik Drozd – SP
2 Sêdz., 15. £ukasz Dziedzic – SP 2 Sêdz., 16.
Mateusz Szczepek – SP 2 Sêdz., 17. Franciszek
Kostka – SP Zagorzyce Górne, 18. Marek Pocz¹tek – SP Boreczek, 19. Mateusz Cyzio – SP
2 Sêdz., 20. Dawid K³usek – SP Krzywa, 21.
Miros³aw Œliwa – SP 3 Sêdz., 22. £ukasz Przydzia³ – SP Wolica Piaskowa, 23. Adam Kyciñski
– SP Czarna Sêdz., 24. Artur Kuc – SP Wolica
Piaskowa, 25. Konrad Goraj – SP Zagorzyce
Górne,
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Gimnazja
Dziewczêta
1. Anna Kocur – GM Sêdz., 2. Sabina Ziobro –
GM Sêdz., 3. Sylwia G³odek – GM Czarna, 4.
Kinga G¹sior – GM Czarna, 5. Joanna Sêd³ak –
GM Czarna, 6. Agnieszka Strzêpek – GM Sêdz.,
7. Wioletta Skarbek – GM Czarna, 8. Justyna
Cyzio – GM Czarna, 9. Marzena Pondo – GM
Sêdz., 10. Beata Sarma – GM Rzeszów, 11. Patrycja Bury – GM Rzeszów, 12. El¿bieta Bury –
GM Sêdz., 13. Paulina Róg – GM Sêdz., 14.
Katarzyna Wszo³ek – GM Sêdz.
Ch³opcy
1. Jakub Kielar – GM Sêdz., 2. Tomasz Ko-

ciuba – GM Sêdz., 3. Bart³omiej Stanek –
GM Czarna, 4. Dawid Siewierski – GM Czarna, 5. Rafa³ Fito³ – GM Czarna, 6. Kamil Ziobro – GM Sêdz., 7. £ukasz Pieprzak – GM
Sêdz., 8. Andrzej Doroba – GM Sêdz., 9.
Pawe³ Majka – GM Czarna, 10. Jacek Pieprzak – GM Zagorzyce Górne, 11. Micha³
Mycek – GM Sêdz., 12. Mariusz Doroba –
GM Sêdz., 13. Bogumi³ £ach – GM Zagorzyce Górne, 14. Mateusz W¹sik – GM Czarna,
15. Tomasz Ostrêga – GM Sêdz., 16. Kamil
Cyzio – GM Czarna, 17. Pawe³ Bajor – GM
Sêdz., 18. Robert G³odek – GM Czarna, 19.
Jakub Krê¿el – GM Sêdz.

Najlepsi gimnazjaliœci.

Fot. A. Œwierad.

Mê¿czyŸni
1. Piotr Kowal – Rzeszów, 2. Tadeusz Rogala –
Rzeszów, 3. Józef Kubik – Sêdziszów M³p., 4.
Grzegorz Wolak – Borek Wlk., 5. Grzegorz Ferfecki – Sêdziszów M³p., 6. Piotr Czeladka – Sêdziszów M³p.
(-)

PUCHAR BURMISTRZA W PI£CE NO¯NEJ
3-31 LIPCA 2005 r.
GRUPA I
1. Juniorzy „LECHIA” Sêdziszów M³p.
2. „SOKÓ£” Krzywa
3. „K£OS” Kawêczyn
4. „PIAST” Wolica Piaskowa
GRUPA II
1. Oldboye „LECHIA” Sêdziszów M³p.
2. „P£OMIEÑ” Zagorzyce
3. „KORONA” Góra Ropczycka
4. „PLON” Klêczany

17 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„SOKÓ£” Krzywa – „PIAST” Wolica Piaskowa (godz. 14.00)
Juniorzy „LECHIA” Sêdziszów M³p. –
„K£OS” Kawêczyn (godz. 15.30)
17 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„P£OMIEÑ” Zagorzyce – „KORONA” Góra
Ropczycka (godz. 17.00)
Oldboye „LECHIA” Sêdziszów M³p. –
„PLON” Klêczany (godz. 18.00)

Terminarz rozgrywek
o „Puchar Burmistrza”
Sêdziszowa M³p.

FINA£Y - 31 LIPCA 2005 r.
STADION MLKS „LECHIA”
Sêdziszów M³p.

3 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„K£OS” Kawêczyn – „PIAST” Wolica Piaskowa (godz. 15.30)
Juniorzy „LECHIA” Sêdziszów M³p. –
„SOKÓ£” Krzywa (godz. 18.00)
3 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„KORONA” Góra Ropczycka – „PLON”
Klêczany (godz. 15.30)
„P£OMIEÑ” Zagorzyce – Oldboye „LECHIA” Sêdziszów M³p. (godz. 18.00)
10 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„PIAST” Wolica Piaskowa – Juniorzy „LECHIA” Sêdziszów M³p. (godz. 15.30)
„SOKÓ£” Krzywa – „K£OS” Kawêczyn
(godz. 18.00)
10 LIPCA 2005 /NIEDZIELA/
„PLON” Klêczany – „P£OMIEÑ” Zagorzyce
(godz. 15.30)
„KORONA” Góra Ropczycka – Oldboye „LECHIA” Sêdziszów M³p.(godz. 18.00)

Godz. 15.00 mecz o III miejsce, II dru¿yny
z poszczególnych miejsc
Godz. 17.30 mecz o I miejsce, I dru¿yny z
poszczególnych miejsc
WYCI¥G Z REGULAMINU:
1. Do turnieju dopuszczeni zostaj¹ zawodnicy, którzy reprezentowali dany klub w
rundzie wiosennej 2005 r. (dotyczy to
równie¿ Juniorów „Lechii” Sêdziszów),
2. W dru¿ynie Oldboye „Lechia” Sêdziszów
wystêpuj¹ zawodnicy ur. w 1970 r. i starsi,
3. W przypadku równej iloœci punktów o
kolejnoœci dru¿yny w tabeli decyduje:
• bezpoœredni pojedynek,
• ró¿nica bramek (zdobyte-stracone),
• iloœæ zdobytych bramek,
• dodatkowy mecz (24 lipca 2005 r.)
4. Zawodnik, który zostanie ukarany czerwon¹ kartk¹ pauzuje jeden mecz.
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Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.

lipiec 2005 r.

Kazimierz Czapka

FRASZKI
IPN
Poprzez wadliwe
„zamki” i „zawory”
Sta³ siê nieszczeln¹
puszk¹ Pandory!
OPOZYCJA
Wszelkie dzia³ania
czyni stale
By zrzuciæ tych
na piedestale.
WALKA POLITYCZNA
Ktoœ bywa „wyciêty”
albo te¿ „skoszony”
W zale¿noœci od tego
z kim jest kojarzony.
CZASY
Mamy takie czasy
teraz – b¹dŸmy szczerzy
¯e wartoœæ cz³owieka
siê pieni¹dzem mierzy!
CHOROBA?
Po pewnym fakcie
od dawien dawna
G³owa siê robi
niepe³nosprawna.
Z prze³yku cofa
z ¿o³¹dka wraca
Niektórzy mówi¹,
¿e mamy... kaca!
Lecz po có¿ mêki te i ofiary,
Wystarczy tylko nie straciæ miary!
REKRUTACJE
Akcje szkolnych rekrutacji
Z takich wzglêdów
te¿ siê ceni,
¿e doœæ liczni bezrobotni
bêd¹ lepiej wykszta³ceni.
15.06.2005.
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