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przeznaczona dla gmin uznanych za powodziowe.

1. Trwaj¹ wakacje. W szko³ach nie ma lekcji i gwaru dzieci, ale nie znaczy to, ¿e nic
siê nie dzieje. Trwaj¹ wiêksze lub mniejsze prace remontowe, dyrektorzy szkó³
zg³osili najpilniejsze prace do wykonania.
Bud¿ety szkó³ pokrywaj¹ koszty materia³ów, robociznê zapewnia Gmina, wysy³aj¹c pracowników interwencyjnych. Tym
sposobem, od kilku lat, prowadzone s¹
remonty, które nie obci¹¿aj¹ a¿ tak bardzo bud¿etów szkó³, a jednoczeœnie
Gmina daje pracê najbardziej potrzebuj¹cym. Wymaga to niestety zaanga¿owania dyrektorów szkó³ w okresie wakacyjnym za co ju¿ dziœ im dziêkujê.
2. Gmina powoli usuwa szkody, spowodowane w infrastrukturze komunalnej
przez dwie powodzie. Zosta³y oszacowane straty (zweryfikowane przez urzêdników Wojewody) i z³o¿ono stosowne wnioski o pomoc finansow¹. Gmina otrzyma³a z ministerstwa pomoc w wysokoœci 60
tys. z³. Pozwoli³o to na wyremontowanie
(po³o¿enie podbudowy i nawierzchni bitumicznej) 770 m drogi w Zagorzycach
na tzw. Ratajówce. Ca³oœæ inwestycji kosztowa³a 137 tys. z³. Jest to, mam nadziejê,
pierwsza transza pieniêdzy rz¹dowych

3. Nowo wyremontowan¹ drog¹ mog¹ ju¿
jeŸdziæ mieszkañcy Wolicy Piaskowej-Za³u¿e. Na odcinku 800 m zosta³ po³o¿ony
t³uczeñ wraz z kliñcem. Wszystko to w
ramach wniosku z³o¿onego do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ca³oœæ
inwestycji kosztowa³a 43 tys. z³., z czego
50% œrodków pozyskano od Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie.

Zniszczeniu uleg³ parkiet w sali widowiskowej, na zapleczu, podmok³y œciany i
drewniane boazerie. Budynek (jak
wszystkie obiekty komunalne) by³ ubezpieczony. W wyniku przeprowadzonych
rozmów z ubezpieczycielem Gminie uda³o siê pozyskaæ kwotê 17 tys. z³. Pieni¹dze
przeznaczone zostan¹ m.in. na remont
zalanego obiektu. Wszystkie prace planuje siê wykonaæ si³ami pracowników interwencyjnych pod nadzorem pracowników Urzêdu.

4. Now¹ drog¹ dojazdow¹ wraz z parkingiem i nowym przepustem mog¹ cieszyæ
siê sportowcy i kibice dru¿yny „Korona”
Góra Ropczycka. W roku ubieg³ym gmina przejê³a nieodp³atnie teren pod drogê od Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
W roku obecnym z odzyskanych p³yt drogowych wytyczono i zbudowano drogê
dojazdow¹. Ca³oœæ kosztowa³a prawie 20
tys. z³, ale rozwi¹zany zosta³ problem bezpiecznego dojazdu do stadionu.

7. Wszyscy widz¹ jak powstaje nowe osiedle mieszkaniowe w Sêdziszowie M³p. w
tzw. „trójk¹cie”. Myœlê, ¿e w roku bie¿¹cym zamieszkaj¹ tam pierwsi nabywcy
dzia³ek. Osiedle jest uzbrojone w wodê.
W chwili obecnej przekazany zosta³ plac
budowy pod kanalizacjê sanitarn¹. Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ bêdzie 209 tys.
z³. Gmina bierze na to zadanie po¿yczkê
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska.

5. A skoro mowa o stadionie. Po ostatniej
powodzi, a tu¿ przed festynem koñcz¹cym Dni Sêdziszowa, zniszczeniu uleg³a
k³adka dla pieszych prowadz¹ca na stadion „Lechii” od ul. Polnej. Dziœ mo¿na
ju¿ spacerowaæ, id¹c nowo odbudowan¹
k³adk¹. Zosta³a osadzona na solidnych
przyczó³kach, podniesiona do góry, zabezpieczona nowymi barierkami. Ca³oœæ prac
remontowych kosztowa³a gminê 17 tys. z³.

8. I jeszcze jedna inwestycja kanalizacyjna.
Tym razem to du¿e zadanie – kanalizacja Sêdziszowa-Rêdziny od ul. Kolbuszowskiej a¿ po ul. Dzia³kow¹. Na tym
etapie kanalizacji wybudowanych zostanie 22 km ruroci¹gu grawitacyjnego i
t³ocznego, 8 przepompowni i przy³¹czonych zostanie 260 gospodarstw indywidualnych. Inwestycja, kosztuj¹ca ponad
2,4 mln z³, zostanie zakoñczona nie póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia 2006 r. Wy³oniony
z przetargu wykonawca wejdzie na teren
budowy po 25 lipca br. Wszystkich mieszkañców Rêdzin proszê o wyrozumia³oœæ.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

6. I jeszcze jeden remont bêd¹cy wynikiem
powodzi. Wezbrana Tuszymka zala³a
budynek OSP w Rudzie. Woda siêga³a
okien. Stra¿acy uratowali sprzêt. Nie byli
jednak w stanie zagrodziæ drogi wodzie.

Zarz¹d Miejsko-Gminny
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Sêdziszowie M³p.

zaprasza
na zawody
spor
towo-po¿ar
nicze
sportowo-po¿ar
towo-po¿arnicze
które odbêd¹ siê
31 lipca 2005 rr..
(niedziela)
o godz. 13.00
na stadionie sportowym
w Zagorzycach Dln.
2

Puchar Burmistrza
w pi³ce no¿nej
Fina³y
31 lipca 2005 rr..

Stadion MLKS Lechia Sêdziszów M³p.
godz. 15.00
mecz o III miejsce
Juniorzy Lechia Sêdziszów M³p. – Plon Klêczany
godz. 17.30
mecz o I miejsce
Piast W
olica Piaskowa – Korona Góra Ropczycka
Wolica

Zapraszamy
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Zakoñczyliœmy publikacjê rozmów z so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli. Od bie¿¹cego numeru goœciæ bêdziemy na ³amach Biuletynu przedsiêbiorców z Sêdziszowa M³p. i okolicy.
Zapraszamy do lektury.
Jakie by³y pocz¹tki firmy Vertipol?
Pocz¹tki by³y bardzo trudne. Na prze³omie lat 1992/93 uda³o mi siê dostaæ do firmy,
w której zajmowa³em siê spisywaniem klientów chêtnych na monta¿ ¿aluzji poziomych.
Ta firma nadal istnieje, ale w momencie, kiedy za¿¹dano ode mnie, abym zaj¹³ siê równie¿ monta¿em ¿aluzji, postanowi³em przejœæ
na w³asny rozrachunek. Zarejestrowa³em firmê, zajmuj¹c¹ siê monta¿em ¿aluzji poziomych – wtedy tylko takie by³y znane.
W 1995 roku zacz¹³em produkcjê ¿aluzji pionowych, a rok póŸniej ¿aluzji poziomych. Produkcja odbywa³a siê w wynajêtych
pomieszczeniach w Rzeszowie.
W 1997 roku zaadaptowa³em nieu¿ywanie pomieszczenia u teœcia, na Wolicy Piaskowej, gdzie wówczas mieszka³em i tam
przenios³em ca³¹ dzia³alnoœæ. Wtedy te¿ do
asortymentu wyrobów wprowadzi³em rolety zewnêtrzne aluminiowe, bramy rolowane gara¿owe i rolety materia³owe.
W 2003 roku przeprowadziliœmy siê do
nowego budynku. Od tego czasu poszerzyliœmy ofertê o moskitiery, od niedawna produkujemy te¿ bramy gara¿owe segmentowe. Tych produktów jest tak wiele, ¿e gdy
przychodzi klient, to muszê siê czasem chwilê
zastanowiæ, ¿eby niczego nie pomin¹æ.
Ile osób zatrudnia Vertipol?
Firma zatrudnia 20 osób – 17 na sta³e, a
3 osoby na czas okreœlony.
Czy trzeba posiadaæ jakieœ szczególne
umiejêtnoœci, ¿eby pracowaæ przy produkcji ¿aluzji i rolet?
Nie, nie trzeba ¿adnych specjalnych
umiejêtnoœci. Wystarcz¹ chêci, a wtedy
wszystkiego mo¿na siê nauczyæ. Mniej wiêcej ju¿ po miesi¹cu widaæ, kto siê nadaje do
tej pracy.
Jakie maszyny s¹ potrzebne do takiej
produkcji?
Praktycznie ca³y park maszynowy zosta³
wymieniony na nowy. Czêœæ œrodków uda³o
siê pozyskaæ z unijnego funduszu PHARE.
W tej chwili czekam na œrodki z funduszu
„Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw”.
W tym roku kupiliœmy dwie nowe maszyny do produkcji rolet materia³owych i zestaw do sk³adania ¿aluzji poziomych. By³ to
dodatkowy osprzêt: odwijarka do taœmy i
sk³adarka do ¿aluzji, bowiem rok wczeœniej
zosta³ zakupiony ca³y automat do produkcji ¿aluzji poziomych.
Kupiliœmy te¿ pi³y do przecinania paneli
stalowych, nitownicê pneumatyczn¹.
Kto jest odbiorc¹ waszej produkcji?
Odbiorcami s¹ w wiêkszoœci firmy jedno-, dwu-, trzyosobowe, zajmuj¹ce siê monta¿em ¿aluzji. Nieliczne posiadaj¹ w ofercie
te¿ jakiœ w³asny wyrób. Sprzedajemy na nasz
lokalny rynek, który jest bardzo ch³onny.
Sprzedawaliœmy te¿ nieco wyrobów na S³o-

Firma „Vertipol” zosta³a za³o¿ona w 1994 roku. Specjalizuje siê w produkcji wszelkiego
rodzaju systemów zaciemniania i zabezpieczania wnêtrz, takich jak: ¿aluzje poziome i
pionowe, rolety tekstylne, siatki przeciw owadom, rolety zewnêtrzne, markizy, bramy rolowane itp.
Siedziba firmy mieœci siê w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Rêdziny 19a.
Dziesiêcioletnie doœwiadczenie i ci¹g³y rozwój firmy gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ i niezawodnoœæ produktów.

wacjê. Zg³aszaj¹ siê kontrahenci, którzy chc¹
wywoziæ nasze wyroby na Zachód, ale zdarza siê, ¿e s¹ s³abo zorientowani w bran¿y,
dlatego bazujemy na odbiorcach, którzy w
ci¹gu lat wspó³pracy z nami wykszta³cili sobie dobry wizerunek.
A w Sêdziszowie mo¿na kupiæ wasze wyroby?
Zapraszamy do naszej siedziby, ul. Rêdziny 19a, nie tylko firmy, ale te¿ indywidualnych odbiorców, których zreszt¹ mamy
coraz wiêcej. Mamy stronê internetow¹
http://vertipol.fm.interia.pl , s¹ tam zdjêcia, opis techniczny wyrobów.
Jakie plany ma Pan wobec firmy w najbli¿szym czasie?
W tej chwili jestem zablokowany, je¿eli
chodzi o rozszerzenie dzia³alnoœci, bowiem
budynek, o którym s¹dzi³em, ¿e mi wystar-

Tak powstaj¹ rolety tekstylne.

czy na minimum dziesiêæ lat, ju¿ jest za ciasny. Mam w planach rozbudowê firmy. Projekt dobudówki jest ju¿ przygotowany, jestem na etapie uzyskiwania decyzji, warunków zabudowy.
Czyli firma siê rozwija i perspektywy
przed ni¹ dobre?
Tak, perspektywy s¹, pomys³ów mi nie
brakuje, finansowo te¿ firma stoi dobrze, w
ostatnich trzech latach uzyska³a obroty rzêdu 4-5 mln rocznie. Nie jesteœmy w stanie w
tej chwili powiêkszyæ obrotów, bo nasza
powierzchnia produkcyjna jest zbyt ma³a.
Myœlê, ¿e gdy powierzchnia zak³adu siê powiêkszy, bêdzie mo¿liwy te¿ wzrost obrotów
i to spory.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Fot. B. Czapka (2)
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Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. ostatnie posiedzenie przed wakacyjn¹ przerw¹ odby³a
w dniu 14 lipca br. £¹cznie przyjêto dziesiêæ uchwa³.

1. Uchwa³a w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
Dokonano zmiany polegaj¹cej na po³¹czeniu trzech zadañ inwestycyjnych (budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, budowa kanalizacji sanitarnej w
Górze Ropczyckiej, budowa kanalizacji
sanitarnej w Wolicy £ugowej) w jedno
du¿e zadanie o nazwie „Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów M³p. w miejscowoœci Wolica Piaskowa, Wolica £ugowa, Góra Ropczycka”.
Takie rozwi¹zanie pozwoli zg³osiæ tê inwestycjê o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach
dzia³ania 1.2 „Infrastruktura ochrony
œrodowiska” Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
gdzie przyjmowane s¹ zadania, których
wartoœæ przekracza 1 mln EURO.
W wieloletnim programie inwestycyjnym
wprowadzono równie¿ nowe zadanie
„Modernizacja MGOK w Sêdziszowie
M³p. jako czynnik stymuluj¹cy rozwój kulturalny regionu”, w zwi¹zku ze z³o¿eniem
wniosku do dzia³ania 3.2 „Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji” w ramach
ZPORR.
2. Uchwa³a w sprawie zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji o wartoœci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie Gminy na 2005 r.
Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ ponad kwoty okreœlone w bud¿ecie gminy na 2005 r. na nastêpuj¹ce
inwestycje:
a) rozbudowa gminnej oczyszczalni œcieków – 4.100.000 z³, przetarg odbêdzie
siê na prze³omie lipca/sierpnia br., istnieje du¿a szansa dofinansowania tej
inwestycji ze œrodków UE,
b) budowa sieci wodoci¹gowej w Zagorzycach (III etap) – 1.252.000 z³, przetarg zaplanowano na pocz¹tek paŸdziernika br.,
c) przebudowa Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. – 1.500.000 z³, pod koniec sierpnia br. zostanie przeprowadzony przetarg, planuje siê w tym
roku wykonanie robót do kwoty
150.000 z³.
Wszystkie te zadania zostan¹ rozpoczête
z bud¿etu 2005 r. a ich kontynuacja bê-
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dzie realizowana w roku nastêpnym,
uchwa³a ta nie wp³ynie w ¿aden sposób
na zwiêkszenie zad³u¿enia gminy.
3. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w Narodowym Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Po raz pierwszy gmina zaci¹ga po¿yczkê
w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000 z³. Jest ona udzielana na preferencyjnych warunkach. Je¿eli inwestycja – w tym przypadku budowa kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p.-Rêdziny – bêdzie zakoñczona zgodnie z planem do koñca wrzeœnia 2006 r.,
to zostanie umorzone 41% po¿yczki,
oprocentowanie jest bardzo niskie i wynosi 0,5% w skali roku.
4. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Rada postanowi³a o zaci¹gniêciu po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 136.000 z³ na budowê
kanalizacji sanitarnej na tzw. „trójk¹cie”
pomiêdzy ul. Weso³¹, Wêglowskiego i
drog¹ E-40. Po¿yczka ta jest udzielana
na korzystnych warunkach, po spe³nieniu odpowiednich wymagañ, umorzeniu
podlega 15% jej wartoœci.
Ca³a inwestycja ma kosztowaæ 209.268,60
z³, a przetarg na wykonawstwo wygra³a
firma „Santex” z Sêdziszowa M³p. Oprócz
po¿yczki zadanie to ma byæ finansowane
z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz z bud¿etu w³asnego gminy.
5. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Ropczycach z przeznaczeniem na inwestycje
drogowe:
a) odnowa nawierzchni drogi do Cierpisza – 80.000 z³.,
b) przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Sêdziszowie M³p. – 30.000
z³,
c) przebudowa skrzy¿owania ulic: Weso³a, Wêglowskiego, 3-go Maja, Fabryczna w Sêdziszowie M³p. wraz z budow¹
sygnalizacji œwietlnej – 40.000 z³.

6. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2005 r.
Zwiêkszono wydatki bud¿etu z przeznaczeniem na:
a) remont Domu Stra¿aka w Rudzie po
powodzi w marcu br. – 17.029 z³.,
(œrodki uzyskane z firmy ubezpieczeniowej),
b) rozbudowê kanalizacji sanitarnej w
Sêdziszowie M³p.-Rêdziny – 360.000 z³.
7. Uchwa³a w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sêdziszów M³p.
W Planie Rozwoju Lokalnego dokonano
zmian w nazewnictwie niektórych inwestycji, dotyczy to przede wszystkim budowy kanalizacji w Wolicy Piaskowej, Wolicy
£ugowej, Góry Ropczyckiej oraz modernizacji Domu Kultury w Sêdziszowie M³p.
8. Uchwa³a w sprawie zmian w podziale
gminy na sta³e obwody g³osowania.
Do sta³ych obwodów g³osowania dopisano ulice, które powsta³y w mieœcie w ostatnim czasie. Ulicê Jagielloñsk¹ przypisano do obwodu Nr 1, ul. Spacerow¹ do
obwodu Nr 3, a do obwodu Nr 4 ulice:
Jab³onowskich, Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich, Potockich, Odrow¹¿ów, Starzeñskich i Tarnowskich.
9. Uchwa³a w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów g³osowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w
wyborach Prezydenta RP.
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi na 25 wrzeœnia br. wyborami do Sejmu i do Senatu
RP oraz zaplanowanymi na 9 paŸdziernika br. wyborami Prezydenta RP, Rada
Miejska postanowi³a o utworzeniu dodatkowych obwodów g³osowania w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Rudzie oraz w szpitalu w Sêdziszowie M³p. Obowi¹zek utworzenia tych obwodów wynika z ordynacji
wyborczej, poniewa¿ zarówno w DPS-ie
jak i w szpitalu w dniu wyborów bêdzie
przebywaæ co najmniej 50 wyborców.
10.Uchwa³a w sprawie zaopiniowania raportu dotycz¹cego wp³ywu planowanej przebudowy drogi krajowej nr 4.
Rada pozytywnie zaopiniowa³a raport w
sprawie oceny wp³ywu planowanej przebudowy drogi nr 4 (E-40) na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roœlin i zwierz¹t. Z wnioskiem w tej sprawie za poœrednictwem Wojewody Podkarpackiego
wyst¹pi³a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Modernizacja drogi
nr 4 (E-40) na odcinku od £añcuta do
Machowej ma polegaæ na wymianie nawierzchni, przebudowie skrzy¿owañ, remoncie chodników w pasie drogowym,
umocnieniu rowów, wykonaniu nowego
oznakowania, wycince kilkudziesiêciu
drzew. Prace te nie bêd¹ mia³y jednak
szkodliwego oddzia³ywania na siedliska
przyrodnicze ujête w obszarze Natura
2000.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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Rozpoczê³y siê prace przy wykonaniu kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami na tzw. „trójk¹cie”,
czyli nowo powsta³ym osiedlu, umiejscowionym przy
zbiegu ulic Wêglowskiego i Weso³ej. Przetarg rozstrzygniêto w dniu 21 czerwca, wykonawc¹, który z³o¿y³ najlepsz¹ ofertê okaza³a siê byæ firma „SANTEX” – Kazimierz Czapka z Sêdziszowa M³p. Koszt zwi¹zany z budow¹ kanalizacji sanitarnej wyniesie 209 268,60 z³.

W dniu 8 lipca na nowo zosta³a oddana do u¿ytku
k³adka na stadion KS „Lechia” w Sêdziszowie M³p. PowódŸ z 10 czerwca przewróci³a k³adkê i ca³kowicie uniemo¿liwi³a dojœcie na stadion od ulicy Polnej. Obecnie
k³adka podniesiona jest o ok. 1,5 m i posadowiona na
nowych podporach. Wykonawc¹ by³ Zak³ad Budowlano Regulacyjny i Melioracyjny z Ropczyc – Stanis³aw
Pociask, koszt przedsiêwziêcia to 17 300,00 z³
Trwaj¹ prace remontowe przy budynku domu stra¿aka w Rudzie. W czasie ostatniej powodzi budynek zosta³ zalany do wysokoœci okien, obecnie trwa wymiana posadzek i naprawa spêkanych
œcian.

Dojazd do stadionu w Górze Ropczyckiej by³ do tej pory bardzo utrudniony, droga by³a bardzo w¹ska i czêœciowo prowadzi³a
przez prywatn¹ posesjê. W zwi¹zku w tym powsta³a koncepcja dojazdu od strony gospodarstwa rolnego i stacji paliw. Wykonawc¹
nowej drogi by³ Zak³ad Handlowo-Us³ugowy, Gra¿yna Madeja z
Ma³ej. Nowa droga zosta³a wykonana z p³yt drogowych, dodatkowo wykonano parking i przepust.
Przy wykorzystaniu œrodków z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wykonano remont drogi Wolica Piaskowa-Za³u¿e. Remont,
polegaj¹cy na wykonaniu podbudowy i robót ziemnych, zrealizowa³ Zak³ad Handlowo-Us³ugowy, Gra¿yna Madeja z Ma³ej. Za kwotê 42 738,62 z³ wyremontowano 800 mb drogi. Fundusz dofinansowa³ inwestycjê w kwocie 20 000,00 z³.
Tekst i fot. Grzegorz Wrona
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Od

1 wrzeœnia 2005 r. sporo
zmian w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych. Wyp³atê
œwiadczeñ rodzinnych oraz dodatków do
zasi³ku rodzinnego dla kolejnych kategorii
œwiadczeniobiorców przejmuje Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej.
Po œwiadczenia rodzinne do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej powinny siê zg³osiæ osoby
pobieraj¹ce œwiadczenia w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz w Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, osoby pracuj¹ce
w zak³adach zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 20
pracowników, a tak¿e osoby, których dzieci
ucz¹ siê w szkole ponadgimnazjalnej poza
miejscem zamieszkania oraz osoby, które wychowuj¹ troje i wiêcej dzieci uprawnionych do zasi³ku rodzinnego.
Nie ulega zmianie kwota dochodu uprawniaj¹cego do otrzymywania œwiadczeñ rodzinnych wraz z dodatkami i wynosi ona nadal
504 z³ na osobê, a w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci wynosi 583 z³ na
osobê w rodzinie.
W nowym okresie zasi³kowym nie uleg³a równie¿ zmianie wysokoœæ zasi³ku rodzinnego i wynosi:
– 43 z³ na pierwsze i kolejne dziecko
– 53 z³ na trzecie dziecko
– 66 z³ czwarte i kolejne
dziecko
Równie¿ bez zmian
pozostaj¹ wysokoœci dodatków do zasi³ku rodzinnego i tak z tytu³u:
1. urodzenia dziecka 500 z³
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400z³
3. z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego:
- 50 z³ na dziecko do ukoñczenia 5 roku
¿ycia
- 70 z³ na dziecko powy¿ej 5 roku ¿ycia
do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
4. rozpoczêcia roku szkolnego 90 z³
5. podjêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
- 40 z³ na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z dojazdem
- 80 z³ na czêœciowe pokrycie wydatków
zwi¹zanych z zamieszkaniem w miejscowoœci w której znajduje siê siedziba szko³y
Nowym dodatkiem jest dodatek z tytu³u
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przez rodzinê wielodzietn¹ rozumie siê
tak¹ rodzinê, w której wychowuje siê troje
lub wiêcej dzieci, maj¹cych prawo do zasi³ku
rodzinnego. Przys³uguje on ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka
i wynosi 50 z³ na ka¿de trzecie i kolejne dziec-
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ko uprawnione do zasi³ku rodzinnego.
Najwa¿niejsza zmiana dotyczy samotnych rodziców. Mo¿liwoœæ otrzymania
wsparcia ze strony pañstwa uzale¿niona jest
od tego czy osoba staraj¹ca siê o pomoc
wyst¹pi³a do s¹du i ma zas¹dzone alimenty
od drugiego z rodziców dziecka, chyba ¿e
istniej¹ obiektywne przes³anki uniemo¿liwiaj¹ce uzyskanie takiego wyroku.
Dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci ustawodawca przewidzia³ dwie formy
wsparcia, a mianowicie: dodatek z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka oraz zaliczkê alimentacyjn¹.
Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka otrzyma osoba, która nie ma zas¹-

czenia przez dziecko 18 lat, a jeœli siê uczy w
szkole lub szkole wy¿szej do ukoñczenia 24
roku ¿ycia, maj¹cej zas¹dzone alimenty ale
ich nie otrzymuj¹cej.
Prawo do zaliczki alimentacyjnej maj¹
osoby, których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 583 z³.
Istotna w tym rodzaju œwiadczenia jest
wysokoœæ zas¹dzonych alimentów, poniewa¿
wysokoœæ zaliczki alimentacyjnej ustala siê w
wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy zas¹dzonymi a
otrzymywanymi alimentami. Nie mo¿e to byæ
jednak wiêcej ni¿ 170 z³ na dziecko i odpowiednio 250 z³ na dziecko niepe³nosprawne,
jeœli w rodzinie jest nie wiêcej ni¿ dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,

dzonych alimentów z
przyczyn od niej niezale¿nych, a mianowicie
kiedy ojciec dziecka nie
¿yje, jest nieznany lub
powództwo o ustalenie alimentów zosta³o
oddalone.
Dodatek ten przys³uguje równie¿ osobie ucz¹cej siê jeœli
oboje rodzice nie ¿yj¹,
b¹dŸ osoba ta ma zas¹dzone alimenty od
obojga rodziców
przed osi¹gniêciem
pe³noletnioœci.
W wyj¹tkowych
przypadkach dodatek
ten przys³uguje osobie
pozostaj¹cej w zwi¹zku ma³¿eñskim jeœli ma³¿onek jest ubezw³asnowolniony, pozbawiony
w³adzy rodzicielskiej b¹dŸ przebywa w areszcie lub wiêzieniu powy¿ej trzech miesiêcy a
dzieci nie maj¹ zas¹dzonych alimentów.
Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka wynosi 170 z³ na dziecko, nie
wiêcej ni¿ 340 z³ na wszystkie dzieci i 250 z³
na dziecko niepe³nosprawne, nie wiêcej ni¿
500 z³ w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest wiêcej dzieci.
W przypadku gdy dochód w rodzinie
jest ni¿szy ni¿ 252 z³ na osobê i 291,50z³ na
osobê w rodzinie z dzieckiem niepe³nosprawnym, dodatek podnosi siê o 50 z³ na
ka¿de dziecko nie wiêcej ni¿ 100 z³.
Drugim rodzajem wsparcia dla rodziców
samotnie wychowuj¹cych dzieci jest zaliczka alimentacyjna, która bêdzie wyp³acana
w przypadku gdy osoba zobowi¹zana do
alimentacji nie wywi¹zuje siê z tego obowi¹zku i prowadzona egzekucja komornicza jest
bezskuteczna.
Zaliczka alimentacyjna przys³uguje osobie samotnie wychowuj¹cej dzieci do ukoñ-

a w przypadku gdy w rodzinie jest troje lub
wiêcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej, wysokoœæ zaliczki alimentacyjnej jest ni¿sza – wynosi 120 z³, a 170 z³ w przypadku dziecka niepe³nosprawnego.
Dla rodzin o najni¿szych dochodach przewidziane s¹ wy¿sze kwoty zaliczki alimentacyjnej. W przypadku gdy dochód w rodzinie nie
przekracza kwoty 291,50 z³ na osobê, zaliczka
alimentacyjna przys³uguje do wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy zas¹dzonymi a otrzymywanymi
alimentami,niewiêcejjednakni¿300z³nadziecko i 380 z³ na dziecko niepe³nosprawne, gdy w
rodzinie jest nie wiêcej ni¿ dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej i 250 z³ na
dziecko i 300 z³ na dziecko niepe³nosprawne,
gdy w rodzinie jest troje lub wiêcej dzieci
uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.
Równie¿ istotne zmiany nast¹pi¹ w postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych. Podstawow¹ zmian¹ jest to, ¿e do egzekucji œwiadczenia w³¹cza siê organ samorz¹du gminnego, który jest zobowi¹zany do
œcis³ej wspó³pracy z komornikami oraz przekazywania wszystkich informacji mog¹cych
pomóc w egzekucji.
W nowym okresie zasi³kowym weryfikacja prawa do œwiadczeñ rodzinnych nast¹pi
w trakcie okresu zasi³kowego. Wszystkie osoby korzystaj¹ce ze œwiadczeñ rodzinnych
bêd¹ musia³y z³o¿yæ do 15 marca 2006 roku
oœwiadczenie o dochodach za 2005 rok.
Oœwiadczenia te bêd¹ sprawdzane w Urzêdzie Skarbowym, który przeœle bezpoœrednio p³atnikowi œwiadczeñ rodzinnych zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów osób
korzystaj¹cych ze wsparcia. Wszystkie osoby maj¹ce prawo do œwiadczeñ rodzinnych
powinny zg³aszaæ siê w Miejsko-Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej pok. nr 1, w
celu z³o¿enia wniosku wraz z pe³n¹ dokumentacj¹. Informacje o œwiadczeniach rodzinnych i przys³uguj¹cych dodatkach mo¿na uzyskaæ pod numerem tel. 22 26 893.
Opracowa³a Ewa Bartkowicz
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ROZWÓJ GOSPODARCZY
Ø Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetarg nieograniczony na „Wykonanie przebudowy budynku Internatu w Ropczycach
przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych”. Jako najkorzystniejsza przyjêta zosta³a oferta Przedsiêbiorstwa Budowlanego „PROFBUD” Sp. z o. o. ul. Baczyñskiego 9 z Rzeszowa.
WYDZIA£ DRÓG
Ø Dziêki staraniom Zarz¹du Powiatu – Minister Infrastruktury przyzna³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego kwotê
650.000,00 z³ ze œrodków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Budowa ci¹gu obwodnicy na drogach
powiatowych Krzywa – Cierpisz
– Ruda – Ocieka”. Obecnie uruchomione zosta³y procedury
przetargowe w tym zakresie.
Ø Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetargi nieograniczone na:
§Koszenie poboczy w ci¹gu
dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Wykonawc¹ robót zosta³a Firma HandlowoUs³ugowa „ROLMASZ” Kazimierz Smolak z Kamionki.
§Odnowê nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej Ocieka – Kamionka. Wykonawc¹ robót jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa.
Planowany zakres robót odnowy nawierzchni obejmuje odcinek 1 300 metrów d³ugoœci.
Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ przetargi nieograniczone na:
§Wykonanie remontu i przebudowy
zniszczonych przepustów w ci¹gu nastêpuj¹cych dróg powiatowych:
- Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole Skrz. w m. Zagorzyce,
- Wola Ociecka – Blizna w m. Blizna,
- ¯d¿ary – Witkowice w m. ¯d¿ary.
§Zlecone zosta³y prace zwi¹zane z wykonaniem umocnieñ poboczy i skarp w
ci¹gu drogi powiatowej Lubzina – Okonin w m. Okonin zniszczonych w wyniku lokalnego oberwania chmury w
dniu 10 czerwca 2005 r.
§Trwaj¹ prace zwi¹zane z opracowaniem
kompletnej dokumentacji projektowej
oraz studium wykonalnoœci na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Dêbica – Wielopole Skrz. na d³ugoœci 6224 m.
EDUKACJA, SPORT, TURYSTYKA
Ø Zarz¹d Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego powo³a³ Komisjê Egzaminacyjn¹ do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans
na stopieñ nauczyciela mianowanego.
Ø Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs na Dyrektora Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w Ropczycach.
Ø 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.
Ø Zarz¹d Powiatu podpisa³ porozumienie
z samorz¹dem województwa podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy w
organizacji Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorz¹dowi
województwa podkarpackiego. Uchwa³¹
Nr 195/3097/05 Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dniem 1
lipca 2005 roku nominacjê na p.o. Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Jê-

zyków Obcych w Ropczycach otrzyma³a
Pani Gra¿yna Raschka.
Ø Podczas sesji w dniu 22 czerwca 2005
roku Rada Powiatu ustali³a plan sieci szkó³
ponadgimnazjalnych w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim, obejmuj¹cy:
1. Zespó³ Szkó³ im. ks. dr Jana Zwierza w
Ropczycach, ul. Mickiewicza 14, w sk³ad
którego wchodz¹:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce Sportowe w
Ropczycach,
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 w
Ropczycach,
- Liceum Profilowane Nr 1 w Ropczycach,
- Technikum Nr 1 w Ropczycach,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 1 w Ropczycach,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 1 dla Doros³ych w Ropczycach,
- Szko³a Policealna Nr 1 w Ropczycach,
- Szko³a Policealna Nr 1 dla Doros³ych w
Ropczycach.
2. Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych im.
Wincentego Witosa w Ropczycach, ul.
Mickiewicza 13, w sk³ad którego
wchodz¹;
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2 w
Ropczycach,
- Liceum Profilowane Nr 2 w Ropczycach,
- Technikum Nr 2 w Ropczycach,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 2 w Ropczycach,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych Nr 2 w Ropczycach,
- Szko³a Policealna Nr 2 w Ropczycach,
- Szko³a Policealna Nr 2 dla Doros³ych w
Ropczycach.
3. Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sêdziszowie
M³p., ul. Wyspiañskiego 2, w sk³ad którego wchodz¹:

- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1 w
Sêdziszowie M³p.,
- Liceum Profilowane Nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- Technikum Nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych Nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- Szko³a Policealna Nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- Szko³a Policealna Nr 1 dla Doros³ych w
Sêdziszowie M³p.
4. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12.
5. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p., ul. Fabryczna 5.
6. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, ul. Wyszyñskiego 14, w sk³ad którego wchodz¹:
- Szko³a Podstawowa Nr 4 Specjalna w
Ropczycach,
- Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Ropczycach,
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 3 Specjalna w Ropczycach,
- Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do
Pracy Nr 1 w Ropczycach.
PROMOCJA
Ø W trakcie przygotowania jest sponsorowany przez firmy z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego Informator wraz z
map¹ powiatu. Zawarte w nim bêd¹ informacje dotycz¹ce bazy turystycznej
oraz zaprezentowane walory turystyczno-krajobrazowe.
Ø 27 czerwca br. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach odby³ siê wyk³ad, który
przeprowadzi³ Dyrektor Regionalnego
Centrum Informacji Europejskiej
w Rzeszowie Bart³omiej Gêbarowski. Tematem wyk³adu by³y: „Projekty modelowe
czyli dobre praktyki w Polsce oraz wskazówki
instytucji zarz¹dzaj¹cej”.
Wyk³ad cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wœród przedstawicieli samorz¹dów
terytorialnych.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI
Ø Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzeda¿ piêciu dzia³ek po³o¿onych w obrêbie Ropczyce-Witkowice I przy ul. Pa³acowej, z
przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Pozosta³e dzia³ki na nowopowstaj¹cym osiedlu „Pod Pa³acem” oczekuj¹
na dalszych nabywców. Zapraszamy.
Ø Zarz¹d Powiatu ustali³ stawki czynszu za lokale mieszkalne, stanowi¹ce w³asnoœæ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Za 1 m2
powierzchni u¿ytkowej, w lokalach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
powiatu, ustalona zosta³a miesiêczna stawka bazowa wysokoœci 1,72 z³otych za m. kw.
powierzchni u¿ytkowej. Powy¿sze stawki
obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 wrzeœnia 2005 r.
Ø Na wniosek Dyrektora Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych w Ropczycach, Zarz¹d Powiatu przeznaczy³ do oddania w trwa³y zarz¹d ZSA-T na czas nieoznaczony nieruchomoœci oznaczone w ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr 314, 315, 830, 831/1, 831/2,
832, 841/1, 958/3, 1538/3, 1538/4 po³o¿one w obrêbie Ropczyce-Witkowice.
Inf. w³asna
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W szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wydawane s¹ druki wniosków o przyznanie stypendium finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków Bud¿etu Pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dzia³ania 2.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006. Do wniosku do³¹czone jest pouczenie, kto mo¿e ubiegaæ siê o stypendium i w jaki
sposób dokumentowaæ dochody rodziny.
Odpowiednie wnioski o stypendium dla studentów, w ramach
takiego samego dzia³ania, s¹ do pobrania w budynku Starostwa
Powiatowego w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej 5, pokój 309,
w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.
Uczniowie i studenci mog¹ wnioski oraz regulaminy stypendium pobraæ ze strony www.powiat.ropczyce.rze.pl, w zak³adce „Aktualnoœci/Stypendia”. Ostateczny termin sk³adania wniosków up³ywa 26 sierpnia 2005 r.
Stanis³aw D¹broœ

ZARZ¥D POWIA
TU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO
POWIATU
og³asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach
1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba,
która spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym,
2) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,
3) ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia
podyplomowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4) posiada co najmniej piêcioletni sta¿
pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿
pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
5) w okresie piêciu lat bezpoœrednio
przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyska³a co najmniej
dobr¹ ocenê pracy w szkole, a w
przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywn¹ ocenê pracy w
okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpoœrednio po ustaniu zatrudnienia w
szkole wy¿szej, albo w okresie roku
bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego,
6) posiada zaœwiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nie toczy siê
przeciwko niej postêpowanie dyscyplinarne,
8) nie by³a karana za przestêpstwo po-
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9)

pe³nione umyœlnie oraz nie toczy
siê przeciwko niej postêpowanie
karne,
nie by³a karana zakazem pe³nienia
funkcji kierowniczych zwi¹zanych
z dysponowaniem œrodkami publicznymi, o którym mowa w art.
147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.

2. Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki,
2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy
zawodowej oraz zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce sta¿ pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, lub sta¿ pracy dydaktycznej – w
przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia,
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo
zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹,
5) ocenê pracy, o której mowa w § 1
pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek,
6) zaœwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,
oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne,
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany za przestêpstwo pope³nione umyœlnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o którym mowa w art. 147 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych,
10) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a
zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
7)

3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych
kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach” w terminie do dnia
12 sierpnia 2005 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.
O zachowaniu terminu z³o¿enia oferty decyduje data wp³ywu do Starostwa
Powiatowego w Ropczycach.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez Zarz¹d Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie
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Sprawdzian szóstoklasistów
– wybrane gminy województwa
podkarpackiego (œr.29,43)

W kwietniu szóstoklasiœci przyst¹pili do sprawdzianu, badaj¹cego efekty szeœcioletniej
pracy uczniów i ich nauczycieli. W maju egzamin zdawali uczniowie ostatnich klas gimnazjów. W ich wypadku wynik egzaminu decydowa³ o przyjêciu do wybranej szko³y œredniej.
Sprawdzian szóstoklasistów
– powiat ropczycko-sêdziszowski
(œr.28,27)

Poni¿sze tabele prezentuj¹ wyniki, osi¹gniête przez uczniów szkó³ z terenu gminy,
powiatu i wybranych gmin województwa. Ich
analiza pozwala wy³oniæ szko³y, które znalaz³y sposób na efektywne nauczanie.
Celem egzaminów nie jest wywo³ywanie
rywalizacji, warto jednak pokusiæ siê o u³o¿enie klasyfikacji szkó³. Dla najlepszych, miejsce
w czo³ówce bêdzie na pewno powodem do
satysfakcji, a dla tych, którzy w tym roku wypadli s³abiej i odszukaj¹ siê u do³u tabeli – niech
bêdzie to bodŸcem do wytê¿onej pracy.
Wœród 159 gmin w województwie, gmina Sêdziszów M³p. ze œredni¹ 29,00 pkt. ze
sprawdzianu szóstoklasistów, plasuje siê na
77 pozycji. Nie jest to wynik, który móg³by
zadowoliæ.
Zdecydowanie lepiej jest natomiast w
klasyfikacji, uwzglêdniaj¹cej wynik egzaminu gimnazjalnego. Tu gmina Sêdziszów plasuje siê na pozycji 26.
Sprawdzian szóstoklasistów
– gmina Sêdziszów M³p. (œr.29,0)

Egzamin gimnazjalny – gmina Sêdziszów M³p. (œr.60,23)

Najwy¿sze wyniki uzyskali: 96 pkt. – Agnieszka Twardowska (GM Sêdziszów M³p.); 95
pkt. – Janusz Toton (GM Zagorzyce Grn.); 94 pkt. – Wioletta Kozak (GM Czarna), Barbara
Wytrwa³, Tomasz Kieruczenko (GM Sêdziszów M³p.).
Egzamin gimnazjalny – powiat ropczycko-sêdziszowski (œr.56,59)

Egzamin gimnazjalny – wybrane gminy województwa podkarpackiego

Spoœród uczniów z terenu naszej gminy,
najwy¿sze wyniki uzyskali:40 pkt.(komplet)
– Patrycja Dorak (Wolica Piaskowa), Aleksandra Krê¿el i Paulina Maroñ (SP 2 Sêdziszów M³p.), Jakub Wiktor (Krzywa), Elpidiusz Wszo³ek (Góra Ropczycka); 39 pkt. –
Dawid Przydzia³ (Krzywa), Tomasz Ziajor,
Miros³aw Opoñ (Szkodna) Kamil Drozd
(Wolica Piaskowa), Patrycja Motyka, Maciej
Ocha³ (Zagorzyce Dln.), Anna Kozek (Zagorzyce Grn.), Rafa³ Gawlik (SP 2 Sêdziszów
M³p.), Magdalena Maj, Wojciech Pazdan,
Natalia Urban (SP 3 Sêdziszów M³p.)

*

najwy¿szy wynik w województwie; **najni¿szy wynik w województwie

Oprac. Benedykt Czapka
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U nas i za miedz¹

Œcie¿ka
Nie by³a to œcie¿ka prawdy, bowiem nagle
Traci³a swoja jasnoœæ i odt¹d ju¿ w ¿yciu
Ca³e nasze niejasne
Na prawo by³o Ÿród³o
Jeœli wybraæ Ÿród³o sz³o siê po stopniach mroku
(...)
By w koñcu siê pojednaæ z wilgotnym sercem
Rzeczy z ciemnym ziarnem przyczyny.
Na lewo by³o wzgórze
Dawa³o ono spokój i pogl¹d ogólny (...)
Bez poszczególnych liœci pnia poziomki
> Zbigniew Herbert<
Definicje,
albo czym jest prawda.
Czy w dzisiejszych czasach istnieje zapotrzebowanie na prawdê? Czym jest i czy
prawda w ogóle istnieje? Czy warto o ni¹
walczyæ? Myœlê, ¿e œwiadomie lub nie, ka¿dy
z nas têskni za czasami dzieciñstwa, kiedy
naszym ¿yciem kierowa³y czytelne zasady,
kiedy nietrudno by³o odró¿niæ dobro od
z³a, wady od zalet, cnoty od grzechów. Dekalog jako narzêdzie pozwalaj¹ce na poruszanie siê w œwiecie wartoœci wydawa³ siê byæ
uniwersalny i ponadczasowy.
Œwiat jednak nie stoi w miejscu i na naszych oczach nastêpuje przewartoœciowanie
dotychczas wyznawanych zasad. Co pojawia
siê w ich miejsce? Jak¹ drogê wybieraj¹ dzisiejsze spo³eczeñstwa? Czy istnieje zapotrzebowanie na prawdê?
Obawiaj¹c siê, ¿e mamy do czynienia z
pojêciem nieco zapomnianym, podam kilka definicji prawdy, które pozwol¹ przyporz¹dkowaæ kolejno przywo³ywane przyk³ady funkcjonowania prawdy i jej zaprzeczenia w dzisiejszym œwiecie.
Definicja 1: Idea, zasada, teza uwa¿ana
powszechnie za niepodwa¿aln¹, wynikaj¹c¹ z
ludzkiego doœwiadczenia albo dowiedziona
naukowo.
W tej kategorii mieszcz¹ siê przede wszystkim tzw. naturalne prawdy moralne, zasady,
które wypracowane przez kolejne pokolenia,
pozwalaj¹ na wspó³istnienie jednostek i ci¹g³oœæ funkcjonowania spo³eczeñstw.
Definicja 2: To, co zaistnia³o lub istnieje
rzeczywiœcie i jest niezale¿ne od subiektywnych
doznañ i ocen.
Kategoria, która winna wzbudzaæ najmniej kontrowersji, dotyczy faktów obiektywnych, domena historyków oraz dziennikarzy,
socjologów rzetelnie relacjonuj¹cych wydarzenia bie¿¹ce lub przywo³uj¹cych przesz³e.
Definicja 3: Prawdy wiary, przyjmowane
dobrowolnie, nie kwestionowane ze wzglêdu
na swój dogmatyczny charakter.
Prawdy subiektywne, których nie ma
mo¿liwoœci udowodnienia. Pos³uguj¹c siê
przyk³adowo tez¹ o istnieniu Boga – mo¿emy jedynie odnaleŸæ odpowiednie zapisy w
Biblii. Dla osób niewierz¹cych wartoœæ poznawcza nie bêdzie jednak wiêksza ni¿ dzie³a literatury piêknej.
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Rzeczywistoœæ,
albo czy prawda jest niewygodna
Przechodz¹c
do rzeczywistoœci
nietrudno zauwa¿yæ, ¿e mamy do
czynienia
z
wszechogarniaj¹cym relatywizmem, którego przejawem jest
poprawnoœæ polityczna, warunek konieczny uczestniczenia w ¿yciu politycznym, spo³ecznym i towarzyskim. Bywa nawet, ¿e i
przedstawiciele Koœcio³a presji relatywizmu
ulegaj¹, chocia¿ oni akurat niewzruszenie
staæ powinni na stra¿y zasad nieod³¹cznych
religii. Oficjalnym powodem niechêci do
g³oszenia prawdy, a w konsekwencji wyg³aszania zdecydowanych ocen czy opinii, jest
szeroko pojmowana tolerancja i niechêæ do
ranienia religii, narodów, ras, orientacji seksualnych i in. Dominuje chêæ zadowolenia
wszystkich. Powstaje jednak pytanie czy
mo¿na dogodziæ wszystkim, czy na pewno
nikt na tym nie ucierpi?
A oto kilka wspó³czesnych przyk³adów
prawd, coraz czêœciej nie akceptowanych,
chocia¿ jeszcze kilka lat temu by³y one oczywiste. Nie jest moim celem udowodnienie,
¿e s¹ to prawdy absolutne i niepodwa¿alne
w ramach odmiennych chocia¿by systemów
wartoœci. Nurtuje mnie pytanie, dlaczego
nie mo¿na o nich mówiæ ze spokojem, nie
wzbudzaj¹c podejrzeñ œrodowiska, których
one choæby poœrednio dotycz¹, i nie nara¿aj¹c siê na etykietkê ksenofoba, rasisty,
przedstawiciela ciemnogrodu1 ?
Przyk³ad pierwszy: Katyñ w Europie
Prawda: W roku 1940 Sowieci zamordowali
kilkanaœcie tysiêcy polskich oficerów.
Samego faktu teoretycznie nikt dzisiaj,
a tak naprawdê od kilkudziesiêciu lat, nie
kwestionuje. Mimo to Parlament Europejski odmówi³ uczczenia pamiêci ofiar tej
zbrodni minut¹ ciszy. Cisza nad t¹ zbrodni¹
trwa od lat, obejmuj¹c równie¿ morderstwa
na Wo³yniu, ofiary Orl¹t Lwowskich, nie pozwalaj¹c skutecznie karaæ choæby ostracyzmem stalinowskich oprawców powojennej
Polski. Milczenie jest dobrze widziane. Je¿eli trwaæ bêdzie do chwili, gdy odejd¹ na
wieczn¹ wartê ostatni œwiadkowie bêdzie
mo¿na w spokoju dostosowaæ historiê tamtych wydarzeñ do oczekiwañ wszystkich pozosta³ych zainteresowanych. Mo¿e nie
wszystkich, bo brak postaci polskiego ¿o³nierza na pomniku zwyciêskich armii II wojny œwiatowej w Moskwie trochê nas bêdzie
uwieraæ, a zestawienie obok siebie ¿o³nierza sowieckiego, amerykañskiego, brytyjskiego i francuskiego (sic!) dziwi, ale skoro ma
byæ neutralnie to nie mo¿na ró¿nicowaæ
bohaterów, oprawców i kolaborantów.
Mogliby siê poczuæ ura¿eni. O nas, o naszych odczuciach nie pomyœlano. Mo¿e nie
jesteœmy wystarczaj¹co salonowi? Mo¿e jednak ktoœ musi ucierpieæ, aby pozostali mieli
dobre samopoczucie? O samej prawdzie
nikt ju¿ nie mówi. Nie mówimy te¿ my, przekonani, ¿e tak jest europejsko i postêpowo.
Dominuje wersja W³adimira Putina, który publicznie zakwestionowa³ klasyfikacjê
zbrodni katyñskiej jako ludobójstwa. Nastêpnie zakwestionowane zosta³y kolejno
uk³ad w Ja³cie, rola Rosjan w Powstaniu Warszawskim, znaczenie paktu RibbentroppMo³otow, inwazja wojsk sowieckich na Polskê 17 wrzeœnia 1939, a¿ wreszcie dosz³o do

kulminacji, jak¹ by³a uroczystoœæ w Moskwie. By³y przemarsze, defilady, odnaleziono dawnych dzia³aczy i ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Wœród wielu komentarzy zabrak³o
jednego pytania pozwalaj¹cego ustaliæ, jaki
naprawdê by³ powód organizowania tego
rodzaju obchodów w³aœnie w Moskwie. Stolicy kraju, który sam wiele wycierpia³ od re¿imu sowieckiego, z drugiej zaœ strony ma
przywódcê, który kontynuuje tradycjê sowieck¹ uwa¿aj¹c rozpad Zwi¹zku Radzieckiego za jedno z wiêkszych nieszczêœæ drugiej po³owy XX wieku.
Je¿eli zgadzamy siê na zak³amanie historii to jest to coœ wiêcej ni¿ tylko zajmowanie
siê przesz³oœci¹. Bo oto przed nami perspektywa utworzenia Unii Europejskiej. Nie znamy odpowiedzi na pytanie, jaka bêdzie nasza w niej pozycja w przysz³oœci. Pamiêtaj¹c
o naszych losach w przesz³oœci, mo¿e tym
razem bylibyœmy bardziej ostro¿ni w oddawaniu losów naszych i naszych potomnych
w obce rêce. Wystarczy tylko nie zapominaæ, ¿e historia jest nauczycielk¹ ¿ycia, pod
warunkiem, ¿e jest to historia prawdziwa.
Przyk³ad drugi: Tolerancja
Prawda: Spo³eczeñstwo dla swojego rozwoju i
przetrwania potrzebuje norm pozwalaj¹cych
na prawid³owe funkcjonowanie.
W ramach politycznej poprawnoœci ka¿de zachowanie jest norm¹. Natomiast z
punktu widzenia spo³eczeñstwa nale¿a³oby
jednak obstawaæ za tym, aby istnia³ system
norm stanowi¹cy punkt odniesienia, pozwalaj¹cy okreœliæ, jakie zachowania s¹ po¿¹dane, a jakie nie. Czêœæ norm zawiera porz¹dek prawny, który ka¿de spo³eczeñstwo
przyjmuje, zgadzaj¹c siê na definicje winy i
kary. Definicje te dotycz¹ przestêpstw i wykroczeñ. Poza tym istnieje równie¿ ca³a gama
zachowañ, które nie podlegaj¹c sankcji
prawnej, podlegaj¹ nieformalnej ocenie
spo³ecznej. To w³aœnie spo³eczeñstwa przez
lata i wieki tworzy³y systemy wartoœci, za
pomoc¹ których oceniane by³y ludzkie zachowania. Teraz normy te zanikaj¹, a przynajmniej coraz rzadziej s¹ przywo³ywane.
Dodatkowo mamy do czynienia z zacieraniem siê ró¿nic znaczeniowych pomiêdzy
tolerancj¹ a aprobat¹. Tolerancja oznacza
zgodê na istnienie pewnych zjawisk na takich samych zasadach jak pozosta³e, podczas gdy aprobata oznacza ich akceptacjê
po³¹czon¹ z preferencyjnym traktowaniem.
Przyk³adem jest zamieszanie wokó³ osób o
odmiennej orientacji ni¿ reprezentowana
przez statystyczn¹ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa.
Przedstawianie tej grupy jako dyskryminowanej mija siê z prawd¹. Zgodnie z prawd¹,
nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to grupa bêd¹ca w mniejszoœci. To w zasadzie wszystko, co
na ten temat wypada mówiæ publicznie. W
przeciwnym razie dotykamy delikatnej sfery ludzkiej prywatnoœci, co do której upublicznienia nie ma racjonalnych podstaw.
Spo³eczeñstwo zgadza siê na istnienie odmiennoœci, ale czym innym jest domaganie
siê aprobaty. Zgodnie z prawd¹, trzeba sobie uzmys³owiæ, ¿e to aprobaty i uznania
swoich zachowañ za normê, a nie tolerancji domagaj¹ siê zwolennicy parad równoœci. Trudno znaleŸæ racjonalne argumenty
przemawiaj¹ce za tym, aby zachowania
mniejszoœci stawa³y siê norm¹, której wprowadzenie pogorszy³oby zreszt¹ i tak niekorzystn¹ sytuacjê demograficzn¹ naszego, i
nie tylko naszego, spo³eczeñstwa.
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Przywo³uj¹c przyk³ad ze sfery budz¹cej
mniej kontrowersji mo¿na zastanowiæ siê nad
losem osób „puszystych”. Czy¿ nie s¹ one dyskryminowane chocia¿by przez przemys³
odzie¿owy. Trudno znaleŸæ przedstawicieli tej
grupy wœród modelek i modeli reprezentuj¹cych najnowsze tendencje i mody. Badania sugeruj¹, i¿ trudniej jest im znaleŸæ pracê. Czy nie czuj¹ siê oni odrzucani przez œwiat,
kszta³towany przez czasopisma powszechnie
lansuj¹ce diety i styl ¿ycia, które zmieniæ maj¹
ich wygl¹d. Dlaczego nikt nie postuluje, aby
oty³oœæ uznaæ za normê i otoczyæ parasolem
ochronnym. I to pomimo tego, i¿ w wielu
przypadkach jest ona wynikiem choroby lub
k³opotów z przemian¹ materii, niezale¿nych
od puszystych. To ewidentny przyk³ad relatywizmu i wybiórczego traktowanie prawdy
przez spo³eczeñstwo.
Przyk³ad 3: Przesz³oœæ nie ma znaczenia?
Prawda: W latach PRL czêœæ spo³eczeñstwa
zdecydowa³a siê na wspó³pracê z re¿imem komunistycznym czerpi¹c z tego tytu³u korzyœci
(lub chocia¿by unikaj¹c represji).
Zastanawia fakt sk¹d tyle kontrowersji
wokó³ lustracji, której symbolem sta³y siê
teczki, czyli Ÿród³a informacji o wspó³pracy
ze s³u¿bami bezpieczeñstwa poszczególnych
osób. Gdyby dosz³o do ujawnienia prawdy
15 lat temu, sytuacja by³aby jasna. Informabserwuj¹c wydarzenia ostatnich dni,
trudno opêdziæ siê od natrêtnej
myœli: jak ³atwo wytr¹ciæ z normalnego
funkcjonowania dwumilionowe miasto. I nie trzeba do tego ca³ej al-Kaidy ani nawet bomby, wystarczy jeden telefon. Mo¿e go wykonaæ pierwszy
lepszy, znudzony ma³olat. Skutek: panika, ewakuacja ca³ych dzielnic, parali¿ komunikacji. Jedni w pop³ochu uciekaj¹, inni traktuj¹ zamieszanie jako atrakcjê turystyczn¹ i z zapa³em je filmuj¹ lub pstrykaj¹ zdjêcia... A jeszcze tego samego dnia ka¿dy bêdzie móg³ obejrzeæ ca³e wydarzenie w TV.
Tylko, co to za wydarzenie i co
siê w³aœciwie sta³o? I znów natrêtna myœl: przecie¿ to miasto w swej
historii opar³o siê setkom bombardowañ i eksterminacji. Funkcjonowa³o poœród terroru, trudno
by³o je z³amaæ. Wiêc o co w tym wszystkim chodzi?
Gdzie tkwi nasza s³aboœæ, która sprawia, ¿e jeden
telefon parali¿uje miasto, a kilka ³adunków wybuchowych wprawia w pop³och ca³¹ zachodni¹
cywilizacjê? Piszê ,,nasza” s³aboœæ, choæ coraz trudniej przychodzi mi identyfikowanie siê z wartoœciami zachodniego œwiata i kierunkiem, w którym pod¹¿a. Na razie czerpiê z tej cywilizacji to, co
dobre (trzeba jednak doceniæ dostêpnoœæ dóbr materialnych i ca³¹ tê sferê u³atwiaj¹c¹ ¿ycie, jak
zdobycze techniki czy medycyny, na które to rzeczy
pracowaliœmy przecie¿ od setek lat). Jednak mechanizmy rz¹dz¹ce tym œwiatem staj¹ siê coraz
bardziej niezrozumia³e, a jego przysz³oœæ zamazana. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e to kolos na
glinianych nogach, w dodatku spêtany sieci¹
dziwnych, zbêdnych zasad i pozbawiony tych¿e
zasad tam, gdzie powinny go podpieraæ. Si³a i
jednoœæ ca³ej cywilizacji bierze pocz¹tek ju¿ na
poziomie rodziny, rozrasta siê na ca³¹ dzielnicê, wieœ, miasto, by w koñcu scaliæ œwiat, którego mieszkañcy wyznaj¹ podobne wartoœci i
godz¹ siê na taki, a nie inny sposób ¿ycia. Czy
nale¿y siê dziwiæ, ¿e kilkanaœcie europejskich
pañstw nie mo¿e wypracowaæ wspólnej polityki,
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cje, z kim mamy do czynienia, pozwala³aby
na w³aœciw¹ ocenê ludzi posiadaj¹cych ró¿ny baga¿ doœwiadczeñ. Nic nie sta³oby na
przeszkodzie, aby spo³eczeñstwo powierzy³o w³adzê by³ym wspó³pracownikom, zarówno tajnym jak i jawnym. Wa¿ne, aby decyzja
taka by³a œwiadoma. Utajnienie teczek spowodowa³o, i¿ sytuacja uleg³a zak³amaniu,
prowadz¹c do narastaj¹cej od lat atmosfery podejrzeñ, niedomówieñ, k³amstw, procesów lustracyjnych. Obecna sytuacja stanowi ewidentny przyk³ad, do czego prowadzi zatajanie prawdy, którego skutki mo¿emy sami obserwowaæ. To, co by³oby proste
kilkanaœcie lat temu, obecnie prowadzi do
problemów praktycznie nierozwi¹zywalnych. Czêœæ teczek zaginê³a, politycy zmienili barwy, œwiadkowie wyjechali b¹dŸ zmarli. Nastêpuje zrównanie winnych z ofiarami, bohaterów ze zdrajcami. Zakulisowe
szanta¿e, groŸby, k³amstwa. Przyjêcie zasady ujawniania prawdy pozwoli³oby unikn¹æ
tych zupe³nie niepotrzebnych, a wielce szkodliwych, konsekwencji. Tak siê nie sta³o, za
cenê kilku lat pozornego spokoju, kolejne
wybory up³yn¹ pod znakiem odkrywania i
zakrywania „bia³ych plam”.
Zakoñczenie, albo co dalej
z prawd¹
Droga prawdy jest zdecydowanie trudniejsza, mniej popularna, ale mimo wszystskoro matka i ojciec nie mog¹ siê dogadaæ w sprawie wychowania dziecka? Czy mo¿e byæ siln¹ cywilizacja, je¿eli nauczyciel boi siê skarciæ ucznia w
obawie przed zniszczeniem samochodu lub inn¹
zemst¹? Na jakim to fundamencie zbudowany
jest nasz œwiat, je¿eli grupa wyrostków notorycznie niszczy przystanek autobusowy czy demoluje
obejœcie szkolne, a czyni to na oczach mieszkañców, którzy na co dzieñ z tych rzeczy korzystaj¹,
ma³o tego, wznieœli je si³¹ swych podatków, a mimo
to nie poczuwaj¹ siê do wspó³odpowiedzialnoœci
za te obiekty. To jakaœ dziwna schizofrenia. Ka¿dy

¿yczy³by sobie, by wokó³ by³o czysto, estetycznie i
bezpiecznie, ale swojego w tym udzia³u jakoœ nie
dopuszcza do œwiadomoœci. Dochodzi do tego, ¿e
jedynymi osobami, którym zale¿y na estetyce szko³y czy przystanku s¹, odpowiednio, dyrektor szko³y i prezes firmy przewozowej. Je¿eli szko³a (przystanek etc.) ma byæ wizytówk¹ miejscowoœci, to s¹
dwa wyjœcia: mieszkañcy maj¹ wyrobione poczucie estetyki i wspó³odpowiedzialnoœci, a zadbane
obiekty publiczne o tym œwiadcz¹, b¹dŸ te¿ s¹ oni
nieodpowiedzialnymi ba³aganiarzami i wówczas
odrapane œciany przystanku czy zniszczony szkolny p³ot z powodzeniem pe³ni¹ rolê takiej wizytówki.
Mo¿e siê komuœ wydawaæ, ¿e odchodzê od tematu, bo co ma zniszczony przystanek do kondycji cywilizacji. A jednak ma, bo gliniane nogi
wspomnianego kolosa to w³aœnie brak elementarnego poczucia wspólnoty, które gdzieœ po drodze
zgubiliœmy. Mówi siê, ¿e w jednoœci si³a. Tymczasem, im nas wiêcej, tym o tê jednoœæ, a wiêc, paradoksalnie, i si³ê trudniej.
WyobraŸmy sobie samotnego wêdrowca przemierzaj¹cego pustkowia. Napotkawszy drugiego
w potrzebie, nie odmówi mu pomocy, maj¹c œwia-

ko prostsza i krótsza. Zapewnia przy tym
komfort psychiczny i nie wywo³uje uczucia
paniki na myœl o przykrych konsekwencjach
sytuacji gdy, g³êboko skrywana, w koñcu
wyjdzie na jaw.
Na zakoñczenie, zamiast podsumowania odwo³am siê do nowelki Stanis³awa
Lema. „Kongres futurologiczny”. Przedstawia on œwiat rz¹dzony przez chemiokracjê:
ludzie wdychaj¹ i po³ykaj¹ specjalnie spreparowane chemikalia, które sprawiaj¹ i¿ wydaje im siê, ¿e ¿yj¹ w luksusie. Ktoœ jednak
musi zarz¹dzaæ œwiatem prawdziwym i dostarczaæ brejê, któr¹ ludzie jedz¹ (maj¹c z³udzenie, ¿e to chrupi¹ce udko kurczaka) –
s¹ to rzeczywidzowie, dysponuj¹cy ocykanem – po jego zjedzeniu przez kilkanaœcie
minut widzi siê œwiat prawdziwy. Jednak, jak
siê potem okazuje rzeczywidz zna tylko
æwieræ prawdy, po za¿yciu prawdziwych ocykanów jest jeszcze o wiele gorzej.
O ile¿ proœciej jest mieæ na bie¿¹co pe³n¹
œwiadomoœæ tego, co siê wokó³ nas dzieje,
ani¿eli obudziæ siê pewnego dnia ze œwiadomoœci¹, ¿e po zmyciu pieczo³owicie nañ nak³adanego makija¿u, rzeczywistoœæ spod niego uwolniona zastanie nas zupe³nie nieprzygotowanymi, aby spojrzeæ jej w oczy.
Ma³gorzata Lalicka
1

w zale¿noœci od tematyki niepotrzebne skreœliæ

domoœæ, ¿e czyjœ los le¿y w jego i tylko jego rêkach.
Czy jednak by³by taki sk³onny do poœwiêcenia,
gdyby dzia³o siê to w centrum ruchliwego miasta?
Dlaczego kilkudziesiêciu mieszkañców pozwala bezkarnie ha³asowaæ garstce gówniarzy, którzy z nudów okupuj¹ przez po³owê nocy ³awki przed blokiem? Dlaczego m³odzieniec, którego napadniêto
na ruchliwej ulicy, na pytanie, dlaczego siê nie
broni³, odpowiada: ,,bo napastników by³o kilku”?
A gdzie by³a setka przebywaj¹cych w zasiêgu wzroku, potencjalnie normalnych i uczciwych, ludzi?
Dlaczego na propozycjê ustawienia ³awki, posadzenia drzewka czy kwiatów w
publicznym miejscu, odzewem
bywa z regu³y zrezygnowane
machniêcie rêk¹: to nie ma sensu, bo i tak wszystko zniszcz¹.
Dlaczego rodzice notorycznie
narzekaj¹ na brak dyscypliny
w szko³ach, a na pytanie, jakimi œrodkami tê dyscyplinê zaprowadzaæ, trac¹ chêæ do mówienia?
Dlaczego wchodz¹c do meczetu musimy w³o¿yæ
odpowiedni strój i zdj¹æ buty, a po w³asnym koœciele paradujemy nieomal¿e jak po pla¿y? Jaka
to pokrêtna filozofia ka¿e nam, rzekomym katolikom, buntowaæ siê przeciwko wymogom pi¹tkowego postu, a potem lekk¹ r¹czk¹ fundowaæ sobie
pó³ roku drakoñskiej diety owocowo-warzywnej?
Odpowiedzmy sobie na te pytania, a rych³o
zrozumiemy, jak daleko odeszliœmy od zdroworozs¹dkowych regu³, które u³atwiaj¹ ¿ycie w grupie,
pojmiemy, gdzie siê podzia³a jednoœæ i si³a. Zosta³a z³o¿ona na o³tarzu œwiêtego spokoju i anonimowoœci za wszelk¹ cenê. Tylko, ¿e ta cena ju¿
wkrótce mo¿e okazaæ siê zbyt wysoka. Któregoœ poranka obudzimy siê z rêk¹ w nocniku. Oka¿e siê,
¿e ¿yæ w œwiecie bez zasad lub, co gorsza, zasad
tworzonych na poczekaniu, wed³ug potrzeb, po
prostu siê nie da. Brak sztywnego krêgos³upa czyni z nas kalekie popychad³a, które pierwszy lepszy
dzieciak z telefonem komórkowym w rêku zdolny
jest rzuciæ na kolana.
A mo¿e to ju¿ jest ten poranek?
Grzegorz Bury
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Blisko czter y tysi¹ce osób mimo deszczu przysz³o na niedzielny(10VII)
koncert zespo³u D¿em w Sêdziszowie M³p. Koncerty Lata z Radiem Rzeszów goœci³y w miasteczku po raz pier
wszy
pierwszy
wszy..

Mimo padaj¹cego deszczu, sêdziszowianie licznie przybyli na stadion Lechii, by bawiæ siê razem z Radiem Rzeszów.

„Nie wiem, kochanie jak jest w niebie...” zaœpiewa³ Vir.

Legendarna grupa D¿em na scenie w Sêdziszowie M³p.
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Przy dobrym koncercie pogoda siê nie liczy –
zapewnia³ zmokniêty Tomek Mazur z Czarnej
Sêdziszowskiej, obok niego z podwiniêtymi
spodniami rytmicznie porusza³a siê jego ¿ona.
Deszcz nam trochê przeszkadza, ale jesteœmy
dobrze przygotowane i œwietnie siê bawimy – zapewnia³y Paulina i Agnieszka z Rzeszowa.
Do Sêdziszowa przyjecha³y specjalnie, ¿eby
pos³uchaæ D¿emu. Ale publicznoœæ œwietnie rozgrzewa³y te¿ pozosta³e zespo³y.
Pogoda jest niewa¿na, gramy dla ludzi i jeœli
jest choæ jedna osoba, która dobrze siê bawi, to
wszystko jest OK – zapewnia³ uœmiechniêty
Pawe³ Bukowski, gitarzysta rzeszowskiej kapeli Kruki. W Sêdziszowie jesteœmy pierwszy raz i
publicznoœæ nas nie zawiod³a, jeœli bêdzie okazja
na pewno znowu tu przyjedziemy – zapewnia³
Maciej Gnatowski, prowadz¹cy sêdziszowski koncert Lata z Radiem Rzeszów. – Na
samym pocz¹tku zastanawialiœmy siê czy nie odwo³aæ imprezy ale widzieliœmy, ¿e publicznoœæ ca³y
czas dzielnie maszeruje na stadion i mimo deszczu gramy – mówi³a wspó³prowadz¹ca koncert El¿bieta Lewicka.
Grupa D¿em bawi³a publicznoœæ do pó³nocy a Nowiny wyda³y specjalny koncertowy numer gazety. – Bardzo lubimy graæ na Podkarpaciu. W Sêdziszowie te¿ nie brak³o ludzi, którzy chcieli nas pos³uchaæ – mówi³ nazajutrz po
koncercie Beno Otrêba, basista D¿emu.
Wojciech Naja

Kruki zadowoli³y fanów mocnego uderzenia.

Fot. J. Maroñ (4)
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Œwiatowe Festiwale Polonijnych Zespo³ów Folklor
ystycznych organizowane s¹ od 1969 rr.,
., z inilorystycznych
cjatywy rzeszowskiego dziennikarza Lubomira Rad³owskiego i ówczesnego dyrektora W
ojewódzkieWojewódzkiego Domu Kultury Czes³awa Œwiatoniowskiego. Pomys³ prezentacji dorobku artystycznego polonijnych
zespo³ów pieœni i tañca zrodzi³ siê w 1967 rr.,
., podczas ogólnopolskiego tour
nee Zespo³u Pieœni i TTañañtournee
ca „Krakus” z Belgii. W pierwszym festiwalu wziêkrajów.. W tegorocznym, trzynastym festiwalu
³o udzia³ 13 zespo³ów z 6 krajów
uczestniczy³o 40 zespo³ów z 13 krajów
krajów,, w sumie oko³o 1200 osób.

Swój kilkugodzinny
pobyt w Sêdziszowie
rozpoczêli Polonusi od
udzia³u we Mszy œw.,
któr¹ piêknym œpiewem
uœwietnili goœcie z Litwy.
PóŸniej obiad, krótki
odpoczynek i przygotoCztery zespo³y: Wileñszczyzna z Litwy, Polonez z Wielkiej
wania do koncertu.
Brytanii, Lajkonik z Australii i Weso³y Dom z Brazylii, bior¹ce
Koncertu, który zapadudzia³ w XIII Œwiatowym Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folknie sêdziszowianom w
lorystycznych, zaprezentowa³y siê sêdziszowskiej publicznoœci
pamiêci na d³ugo. By³o
w niedzielne popo³udnie, 24 lipca. Sêdziszów goœci³ polonijto bowiem widowisko
nych artystów ju¿ po raz drugi – poprzednio w 2002 roku.
niezwykle efektowne,
¿ywio³owe, kolorowe,
mieœcie w 2000 r. Serca sêdziszowskiej puale i wzruszaj¹ce, nostalgiczne, zakoñczone
blicznoœci przybysze z Antypodów zdobyli
owacj¹ na stoj¹co i wspólnym œpiewem artybrawurowymi tañcami rzeszowskimi i przestów i widowni.
worskimi, kujawiakiem z oberkiem a tak¿e
Pierwsi na scenie w Rynku zaprezentotañcem australijskich kowbojów.
wali siê goœcie z Australii. Zespó³ Lajkonik
Po nich zaprezentowali siê potomkowie
powsta³ w Sydney w 1990 roku. Poszczyciæ
emigrantów z Gorlic i Biecza, dla których
siê mo¿e m.in. wystêpem podczas uroczydrug¹ ojczyzn¹ sta³a siê daleka Brazylia –
stoœci otwarcia igrzysk olimpijskich w tym
Weso³y Dom z Araucarii zatañczy³
popisowo oberka z kujawiakiem,
tañce lubelskie oraz swoje rodzime tañce: frevo, sambê i gaussi,

Koncert rozpoczêli: Burmistrz Kazimierz Kie³b i prowadz¹cy
Wojciech Naja.
daj¹c namiastkê emocji towarzysz¹cych s³ynnemu karnawa³owi w Rio.
Nieczêsto mieszkañcy Sêdziszowa maj¹
okazjê podziwiaæ tañce kaszubskie, czy œl¹skie, a te w³aœnie zaprezentowa³ zespó³ Polonez z Manchesteru. Ten licz¹cy ju¿ 55 lat
zespó³, sêdziszowianom pokaza³ te¿ tañce
lubelskie.
Na zakoñczenie blisko trzygodzinnego
koncertu wyst¹pi³ zespó³ Wileñszczyzna, który urzek³ widzów wzruszaj¹cymi pieœniami i
perfekcyjnym wykonaniem mazura, oberka
z kujawiakiem, tañców lubelskich.
Wszystkie koncertuj¹ce w Sêdziszowie
zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe lalki oraz albumy „Ziemia Sêdziszowska”, a do rodzinnym krajów zabra³y te¿ mi³e wspomnienie z
pobytu w naszym mieœcie.
Koncert zakoñczy³ siê wspólnym odœpie-

Pobyt w Sêdziszowie nasi rodacy rozpoczêli od udzia³u we
Mszy œw.

Zespó³ Wileñszczyzna w Mazurze.

Tañce kaszubskie w wykonaniu zespo³u Polonez z Manchesteru.

Fot. B. Czapka (4)

waniem hymnu Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, po
czym rozleg³o siê gromkie „Sto lat”, które
widzowie odœpiewali artystom, a artyœci widzom, w podziêce za niezwykle wzruszaj¹ce
prze¿ycia.
Za trzy lata kolejny œwiatowy festiwal
polonijny – oby Sêdziszów znów mia³ okazjê
goœciæ naszych rodaków z ró¿nych stron
œwiata.
Benedykt Czapka
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Przed jubileuszem LO w Sêdziszowie M³p.
„Ten najmilszy okrêt ojczyzny
naszej wszytkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy
siê z okrêtem Ÿle dzieje, gdy dziur
jego nie zatykamy, gdy z niego nie
wylewamy, gdy siê o zatrzymanie
jego nie staramy, gdy dla bezpiecznoœci jego wszytkim, co w domu
jest nie pogardzamy – zatonie, i z
nim my sami poginiemy”1 .
Ksi¹dz Piotr Skarga

Piotr Skarga wg Jana Matejki.
Ksi¹dz Piotr Skarga urodzi³ siê 2 lutego
1536 roku w Grójcu ko³o Warszawy le¿¹cym wówczas w ziemi czerskiej, w rodzinie
podaj¹cej siê za szlacheck¹. Jego dziadem
by³ Jan Powêski, a rodzicami Micha³ i Anna
ze Œwi¹tków (Œwiêtków). Nazwisko swe rodzina Piotra Skargi wywodzi³a od podwarszawskiej wsi Pow¹zki (Powêzki), której Jan
mia³ byæ wspó³w³aœcicielem2 . Nie wiemy, kiedy przedstawiciele tej rodziny osiedlili siê
w Grójcu. W roku 1523 ksi¹¿êta mazowieccy Janusz i Stanis³aw nadali w tej miejscowoœci, ojcu Skargi – Micha³owi, pewien obszar
ziemi oraz prawo do budowy m³yna. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e w nadaniu mówi
siê o „mieszczaninie z Grójca”. Szlachectwo
rodziny potwierdzi³ dopiero w roku 1593
król Zygmunt III Waza i sejm wydaj¹c odpowiedni dokument. Przydomek Skarga wyrobi³ sobie Micha³ Powêski, podobno przez
wielokrotne uczestnictwo w procesach i
du¿¹ sk³onnoœci¹ do ich wywo³ywania. Przydomek ten sta³ siê nastêpnie nazwiskiem tej
ga³êzi rodu. W 1544 roku Piotr straci³ matkê, a w 1548 ojca i odt¹d prawdopodobnie
pozostawa³ pod opiek¹ braci3 .
Po ukoñczeniu szko³y parafialnej w Grójcu, w 1552 r., rozpocz¹³ naukê na uniwersytecie w Krakowie, gdzie trzy lata póŸniej uzyska³
stopieñ baka³arza na Wydziale Filozoficznym.
Zaraz po ukoñczeniu nauki P. Skarga obj¹³
kierownictwo szko³y parafialnej przy koœciele
œw. Jana w Warszawie. W paŸdzierniku 1557
roku zosta³ wychowawc¹ Jana Têczyñskiego,
syna wojewody lubelskiego Andrzeja, z którym wyjecha³ w roku 1560 do Wiednia. Po
powrocie do kraju przebywa³ na dworze bi-
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skupa kujawskiego, póŸniejszego arcybiskupa
gnieŸnieñskiego Jakuba Uchañskiego. Nastêpnie przeniós³ siê do Lwowa, gdzie w roku 1563
uzyska³ godnoœæ kanonika. Tam te¿ w 1564 r.
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, którychudzieli³ mu arcybiskup lwowski Pawe³ Tar³o. Jako
kaznodzieja katedry we Lwowie zyska³ szybko
rozg³os, dziêki umiejêtnoœci przemawiania
oraz ¿arliwoœci religijnej. W 1565 roku zosta³
kanclerzem kapitu³y lwowskiej. Od 1566 lub
1567 roku przebywa³ na dworze Jana Krzysztofa Tarnowskiego w Gorliczynie, a nastêpnie, w styczniu 1569 roku wyjecha³ na dalsze
studia do Rzymu4 .
O zamiarze wst¹pienia do Societatis Jezu
(Towarzystwa Jezusowego) Skarga prawdopodobnie myœla³ od czasu pobytu w Wiedniu, poniewa¿ odczuwa³ potrzebê szerokiej
pracy misyjnej na obszarach objêtych przez
reformacjê. Dwuletni nowicjat w zakonie
œw. Ignacego Skarga odby³ w Rzymie. Kiedy
wstêpowa³ do zakonu, w styczniu lub lutym
1569 przyjmowa³ go ówczesny genera³ jezuitów – Franciszek Borgiasz, póŸniejszy œwiêty 5 . Po powrocie do kraju obj¹³ stanowisko
wyk³adowcy i kaznodziei w kolegium jezuickim w Pu³tusku, podobn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ w Jaros³awiu, Poznaniu, Lwowie i Warszawie. W 1573 roku zosta³ skierowany do
Wilna, gdzie zosta³ wicerektorem, a nastêpnie, od 1579 roku, rektorem znajduj¹cego
siê tam kolegium jezuitów. Tam te¿ zosta³
przyjêty na rzeczywistego cz³onka zakonu.
Dnia 1 maja 1579 roku, Stefan Batory, aktem fundacyjnym zatwierdzi³ utworzenie w
Wilnie w miejsce kolegium - akademii, o
prawach i przywilejach podobnych do tych,

z jakich korzysta³a Akademia Krakowska.
Formalne otwarcie uczelni nast¹pi³o w 1580
r., a pierwszym jej rektorem zosta³ Piotr Skarga. W Wilnie prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ
pedagogiczn¹, duszpastersk¹ i piœmiennicz¹.
Napisa³ wówczas rozprawy: „Pro Sacratissima Eucharystia” (1576), „Siedem filarów na
których stoi katolicka nauka o Przenajœwiêtszym
Sakramencie O³tarza” (1582), „Artes duodecim
sacramentarioum” (1582). W 1577 r. ukaza³o
siê dzie³o „O jednoœci Koœcio³a Bo¿ego pod jednym Pasterzem”. Drugie wydanie rozprawy
ukaza³o siê w Krakowie, w 1590 r. pod zmienionym tytu³em „O rz¹dzie i jednoœci Koœcio³a
Bo¿ego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim
od tej jednoœci odst¹pieniu”. W 1579 r. ukaza³o
siê najbardziej znane jego dzie³o „¯ywoty
œwiêtych”, których wydanie jeszcze za ¿ycia
autora wielokrotnie wznawiano. Skarga,
prowadz¹c dzia³alnoœæ duszpastersk¹, usi³owa³ ponownie pozyskaæ dla Koœcio³a magnatów, którzy porzucili katolicyzm. Przyk³adem sukcesu na tym polu by³o przejœcie,
pod wp³ywem jezuity, z kalwinizmu na katolicyzm Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a „Sierotki”, znanego pamiêtnikarza i wojewody
wileñskiego. Z Wilna stara³ siê Skarga rozwijaæ dzia³alnoœæ misyjn¹ na terenach wschodnich, w zwi¹zku z tym czêsto wyje¿d¿a³. Z
tym te¿ wi¹za³ siê jego pobyt w obozie królewskim w czasie oblê¿enia Po³ocka w sierpniu 1579 r., w którym, nastêpnie próbowa³
stworzyæ kolegium 6 .
Decyzj¹ w³adz zakonnych w 1584 r. przeniesiono Piotra Skargê do Krakowa, gdzie
obj¹³ stanowisko prze³o¿onego domu zakonnego Œw. Barbary. Rozwin¹³ wówczas
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ filantropijn¹. Za³o¿y³,
w celu udzielania pomocy ubogim, Arcybractwo Mi³osierdzia, przy którym utworzono te¿ fundusz zwany Skrzynk¹ œw. Miko³aja. Powo³a³ do ¿ycia Bractwo œw. £azarza,
które z kolei zajmowa³o siê ¿ebrakami. Aby
przeciwdzia³aæ lichwie, inicjowa³ otwarcie
w 1588 r., opartej na wzorach w³oskich, tzw.
Komory Potrzebnych, która by³a rodzajem
banku i lombardu, poniewa¿ udziela³a bezprocentowych po¿yczek pod zastaw 7 .
Od stycznia 1588 r. Piotr Skarga pe³ni³
funkcjê kaznodziei nadwornego Zygmunta
III Wazy. G³osi³ kazania dla króla, jego dworu, ale równie¿ i na sejmach. Prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ publicystyczn¹, której przyk³adem by³y: „Upomnienie do ewangelików”
(1592), „Proces konfederacyjej” (1595). W granicach ówczesnej Rzeczypospolitej mieszka³a du¿a iloœæ wyznawców prawos³awia, czêœæ
duchownych tego obrz¹dku zgodzi³a siê na
zawarcie porozumienia z katolikami (unii),
w ten sposób powsta³ Koœció³ greckokatolicki. Unia zosta³a zatwierdzona przez papie¿a w roku 1595, a w 1596 zaprzysiê¿ona
na synodzie w Brzeœciu Litewskim. Skarga
popiera³ zawarcie unii, m.in. w dziele „Synod brzeski”(1597)8 .
Jednym z najwa¿niejszych dzie³, jakie napisa³, by³y „Kazania sejmowe” (1597), które
ukaza³y siê najpierw jako dodatek do „Kazañ na niedziele i œwiêta”9 . Opowiada³ siê w
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nich za przebudow¹ pañstwa, wzmocnieniem w³adzy centralnej, za przywróceniem
jednoœci religijnej, reform¹ praw oraz domaga³ siê usuniêcia krzywd spo³ecznych. Za
¿ycia Piotra Skargi „Kazania sejmowe”nie by³y
powszechnie znane (nie zosta³y wyg³oszone
na ¿adnym sejmie). Dopiero w XIX wieku,
w okresie rozbiorów, zaczêto je analizowaæ
i odczytywaæ zawarte w nich przes³anie. Przyk³adem tego jest obraz Jana Matejki „Kazanie Skargi”. Postaæ kaznodziei malarz ukaza³
wed³ug poetyckiego ujêcia Adama Mickiewicza zawartego w jego wyk³adach paryskich,
w których Skarga by³ symbolem postawy
obywatelskiej i patriotyzmu10 .
W czasie konfliktu króla z czêœci¹ szlachty (rokosz Zebrzydowskiego) usi³owa³ doprowadziæ do porozumienia zwaœnionych stron.
Spotkanie z Zebrzydowskim w Lanckoronie
nie przynios³o oczekiwanych rezultatów11 .
Prawie do koñca ¿ycia Piotr Skarga wystêpo-

wa³ jako kaznodzieja królewski. Z pe³nionych
obowi¹zków na dworze zosta³ zwolniony
przez króla 5 kwietnia 1612 roku. Kilkanaœcie dni póŸniej, 22 kwietnia, wyg³osi³ ostatnie kazanie, a w czerwcu wróci³ do Krakowa.
Zmar³ 27 wrzeœnia o godzinie 4 po popo³udniu 1612 roku izosta³ pochowany w koœciele jezuickim œw. Piotra i Paw³a w Krakowie12 .
Piotr Skarga by³ teologiem, kaznodziej¹,
hagiografem, polemist¹ katolickim oraz
dzia³aczem kontrreformacji. Zosta³ zaliczony do najwybitniejszych twórców polskiej
epoki renesansu. Postaæ Skargi, jego religijnoœæ, patriotyzm i dzia³alnoœæ spo³eczna
warte s¹ przypominania, aby nie spe³ni³y siê
jego s³owa: „¯ywot nasz na tej ziemi jako p³yniêcie po morzu. Gdzie okrêt przeszed³ a min¹³, ¿adnego po sobie znaku i œladu nie zostawi³. Tak i my
na tej ziemi mijamy i w wielkim zapomnieniu
zostajemy”13.
W³odzimierz Lach

1

Z. Podgórzec, Piotr Skarga – prawdy wiary, westchnienia
modlitewne, Bia³ystok 1994, s. 30-31.
2
J. Tazbir, Skarga Piotr, w: Polski S³ownik Biograficzny, red.
nacz. H. Markiewicz, T, XXXVIII/1, Warszawa – Kraków
1997, s. 35. Tradycja rodzinna dotycz¹ca Pow¹zek (teren
obecnego cmentarza) budzi to jednak w¹tpliwoœci, gdy¿
nale¿a³y do ksiêcia mazowieckiego, a póŸniej by³a to królewszczyzna, wiêc na tym obszarze nie by³o posiad³oœci
szlacheckich. Wg niektórych badaczy mog³o chodziæ o
wieœ Pozw¹zki ko³o Mszczonowa, zamieszka³¹ przez Powêzkich – szlachtê zagrodow¹.
3 P. Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir przy wspó³. M.
Korolki, Wroc³aw 2003, s. XXXVIII.
4
J. Tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa
1983, s. 14-24.
5 S. Skiba, Ksi¹dz Piotr Skarga SJ, „Cywilizacja. O nauce,
religii, moralnoœci i sztuce”, nr 2, 2002 r., s. 31-32.
6
J. Tazbir, Skarga Piotr, w: PSB, s. 36-37; W. Urban, Epizod
reformacyjny, Kraków 1988, s. 30; J. Ziomek, Renesans, w:
Historia literatury polskiej, pr. zb., Warszawa 1996, s. 403.
7 J. Tazbir, Skarga Piotr,... s. 37-38.
8 J. Tazbir, Piotr Skarga..., s. 55-77.
9
P. Skarga, Kazania..., s. LIII.
10
J. Starzyñski, Jan Matejko, Warszawa 1973, s. 15.
11
H. Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków 1989, s. 24.
12 J. Tazbir, Skarga Piotr, w: PSB, s. 42.
13Z. Podgórzec, Piotr Skarga..., s. 22.

„Œw. Jacenty wiele wêdrowa³ po kraju, bywa³ w ró¿nych stronach.
Razu pewnego przyszed³ œw. Jacenty wraz ze œw. Jakubem i œw. Ambro¿ym
do Bêdziemyœla. Tutaj odpocz¹³, bo by³ wielce utrudzon podró¿¹, miejsce
to upodoba³ sobie, nazwa³ je œrodkiem œwiata i tu pozosta³. Mia³ on laskê
lipow¹, któr¹ prze³ama³ na dwie po³owy i zasadzi³ w ziemiê. Obydwa kije
przyjê³y siê, zapuœci³y korzenie i wyros³y z nich dwie piêkne lipy. Ludzie
zaœ na tê pami¹tkê wystawili œw. Jackowi kaplicê w tym miejscu, gdzie
odpoczywa³. Œw. Jakub poszed³ do Góry Ropczyckiej, tam pozosta³, a ludzie wybudowali mu koœció³. Œw. Ambro¿y uda³ siê gdzieœ w okolice Krakowa.”- tak¹, miêdzy innymi, legendê – oprócz innych, mówi¹cych o
pobycie œw. Jacka w Bêdziemyœlu – przytoczy³ w ksi¹¿ce pt. „Bêdziemyœl i Klêczany” ks. Jan Wo³ek-Wac³awski.

Ta krótka, lecz urocza opowieœæ usi³uje
t³umaczyæ okolicznoœci powstania we wsi
niedu¿ej, oœmiobocznej kapliczki, która od
niepamiêtnych czasów by³a miejscem kultu
œwiêtego, czczonego nie tylko w Polsce, ale
i w wielu krajach na œwiecie.
Œwiêty Jacek urodzi³ siê w miejscowoœci
Kamieñ na OpolszczyŸnie, pod koniec XII
wieku. Pochodzi³ z mo¿nego rodu Odrow¹¿ów (w nastêpnych stuleciach ród ten
przez swoj¹ sytuacjê maj¹tkow¹ zwi¹zany by³
silnie z okolicami Sêdziszowa). Bliskie pokrewieñstwo z biskupem krakowskim Iwonem Odrow¹¿em, wywar³o znacz¹cy wp³yw
na koleje ¿ycia Jacka. To dziêki biskupowi
móg³ on odbyæ studia zagraniczne – w Pary¿u i mo¿e Bolonii – oraz pe³niæ wa¿n¹ funkcjê kanonika krakowskiego. Jednak decyduj¹ca dla jego losów okaza³a siê podró¿ do
W³och oko³o 1218 r., podczas której zetkn¹³
siê bezpoœrednio ze œwiêtym Dominikiem,
za³o¿ycielem Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów). Wra¿enie cudu wskrzeszenia

ch³opca przez Dominika,
czego Jacek by³ œwiadkiem, by³o tak silne, ¿e zdecydowa³ siê w³o¿yæ habit
zakonny i resztê ¿ycia
przepêdziæ wed³ug regu³y
œw. Dominika. Oprócz
niego, do zakonu wst¹pili
wówczas Czes³aw (zaliczony w poczet b³ogos³awionych) oraz Herman –
obaj, podobnie jak Jacek,
nale¿¹cy do orszaku biskupa Iwona.
W drodze powrotnej
do kraju rozpoczêli dziaNajczêstsze przedstawienie œwiêtego Jacka Odrow¹¿a – z Najœwiêtszym Sakramentem
³alnoœæ apostolsk¹. Trasê
i figur¹ Matki Boskiej.
ich wêdrówki wyznacza³y
nowe klasztory dominikañskie, dokonywator w Friesach na terenie obecnej Austrii.
ne cuda, a czasem tylko wspomnienie ich
Kolejne powstawa³y w Czechach i na Morapobytu z pietyzmem przechowywane w miejwach, przez które wêdrowali. Doœæ wymiescowej tradycji. Pierwszym za³o¿onym przez
Jacka i jego towarzyszy klasztorem by³ klasz(ci¹g dalszy na str. 16)
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(ci¹g dalszy ze str. 15)
niæ Brno, O³omuniec, Opawê czy Pragê. W
Znojmie, tradycja przechowa³a pamiêæ o
cudzie œwiêtego Jacka: miasto nie mia³o dobrej wody do picia. Mieszkañcy, widz¹c œwi¹tobliwe ¿ycie Jacka poprosili go o modlitwê
o dobr¹ wodê. Po skoñczonej modlitwie,
Jacek wskaza³ miejsce, gdzie nale¿a³o szukaæ Ÿród³a. Rzeczywiœcie, dokopano siê do
Ÿród³a dobrej wody, a w dowód wdziêcznoœci w tym miejscu ufundowano klasztor.
W 1222 r. przyby³ wreszcie Jacek do Krakowa. Od swego krewniaka, biskupa Iwona,
otrzyma³ on i jego towarzysze, pierwsi polscy dominikanie, koœció³ œw. Trójcy, przy którym za³o¿yli klasztor. Wkrótce powsta³y na
ziemiach polskich kolejne klasztory, rozwijaj¹c szeroko zakrojon¹ akcjê ewangelizacyjn¹. Do 1228 r. za³o¿one zosta³y zgromadzenia dominikañskie we Wroc³awiu, Gdañsku, Kamieniu Pomorskim, Sandomierzu,
P³ocku. Kolejne lata spêdzi³ œw. Jacek prowadz¹c akcjê misyjn¹ na Rusi. Wed³ug podania, w Kijowie uzdrowi³ œwiêty niewidom¹
córkê ksiêcia W³odzimierza Rurykowicza, za
co ksi¹¿ê przyj¹³ dominikanów na swym dworze, a póŸniej podarowa³ im miejsce na klasztor i koœció³.
Z Kijowa zmuszony by³ Jacek uchodziæ
przed Tatarami, ratuj¹c Najœwiêtszy Sakrament i figurê Matki Boskiej (œwiêty z Eucharysti¹ w jednej rêce i figur¹ w drugiej – to
najpopularniejszy jego wizerunek).
Liczni hagiografowie przypisuj¹ Jackowi dzia³alnoœæ misyjn¹ na Zadnieprzu, w
Moskwie, w krajach skandynawskich, jednak
wszystkich przebija niejaki Chodykiewicz,
który widzi Jacka jeszcze i na Krymie, w
Mongolii, Chinach, Indiach, Tybecie, Persji, Gruzji, na Kaukazie sk¹d po trzynastoletniej wêdrówce mia³ wróciæ do Kijowa.
Chyba nikt, poza samym autorem, nie traktowa³ tych wywodów powa¿nie – chocia¿
niew¹tpliwie pobrzmiewa w nich echo rze-

Œw. Dominik wysy³a Jacka do Polski.

16

czywistych, ogromnych dokonañ misyjnych
Gdyby wierzyæ miejscowej tradycji, nale¿aJacka.
³oby odpowiedzieæ twierdz¹co, tym barPo powrocie z Rusi, oko³o 1233 roku
dziej, ¿e jedno z podañ trafi³o nawet do ofiuda³ siê z misj¹ do Prus, by ostatnie dwa
cjalnych dokumentów koœcielnych: wizytadziesiêciolecia swego œwiêtego ¿ycia spêdziæ
cja dekanalna z 1841 r. wspomina o kaplicy
na pracy apostolskiej w Krakowie.
we wsi, wzniesionej na pami¹tkê pobytu œw.
Zas³yn¹³ Jacek wieloma cudami, z któ- Jacka, który wracaj¹c ze Lwowa do Krakorych warto wymieniæ: wskrzeszenie Piotra z
wa spêdzi³ noc w lesie, a rano odprawi³ w
Proszewa utopionego w Wiœle, uzdrowienie
tym miejscu mszê. Z kolei, opieraj¹c siê na
Jutty z Koœcielca, zara¿onej morowym
powietrzem,
czy
przejœcie such¹ nog¹
przez wzburzon¹ Wis³ê pod Wyszogrodem – towarzyszy
swoich, którzy bali siê
burzy, na w³asnym
p³aszczu, rozœcielonym na wodzie, przewióz³ na drug¹ stronê
rzeki, jak w ³odzi.
Zmar³ œw. Jacek
Odrow¹¿ 15 sierpnia
1257 r., przewidziawszy uprzednio swoj¹
œmieræ. Pochowany
zosta³ w koœciele Œw.
Trójcy w Krakowie. W
1527 r. papie¿ Klemens VII beatyfikowa³
Jacka, zaœ kanonizowa³ papie¿ Klemens
VIII 17 kwietnia 1594
roku.
Œwiêty Jacek by³
aposto³em Polski,
Rusi, Prus, S³owian
Karyntii, Moraw i
Czech. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ misyjn¹ zas³u¿y³ na miano „Aposto³a narodów s³owiañskich”, a jego dzie³o
przetrwa³o jego ¿ycie.
Œmia³y program apostolstwa od Adriatyku
Koœció³ parafialny w Bêdziemyœlu pw. œwiêtego Jacka. Czy œwiêty rzeczywiœcie zawita³ kiedyœ
po Ba³tyk i od Odry
w te strony?
Fot. J. Ambrozowicz
poza Dniepr kontynuowali jego towarzysze
i uczniowie, realizuj¹c wytyczne
opiniach historyków, nale¿a³oby przynajkaznodziejstwa dominikañskiego
mniej pow¹tpiewaæ w tak¹ mo¿liwoœæ. Ich
nakreœlone przez œw. Dominika.
badania wskazuj¹, ¿e Jacek wraca³ z Rusi
Bardziej chyba ni¿ my, obecinn¹ drog¹. Misjonarze podró¿owali utarnie ¿yj¹cy, doceniali Jacka nasi
tymi szlakami handlowymi, gdy¿ przy nich
przodkowie z okresu starañ o kaspotykali najwa¿niejsze i najwiêksze skupinonizacjê pierwszego polskiego
ska ludnoœci. Trakt handlowy, ³¹cz¹cy Ruœ z
dominikanina, czcz¹c go na rówKrakowem prowadzi³ w XIII wieku na pó³ni z najwa¿niejszymi patronami
noc od Wis³y, przez Sandomierz. Podró¿
Polski: œw. Stanis³awem i œw. Wojutartymi drogami by³a bezpieczniejsza, a co
ciechem.
wa¿niejsze, dawa³a szansê prowadzenia dzia***
³alnoœci kaznodziejskiej, do której dominiPo wêdrówce ze œwiêtym Jackanie byli powo³ani.
kiem przez wiêksz¹ czêœæ EuroChocia¿ niepewny, to jednak pobyt Jacpy, musimy wróciæ w okolice Sêka w Bêdziemyœlu nie jest wykluczony. Bez
dziszowa, by spróbowaæ odpowzglêdu na to, jak by³o w rzeczywistoœci,
wiedzieæ na pytanie postawione
mieszkañcy parafii od wieków ciesz¹ siê niena wstêpie: czy œwiêty w swej wêzawodn¹ opiek¹ swojego patrona.
drówce trafi³ do Bêdziemyœla?
Benedykt Czapka
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Niewielki domek, przy ulicy Garncarskiej, w samym centrum Sêdziszowa. Tu mieszka
Ludwik Jagoda, najstarszy zawodnik Lechii Sêdziszów, klubu, który w ubieg³ym roku œwiêtowa³ jubileusz 90-lecia istnienia. Pan Ludwik jest od jubilatki m³odszy zaledwie o piêæ lat,
urodzi³ siê bowiem w 1919 roku i ju¿ przed wojn¹ wystêpowa³ na boisku w jej barwach.
Ludwik Jagoda ju¿ w szkole wyró¿nia³ siê talentem sportowym.
Jednak gdy pewnego razu, podczas
przerwy miêdzy lekcjami przeskoczy³ wzwy¿ 1,20 m, zamiast pochwa³y us³ysza³ od kierownika: „Co to
skocznia tylko dla ciebie jest?”. To nie
by³y takie czasy jak dzisiaj – wspomina z ¿alem – Dziœ szko³a czy kluby pomagaj¹ takim m³odym ch³opakom. Wtedy to trzeba by³o byæ synem nauczyciela, posterunkowego albo burmistrza,
¿eby siê ktoœ zainteresowa³.
Równie¿ pierwsze wystêpy na boisku nie
spotka³y siê z aprobat¹ szko³y:
Pamiêtam, mia³em 17 mo¿e 18 lat, gdy gra³em pierwszy mecz jako zawodnik Lechii. W niedzielê gra³em mecz, a w poniedzia³ek dosta³em po
g³owie od kierownika szko³y Koœciuszyñskiego, bo
przed wojn¹ nie wolno by³o uczniom graæ w klubach. To jeden Staszek Baran mia³ specjalne zezwolenie na grê w klubie. Ale to by³ wyj¹tkowy
talent. Gra³ w Resovii – z Hogendorfem i Wróblem tworzyli znakomity tercet napastników. PóŸniej trafi³ do Warszawianki, a stamt¹d do reprezentacji Polski. Wystêpowa³ te¿ w Lechii Gdañsk,
a potem £KS-ie £ódŸ i tam, w £odzi zmar³.
Lechia nie by³a jedyn¹ dru¿yn¹ w przedwojennym Sêdziszowie. W pi³kê grano te¿ w
„Strzelcu”, m³odzie¿owej organizacji wojskowo-szkoleniowej, krótko istnia³a dru¿yna
przy parafii, swój klub mieli ¿ydzi. Przynale¿noœæ do jednej dru¿yny nie uniemo¿liwia³a gry w innej. Jako m³ody ch³opak gra³em w
Strzelcu – wspomina Pan Ludwik. Strzelec istnia³ tu, gdzie jest szko³a nr 2. Tam by³a œwietlica.
PóŸniej przyszed³ ksi¹dz wikary Ciekliñski, który
zorganizowa³ dru¿ynê przy Katolickim Stowarzyszeniu M³odzie¿y Mêskiej. Kupi³ stroje: czerwone
spodenki, bia³e koszulki, sztuce, buty, toœmy zostawili Strzelca i poszli graæ do ksiêdza. Swoj¹ dru¿ynê mieli te¿ ¿ydzi, nazywa³a siê Hagibor.
Kiedyœ ¿ydzi grali mecz z Ropczycami i wynajêli
mnie, Bronka Bielaka, Janka Prag³owskiego i Tadka Ba³chana na bramkê – opowiada Ludwik Jagoda – wygraliœmy ten mecz, a potem ¿ydzi wziêli
nas do cukierni, na poczêstunek. Kto mia³ apetyt, to
móg³ siê najeœæ ile chcia³.
Sporym problem dla zawodników by³ brak
sprzêtu sportowego. Kluby przewa¿nie nie mia³y strojów, zawodnicy wystêpowali we w³asnych
koszulkach i spodenkach. Pan Ludwik opowiada:Raz da³em 5 z³otych Stefanowi Lipie, który uczy³
siê w Jaros³awiu, ¿eby mi kupi³ getry, ochraniacze i
buty – „fotbalówki ”. Teraz by warto je by³o pokazaæ, w
jakich butach siê kiedyœ gra³o. To by³y strasznie ciê¿kie
buty, nie takie leciutkie jak dzisiaj.
Przed wojn¹ dru¿yna Lechii Sêdziszów
nie wystêpowa³a w regularnych rozgrywkach. Zawodnicy w wiêkszoœci byli uczniami, którzy w ci¹gu roku grali w innych klubach: Tosiek Sochacki chodzi³ do szko³y w Bielsku, to gra³ w BKS Bielsko, Stefan Lipa, którego
ojciec by³ drogomistrzem, chodzi³ do technikum w
Jaros³awiu, gra³ w JKS-ie. Dru¿yna najsilniejsza by³a w czasie wakacji – mówi Pan Ludwik.
Mecze rozgrywane by³y okazjonalnie, z
dru¿ynami z Ropczyc, Kolbuszowej, Dêbicy,
Rzeszowa. Mecze z Kolbuszow¹ w Sêdziszo-

grywaliœmy ju¿ 0:4, ostatecznie by³o 4:5 – mówi.
Doskonale pamiêta mecz, jaki dru¿yna
Lechii rozegra³a w 1939 roku z wojskow¹
dru¿yn¹ z £añcuta: Do £añcuta po raz pierwszy jechaliœmy poci¹giem, a tak to furmankami
jeŸdziliœmy do Dêbicy, Kolbuszowej, a do Ropczyc
na piechotê. Kogo by³o staæ, to sobie wzi¹³ jakie 20
groszy na loda czy jakie ciastko, a jak nie, to kromkê chleba i jecha³ na mecz. W £añcucie graliœmy
w sk³adzie: W³adek Janowski na bramce, Bronek
Bielak i Romek Cieœlak na obronie, ja na lewej
pomocy, w œrodku by³ W³adek Bielak, dalej dwóch
Sochackich, Janek Prag³owski i w ataku dwóch
¿ydów – wylicza bezb³êdnie. Do przerwy by³o
0:0, krzyczeli na nas „Sêdziszów dziady!”, ale póŸniej toœmy im pokazali. Wygraliœmy 3:1. Trzecia
bramka pad³a w ten sposób, ¿e by³a centra z prawej strony, ja podskoczy³em, pi³ka przesz³a mi po
wie odbywa³y siê zawsze w Zielone Œwi¹tki.
g³owie a dalej nie wiem jak by³o, bo obroñca twierBoisko by³o na B³oniach, na terenie
dzi³, ¿e odbi³ pi³kê kolanem, a sêdzia podyktowa³
obecnego Osiedla M³odych. Œwietlica znajkarnego, bo twierdzi³, ¿e rêk¹.
dowa³a siê naprzeciwko koœcio³a. Tu zawodPóŸniej mia³ byæ rewan¿ w Sêdziszowie,
nicy przebierali siê i szli na B³onia. PóŸniej
ale w jego rozegraniu przeszkodzi³ wybuch
na tym terenie zaczê³y powstawaæ budynki,
drugiej wojny œwiatowej.
Ludwik Jagoda by³ cz³onkiem „Strzelca”, który skupia³
m³odzie¿ w wieku przedpoborowym. W ostatni dzieñ sierpnia
1939 roku przyjecha³ do Sêdziszowa ppor. Towarnicki, z pytaniem, kto chce iœæ na ochotnika
do wojska:Zg³osi³em siê ja – mówi
– Karol Gawlik, Edek Bia³ek, Antek
Kreczner, Ludwik Jakubowki, Staszek
Ciura, W³adek Wójcik, Bronek Filipek z Iwierzyc, Wojnowski i jeszcze jeden kolega z Olchowej. Dali nam
nowe mundury, karabiny, ale nie
dali ani jednego naboju. Wstyd o tym
mówiæ.Potemprzezca³¹okupacjêtrzeba by³o cicho siedzieæ, tak samo za
Rok 1938. Najstarsza zachowana fotografia dru¿yny Lechii. Zawodnicy do
komuny - gdy wzywali mnie do Mielkoszulek przyszyli czarne szarfy, na znak ¿a³oby po tragicznie zmar³ym koledze
ca i pytali, czy by³em w wojsku, móEdwardzie Dunajskim. Ludwik Jagoda stoi w górnym rzêdzie, szósty od lewej.
wi³em „nie” bo mogli za to na Sybir
wywieŸæ.
Pod okupacj¹ dzia³alnoœæ
wiêc boisko przeniesiono na teren Targoklubów
sportowych
by³a zakazana, nie orwicy, gdzie teraz mieœci siê PKS. W pi¹tek
ganizowano wiêc oficjalnych meczów. Spo„gra³y” œwinie – ¿artuje pan Ludwik –w sobotê
tykano siê jednak, by zagraæ w pi³kê towaprzychodziliœmy równaæ do³ki, a w niedzielê, jak
rzysko. Podczas jednego z takich spotkañ,
mieliœmy z kim graæ, toœmy grali.
wydarzenia potoczy³y siê w nieoczekiwanym
Ludwik Jagoda bra³ udzia³ w meczu z Crakierunku: W czasie wojny chodziliœmy czasem
covi¹, który zosta³ rozegrany w Sêdziszowie
graæ w pi³kê na B³onia. Przychodzili tam te¿ niepod koniec lat trzydziestych. Z Cracovi¹ przemieccy ¿o³nierze, którzy pilnowali zak³adów Kroczki. Chcieli z nami zagraæ mecz, to zgodziliœmy siê.
Pamiêtam jak dziœ – w pewnym momencie niemiecki bramkarz rzuci³ siê na pi³kê, skoczyli na
niego W³adek Bielak i W³adek Goraj, ten bramkarz ju¿ nie wsta³, a my ciuchy pod pachê i uciekliœmy w stronê rzeki i Zak³adów Drzewnych. PóŸniej widzia³em tego Niemca, z nog¹ w gipsie i o
kulach – Ludwik Jagoda wspomina niebezpieczne zdarzenie.
Inna dramatyczna historia, która przytrafi³a siê Ludwikowi Jagodzie, nie mia³a ze
sportem nic wspólnego. Wydarzy³a siê, gdy
Niemcy siê wycofywali, a nadchodzili Rosjanie: Przyjecha³ do Sêdziszowa brat z Jas³a na chrzciny do brata Tomka. Poci¹gi nie jeŸdzi³y i nie mia³
jak wróciæ, a tam w domu zosta³y dzieci. Szwagier
Dru¿yna Lechii w 1948 roku: W³adys³aw Bielak – kier. dru¿yzadzwoni³ i okaza³o siê, ¿e jeszcze z Rzeszowa kurny, Eugeniusz W¹troba, Marian Szpara, Henryk Piedzioch,
suj¹ poci¹gi, wiêc zaprz¹g³em konia, brata na wóz
Tadeusz Cyroñ, Jan W¹troba, Stanis³aw Ptasznik, Ludwik
Jagoda, Jan Prag³owski, Micha³ Ognisty – prezes. W dolnym
rzêdzie: Jan Lipecki, Ferdynand Pondo, Stanis³aw Icha.
(ci¹g dalszy na str. 18)
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i dawaj – przez Rudki, Zagorzyce na stacjê do Wiœniowej. Tam szybko wsiad³ do poci¹gu, ani ¿eœmy
siê nie po¿egnali. Nawróci³em konie, te ca³e w pianie, a tu wychodzi jakiœ mê¿czyzna w prochowcu, i
pyta w którym kierunku jadê. Ja mówiê, ¿e w stronê Wielopola. - A nie wzi¹³ by mnie Pan? - A
czemu nie. Towarzystwo w drodze siê przyda. A
zauwa¿y³em, ¿e pod p³aszczem ma automat. Ba³em siê, ale on w Wielopolu zeskoczy³ z wozu.
Potem w Rudkach biegnie jakiœ inny facet z
broni¹ i krzyczy: nie mów nikomu, ¿e mnie widzia³eœ, bo nie ¿yjesz! Ja ani siê nie ogl¹da³em,
tylko pêdzi³em do domu, bo gdyby mnie zatrzymali Niemcy albo Rosjanie, to by zaraz pytali: a co ty
robisz w Wiœniowej, a mo¿e ty z partyzantami

trzymasz? £atwo ¿ycie mo¿na by³o straciæ.
Ludwik Jagoda wspomina kolegów z
boiska, którzy stracili ¿ycie z r¹k okupantów: Toœka Sochackiego zabili Ruscy na Ksiê¿omoœcie. Wraca³ z nimi samochodem z Dêbicy. Nie
wiem, czy sam wsiad³, czy mu kazali. W Sêdziszowie chcia³ wysi¹œæ, ale ci nie chcieli siê zatrzymaæ,
wiêc wyskoczy³ w biegu. Ruscy krzyczeli za nim:
„szpion!”, czyli „szpieg”. Zaczêli strzelaæ. Z³apali
go i zabili kolbami czy bagnetami. Tosiek to by³
bardzo dobry, twardy zawodnik.
Franek Jagoda z ulicy Ogrodowej, mój kuzyn, próbowa³ siê przedostaæ na Wêgry. Niemcy
go z³apali i zgin¹³ w Oœwiêcimiu.
Po wojnie miasto powoli leczy³o rany.
Odradza³ siê tak¿e sport w Sêdziszowie. Dru¿yna zosta³a zarejestrowana i zg³oszona do
rozgrywek. Rywalizowa³a miêdzy innymi z
Gryfem Mielec, Stal¹ Rzeszów, Stal¹ Mielec, Resovi¹, Walterem Rzeszów.
Z tego okresu Ludwik Jagoda szczególnie wspomina mecz z Tarnovi¹: To ju¿ by³o
na stadionie ko³o stacji. Mój szwagier, który pochodzi³ z Tarnowa mówi³: Ludwik do kogo wy siê
porywacie? Nakopi¹ wam ile wejdzie. - Szwagier
– zobaczymy, pi³ka jest okr¹g³a – mówiê. I myœmy

LudŸmierz, Bia³y Dunajec, Zakopane –
jednym s³owem Podhale… To w³aœnie tam
5 czer wca br. mia³y miejsce uroczystoœci ku
czci genera³a Andrzeja Galicy – twórcy polskiej piechoty górskiej.
Wraz z kompani¹ reprezentacyjn¹ 21.
Brygady Strzelców Podhalañskich, wziêli w
niej udzia³ tak¿e strzelcy ze Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” z Sêdziszowa. By³o to
mo¿liwe dziêki p³k. Tomaszowi Krzempkowi – dowódcy 5 Batalionu 21 Brygady Strzel-

czeniach i szkoleniach.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w LudŸmierzu. Tam, w Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Podhala, oficerowie i ¿o³nierze 5 batalionu wraz z sêdziszowskimi strzelcami
wziêli udzia³ w uroczystej Mszy Œwiêtej za
duszê œp. gen. Galicy. PóŸniej w Bia³ym Dunajcu, przy pomniku zmar³ego, odby³ siê
Apel Poleg³ych.
Uroczystoœæ uœwietni³y swoj¹ obecnoœci¹
poczty sztandarowe Strzelców Podhalañ-

(ci¹g dalszy ze str. 17)

ców Podhalañskich z Rzeszowa, który to patronuje rzeszowsko-sêdziszowskiej Jednostce Strzeleckiej
2021. Funkcjonuje ona w ramach
Zwi¹zku Strzeleckiego ,,Strzelec” –
organizacji spo³eczno-wychowawczej wspó³pracuj¹cej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sêdziszowscy strzelcy tworz¹ 2-gi pluton
tej w³aœnie jednostki, której dowódc¹ jest chor¹¿y ZS Marek Str¹czek, a jego zastêpc¹ i zarazem dowódc¹ 2 plutonu, chor. ZS Jacek
Magdoñ – nauczyciel przysposoSêdziszowscy Strzelcy. Od lewej: Grzegorz Rokicki, Dariusz Œwider, Damian
bienia obronnego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Zespole Szkó³ ZaBieœ, Józef Malinowski, Mateusz Iwan.
Fot. £. Szyd³o (2)
wodowych w Sêdziszowie M³p. Sêdziszowsk¹ jednostkê tworz¹ uczniowie tych
skich, Zwi¹zku Podhalan oraz górale w strow³aœnie szkó³.
jach regionalnych. Uczestnicy mieli mo¿liRzeszowsko-sêdziszowska jednostka
woœæ porównania, jak, dziêki gen. Jêdrusiostrzelecka kontynuuje tradycjê i myœl orgawi Galicy, strój góralski, zmieniwszy barwê,
nizacji paramilitarnych Józefa Pi³sudskiego,
sta³ siê mundurem ¿o³nierza polskiego z
których celem jest: krzewienie idei niepodPodhala i Podkarpacia.
leg³oœciowych, tradycji Legionów i odrodzoZakopane – ostatni etap wyprawy. Tu,
nego Wojska Polskiego. Patronat Ministerna nowym cmentarzu, ho³d spoczywaj¹cym
stwa Obrony Narodowej sprawia, ¿e strzelw kwaterze legionistów genera³om – podcy bior¹ udzia³ nie tylko w uroczystoœciach
halañczykom: Andrzejowi Galicy i Mieczypatriotyczno-wojskowych, ale tak¿e w æwis³awowi Borucie-Spiechowiczowi, w posta-
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wtedy wygrali, a nie oni.
Mija³y lata, nadszed³ czas „zawieszenia
na ko³ku” pi³karskich butów. Z zawodnika,
Ludwik Jagoda sta³ siê wiernym kibicem sêdziszowskiego klubu. Kiedyœ czêsto, dziœ rzadziej odwiedza stadion, obserwuj¹c boiskowe poczynania swoich nastêpców. Mo¿e w
myœlach porównuje ich z pi³karzami klubu
sprzed kilkudziesiêciu lat: Jaœkiem Koconiem, braæmi Sochackimi, Bronkiem Bielakiem, przedwczeœnie zmar³ym Edziem Dunajskim, Jaœkiem Prag³owskim, Staszkiem
Ich¹, Micha³em Starczewskim...
Zapewne ¿aden z obecnych arbitrów nie
wytrzymuje porównania z panem Œwistkiem
z Przemyœla, pracownikiem kolei, najlepszym
sêdzi¹ w okrêgu rzeszowskim w czasie pi³karskiej przygody Pana Ludwika, niezwykle
zdecydowanym, nie pozwalaj¹cym zawodnikom na dyskusje na boisku.
Czasem, na ile pozwala³a skromna emerytura, Ludwik Jagoda wspomaga³ klub finansowo. Gdy budowano obecny stadion, trzeba
by³o zaj¹æ kawa³ek jego pola. Nie opiera³em siê –
mówi – bo przecie¿ sam gra³em w pi³kê...
Benedykt Czapka

Warta honorowa Strzelców Podhalañskich pod pomnikiem
gen. Andrzeja Galicy w Bia³ym Dunajcu.
ci salw honorowych, kwiatów i zapalonych
œwiec oddali p³k dypl. Tomasz Krzempek,
starosta tatrzañski Andrzej G¹sienica Makowski oraz zaproszeni goœcie.
Oficerowie z³o¿yli równie¿ wizytê krewniakowi genera³a, doktorowi Wincentemu
Galicy. Ten niezwyk³y cz³owiek, tatrzañski
kurier, wiêzieñ zakopiañskiej katowni gestapo i obozu koncentracyjnego w Auschwitz,
a po latach prezes Zwi¹zku Podhalan, znany
jest czytelnikom tischnerowskiej ,,Historii filozofii po góralsku”. Ksi¹dz profesor Tischner nada³ mu imiê góralskiego Hipokratesa.
Postaæ genera³a Galicy – wielkiego pi³sudczyka, wspó³twórcy organizacji strzeleckich w Ma³opolsce, dowódcy pu³ków w Legionach Pi³sudskiego, twórcy formacji Strzelców Podhalañskich, dowódcy Okrêgu Korpusu X w Przemyœlu, pos³a i senatora II RP,
jest ci¹gle ¿ywym obrazem odwagi, mêstwa,
niez³omnej woli i wiary w idee niepodleg³ej
Polski. Dziœ mottem dla strzelców z Rzeszowa i Sêdziszowa, jest jego s³ynne powiedzenie: „Kieby co, jakby co... to my som!”
Agnieszka Chmiel
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Na ¿wirowni w Czarnej Sêdziszowskiej
w dn. 9 lipca br. rozegrano zawody wêdkarskie o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Ju¿ od kilkunastu lat, a szósty rok z kolei,
wêdkarze rywalizuj¹ o to trofeum.
Nad brzegiem akwenu w Czarnej spotka³o siê oko³o 120 osób: zawodników, osób
towarzysz¹cych, zaproszonych goœci i kibiców. O godzinie 7.00. na stanowiskach zasiad³o 59 wêdkarzy z terenu gminy i zaprzyjaŸnionych z sêdziszowskimi kó³ wêdkarskich,
którzy przy s³onecznej pogodzie rywalizowali o g³ówne trofeum imprezy. Po trzygodzinnych zmaganiach i zwa¿eniu z³owionych
ryb, które jednak niezbyt chêtnie dawa³y siê
z³apaæ na haczyk, ustalono klasyfikacje w
zawodach o Puchar Burmistrza w kategorii
seniorów i juniorów:

To

by³a zabawa!! W niedzielê
(17 lipca) odby³ siê festyn rodzinny zorganizowany przez:
UKS „Sokó³”, KGW, Radê So³eck¹ i OSP w
Krzywej. Dopisa³a publicznoœæ i pogoda.
Program by³ bardzo urozmaicony i by³o w
czym wybieraæ. Fani sportu mogli obejrzeæ
spotkanie towarzyskie dru¿yn m³odzie¿owych z Krzywej i Czarnej oraz mecz rozgrywany w ramach Pucharu Burmistrza pomiêdzy Krzyw¹ i Wolic¹ Piaskow¹. Niestety dru¿yny gospodarzy mia³y pechowy dzieñ, gdy¿
bogini zwyciêstwa ominê³a ich szerokim
³ukiem.
Dla mi³oœników rytmów ludowych przygrywa³a kapela „Rochów” z MGOK w Sêdziszowie.
Dzieci z SP w Krzywej zaprezentowa³y
tañce nowoczesne, pokaz mody letniej, skecze satyryczne oraz uk³ady akrobatyczno¿onglerskie. Wystêpy te spotka³y siê z ogromnym aplauzem publicznoœci.
Umiejêtnoœci swoich podopiecznych
przedstawili policjanci z posterunku w Sêdziszowie M³p. Policyjne psy wzbudza³y wielkie zainteresowanie wœród doros³ych i radoœæ
u dzieci, które mog³y pog³askaæ wilczury i
zrobiæ sobie z nimi pami¹tkowe zdjêcie. Pan
Komendant poinformowa³, ¿e policjantom
w poszukiwaniu przestêpców pomagaæ bêd¹
teraz trzy dobrze wyszkolone psy.
Dru¿yna m³odzie¿owa i podstawowa
OSP zaprezentowa³a swoje przygotowanie
do zawodów gminnych. Trener stwierdzi³,
¿e obie dru¿yny osi¹gnê³y niez³e wyniki. Jednak¿e prawdziwym hitem okaza³a zebrana
„na szybko” ekipa z KGW w Krzywej. Zadba-

„Rodzinna” fotografia uczestników tegorocznych zawodów wêdkarskich o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. Fot. G. Wrona
Seniorzy:
1. Marek G³owacki z Sêdziszowa M³p.,
2. Edward Maroñ z Kawêczyna,
3. Roman K³os z Sêdziszowa M³p.,
Juniorzy:
1. Marcin Czapka z Czarnej Sêdziszowskiej,
2. Mateusz Basara z Kawêczyna,
3. Krzysztof Idzik z Wolicy Piaskowej.
no o du¿y przekrój wiekowy. Po oko³o dziesiêciominutowym szkoleniu i rozdzieleniu
zadañ, panie ruszy³y do akcji. Rozwijaniu i
zakrêcaniu wê¿y towarzyszy³ og³uszaj¹cy
wprost doping publicznoœci. By³o na co
popatrzeæ! „Stra¿aczki” wprost szala³y i w

Policyjne psy budzi³y ciekawoœæ doros³ych i radoœæ dzieci.
rekordowym tempie przeprowadzi³y ca³¹
akcjê. Stwierdzi³y te¿, ¿e œwietnie siê czuj¹ i
chêtnie mog¹ zast¹piæ mê¿czyzn w czasie
alarmu.
Poniewa¿ by³ to festyn rodzinny, zadba-

Nagrody specjalne otrzymali równie¿ Jan
Wachel – za najwiêksz¹ z³owion¹ rybê oraz
Tadeusz Nyzio, senior wœród sêdziszowskich
wêdkarzy, jeden z za³o¿ycieli Ko³a PZW w
Sêdziszowie, wêdkuj¹cy od 1958 roku.
Dla wszystkich uczestników sobotniego
spotkania nad wod¹, organizatorzy: Burmistrz
Sêdziszowa M³p. oraz Ko³o Miejsko-Gminne
PZW nr 26, przygotowali poczêstunek.
Inf. w³asna
no o rozrywki dla dzieci. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê: zje¿d¿alnie, trampoliny, karuzela, samochodziki, d¿ipy, przeja¿d¿ki starymi motorami.
Chêtne dzieci wziê³y udzia³ w konkursach sportowych z nagrodami.
Pary ma³¿eñskie musia³y odtworzyæ s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej. Ziêciowie mogli
okazaæ swoj¹ sympatiê do teœciowych rzucaj¹c wa³kiem w kuk³ê.
Przez ca³y czas trwania festynu mo¿na
by³o wypróbowaæ swoje szczêœcie w loterii
fantowej. Ka¿dy los wygrywa³, ale na koñcu
wszystkie kupony wziê³y udzia³ w losowaniu
g³ównych nagród. Szczêœciarze
otrzymali: huœtawkê ogrodow¹,
zestaw obiadowy i œpiwór z karimat¹.
Oczywiœcie mo¿na by³o
wrzuciæ coœ na z¹b i zaspokoiæ
pragnienie, gdy¿ organizatorzy
przygotowali stoiska z lodami,
s³odyczami, napojami i pyszn¹
kie³baskê z grilla.
Ukoronowaniem festynu
by³a darmowa zabawa ogrodowa, na któr¹ œci¹gnê³y t³umy z
ca³ej okolicy. Dobrze, ¿e przy
szkole jest pe³nowymiarowe
boisko do pi³ki no¿nej i koszykówki, wiêc wszyscy mogli swobodnie tañczyæ.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom oraz
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyni³y siê do zorganizowania festynu.
Chcesz siê dobrze bawiæ – przyjdŸ na
imprezê do Krzywej!
Gaja
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Stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oprócz ustawowych zadañ, których celem
jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku po¿arów, miejscowych zagro¿eñ lub innych zdarzeñ maj¹cych znamio-

na klêsk ¿ywio³owych,
ci¹gle podnosz¹ swoje kwalifikacje i umiejêtnoœci. Szkolenia,
narady, spotkania, testy sprawnoœci fizycznej – to tylko niektóre z form doskonalenia zawodowego stra¿aków. Jak co roku
æwiczenia aplikacyjne
jednostek KSRG, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Powiatowego Zespo³u
Reagowania Kryzysowego sta³y siê okazj¹
do wspólnego dzia³ania w czasie ratowania zagro¿onego zdrowia i ¿ycia ludzkiego
oraz mienia i œrodowiska naturalnego. Za³o¿eniem tegorocznych æwiczeñ by³o ratowanie ludzi z wypadku oraz gaszenie po¿aru lasu rozprzestrzeniaj¹cego siê na znacznych obszarach. Æwiczenia sta³y siê okazj¹
do szczegó³owej kontroli sprzêtu mechanicznego znajduj¹cego siê na wyposa¿eniu

poszczególnych jednostek OSP
przeznaczonego do bezpoœrednich dzia³añ w akcjach ratowniczo-gaœniczych. Sprzêt ten
niejednokrotnie mimo „pode-

sz³ego wieku”, dziêki zaanga¿owaniu stra¿aków w jego utrzymanie jest sprawny i w bardzo dobrym stanie technicznym. Manewry
poprzedzone zosta³y szkoleniem dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i s³u¿bowych, które przeprowadzili Panowie z Policji i szko³y nauki jazdy. Æwiczenia, oprócz
wielu pozytywnych aspektów takich jak:

- utrwalenie zagadnieñ zwi¹zanych z taktyk¹
prowadzenia dzia³añ ratowniczo-gaœniczych,
- sprawdzenia przygotowania jednostek do
dzia³añ,
- doskonalenie wypracowanych zasad
wspó³dzia³ania dowódców JRG PSP z dowódcami jednostek w³¹czonych do KSRG,
pokaza³y równie¿ doskona³¹ mobilnoœæ
wszystkich jednostek OSP z KSRG.
Dziêkujemy wszystkim æwicz¹cym za
udzia³ w tegorocznych æwiczeniach. Komenda Powiatowa PSP w Ropczycach sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Wies³awowi Ryglowi –Staroœcie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Panu Zdzis³awowi Gosiowi – Dyrektorowi ZOZ-u w Ropczycach
oraz Panu Wies³awowi Czubie – Komendantowi Powiatowemu Policji w Ropczycach za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu æwiczeñ. Serdeczne podziêkowania
sk³adamy równie¿ gospodarzom æwiczeñ
na rêce Pana Jerzego Jakubca – Wójta
Gminy Iwierzyce.
Przygotowa³:
m³. kpt. B. Drozd

Puchar Burmistrza w pi³ce no¿nej

Fina³: Piast – Korona
Zakoñczy³y siê rozgrywki grupowe tegorocznych zmagañ o Puchar Burmistrza Sêdziszowa
M³p. w pi³ce no¿nej. Nie oby³o siê bez niespodzianek, bowiem uznawane doœæ powszechnie
za faworytów dru¿yny Soko³a Krzywa i P³omienia Zagorzyce, musia³y uznaæ wy¿szoœæ rywali i
nie zakwalifikowa³y siê do meczów fina³owych.
Sukcesu nie powtórzy ubieg³oroczny triumfator, Plon Klêczany – zagra o trzecie miejsce w
imprezie z juniorami Lechii Sêdziszów M³p. W
spotkaniu fina³owym spotkaj¹ siê Piast Wolica
Piaskowa i Korona Góra Ropczycka. Oto wyniki fazy grupowej i tabele:
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Grupa I
Juniorzy Lechia Sêdziszów M³p. – Sokó³
Krzywa 3:1 K³os Kawêczyn – Piast Wolica
Piaskowa 2:2 Sokó³ – K³os 3:0 Piast – Juniorzy Lechia 3:1 Sokó³ – Piast 0:1 Juniorzy Lechia – K³os 2:1
1. Piast
3
7
6-3
2. Juniorzy Lechia
3
6
6-5
3. Sokó³
3
3
4-4
4. K³os
3
1
3-7
Grupa II
P³omieñ Zagorzyce – Oldboye Lechia
Sêdziszów M³p. 2:4 Korona Góra Ropczyc-

ka – Plon Klêczany 2:2 Korona – Oldboye
Lechia 2:0 Plon – P³omieñ 1:2 P³omieñ –
Korona 1:2 Oldboye Lechia – Plon 0:4
1. Korona
3
7
6-3
2. Plon
3
4
7-4
3. Oldboye Lechia
3
3
4-8
4. P³omieñ
3
3
5-7
Zwyciêzcy grup spotkaj¹ siê w meczu o
pierwsze miejsce w turnieju, zaœ dru¿yny z
drugich miejsc zmierz¹ siê w meczu o trzecie miejsce.
Oba mecze odbêd¹ siê 31 lipca br. na
stadionie MLKS Lechia w Sêdziszowie M³p.
o godz. 15.00 (o trzecie miejsce) i 17.30 (o
pierwsze miejsce.
T. Lis
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Ligowcy zakoñczyli rozgr
ywki
rozgrywki
V liga

Rzeszów gr
gr.. I

Ikarus – Lechia 2:1 Lechia – Rani¿ovia 3:0 Radomyœlanka – Lechia
2:4 Lechia – Start 4:1 Czarnovia – Lechia 0:2 Lechia – Jutrzenka 8:2
(Brudek 3, Doroba, Kunicki, Franków, Szeliga, Idzik) mecz Lechia
– Brzostowianka (3:1) zweryfikowano na 0:3 vo z powodu gry nieuprawnionego zawodnika.

Orze³ – Sokó³ 0:4 Sokó³ – Rudnianka 4:2 (W. Filipek, B. Filipek,
Cyzio, Skwirut) Zimowit – Sokó³ 2:2 Junak – Sokó³ 3:2 (Patro 2)
Sokó³ – Korona II 6:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kolbuszowianka
Lechia Sêdziszów M³p.
Brzostowianka
KP Ropczyce
Czarnovia Czarna
Chemik Pustków
Jutrzenka £awnica
Strzelec Frysztak
Ikarus Tuszów Narod.
Team Przec³aw
Rani¿ovia Rani¿ów
Smoczanka Mielec
Start Wola Mielecka
Z³otniczanka Z³otniki
Radomyœlanka Radomyœl Wlk.
Stra¿ak Niwiska

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27 2
22 4
16 4
15 6
14 7
14 6
14 5
14 4
11 11
12 7
11 6
11 4
7 3
4 10
6 2
1 1

1
4
10
9
9
10
11
12
8
11
13
15
20
16
22
28

83 133-29*
70 87-26
52 50-41
51 60-41
49 64-37
48 44-40
47 45-46
46 57-45
44 59-44
43 67-50
39 49-54
37 36-46
24 35-66
22 31-59
20 19-78
4 16-150

* kolejno: miejsce, klub, iloœæ spotkañ, zwyciêstwa, remisy pora¿ki, punkty,
bramki.
Do IV ligi awansowa³a Kolbuszowianka, do klasy A spad³y Radomyœlanka i Stra¿ak, ich miejsce zajm¹ Sokó³ Kolbuszowa Dln. i LKS
¯yraków.
Lechia zdoby³a 38 punktów na w³asnym boisku (12 zwyciêstw, 2
remisy i 1 pora¿ka) oraz 32 na boiskach przeciwników (10 zwyciêstw, 2 remisy, 3 pora¿ki).
Bramki zdobywali: 19 – Marek Szeliga, 14 – Wojciech Brudek, 9 –
Grzegorz Gdowik, 8 – £ukasz Doroba, Pawe³ Idzik, 5 – Wojciech
Duduœ, 4 – Piotr D³ugosz, Micha³ Fito³, Piotr Franków, 2 – Wojciech
Kunicki, 1 – Grzegorz Ba³a, Piotr Pondo, Jan Pazdan, Tomasz Gdowik, Tomasz Stachnik, Witold Kwaœny, Piotr Stec, 3 bramki samobójcze. Ponadto w dru¿ynie wystêpowali: Piotr B¹kowski, Wojciech
Kyciñski, Dawid Pichla, Pawe³ Rzepka, Micha³ Kielar, Marek Klamut, £ukasz Bryk.
Przez ca³y sezon dru¿ynê prowadzi³ Rafa³ Domarski, a kierownikiem by³ Arkadiusz Chor¹¿y.

Puchar Polski
Lechia – B³êkitni 1:3 (0:1) (Brudek – Misiura, Orzech, Bysiewicz)

Klasa B Dêbica gr
gr.. I
Korona – Olchovia 1:4 Piast – Olimpia 0:4 K³os – Czekaj 2:1 Olchovia – K³os 4:1 Pustków – Piast 4:0 Huragan – Korona 0:1 Korona –
Victoria 4:3 Piast – Czekaj 3:4 Pewnoœæ – K³os 2:1 K³os – Piast 1:1
Olimpia – Korona 4:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Olimpia Nockowa
Kaskada Kamionka
LKS Pustków
Inter Gnojnica
Czekaj Ropczyce
Piast Wolica Piaskowa
Victoria Ocieka
Pewnoœæ Lubzina
K³os Kawêczyn
Korona Góra Ropczycka
Olchovia Olchowa
Huragan Przedbórz

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
10
10
9
8
9
8
6
4
2

2
3
3
5
3
5
7
3
3
6
4
4

5
5
6
7
9
8
7
10
11
10
14
16

47
45
42
35
33
32
31
30
27
24
16
10

54-35
69-32
49-34
54-43
37-47
39-41
30-28
40-50
31-42
35-52
33-44
25-48

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Junak S³ocina
Zimowit Rzeszów
Stal II Rzeszów
Polkemic Przybyszówka
Sokó³ Krzywa
D¹b D¹browa
Trzcianka Trzciana
Korona II Za³ê¿e
Stobierna Krzywe
LKS Bia³a
Rudnianka Rudna Wielka
Orze³ Wysoka G³ogowska
UKS Przewrotne

18
15
16
15
13
13
11
10
9
7
6
6
0

2
6
1
2
3
1
4
2
3
3
4
2
1

4
3
7
7
8
10
9
12
12
14
14
16
23

56
51
49
47
42
40
37
32
30
24
22
20
1

79-32
70-30
79-29
61-37
74-29
52-60
50-57
73-57
41-48
47-70
33-66
37-86
19-114

Rzeszów gr
gr.. II
Plon – Start 2:3 (Ciupak 2) P³omieñ – Czarni 2:1 (J. Ocha³, Zatorski) Korona – P³omieñ 2:4 Czarni – Plon 0:1 Plon – Korona 5:1
(Ciupak 2, Machowski, Krochmal, Dejnaka) P³omieñ – Huragan
6:0 Huragan – Plon 1:2 (Machowski 2) P³omieñ – Grom 1:0 (Miœ)
Grom – Plon 2:1 Lecka – P³omieñ 0:3 vo
Plon – P³omieñ 3:4 (3:2)
(1:0 Machowski 18., 2:0 Drozd 27., 3:0 Machowski 36., 3:1 Marciniec 38., 3:2 Bal 40., 3:3 Zatorski 85., 3:4 Miœ 87.)
Plon: Pypeæ – D³ugosz, Filipek, B¹k, Bednarz – Drozd, Patro, Dejnaka – Ustrzycki (53.-Fugas), Krochmal (72.-Daniel), Machowski
P³omieñ: Raœ – Wozowicz, Miœ, Malski, Kiciñski – Marciniec (60.P.Dar³ak), Zatorski, Bal – K. Dar³ak, Ocha³, Laska (70.-Toton)
Sêdziowa³: W. Mazgaj z Rzeszowa. Widzów 240.
W gminnych derbach od pocz¹tku inicjatywê przejêli zawodnicy
P³omienia i wydawa³o siê, ¿e bramki to tylko kwestia czasu. Sta³o siê
jednak inaczej. Kontrataki Plonu by³y tak skuteczne, ¿e na cztery,
które wyprowadzili, trzy zakoñczy³y siê zdobyciem bramek. Najpierw Machowski trafi³ g³ówk¹ pod poprzeczkê, potem Drozd celnie zakoñczy³ akcjê ca³ego zespo³u, nastêpnie znów Machowski
umieœci³ pi³kê w siatce Rasia. P³omieñ konsekwentnie naciska³. Najpierw Marciniec technicznym strza³em pod poprzeczkê zdoby³
pierwsz¹ bramkê, a dwie minuty po nim Bal z 25 metrów zdoby³
drug¹ bramkê dla P³omienia. Po przerwie nadal inicjatywê posiada³ P³omieñ, lecz B¹k umiejêtnie kierowa³ szykami obronnymi gospodarzy, b¹dŸ Pypeæ wy³apywa³ strza³y goœci. W 68 min. Bal strzela
z wolnego, pi³ka mija mur i bramkarza, lecz B¹k wybija j¹ z linii
bramkowej. W rewan¿u Machowski strzela obok muru, lecz Raœ
paruje pi³kê na rzut ro¿ny. Na 3:3 wyrówna³ Zatorski strza³em z 20
metrów, a zwyciêsk¹ bramkê dla P³omienia zdoby³ Miœ w sytuacji
„sam na sam” z bramkarzem. Chwilê póŸniej Pan Mazgaj zakoñczy³
spotkanie, a na ³awce rezerwowych P³omienia okrzyk radoœci z
powodu zwyciêstwa i udanego rewan¿u za pora¿kê w jesieni.
To-To
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czarni Czudec
Start Lubenia
Grom Mogielnica
Plon Klêczany
P³omieñ Zagorzyce
Diament Pstr¹gowa
Albatros Szufnarowa
P³omyk Lutory¿

26
26
26
26
26
26
26
26

23
18
17
16
14
11
10
10

1
7
3
4
4
4
7
5

2
1
6
6
8
11
9
11

70 101-13
61 84-35
54 66-34
52 53-29
46 64-35
37 59-55
37 55-50
35 52-57

(ci¹g dalszy na str. 22)

21

Nr 7 (104) 28 lipca 2005 rr..
(ci¹g dalszy ze str. 21)

Podkarpacka liga juniorów m³odszych B

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stal Mielec – Lechia 14:0 Lechia – Stal Rzeszów 0:4 Resovia – Lechia 5:0

Grunwald Budziwój
Orze³ Lubla
Huragan Koz³ówek
Korona Dobrzechów
Patria GwoŸnica
Prywatna Lecka

26
26
26
26
26
26

8
9
7
6
3
2

6
3
5
3
2
2

12
14
14
17
21
22

30
30
26
21
11
8

40-69
55-54
49-82
44-79
17-75
25-96

Dru¿yna Grodu Bêdziemyœl nie przyst¹pi³a do rundy rewan¿owej.

Klasa okrêgowa juniorów starszych
Lechia – Sokó³ Soko³ów 3:0 Gryf Mielec – Lechia 1:0 Lechia – Zr yw
Dzikowiec 3:0 vo Lechia – Wis³ok Strzy¿ów 1:1 Trzebownisko –
Lechia 2:5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stal £añcut
Strug Tyczyn
Lechia Sêdziszów M³p.
Gryf Mielec
Izolator Boguchwa³a
W³ókniarz Rakszawa
Zryw Dzikowiec
Brzostowianka
LKS Trzebownisko
Wis³ok Strzy¿ów
Grodziszczanka Grodzisko
TG Sokó³ Soko³ów M³p.
Sawa Sonina
Unia Korniaktów

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

65
51
49
49
47
41
38
36
33
32
27
26
22
12

85-25
68-45
62-34
64-39
99-49
47-39
46-46
37-40
55-62
46-43
35-70
32-76
37-67
45-118

Awans do II ligi podkarpackiej uzyska³a Stal £añcut. Do klasy A
spad³y: Sawa Sonina i Unia Korniaktów. Z klasy A awansowa³y: Rani¿ovia, Start Wola Mielecka i Z³ot-San Kury³ówka.

22

Podkarpacka liga trampkarzy starszych
Stal Mielec – Lechia 2:0 Lechia – Stal Rzeszów 1:4 Resovia – Lechia 3:2

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
Lechia – Wis³oka 0:1 Igloopol – Lechia 4:1 Bodzos – Lechia 0:3
Lechia – MKS 3:1 Rzemieœlnik – Lechia 2:9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wis³oka Dêbica
Lechia Sêdziszów M³p.
Igloopol Dêbica
Bodzos Podgrodzie
MKS Dêbica
Sokó³ Grodzisko
Rzemieœlnik Pilzno
MULKS Pustynia

14 10
14 10
14 7
14 6
14 5
14 6
14 4
14 1

2 2
1 3
4 3
3 5
2 7
1 7
0 10
1 12

32
31
25
21
17
16
12
4

46-18
40-17
44-18
27-29
27-26
33-32
20-55
10-52

Klasa okrêgowa m³odzików starszych
Lechia – Wis³oka 2:2 Olimp – Lechia 9:0 Lechia – MKS 3:2 Lechia –
Zryw 8:1 Pustynia – Lechia 1:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wis³oka Dêbica
Olimp Dêbica
Lechia Sêdziszów M³p.
Paszczyniak Paszczyna
MKS Dêbica
Zryw Dêbica
MULKS Pustynia

12
12
12
12
12
12
12

8
7
7
5
5
2
1

3 1
4 1
1 4
2 5
1 6
0 10
0 11

27
25
22
17
16
6
3

58-13
55-27
37-20
35-31
23-27
18-45
4-68
T. Lis
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Kazimierz Czapka

FRASZKI
W DYPLOMACJI
Kiedy ma stosunki z³e
jakiœ kraj z krajem
Dyplomatów siê wtedy
w y d a l a nawzajem
Stan taki kojarzy siê tu
bez wahania
Z tym co s³u¿y g³ównie
nam do ... w y d a l a n i a.
OSP
Jeœli dobrze znamy
stra¿ po¿arn¹ nasz¹
To nie tylko po¿ary
z dobrym skutkiem gasz¹.
KOLCZYK
Kolczyk nikogo
zwykle nie wzrusza
Gdy jego miejsce
jest na uszach.
Na starszych jednak
dra¿ni¹co dzia³a
Kiedy tkwi wbity
... w inn¹ czêœæ cia³a.
KRET
Ma czarne futerko
ale bez potrzeby
Dokonuje w grz¹dkach
nam spulchniania gleby.
BABCIA
Jest poza dyskusj¹
oraz wszelkim sporem,
¯e babcia w rodzinie
jest dzisiaj sponsorem!
18.07.2005r.
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