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Panie Burmistrzu mija kolejny, trzeci ju¿
rok, Pañskiej pracy w sêdziszowskim Ratuszu w obecnej kadencji, proszê powiedzieæ
jaki to by³ rok dla samorz¹du naszej gminy?
Panie Redaktorze. Szanowni Pañstwo.
Myœlê, ¿e mijaj¹cy rok 2005 zaowocowa³ w
wiele udanych inwestycji, które wychodz¹
naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym. Nale¿y uznaæ, ¿e by³ rokiem dobrym. Cieszê
siê, ¿e mieszkañcy gminy coraz bardziej korzystaj¹ z dobrodziejstwa kanalizacji, je¿d¿¹
lepszymi drogami i ulicami, a uczniowie

Sukces to pomyœlny wynik jakiegoœ przedsiêwziêcia. Jakiekolwiek osi¹gniêcia roku minionego to równie¿ zas³uga Rady Miejskiej i
jej Komisji czy sztabu urzêdników w Gminie.
Wœród wielu ró¿nych potrzeb, wymienianych
przez mieszkañców, na pierwszy plan wysuwa siê problem braku pracy. Zdajê sobie sprawê, i¿ gmina nie rozwi¹¿e problemu bezrobocia, ale winna ze wszech miar pomagaæ
najbardziej potrzebuj¹cym. I tu widzê sukces swój i Powiatowego Urzêdu Pracy. W
2005 roku w gminie znalaz³o zatrudnienie 48
osób, które skorzysta³y z robót publicznych,
prac interwencyjnych i sta¿y absolwenckich.
To nie tylko zdobywanie nowych doœwiadczeñ, nie tylko pomoc swoim rodzinom, ale i
widoczny efekt ich pracy w postaci remontowanych szkó³, domów stra¿aka, mieszkañ
komunalnych, upiêkszania miasta itp. Mamy
coraz wiêksze doœwiadczenie, wiemy – jako
gmina – jak organizowaæ pracê z korzyœci¹
dla spo³ecznoœci. Wierzê, ¿e dla wielu korzystaj¹cych z tej formy pomocy bêdzie
to nie tylko okresowe zatrudnienie, ale
mo¿e odskocznia do innej, sta³ej pracy. To dopiero by³by sukces, gdyby
bezrobocie spad³o do tych kilku

gminnych szkó³ mog¹ pobieraæ edukacjê w
dobrze wyposa¿onych, wygodnych szko³ach.
Ukoñczony w³aœnie zosta³ remont obiektu
szpitalnego w Sêdziszowie M³p., co pozwoli
na lepsze warunki leczenia szpitalnego oraz
w przychodni zdrowia. Dobrze uk³ada siê
wspó³praca ze Starostwem Powiatowym w
Ropczycach i Urzêdem Marsza³kowskim w
Rzeszowie. Widaæ to po realizowanych
wspólnie inwestycjach, które podnosz¹ standard ¿ycia naszych mieszkañców.
Co uwa¿a Pan za najwiêkszy sukces w
minionym roku?

ma³ych procent.
Dzia³alnoœæ samorz¹dów czêsto ocenia
siê obecnie przez pryzmat skutecznoœci w
pozyskiwaniu œrodków pozabud¿etowych w
tym unijnych. W mijaj¹cym roku bud¿et
gminy wzbogaci³ siê o ponad 4 mln z³otych,
pozyskanych z ró¿nych Ÿróde³. Dla przyk³adu: œrodki na usuwanie skutków powodzi –
60 tys. z³, zabezpieczenie osuwisk – 96 tys. z³,
pozyskane od marsza³ka na drogê wojewódzk¹ – 500 tys. z³, z Ministerstwa Kultury
na zakup ksi¹¿ek – 12,5 tys. z³. Najwiêksze
jednak to rzeczywiœcie œrodki unijne: w ra-

mach ochrony dziedzictwa kulturowego, na
odnowê parku w Górze Ropczyckiej – 240
tys. z³. I finalizowana w³aœnie w Urzêdzie Wojewódzkim dotacja w ramach ZPORR na
rozbudowê gminnej oczyszczalni œcieków w
Sêdziszowie M³p. – 3,3 mln z³. Zawsze, gdy
Urz¹d Marsza³kowski og³asza kolejny nabór
wniosków, przygotowujemy je i sk³adamy.
A najwiêksza pora¿ka?
O pora¿ce mówiê wtedy, gdy nie uda³o
siê zrealizowaæ czegoœ, co by³o zaplanowane i nic nie wskazywa³o na to, by inwestycja
mia³a nie byæ zrealizowana w przewidzianym terminie. W tym znaczeniu pora¿k¹ jest
brak wybudowania wodoci¹gu w Rudzie. To
ostatnia miejscowoœæ na pó³nocy gminy bez
wody ze Stacji Uzdatniania Wody. Wszystko
wydawa³o siê byæ „zapiête na ostatni guzik”,
ustalono nawet wstêpne terminy rozpoczêcia i zakoñczenia prac. Plany pokrzy¿owa³a
tu ustawa z sierpnia tego roku, która wyd³u¿y³a drogê zatwierdzania dokumentacji do
realizacji, nak³adaj¹c na inwestora (Gminê)
obowi¹zek posiadania decyzji œrodowiskowych. Mogê tylko poprosiæ mieszkañców
Rudy o cierpliwoœæ i zapewniæ, ¿e Gmina
do³o¿y wszelkich starañ, by woda w ich kranach pop³ynê³a najszybciej
jak bêdzie to mo¿liwe w
2006 roku.
Ponad po³owa bud¿etu
gminy to wydatki na oœwiatê, w tym inwestycje oœwiatowe – co by³o najistotniejszym przedsiêwziêciem
oœwiatowym w roku 2005?
Oœwiata w naszej gminie to 3. gimnazja,
14. szkó³ podstawowych i 4. przedszkola, w
którzy codziennie przebywa ponad 3500
dzieci. Opiekê sprawuje w nich 460. nauczycieli i pracowników administracyjno-gospodarczych. Widaæ wiêc, ¿e to du¿y zak³ad
pracy o specyficznych uwarunkowaniach.
Prawd¹ jest, ¿e 50% bud¿etu gminy przeznaczone jest na finansowanie oœwiaty. Ale
trzeba dodaæ, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ
kosztów pokrywa subwencja oœwiatowa z
bud¿etu pañstwa. Niedobór wynika st¹d, ¿e
Gmina realizuje dodatkowe zadania, np.
œwietlice i sto³ówki, przedszkola, zajêcia dodatkowe itp. Stan lokalowy naszej oœwiaty
jest dobry. Ka¿da placówka dokona³a potrzebnych remontów (brygady z³o¿one z
pracowników interwencyjnych). W mijaj¹cym roku nie prowadziliœmy ¿adnej inwestycji, ale obecnie przygotowujemy siê do
dwóch: budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie – zakupiony zosta³ grunt
pod budowê i przyst¹piono do wykonywania projektu na bazie przyjêtej koncepcji;
drugi problem to wymiana stropów w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu – tu gmina
dysponuje ju¿ dokumentacj¹ z pozwoleniem na budowê.
Znacz¹ce kwoty poch³aniaj¹ wydatki na
rozwój infrastruktury: dróg, kanalizacji, wodoci¹gów – jakie tu by³y dokonania samorz¹du?
Tak, to s¹ zadania bardzo mieszkañcom
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potrzebne, ale i ogromnie kosztoch³onne.
Na sprawy zwi¹zane z drogami, kanalizacj¹,
wodoci¹gami zaplanowano w bud¿ecie na
2005 r. prawie 4 mln z³. Ale po kolei. Zakoñczono budowê II etapu wodoci¹gu w Zagorzycach – koszt ca³oœci to prawie 1,3 mln z³,
z czego z bud¿etu 2005 r. 600 tys. Wybudowano sieæ g³ówn¹ i przy³¹czono 280 gospodarstw. W³aœnie teraz, w grudniu, wy³oniony zosta³ w przetargu wykonawca III etapu
wodoci¹gu w Zagorzycach – zakoñczy on
wodoci¹gowanie tej najwiêkszej w gminie
miejscowoœci wiejskiej. Jeœli chodzi o kanalizacjê: zakoñczono budowê III etapu w Sêdziszowie M³p. (w 2005 r. – 260 tys.), rozpoczêta zosta³a inwestycja w Sêdziszowie-Rêdzinach (w 2005 r. – 610 tys., zakoñczenie
prac z bud¿etu roku nastêpnego). Posiada
ju¿ kanalizacjê sanitarn¹ tzw. „osiedle na
trójk¹cie” – koszt budowy kolektora g³ównego to kwota prawie 200 tys. z³. Rozpoczêta zosta³a rozbudowa gminnej oczyszczalni
œcieków przy ul. Borkowskiej: koszt ca³kowity to kwota 4,3 mln z³; bud¿et roku 2005 to
pieni¹dze rzêdu oko³o 200 tys. z³. Gmina
dysponuje te¿ dokumentacj¹ z pozwoleniem na budowê w Wolicy Piaskowej, Wolicy £ugowej i Górze Ropczyckiej – rok nastêpny to czas rozpoczêcia inwestycji w tych
miejscowoœciach.
No i najwiêksza bol¹czka naszych mieszkañców – drogi. Korzystamy tu z pieniêdzy
gminnych jak i pozyskanych ze Ÿróde³ pozabud¿etowych. W mieœcie wyremontowano ul.
Blich (45 tys. z³), ul. Garncarsk¹ i Szerok¹ (56
tys. z³), przebudowano chodniki przy ulicy
Armii Krajowej (85 tys. z³), ul. Partyzantów
(45 tys. z³), ul. 3-Maja (10 tys. z³). W trakcie
opracowywania jest dokumentacja techniczna na przebudowê ul. Piekarskiej i Ogrodowej wraz z ³¹cz¹cymi je schodami oraz budowê tzw. „pó³nocnej obwodnicy” miasta – ulicy
KN-07. Z wiêkszych inwestycji na terenie gminy mo¿na by wymieniæ: rozpoczêcie budowy
drogi w Borku Wielkim-Grobli (80 tys. z³), drogi w Zagorzycach Grn.-Ratajówka (140 tys. z³)
czy dróg w Szkodnej-So³tysówka (47 tys. z³)
oraz zabezpieczenie osuwiska wraz z budow¹
drogi w Budach (160 tys. z³). Wyremontowane zosta³y mosty w Zagorzycach Dln. (60 tys.
z³) i Górze Ropczyckiej-Budy (20 tys. z³). na
bie¿¹co remontowano drogi o nawierzchni
bitumicznej oraz zabezpieczano kruszywem
ubytki w drogach ¿wirowych. Gmina realizuje te¿ dokumentacjê na drogi w BêdziemyœluGrudna oraz w Zagorzycach Dln.-Dzia³y. Zdajê sobie sprawê, ¿e potrzeby w tym zakresie s¹
jeszcze bardzo du¿e.
Wiele œrodków gminnych wydawanych
jest na dofinansowanie inwestycji powiatowych i wojewódzkich – jakie kwoty wydatkowano na ten cel w tym roku?
W bie¿¹cym roku dofinansowaliœmy trzy
zadania powiatowe: chodnik przy ulicy Partyzantów kwot¹ 30 tys. z³, sygnalizacjê œwietln¹
i odcinek chodnika przy ul. 3- Maja (50 tys.
z³) oraz drogê powiatow¹ Czarna – Cierpisz
(80 tys. z³). Z Urzêdem Marsza³kowskim
wspó³pracujemy przy odnowie dróg woje-

wódzkich. W 2005 roku uda³o siê zrealizowaæ nastêpny odcinek drogi Sêdziszów –
Kolbuszowa za kwotê 500 tys. z³. Ca³oœæ œrodków na ten cel pozyskano od Marsza³ka.
Jakie plany ma Pan na ostatni rok w tej
kadencji?
Do koñca tej kadencji chcia³bym dokoñczyæ rozpoczête inwestycje: wodoci¹gi w
Zagorzycach, Rudzie, kanalizacjê na Rêdzinach i rozbudowê oczyszczalni œcieków. Jednoczeœnie rozpocz¹æ nowe: kanalizowanie
wsi, przebudowa ulic w Sêdziszowie, kontynuowanie budowy dróg w Szkodnej, Zagorzycach, Borku Wielkim, rozpoczêcie budowy hali sportowej przy gimnazjum w Sêdziszowie. Koniec kadencji nie powinien
hamowaæ rozwoju gminy, wiêc nale¿y podj¹æ takie dzia³ania, które p³ynnie, bez zaciêæ bêd¹ realizowane w nastêpnych latach.
Jakie jest pañskie zdanie na temat mo¿liwoœci skrócenia kadencji samorz¹du tak,
by wybory odby³y siê wiosn¹, o czym mówi
wielu polityków?
Ka¿de rozwi¹zanie – czy to wiosna czy
jesieñ ma swoje dobre i z³e strony. Nie znam
argumentów polityków, wiem z informacji
prasowych, ¿e ró¿nie interpretuj¹ ten problem prawnicy. Nie uwa¿am siê za polityka i
w tym przypadku podporz¹dkujê siê woli
parlamentu.
Czy nale¿y Pan do jakiejœ partii politycznej?
Mimo, ¿e mam przekonania prawicowe, nie nale¿ê do ¿adnej partii politycznej.
Uwa¿am, ¿e bezpartyjny burmistrz nie prowadzi do dodatkowych podzia³ów w spo³eczeñstwie. Najwa¿niejsz¹ rol¹ burmistrza jest
bowiem ludzi ³¹czyæ w celu realizacji zadañ
s³u¿¹cych dobru ogó³u. Z tego te¿ powodu,
by ³¹czyæ ludzi aktywnych, by³em jednym z
inicjatorów utworzenia stowarzyszenia pod
nazw¹ „Ziemia Sêdziszowska”. Tu znajduj¹
miejsce wszyscy, którzy chc¹ s³u¿yæ spo³eczeñstwu bez wzglêdu na przynale¿noœæ
polityczn¹.
Od pewnego czasu na terenie miasta pojawiaj¹ siê inwestorzy, powstaj¹ nowe firmy,
przedsiêbiorstwa daj¹ce zatrudnienie mieszkañcom – jaki jest w tym udzia³ samorz¹du?
Tak, a pocz¹tek da³o sprowadzenie do
Sêdziszowa inwestora francuskiego. Wielka
by³a m¹droœæ Radnych poprzedniej kadencji, którzy odwa¿yli siê podj¹æ uchwa³ê o
zwolnieniach podatkowych by poprawiæ
lokalny rynek pracy. A Hispano-Suiza, jak
wszyscy widz¹, rozwija siê, uruchamia nowe
produkcje i zatrudnia ludzi, reklamuj¹c jednoczeœnie Sêdziszów. Miasto zaczyna byæ
coraz bardziej atrakcyjne pod wzglêdem
inwestycyjnym. Przyk³adem chocia¿by betoniarnia, czy inwestycje Marmy- Polskie Folie. Co przyci¹ga inwestorów? Ulgi podatkowe, przyjazny urz¹d, pomoc w za³atwieniu formalnoœci, oferta lokalizacyjna i po
prostu w³aœciwa, dobra atmosfera.
Sêdziszów sta³ siê znany w ca³ym kraju z
powodu Pañskiego zatrudnienia w szkole,
na stanowisku nauczyciela i – musi Pan przyznaæ – nie jest to dobra s³awa. Jak wyt³uma-

czy Pan mieszkañcom tê sytuacjê?
Ta, jak Pan nazwa³, „niedobra s³awa” jest
spowodowana nierzetelnym, ¿eby nie powiedzieæ nieuczciwym przedstawieniem faktów w mediach. Jestem nauczycielem z zawodu. Ustawa o systemie oœwiaty daje przywilej przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê do
koñca 2006 r. Warunkiem jest 30-letni sta¿
pracy, a w nim co najmniej 20 lat „przy tablicy”. Jak Pan wie na czas pe³nienia funkcji
burmistrza jestem urlopowany. Mój etat w
szkole zostaje wiêc przyznawany corocznie
na czas okreœlony nowemu nauczycielowi.
Brakuje mi do skorzystania z przywileju wczeœniejszej emerytury kilku miesiêcy. To jest
powodem podjêcia przeze mnie pracy w
szkole. Gdy nabêdê prawa emerytalne, na
moje miejsce w szkole bêdzie móg³ byæ zatrudniony nauczyciel na sta³e. To da mu
poczucie stabilizacji zawodowej.
Mam nienormowany czas pracy. Mój
dzieñ pracy jest znacznie d³u¿szy ni¿ osiem
godzin. Biorê udzia³ w zebraniach, uroczystoœciach i zawodach nawet w dni wolne od
pracy. Zawsze te¿ staram siê byæ dostêpny
dla mieszkañców, nie patrz¹c na godziny
przyjmowania stron. Uwa¿am, ¿e ¿aden z
mieszkañców gminy nie ma trudnoœci w dotarciu do mnie. Nie cierpi¹ tez ¿adne sprawy
urzêdowe. To ja po prostu mam mniej czasu
dla siebie i rodziny. I to, co dla mnie najwa¿niejsze: ja nie dorabiam w szkole! Wynagrodzenie z tytu³u tych dziesiêciu godzin tygodniowo przekazujê w ca³oœci na konto jednego ze stowarzyszeñ opiekuj¹cych siê dzieæmi na terenie gminy Sêdziszów M³p.
To dodatkowe zajêcie na kilka miesiêcy
pozwoli mi zdobyæ uprawnienia emerytalne,
da m³odemu nauczycielowi sta³¹ pracê, a
wynagrodzenie moje za szkolne godziny bêdzie pomoc¹ dla najbardziej potrzebuj¹cych.
Na zakoñczenie naszej rozmowy proszê
powiedzieæ, jak wygl¹daj¹ Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia w domu Burmistrza Sêdziszowa M³p.?
Tradycyjnie – bardzo rodzinnie. Ja pochodzê z wielodzietnej rodziny. Kiedyœ w
domu moich rodziców by³o gwarnie i weso³o – do sto³u wigilijnego zasiada³o nawet 20.
osób. Teraz, kiedy rodzeñstwo rozjecha³o
siê po Polsce i œwiecie spotykamy siê u mnie
lub u brata. Ten rok to wigilia w moim mieszkaniu: bêd¹ rodzice, nasze córki, brat z rodzin¹. I jak pamiêtam: siano i s³oma, fragment z Ewangelii czytany przez najm³odszego uczestnika, modlitwa, op³atek tradycyjne 12. potraw podawane przez ¿onê, a na
koñcu dzielone wœród wszystkich jab³ko. A
potem prezenty choinkowe, du¿o ró¿nych
i g³oœno œpiewanych kolêd i obowi¹zkowo
Pasterka. Drugi dzieñ œwi¹t to pewnie wizyta u rodziców.
Korzystaj¹c z okazji raz jeszcze Panu,
Redakcji, a za Waszym poœrednictwem
Mieszkañcom gminy Sêdziszów M³p. ¿yczê,
by nowo narodzony Bóg nape³ni³ wszystkich
pokojem.
Dziêkujê za ¿yczenia i za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka
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4.

Posiedzenie Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. w dniu 29 listopada br. poœwiêcone by³o przede wszystkim uchwaleniu stawek podatkowych na 2006 r. Rada przyjê³a
stawki podatku od nieruchomoœci oraz od
œrodków transportu.
Nie uchwalano natomiast stawek podatku rolnego poniewa¿ cena skupu ¿yta za
trzy kwarta³y 2005 r. og³oszona w komunikacie Prezesa GUS zosta³a obni¿ona z 37,62
z³ za 1 q do 27,88 z³. Wobec powy¿szego
podatek rolny dla gospodarstw rolnych (powy¿ej 1 ha) liczony jako równowartoœæ 2,5
q ¿yta wynosiæ bêdzie w 2006 r. – 69,70 z³ za
1 ha przeliczeniowy i bêdzie ni¿szy od obowi¹zuj¹cego w 2005 r. o 10,30 z³. Dla gospodarstw poni¿ej 1 ha podatek liczony jako
równowartoœæ 5 q ¿yta z 1 ha fizycznego
ulegnie obni¿eniu o 20,60 z³ i wynosiæ bêdzie 139,40 z³.
Podatek leœny w zwi¹zku ze wzrostem
œredniej ceny skupu drzewa za trzy kwarta³y
2005 r. og³oszonej przez Prezesa GUS, za 1
ha lasu podatnik zap³aci 28,90 z³ czyli o 2,41
z³ wiêcej ni¿ w 2005 r.
Przed przyst¹pieniem do realizacji porz¹dku obrad uhonorowano wyró¿nieniami dru¿ynê ciê¿arowców MLKS „Lechia” Sêdziszów M³p. za zdobycie M³odzie¿owego
Dru¿ynowego Mistrzostwa Polski do lat 23
oraz £ukasza Ró¿añskiego z Czarnej Sêdz.
za zdobycie Pucharu Polski w boksie (o tych
sukcesach pisaliœmy szczegó³owo w paŸdziernikowym Biuletynie). Gratulacje i ¿yczenia
wraz z upominkami w postaci teczek sportowych z³o¿yli sportowcom Burmistrz oraz
Przewodnicz¹cy Rady.
Sesja dla radnych by³a bardzo pracowita, bo oprócz dwóch uchwa³ podatkowych
podjêto jeszcze 16 innych.
1. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2005 r.
Dokonano zmian wydatków o kwotê
25.780 z³ z przeznaczeniem na zwiêkszenie funduszu p³ac w szko³ach, œrodki te
pochodz¹ z dodatkowej subwencji oœwiatowej. Ponadto przesuniêto œrodki miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami na ³¹czn¹ kwotê 282.553 z³.
2. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci
na 2006 r.
Rada ustali³a stawki podatku od nieruchomoœci na 2006 r. – œrednio wy¿sze o
oko³o 2% w stosunku do obowi¹zuj¹cych
w 2005 r. - w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na
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sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków– 0,61 z³ od 1 m 2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych3,61 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,11 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 17,30 z³ od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym –8,20
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych - 3,66 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) domków letniskowych – 6,17 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 3,15 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci.
3. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportu.
Stawki podatku od œrodków transportu
w 2006 r. bêd¹ wy¿sze œrednio o oko³o
2% w stosunku do obowi¹zuj¹cych w
roku bie¿¹cym. Uchwa³a ta z uwagi na
jej obszern¹ treœæ i zainteresowanie przez
w³aœcicieli samochodów ciê¿arowych jest
publikowana w bie¿¹cym numerze Biuletynu w pe³nym brzmieniu.
Pani Ma³gorzata Siciarz wyjaœni³a, ¿e
zmiana we wszystkich rodzajach deklaracji polega na tym, i¿ od 2006 r. Ordynacja podatkowa przewiduje, ¿e kwota
podatku powinna byæ zaokr¹glana do
pe³nych z³otych. W zwi¹zku z tym zachodzi koniecznoœci zmiany wzoru deklaracji tak, aby dostosowaæ j¹ do wymogów
Ordynacji podatkowej. W deklaracji na
podatek od nieruchomoœci w zwolnieniach ustawowych wprowadzono pkt 8
„grunty bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-

5.

6.

7.

8.

9.

stwa pokryte wodami jezior o ci¹g³ym
dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz grunty zajête na sztuczne
zbiorniki wodne”.
Uchwa³a w sprawie wzoru deklaracji na
podatek rolny.
W zwi¹zku ze zamian¹ ustawy - ordynacja podatkowa, zatwierdzono nowy wzór
deklaracji na podatek rolny DR-1, w którym to kwota podatku bêdzie zaokr¹glana do pe³nych z³otych.
Uchwa³a w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomoœci.
W zwi¹zku ze zamian¹ ustawy - ordynacja podatkowa, zatwierdzono nowy druk
deklaracji na podatek od nieruchomoœci DN-1. Podobnie jak w przypadku podatku rolnego równie¿ podatek od nieruchomoœci bêdzie zaokr¹glany do pe³nych z³otych, ponadto dopisano ustawowe zwolnienia gruntów Skarbu Pañstwa
zajête pod jeziora.
Uchwa³a w sprawie wzoru deklaracji na
podatek leœny.
W zwi¹zku ze zamian¹ ustawy - ordynacja podatkowa, zatwierdzono nowy druk
deklaracji na podatek leœny DL-1. Zmiana polega na zaokr¹gleniu podatku leœnego do pe³nych z³otych.
Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realizacji zadania z zakresu administracji rz¹dowej.
W zwi¹zku z planowan¹ modernizacj¹
drogi krajowej nr 4 Rada postanowi³a o
wykonaniu dokumentacji technicznej na:
- drogê lokaln¹ wraz z chodnikiem od ul.
Weso³ej do komisu samochodowego,
- drogê zbiorcz¹ od ul. Letniej do ul.
Po³udniowej wraz z przebudow¹
skrzy¿owania ul. Po³udniowej z droga
krajow¹ nr 4,
- chodnik wzd³u¿ drogi krajowej nr 4
tj. od zak³adu gazowniczego do ul.
Witosa.
Po wykonaniu dokumentacji bêdzie ona
przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad celem realizacji
powy¿szych inwestycji.
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
opracowania zmian w studium
Postanowiono o przyst¹pieniu do zmian
w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o¿onych w Wolicy Piaskowej,
Rudzie i Czarnej Sêdz.
Jednoczeœnie, w zwi¹zku z protestami
mieszkañców Wolicy Piaskowej Rada Miejska odrzuci³a przyst¹pienie do zmiany w
studium obejmuj¹c¹ teren w Wolicy Piaskowej, na którym mia³aby powstaæ nowa
kopalnia piasku. Tym samym nie zyska³a
akceptacji Rady uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w Wolicy Piaskowej, dla tego obszaru.
Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wolicy Piaskowej.
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Planem objête zastan¹ tereny w Wolicy
Paskowej – Za³u¿e, na których ma powstaæ
osiedle budownictwa jednorodzinnego.
10.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rudzie.
Obszar objêty planem obejmowa³ bêdzie
tereny w Rudzie – Zagacie, z przeznaczeniem ich na oœrodek wypoczynkowo-konferencyjno-wczasowy.
11.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czarnej
Sêdziszowskiej.
Teren w Czarnej Sêdz., na który zostanie
przygotowany plan bêdzie przeznaczony na us³ugi tartaczne.
12.Uchwa³a w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
W regulaminie, który obowi¹zuje obecnie dokonano kilku zmian, w tym m.in.:
- wyd³u¿ono z 45 do 60 dni okres nieobecnoœci nauczyciela z powodu choroby, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezp³atnego, urlopu macierzyñskiego, który pozbawia dodatku motywacyjnego w nastêpnym roku
szkolnym,
- zmieniono zasady przyznawania dodatku motywacyjnego w okresie choroby, bêdzie on przys³ugiwa³ na zasadach jak do obliczania zasi³ku chorobowego (dotychczas przys³ugiwa³ w
pe³nej wysokoœci),

- uproszczono nazwy kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych,
- wprowadzono nowe kryterium –
„osi¹ganie przez placówkê wysokich
osi¹gniêæ w pracy dydaktycznej i wychowawczej” - maj¹ce wp³yw na wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³,
- zwiêkszono dodatek za wychowawstwo klasy z 45 z³ do 55 z³,
- zmieniono zasady rozliczania godzin
ponadwymiarowych, p³atne bêd¹ tylko godziny faktycznie przepracowane,
- podniesiono wymagania jakie nale¿y
spe³niæ, aby uzyskaæ nagrodê Burmistrza lub dyrektora.
13.Uchwa³a w sprawie nadania nazwy ulicy
Ulica ³¹cz¹ca ul. œw. Franciszka z ul. Piaskow¹ otrzyma³a nazwê ul. œw. Antoniego.
14.Uchwa³a w sprawie zmiany Statutu Gminy Sêdziszów M³p.
Now¹ ulicê œw. Antoniego przypisano do
Osiedla Nr 3.
15.Uchwa³a w sprawie przyjêcia Statutu
Zwi¹zku Gmin Doliny Tuszymki i Wielopolki.
Po uwagach stwierdzonych przez MSWiA
przyjêto poprawiony jednolity teks Statutu Zwi¹zku Gmin Doliny Wielopolki i
Tyszymki. Zwi¹zek ten utworzony jest
przez gminy: Dêbica, Ostrów, Ropczyce,
Sêdziszów M³p. i Wielopole Skrz., a jego
g³ównymi celami s¹: podejmowanie
wspólnych przedsiêwziêæ w zakresie

ochrony wód, uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej oraz regulacja
rzek dla polepszenia bezpieczeñstwa
przeciwpowodziowego.
16.Uchwa³a w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
W programie inwestycyjnym dokonano
zmiany, która polega na rozpisaniu na
lata 2005-2006 zadania o nazwie „modernizacja systemu informatycznego wraz z
uruchomieniem us³ugi e-Urz¹d w Urzêdzie Miejskim”. Pierwotnie zak³adano, ¿e
uda siê je zrealizowaæ w 2005 r., ale nabór wniosków o œrodki z UE Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ dopiero w listopadzie
br.
17.Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi
p. Edwarda Sroki.
Po wys³uchaniu wyjaœnieñ Komisji Rewizyjnej Rada uzna³a za bezzasadn¹ skargê
p. Edwarda Sroki na Burmistrza. Skarga
dotyczy³a wy³¹czenia dzia³ki p. Sroki z
projektu kanalizacji sanitarnej w Wolicy
£ugowej.
18.Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi
p. Edwarda Sroki.
Po wys³uchaniu wyjaœnieñ Komisji Rewizyjnej Rada uzna³a za bezzasadn¹ skargê
p. Edwarda Sroki na Burmistrza, dotycz¹c¹ wy³¹czenia dzia³ki p. Sroki z projektu budowy kanalizacji sanitarnej w
Wolicy £ugowej. Skargê t¹ p. Sroka przes³a³ do Ministerstwa Œrodowiska, które z
kolei przekaza³o j¹ Radzie do rozpatrzenia zgodnie z kompetencj¹.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

UCHWA£A NR XXVI/249/05
RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P.
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9 poz. 84 z póŸn. zm. ), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia

27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych M.P. Nr 68, poz.
956), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 paŸdziernika 2005
r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859)

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. uchwala co nastêpuje:
§ 1
Ustala siê stawki podatku od œrodków transportowych na terenie Gminy
Sêdziszów M³p. od 2006 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:

wymogi EURO2 lub EURO3:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 525 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 756 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
- 903 z³
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki okreœla Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej chwa³y.
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
3.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1995 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
- 618 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton
- 684 z³
3.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
- 588 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton
- 654 z³

1.

Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od
3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1995 r.:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 582 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 831 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
- 996 z³
1.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
- 552 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
- 795 z³
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
- 948 z³
1.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹

2.
3.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
3.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹
wymogi EURO2 lub EURO3:
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie
- 561 z³
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton
- 621 z³
4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki podatku
okreœla Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
5.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1995 r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
- 276 z³
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton
- 296 z³
5.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.:
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
- 261 z³
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton
- 282 z³
6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1995 r. o liczbie miejsc do
siedzenia:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc
- 801 z³
b. od 20 do 29 miejsc
- 1.095 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.662 z³
7.2. wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r. o liczbie miejsc do
siedzenia:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc
- 765 z³
b. od 20 do 29 miejsc
- 1.050 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.575 z³
7.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹
wymogi EURO2 lub EURO3, jedynym Ÿród³em zasilania jest
gaz:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc
- 720 z³
b. od 20 do 29 miejsc
- 1011 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
- 1.494 z³
§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§ 4
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/164/04 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 2006 roku.
Za³¹cznik Nr 1
Stawki podatku od œrodków transportu dla samochodów ciê¿arowych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
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Za³¹cznik Nr 2
Stawki podatku od œrodków transportu dla ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿
12 ton:

Za³¹cznik Nr 3
Stawki podatku od œrodków transportu dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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W Sêdziszowie M³p. zainstalowano
ju¿ oœwietlenie œwi¹teczne, w tym
roku dorobiono dodatkowe 15 szt.
ozdób oœwietlenia montowanego
na s³upach oœwietlenia ulicznego,
obecnie ozdoby za³o¿one s¹ na odcinku od ulicy Pi³sudzkiego do ul 3go Maja.

Dom Stra¿aka w Sêdziszowie
M³p. nied³ugo przestanie straszyæ swoim wygl¹dem, rozpocz¹³
siê bowiem d³ugo oczekiwany
nie tylko przez stra¿aków remont obiektu. W chwili obecnej trwaj¹ prace wewn¹trz
obiektu, Mamy nadzieje ¿e na
wiosnê obiekt zacznie zmieniaæ
swój wygl¹d równie¿ na zewn¹trz.

Sala lustrzana w MGOK w Sêdziszowie M³p. doczeka³a siê
nowego „wystroju” wnêtrza.
Niedawno zakoñczono remont polegaj¹cy na wycyklinowaniu i polakierowaniu
parkietu, za³o¿eniu na œcianie p³yt kartonowo-gipsowych i nowych luster.
Fot. G. Wrona

wi¹zek przy³¹czenia siê do istniej¹cej sieci
(art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach – Dz. U. Nr 132 z 1996 r.
poz. 622) i finansowanie budowy przy³¹cza
kanalizacyjnego (art.15 ust. 2 ustawy o zbioroKoñcz¹cy siê rok 2005 to dla gminy Sêdziszów M³p. kolejny rok zna- wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowacz¹cych inwestycji w zakresie porz¹dkowania gospodarki œciekowej.
dzaniu œcieków – Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz.
747).
Maj¹c na uwadze fakt, ¿e jednoczesna
Najwa¿niejsz¹ z nich jest rozbudowa
dziszowa M³p. i czêœci Góry Ropczyckiej przebudowa sieci i przy³¹czy gwarantuje wysok¹
oczyszczalni œcieków przy ul. Borkowskiej
znaczy³ œrodki w wysokoœci 9 mln z³. Realizojakoœæ systemu kanalizacyjnego oraz to, ¿e
rozpoczêta w listopadzie. Nowa oczyszczalwana obecnie rozbudowa oczyszczalni œcieindywidualne projektowanie i wykonawstwo
nia powiêkszona o modu³ o przepustowoœci
ków i kanalizacja Rêdzin kosztowaæ bêdzie 7
przy³¹cza jest kosztowne i poch³ania wiele
1500 m3/dobê (przepustowoœæ ca³kowita –
mln z³.
czasu zachêcam w³aœcicieli nieruchomoœci
2150 m3 /dobê) przyjmowaæ bêdzie œcieki koZdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
do zawierania z gmin¹ umów cywilno-prawmunalne z obszaru ca³ej gminy za wyj¹tkiem
tak¿e za priorytetowe uznaje oczyszczanie
nych, w wyniku których gmina przejmie wyKlêczan i Bêdziemyœla, dla których zgodnie z
œcieków, jednak sprawy zwi¹zane z finansokonanie przy³¹cza po dokonaniu przez w³akoncepcj¹ kanalizacji przewidziana jest buwaniem tych zadañ budz¹ u wielu z nich
œciciela nieruchomoœci wp³aty w wysokoœci
dowa odrêbnej oczyszczalni œcieków.
w¹tpliwoœci.
2200 z³.
Tak¿e w tym roku wybudowano sieæ kaPragnê przypomnieæ, ¿e obowi¹zuj¹ce
Przy podejmowaniu decyzji w tym wzglênalizacji sanitarnej na terenie powstaj¹ceakty prawne nak³adaj¹ na gminê obowi¹dzie warto wzi¹æ pod uwagê opinie osób
go osiedla domów jednorodzinnych u zbiezek budowy urz¹dzeñ kanalizacyjnych
zwi¹zanych z bran¿¹ kanalizacyjn¹ (projekgu ulic Weso³ej i Wêglowskiego i rozpoczê(g³ówne kolektory sanitarne, przepompowtanci, wykonawcy), mieszkañców gminy, któto prace przy kanalizacji sanitarnej Rêdzin.
nie), a na w³aœcicieli nieruchomoœci oborzy indywidualnie pod³¹czali swój
Budowa systemów kanalibudynek mieszkalny do sieci kazacji zbiorczej jest przedsiênalizacji sanitarnej, a tak¿e ostatwziêciem, które ca³kowicie elinie zmiany w przepisach Ustawy
minuje wprowadzanie do wód
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
powierzchniowych nieczyszgminach mówi¹ce o tym, ¿e w
czonych œcieków, wp³ywa na
przypadku stwierdzenia nie podpoprawê warunków sanitar³¹czenia siê do istniej¹cej sieci kanych œrodowiska i zapobiega
nalizacyjnej wójt (burmistrz, prejego degradacji.
zydent miasta) wydaje decyzjê
Samorz¹d gminy traktuje
nakazuj¹c¹ wykonanie obowi¹zbudowê kanalizacji jako najwa¿ku.
niejszy element ochrony œrodoZ-ca Burmistrza
wiska i w latach 1999-2005 na buEl¿bieta Œwiniuch
Ruszy³a rozbudowa oczyszczalni œcieków.
Fot. G. Wrona
dowê oczyszczalni, kanalizacji Sê-
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Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. oraz
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sêdziszowie
M³p. przeprowadzi³y konkurs na „Selektywn¹ zbiórkê odpadów”. Konkurs ten skierowany by³ do wszystkich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z terenu
gminy i polega³ na zbiórce odpadów przeznaczonych do dalszego przetworzenia takich jak: makulatura, szk³o bia³e, szk³o kolorowe i plastik.
Wziê³y w nim udzia³ gimnazja, prawie
wszystkie szko³y podstawowe oraz przedszkole nr 1 w Sêdziszowie M³p.
W czasie dwumiesiêcznego (od
01.10.2005 r. do 30.11.2005 r.) okresu trwania konkursu, m³odzie¿ (2897 uczniów) zebra³a 7202 kg makulatury, 6155 kg szk³a bia³ego, 1415 kg szk³a kolorowego oraz 699,5
kg plastiku co w sumie da³o zdumiewaj¹cy
wynik 15 471,5 kg posegregowanych odpadów.

œlu – 11 kg odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia.
Pozosta³e szko³y równie¿
mog¹ siê poszczyciæ niez³ymi wynikami, jak chocia¿by Gimnazjum
w Zagorzycach Górnych gdzie zebrano 11,1 kg odpadów w przeliczeniu na ucznia.
Kryteria konkursu by³y takie,
¿e tylko trzy pierwsze szko³y otrzymaj¹ nagrody.
Ale przecie¿ nie tylko o nagrody chodzi, liczy siê udzia³ i przede
wszystkim œwiadomoœæ, ¿e odpady, które m³odzie¿ szkolna zebra³a w czasie tego konkursu nie zostan¹ odwiezione do lasów, rzek i
w¹wozów.
Bardzo serdecznie dziêkujê
Wa¿enie odpadów zebranych przez uczniów Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
m³odzie¿y z terenu gminy, za tak
Fot. Arch.
aktywny udzia³ w naszym konkursie, raz jeszcze gratulujê zwyciêzPo zakoñczeniu konkursu i podsumo- com, a wszystkich zachêcam do segregowawaniu wyników, okaza³o siê, ¿e zwyciêzc¹
nia odpadów – na terenie ca³ej naszej gmizosta³a Szko³a Podstawowa w Zagorzycach
ny s¹ rozmieszczone kontenery przeznaczoDolnych, gdzie zebrano 17,4 kg odpadów w
ne na ten cel, a korzystanie z nich jest bezprzeliczeniu na jednego ucznia, drugie miejp³atne.
sce zajê³a Szko³a Podstawowa w Krzywej z
Robert Ocha³
wynikiem 16 kg na jednego ucznia, a miejRolnictwo i ochrona œrodowiska
sce trzecie Szko³a Podstawowa w Bêdziemyw Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.
- fakt, ¿e pocz¹tek roku jest bardzo dobrym okresem dla wdro¿enia przekszta³ceñ, a tak¿e zmiany wynikaj¹ce z przeniesienia Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych w nowoczesne lokum i uwolnienia czêœci przeznaczonej na przychodniê.

Od pewnego czasu daj¹ siê s³yszeæ wœród mieszkañców Sêdziszowa M³p. g³osy o planowanej prywatyzacji rejonowej przychodni zdrowia. Jedni mówi¹ o tym z nadziej¹ na poprawê standardu œwiadczeñ us³ug medycznych, inni z obaw¹ o wprowadzenie odp³atnoœci za
wizyty u lekarza. Jaka jest prawda? Zapytaliœmy o to dyrektora Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Medyk” z siedzib¹ w Rzeszowie lek. med. Stanis³awa Mazura. To w³aœnie Niepubliczny ZOZ „Medyk” przygotowuje siê do przejêcia zadañ ZOZ-u w Ropczycach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sêdziszowie M³p.
Ide¹ przewodni¹ jest przekszta³cenie obecnej
dzia³alnoœci prowadzonej w ramach jednostki publicznej – mówi dyrektor Stanis³aw Mazur –
w dzia³alnoœæ w ramach jednostki niepublicznej,
co wyzwala u pracuj¹cych dodatkow¹ energiê dla
zachowañ twórczych, kreatywnych, przedsiêbiorczych, efektywnych, przyjaznych pacjentowi itp.
Partnerstwo ze strony s³u¿by zdrowia wyzwala te¿
w sposób naturalny dobr¹ wspó³pracê z pacjentami, którzy doceniaj¹ gdy siê o nich dba. Wzrasta
poczucie bezpieczeñstwa u potencjalnych pacjentów oraz wzrasta troska o swoje zdrowie m.in.
poprzez korzystanie z szeroko zakrojonych dzia³añ
profilaktycznych.
Okazuje siê, ¿e w tej chwili w ca³ej Polsce ju¿ tylko kilka procent obywateli jest leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej
w ramach zak³adów publicznych. Województwa zachodnie w 100% maj¹ sprywatyzowany POZ. „Medyk” œwiadczy us³ugi medyczne ju¿ od 16 lat. Obecnie w Rzeszowie sprawuje opiekê nad 30. tys. pacjentów, zapisanych do 14. lekarzy rodzinnych w 4. przy-

10

chodniach. Mo¿e siê pochwaliæ najwiêksz¹
liczb¹ w Rzeszowie nowo-zapisuj¹cych siê
pacjentów.
Mamy szereg faktów zachêcaj¹cych nas do
podjêcia podobnych dzia³añ w Sêdziszowie – informuje Stanis³aw Mazur:
- zorganizowan¹ Podstawow¹ Opiekê Zdrowotn¹ od pocz¹tku reformy s³u¿by zdrowia w
1999 roku;
- znajomoœæ rodzimego terenu ropczycko-sêdziszowskiego;
- dobr¹ kondycjê firmy z ma³¹, sprawn¹ administracj¹;
- mo¿liwoœæ dobrej, konstruktywnej wspó³pracy
z samorz¹dem i dyrekcj¹ SP POZ, Oddzia³em
Chorób Wewnêtrznych w Sêdziszowie, Oddzia³em Zabiegowym NZOZ Asklepios i innymi lekarzami;
- wizja nowoczesnej opieki zdrowotnej dla mieszkañców tak, aby w obiektywnych badaniach
(ankiecie) poziomu satysfakcji pacjentów i personelu poprawiæ wyniki wzglêdem obecnego stanu;

Panie dyrektorze, na jakich zasadach
NZOZ „Medyk” bêdzie œwiadczy³ us³ugi medyczne dla mieszkañców Sêdziszowa M³p.?
Us³ugi medyczne dla mieszkañców gminy Sêdziszów NZOZ „Medyk” bêdzie œwiadczy³ bezp³atnie na podstawie posiadanej
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przyjmowani bêd¹ wszyscy mieszkañcy gminy bez wzglêdu na to gdzie mieszkaj¹. Bêd¹
zapewnione te¿ dy¿ury w nocy, niedziele i
œwiêta we wspó³pracy z SP ZOZ. Zale¿y nam
bardzo na dobrej opinii mieszkañców i
w³adz samorz¹dowych.
Co z pracownikami przychodni rejonowej? Czy wszyscy znajd¹ zatrudnienie w
„Medyku”?
Wszyscy pracownicy przychodni rejonowej nadal bêd¹ pracowaæ w nowej strukturze.
Zobowi¹zuj¹ nas oœwiadczenia pisemne
imienne ca³ego personelu przychodni POZ
Sêdziszów z listopada 2005r. co do przejœcia
w 2006 roku do pracy w struktury NZOZ
Centrum Medyczne „Medyk”; otrzymali
wiêc wszyscy pisemne przyrzeczenie co do
pracy w ramach trwania kilkuletniego kontraktu z NFZ. Kontrakt ten jest stabilny, trwa³y. Nie planujemy w tej przychodni w przysz³oœci ¿adnych zwolnieñ, tym bardziej, ¿e
bêdzie wiêcej pracy. Chcemy jak najszybciej
podnieœæ p³ace, aby personel mia³ lepsz¹
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motywacjê do dobrej pracy. Niedobory zatrudnienia w „Medyku” daj¹ mo¿liwoœæ znalezienia efektywnych miejsc pracy dla czêœci osób z SP ZOZ Ropczyce przypisanych
do POZ. Jeœli napotkamy tutaj na zrozumienie ze strony m.in. Dyrekcji, Zwi¹zków Zawodowych, to jest to szansa dla pracowników, by mieæ dobre miejsce pracy. Nie ma
potrzeby np. by do administracji w Sêdziszowie doje¿d¿ali pracownicy z Rzeszowa,
bo lepiej aby to robili miejscowi.
Gdzie bêd¹ przyjmowaæ lekarze? Ilu ich
bêdzie?
Od 4 listopada 2005 roku staramy siê,
aby dzia³alnoœæ by³a nadal prowadzona w
ramach przychodni w Sêdziszowie, przy ul.
Wyspiañskiego, bo jest to naturalne, dobre
miejsce. Poprosiliœmy Starostwo jako gospodarza obiektów o zgodê na wydzier¿awienie lokalu tak, aby prowadziæ nowoczesn¹
opiekê co najmniej przez 10 lat. Mamy
oœwiadczenie woli sprywatyzowania POZ ze
strony Starostwa i Urzêdu Miasta, gdy¿ istnieje œwiadomoœæ co do potrzeby zmian na
lepsze. Lekarze bêd¹ przyjmowaæ wszyscy ci
co do tej pory, ale dla skrócenia oczekiwania pacjentów, szczególnie w okresach urlopów, przeziêbieñ, szkoleñ pomo¿e im tak¿e
dwóch-trzech lekarzy rezydentów z Rzeszowa, specjalizuj¹cych siê z medycyny rodzinnej. Do nas bêdzie siê mo¿na zarejestrowaæ
na okreœlon¹ godzinê, tak aby by³o wygodnie i aby nie czekaæ. Przyjêci bêd¹ te¿ wszyscy nie zapisani chorzy, ale przeplatani z
zapisanymi np. w proporcjach 1:3. Mamy
doœwiadczenie, ¿e jest to najlepszy system.
Wyd³u¿¹ siê godziny przyjmowania pacjentów, co zlikwiduje czekanie na lekarza tak
jak zak³ada³a reforma. Nasi dy¿urni lekarze
przyjmowaæ bêd¹ tak¿e wieczorami i w soboty. Chcemy aby by³y ³adne, wygodne poczekalnie. Aby dzieci chore by³y przyjmowane w osobnych pomieszczeniach ni¿ zdrowe.
W Sêdziszowie w ramach POZ pracuj¹
obecnie bardzo dobrzy i doœwiadczeni lekarze. Lekarze i pielêgniarki bêd¹ siê dalej
uczyæ, szkoliæ, aby leczyæ jak najlepiej. Potrafimy siê porozumieæ z dyrektorem SP
ZOZ Ropczyce oraz Starostwem co do spokojnych, przemyœlanych przekszta³ceñ tak
by pacjenci szybko odczuli poprawê.
„Medyk” zatrudnia wielu lekarzy-specjalistów – czy niektórzy z nich bêd¹ do dyspozycji pacjentów w Sêdziszowie?
Lekarze rodzinni bêd¹ wystawiaæ skierowania do specjalistów tak jak do tej pory.
W Sêdziszowie i Ropczycach jest obecnie
grono bardzo dobrych wyspecjalizowanych
lekarzy u których warto siê leczyæ. Maj¹c
skierowanie, pacjent mo¿e pojechaæ tak¿e
np. do Dêbicy, czy Rzeszowa, ale jest to jego
prawo i mo¿liwoœæ wyboru. Oddzia³ chorób wewnêtrznych w Sêdziszowie obecnie
gromadzi bardzo dobrych specjalistów, ma
nowoczesny sprzêt oraz nowooddany, bardzo estetyczny i przyjazny pacjentowi lokal.
„Medyk” w Rzeszowie zatrudnia obecnie
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, któ-

rzy równie¿ bêd¹ do dyspozycji pacjentów
Sêdziszowa, ale nasi lekarze z Rzeszowa maj¹
ju¿ teraz du¿o pracy i trudno nam obiecywaæ, aby mogli przyje¿d¿aæ do Sêdziszowa.
Wielu pacjentom niepubliczna s³u¿ba
zdrowia kojarzy siê g³ównie z koniecznoœci¹
op³at za wizyty u lekarza – czy mieszkañcy
miasta i gminy maj¹ siê czego obawiaæ?
Niepubliczna s³u¿ba zdrowia to wcale
nie znaczy, ¿e pacjenci maj¹ op³acaæ wizyty.
Leczenie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest bezp³atne. W
Rzeszowie 95% mieszkañców jest zapisanych
oraz leczonych od kilku lat w niepublicznej
s³u¿bie zdrowia i znacznie bardziej s¹ zadowoleni ni¿ z systemu sprzed reformy. W Sêdziszowie funkcjonuje ju¿ niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej „Asklepios”, który
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia mieszkañcom bezp³atn¹, bardzo dobr¹ opiekê chirurgiczn¹
oraz operacje. W obrêbie innych dziedzin
¿ycia s¹ widoczne w gminie Sêdziszów du¿e
zmiany, np. jest sieæ nowoczesnych sklepów,
brak kolejek jak przed laty.
Dlaczego publiczne ZOZ-y czêsto ton¹
w d³ugach, a niepubliczne, tak jak „Medyk”
œwietnie funkcjonuj¹ na rynku us³ug medycznych?
Publiczne jednostki czêsto ton¹ w d³ugach dlatego, ¿e s¹ przeró¿ne czynniki
zwiêkszaj¹ce koszty funkcjonowania, np.
brak komputeryzacji, informatyzacji, wy¿sze
ceny zaopatrzeniowe na materia³y i sprzêt,
nadmierne ograniczenia formalne itp. Cen-

trum Medyczne „Medyk” te¿ ma d³ug, ale
jest to celowy kredyt inwestycyjny na nowoczesny sprzêt i podlega on systematycznej
sp³acie.
Dla przychodni w Sêdziszowie mamy
przyznane ju¿ spore œrodki pieniê¿ne na
poprawê opieki wœród pacjentów doros³ych,
w tym pieni¹dze z programów unijnych oraz
programów profilaktycznych NFZ. Opracowaliœmy te¿ celowy program na 5 lat dla
poprawy opieki g³ównie dzieci i m³odzie¿y z
pieniêdzy norweskich. W ten sposób mo¿na bêdzie podnieœæ wynagrodzenie dla ca³ego personelu zaœ pacjenci mog¹ oczekiwaæ szybko znacznie lepszego poziomu
us³ug medycznych.
Nauczeni dotychczasowym doœwiadczeniem
swoim i innych jesteœmy pewni s³usznoœci potrzeby dokonania zmian w POZ Gminy Sêdziszów.
Mamy nadziejê, ¿e ca³a gmina, w tym równie¿
oœrodki zdrowia w Zagorzycach i Czarnej wkrótce
sprywatyzuj¹ siê z nami, b¹dŸ samodzielnie dla
dobra mieszkañców i personelu. Dziêkujemy i cieszymy siê, ¿e Rada Spo³eczna ZOZ-u oraz Samorz¹d Powiatowy staj¹ na podobnym stanowisku
jak „Medyk” i¿ nadrzêdnym celem w przekszta³ceniach w sektorze ochrony zdrowia jest dobro pacjenta – koñczy dyrektor Stanis³aw Mazur.
NZOZ „Medyk” przygotowuje siê do
przejêcia podstawowych œwiadczeñ medycznych w Sêdziszowie z dniem 1 marca
2006 r.
Benedykt Czapka

Szpital w nowych pomieszczeniach
Od 14 grudnia szpital w Sêdziszowie M³p. zosta³ przeniesiony do nowych pomieszczeñ.
Obecnie w Szpitalu Powiatowym im. Ojca Pio funkcjonuje oddzia³ chorób wewnêtrznych i oddzia³ opieki
krótkoterminowej. W
budynku mieœci siê
równie¿ zak³ad pielêgnacyjno – opiekuñczy,
Rejonowa Przychodnia Zdrowia i Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej „Asklepios,” który wykonuje
podstawowe zabiegi:
chirurgiczne, ginekologiczne, laryngologiczne i ortopedyczne.
Od 2 miesiêcy, o
czym wiedz¹ chyba nieliczni mieszkañcy gminy, w Sêdziszowie M³p.
mo¿na uzyskaæ pomoc w nag³ych wypadkach-urazach. W Niepublicznym Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej „Asklepios” funkcjonuje bowiem, w myœl umowy z NFZ, dy¿ur pogotowia urazowego. Dy¿ur czynny jest w dni powszednie od 18:00 do 7:00, a w soboty, niedziele i œwiêta
24 godziny na dobê.
Zarz¹d Fundacji Szpitala im. Œw. O Pio jako organizacja po¿ytku publicznego wpisana
do KRS pod Nr 0000214472 prosi o wsparcie poprzez przekazanie 1% wysokoœci nale¿nego podatku od dochodów osobistych (kwota ta podlega odliczeniu od podatku dochodowego i bêdzie zwrócona podatnikowi przez Urz¹d Skarbowy) na nasze konto: Bank PeKaO S.A. I O/Ropczyce Nr konta: 43124026691111001003290393.
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INWESTYCJE
Ø Dobieg³y koñca roboty przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i
modernizacja budynków Przychodni
Zdrowia w Sêdziszowie M³p.” – wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej i Bud¿etu Pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Odebranie inwestycji od Wykonawcy i
przekazanie jej u¿ytkownikowi nast¹pi³o 14 grudnia
2005 r.
Ø Na etapie robót wykoñczeniowych znajduje siê realizacja zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniej¹cego budynku Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach. Inwestycja ta jest oddawana do
u¿ytku sukcesywnie a jej zakres rzeczowy ograniczony
jest œrodkami finansowymi
jakie inwestor posiada na zrealizowanie zadania.
Ø Prowadzone by³y roboty
budowlane zwi¹zane z odbudow¹ dachu wraz z wymian¹ pokrycia
na budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
Prace te zosta³y ukoñczone w I po³owie
grudnia br.
Ø Wykonywany jest remont konstrukcji i
pokrycia dachu budynku „D” Zespo³u
Szkó³ im. ks dra J. Zwierza w Ropczycach;
- obecnie rozpoczêto wykonywanie wiêŸby dachowej. Na podstawie zaawansowania robót termin zakoñczenia planuje
siê na dzieñ 30 grudnia 2005 r.
Ø Trwa przebudowa obiektów Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie s³u¿¹cych
rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu
œwiadczonych us³ug (wspó³finansowanie
ze œrodków z Kontraktu Wojewódzkiego
na lata 2005-2006 w wysokoœci450.000,00
z³, przy wk³adzie w³asnym 441.926,00 z³).
Obecnie wykonuje siê ocieplenie œcian
zewnêtrznych, monta¿ stolarki okiennej,
krycie dachu, instalacja elektryczne na I
piêtrze, zewnêtrzne roboty – kanalizacja
sanitarna (prowadzone roboty maj¹ na
celu oddaæ I piêtro do u¿ytkowania na
dzieñ 31 grudnia 2005 r.).
Ø 29 listopada 2005 r. dokonano odbioru
„starej” sali gimnastycznej remontowanej
w Zespole Szkó³ im. ks. dr J. Zwierza w
Ropczycach.
Ø Prowadzone s¹ roboty przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie polegaj¹ce na
wy³o¿eniu kostki na chodnikach i dojœciach przy budynkach letniskowych.
Z uwagi na du¿e zaawansowanie robót
przewidywany termin zakoñczenia planowany jest w II po³owie grudnia br.
Ø W ramach Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Podkarpackiego na
lata 2005 - 2006 Samorz¹d Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego otrzyma³ dofinansowanie w wysokoœci 200.000,00 z³
przy wk³adzie w³asnym 100.000,00 z³ na
realizacjê projektu pn.: „Wykonanie prze-
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budowy budynku internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych – etap I”. Planowany zakres robót w 2005 r. zosta³ w ca³oœci wykonany.
Ø Projekt pn.: „Poprawa funkcjonalnoœci
budynków dydaktycznych Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Sêdziszowie Ma³opolskim” z³o¿ony w ramach poddzia³ania

2) P. W³adys³awowi Radzik – w³aœcicielowi
Firmy Œlusarstwo Produkcja-HandelUs³ugi Oddzia³ w Sielcu na odprowadzenie œcieków opadowych do rowu melioracyjnego.
3) P. Tadeuszowi Nieroda w³aœcicielowi Firmy „Wêglobud” w Sêdziszowie M³p. na
odprowadzenie œcieków opadowych do
rowu melioracyjnego
4) „DREWSPAN” Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Skorupski-Wójcik Spó³ka Jawna Wielopole Skrz. 11A na odprowadzenie
œcieków opadowych do rzeki Wielopolka.
PROMOCJA
Ø „Studia, Praca, Biznes w Unii Europejskiej” pod takim tytu³em 29 listopada br.
w auli Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych
im. W. Witosa w Ropczycach odby³a siê
europejska debata publiczna. Organizatorem tego przedsiêwziêcia by³o Starostwo Powiatowe w Ropczycach na mocy
porozumienia z Wojewod¹ Podkarpackim. Debata skierowana by³a do nauczycieli, m³odzie¿y ponadgimnazjalnej, liderów spo³ecznoœci lokalnych oraz przedsiêbiorców.

3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znalaz³ siê na liœcie rankingowej zawieraj¹cej 68 projektów rekomendowanych przez Regionalny Komitet Steruj¹cy do otrzymania dofinansowania.
Ø Z³o¿ony zosta³ wniosek aplikacyjny do
Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
pn. „Termomodernizacja budynków
u¿ytecznoœci publicznej w Powiecie Ropczycko – Sêdziszowskim”w ramach priorytetu I „Ochrona œrodowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczeñ i promowanie odnawialnych Ÿróde³
energii”. Przedmiotowy wniosek dotyczy
kompleksowej temomodernizacji 11 budynków u¿ytecznoœci publicznej w tym
10 obiektów infrastruktury edukacyjnej
oraz 1 obiektu infrastruktury s³u¿by zdrowia. Wnioskowana wielkoœæ dofinansowania wynosi 6.877.384,71 z³ co stanowi
85 % kosztów kwalifikowanych projektu.
OCHRONA ŒRODOWISKA
Ø Udzielono CUKROWNI „ROPCZYCE”
S.A. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji produktów spo¿ywczych (cukru) z surowych
produktów roœlinnych o zdolnoœci przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobê i instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MW, na terenie Cukrowni „Ropczyce” S.A.
Ø Udzielono pozwolenia na wprowadzanie
gazów i py³ów do powietrza dla kot³owni
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w
Ropczycach Sp. z o.o.
Ø Udzielono pozwoleñ wodnoprawnych:
1) Miastu i Gminie Sêdziszów M³p. na pobór
wód podziemnych ze studni g³êbinowych
w m. Krzywa oraz ustanowienie stref
ochronnych i odprowadzenie œcieków.

INNE
Ø W strukturze organizacyjnej PCPR w
Ropczycach Zarz¹d Powiatu powo³a³
Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej, którego celem jest podejmowanie
dzia³añ na rzecz osób i rodzin, w tym
dotkniêtych przemoc¹, celem zapobiegania lub pog³êbiania siê wystêpuj¹cych
dysfunkcji. Na siedzibê Oœrodka przeznaczone zosta³y pomieszczenia DPS w Lubzinie.
Ø Przygotowany zosta³ wniosek do Marsza³ka Województwa o zabezpieczenie œrodków dla Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w roku przysz³ym w kwocie 550 000 z³. Czynione s¹ równie¿ starania o uruchomienie nowych kierunków
kszta³cenia w NKJO (j. rosyjski, niemiecki, angielski), a tak¿e o studia wieczorowe dla j. angielskiego.
Ø Trwaj¹ prace organizacyjno-techniczne
zwi¹zane z przeprowadzeniem poboru
do wojska, który rozpocznie siê 6 lutego
2006 roku.
Ø 1 grudnia 2005 r. odby³a siê XXVI zwyczajna Sesja Rady Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego. Podczas Sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
· Uchwa³a Nr XXVI/163/05 w sprawie
przyst¹pienia do programu Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pn. „Program ograniczania skutków niepe³nosprawnoœci”
· Uchwa³a Nr XXVI/164/05 w sprawie zatwierdzenia projektów z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz ich realizacji
· Uchwa³a Nr XXVI/165/05 w sprawie
wyboru banku do wykonywania bankowej obs³ugi bud¿etu Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
· Uchwa³a Nr XXVI/166/05 w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿ecie powiatu na 2005 rok.
Inf. w³asna
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gna³, ¿e jesteœmy zainteresowani tym, aby
nasze Œwiêta by³y prawdziwe i g³êbokie, aby
siêga³y do swoich prawdziwych korzeni, do
magicznych chwil sprzed ponad 2000 lat,
kiedy wielki cud mia³ miejsce w maleñkiej,
ubogiej stajence. Mamy szczêœcie, bo mo¿emy spokojnie ¿yczyæ sobie Weso³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, czasem dodaæ coœ o
¿³óbku, Dzieci¹tku, zacytowaæ kolêdy prze-

Otó¿ póŸn¹ jesieni¹ w krakowskim magistracie mia³o miejsce szkolenie dla licealistów. Zajêcia prowadzili przedstawiciele stowarzyszenia maj¹cego za swoje statutowe
cele promocjê zachowañ homoseksualnych.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, czas sk³adaZakoñczy³o siê skandalem, gdy¿ warsztaty
nia ¿yczeñ, wysy³ania kartek, zarówno tradotyczy³y g³ównie szczegó³ów ryzykownych
dycyjnych jak i elektronicznych czy te¿ smszachowañ, które mog¹ spowodowaæ zagroowych. Przy okazji przegl¹dania kartek ze¿enie zaka¿eniem wirusem HIV. Ten sk¹dsz³orocznych (tu ze smutkiem
in¹d szczytny cel pos³u¿y³
muszê dodaæ, ¿e iloœæ tych tradydo rozbudowanego inNie jest wskazane atakowaæ, kiedy wróg siê tego spodziewa i jest w pogotowiu.
cyjnych, z wizerunkiem szopki czy Lepiej wtedy nie podejmowaæ ¿¹dnych dzia³añ i poczekaæ, bacznie obserwuj¹c jego
strukta¿u dla m³odzie¿y
choinki, maleje ka¿dego roku,
(nauczyciele nie zostali
dzia³ania, gdy nie czuje siê zagro¿ony. Kiedy czujnoœæ jego os³abnie i ubêdzie mu
có¿ zrobiæ, takie czasy) natknêwpuszczeni na salê) o tresi³, niespodzianie i potê¿nie zaatakowaæ. Przy tym ³atwo wprawiæ go w pop³och.
³am siê na ¿yczenia otrzymane z
œciach, które mia³y chaKiedy wprawi siê przeciwnika w zamêt i pomieszanie, lêk i niepewnoœæ, wszystkie
jednego z uniwersytetów amery- akcje przeciw niemu wielokrotnie zyskuj¹ na skutecznoœci.
rakter tak niesmaczny,
kañskich, uczelni katolickiej, prowrêcz perwersyjny, ¿e nieSun Zi, Sztuka wojenna
wadzonej przez zakon jezuitów.
stosowne by³oby ich cytoTekst tych¿e ¿yczeñ brzmia³ nawanie na niniejszych
stêpuj¹co: Urlopowe ¿yczenia ra³amach. Powodem zgody
dosnego wolnego czasu oraz wszystna zorganizowanie „szkokiego dobrego w Nowym Roku Zalenia” tak naprawdê by³a
intrygowana siêgnê³am dla poobawa przed konsekwenrównania do ¿yczeñ z roku pocjami braku zgody i oskarprzedniego, a tam: Oby Wasz czas
¿eniami o nietolerancjê i
wolny przyniós³ radoœæ i zadowolebrak szacunku dla demonie, które przetrwa równie¿ w Nokracji. Stowarzyszenie zaœ
wym Roku. Gdyby nie data i
bez ¿adnych oporów
wzmianka o Nowym Roku niemo¿liwoœci¹
pe³nione wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, których
wprowadzi³o treœci o charakterze, którego
by³oby wydedukowanie, z jakiego to powokorzenie s¹ jednoznaczne.
nawet najbardziej zaciek³y postêpowiec nie
du nasz wolny czas ma byæ jakoœ specjalnie
Trzeba jednak mieæ œwiadomoœæ, ¿e i
zakwalifikowa³by jako stosowne dla m³odzieradosny i dlaczego staje siê przedmiotem
nasze spo³eczeñstwo podlega zmianom. Czê¿y. I nie by³ to bynajmniej wypadek przy praspecjalnych ¿yczeñ. Przecie¿ ka¿dy pracusto przyczyny tych zmian pochodz¹ z zecy, ale dzia³anie celowe, zgodne z zapisanyj¹cy cz³owiek ma ustawowe prawo do wykown¹trz – nacisk poprawnoœci politycznej,
mi w statucie stowarzyszenia.
rzystania urlopu i cieszy siê nim jako nazmierzaj¹cej do niechêci ura¿ania kogokolW tym samym mniej wiêcej czasie w pragrod¹ za ca³oroczn¹ pracê. ¯eby jednak
wiek. Doprawdy nie rozumiem, dlaczego
sie pojawi³a siê informacja, i¿ zakaz parady
sk³adaæ z tego tytu³u ¿yczenia? Wysy³aæ kartwyznawcy innych religii maj¹ siê czuæ siê gorównoœci w Poznaniu by³ nielegalny, gdy¿ nie
ki? Powodu tej dosyæ szeroko zakrojonej
rzej wobec faktu, ¿e katolicy ciesz¹ siê z najjest zgodny z demokratycznym prawem do
akcji wysy³ania ¿yczeñ z ich treœci wywnioradoœniejszego momentu swojego kalendazgromadzeñ i wyra¿ania w³asnych pogl¹dów.
skowaæ w ¿aden sposób siê nie da.
rza liturgicznego. Mnie ich œwiêtowanie nie
Jakie mog¹ byæ konsekwencje takiego
W sklepach ju¿ od listopada atmosfera
przeszkadza w najmniejszym nawet stopniu.
liberalnego podejœcia wskazuje cytat z jedodœwiêtna, wszêdzie kolorowe choinki, miAtmosfera podejrzliwoœci powoduje jednak
nej z ogólnopolskich gazet o najwiêkszym
gaj¹ce œwiate³ka. Po wiêkszych centrach hancoraz mocniejsze poczucie winy, które zastêbodaj¿e nak³adzie. „W³adza powinna zaj¹æ
dlowych oraz po ulicach miast przechadzaj¹
pujê dotychczas odczuwan¹ dumê czy te¿
siê t³umieniem w³aœnie takich patologii i
siê mniejsze i wiêksze krasnoludy. Przebraradoœæ. Powoduje to, i¿ nie wszyscy maj¹ taki
pogl¹dów faszystowskich, a nie zakazywane w czerwone czapki i czerwone p³aszcze
komfort jak my. Wracaj¹c do ¿yczeñ opisyniem manifestacji, która nie stwarza³a ¿adzachêcaj¹ do zakupów, czasami rozdaj¹
wanych na pocz¹tku wygl¹da na to, ¿e trzenego realnego zagro¿enia”. O jakich patodrobne podarki lub cukierki dzieciom. Zabienie wartoœci chrzeœcijañskich, które dologiach i faszyzmie mowa? Otó¿ bynajmniej
pewne zwi¹zane s¹ one z tym wolnym czaprowadza Amerykanów do strachu przed
nie o ludobójstwie, zbrodniach wojennych.
sem, o którym mowa w cytowanych przeze
pos¹dzeniem o bycie nietolerancyjnym, a poCi¹g dalszy wypowiedzi rozwiewa ewentualmnie ¿yczeniach. W jaki jednak sposób i co
dejrzewam, ¿e równie¿ mieszkañców Eurone w¹tpliwoœci: „W spo³eczeñstwie demomaj¹ symbolizowaæ – znowu nie wiadomo.
py Zachodniej do doœæ daleko posuniêtej
kratycznym mamy prawo do kontrowersyjOczywiœcie domyœlamy siê, ¿e jest to dalekie
nerwicy, zatacza coraz szersze krêgi. W tym
nych pogl¹dów. Prawo do zgromadzeñ ma
odbicie chrzeœcijañskiej tradycji, ale bezporoku, formu³uj¹c swoje ¿yczenia œwi¹teczne,
nas chroniæ, gdy bêdziemy chcieli takie poœredni zwi¹zek z pewnym dawno ¿yj¹cym
do grona politycznie poprawnych do³¹czy³
gl¹dy g³osiæ”.
Biskupem z Mirry nie jest wcale oczywisty.
nawet Prezydent Stanów Zjednoczonych,
Nie tak dawno mieliœmy do czynienia z
W Polsce œwiêtowanie domowe nie poktóry wszak jest katolikiem.
brutalnym atakiem na proboszcza katedry
zostawia (na razie?) ¿adnych w¹tpliwoœci.
Gdyby zmiana treœci ¿yczeñ by³a jedyn¹
Notre-Dame w Pary¿u, w której dowcipniNawet jeœli poch³ania nas wir œwi¹tecznych
konsekwencj¹ takiego wymuszonego odsusie odegrali publicznie parodiê katolickich
zakupów i szaleñstwo porz¹dków, to te szczewania na drugi plan aspektów religijnych,
zaœlubin. Sk¹din¹d wiadomo równie¿, ¿e
gólne dni s¹ przepe³nione œwi¹teczn¹ atmoswówczas mo¿na by próbowaæ przejœæ nad
œrodowiska te gromadz¹ te¿ zdolnych do
fer¹, podczas Wigilii ³amiemy siê op³atkiem,
tym do porz¹dku dziennego. Niestety konzdecydowanych ataków „bojowników o
idziemy do koœcio³a, jesteœmy dla siebie lepsekwencje mog¹ byæ i czêsto s¹ znacznie
postêp i tolerancjê”, któr¹ usi³uj¹ wywalczyæ
si i czêœciej myœlimy ¿yczliwie o innych. Na
powa¿niejsze. Zaczyna siê od zmian w wydla siebie ca³kowit¹ tolerancjê Ma³o kto
szczêœcie wydaje nam siê to jeszcze na tyle
g³aszanych b¹dŸ pisanych tekstach, nastêpzwróci³ uwagê na znamienne wypowiedzi
oczywiste, ¿eby rozwa¿ania takie jak moje
nym zaœ krokiem jest brak mo¿liwoœci stosoprominentnych dzia³aczy tych œrodowisk w
wywo³a³y protest, ¿e przesadzam, ¿e nie jest
wania wyznawanych przez nas zasad w ¿yciu
Polsce, którzy od razu przyznali, ¿e œlady
tak Ÿle, ¿e Polska jak zawsze tradycj¹ silna.
publicznym. Do czego to prowadzi mo¿e(ci¹g dalszy na str. 14)
Takie protesty to bardzo optymistyczny symy zobaczyæ na przyk³adach.
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(ci¹g dalszy ze str. 13)
mog¹ prowadziæ w ich stronê.
Zanim zatem zaczniemy siê oburzaæ na
nietolerancjê osób, które s¹ przeciwne manifestacyjnemu domaganiu siê afirmacji zachowañ, które chocia¿by ze wzglêdu na swój
zakres s¹ marginalne, zastanówmy siê do
czego to prowadzi i jakie mog¹ byæ szersze
konsekwencje tego typu postaw. Prowadzi
to bowiem nieuchronnie do sytuacji, w której nie mamy mo¿liwoœci g³oszenia w³asnych
pogl¹dów, politycy nie maj¹ mo¿liwoœci
ochrony naszych uczuæ i promowania postaw, które s¹ dla nas wa¿ne.
Zastawia mnie, dlaczego posiadanie zdecydowanych zasad moralnych jest tak niepopularne, ¿e a¿ zmusza wielu ludzi do ukrywania siê ze swoimi pogl¹dami. Podobny problem mo¿na by³o zauwa¿yæ podczas kampanii wyborczej. Ze zdumieniem s³ucha³am
pe³nych obaw wypowiedzi m³odych ludzi
protestuj¹cych przeciw zamiarom oczyszczenia polskiej sceny politycznej poprzez cho-

Myœlê sobie tak: albo mnie siê coœ pomiesza³o,
albo kalendarz mam przestarza³y, w ka¿dym razie œwiêta Bo¿ego Narodzenia, jak œwiat œwiatem
przypadaj¹ce zawsze koñcem grudnia, z roku na
rok zaczynaj¹ siê coraz wczeœniej. Jeszcze na dobre
nie znikn¹ malownicze pozosta³oœci po ,,cmentarnym szaleñstwie”, tak bowiem z czystym sumieniem okreœliæ mo¿na zabiegi rodaków w okolicach
dnia Wszystkich Œwiêtych (nie wiedzieæ czemu przemianowanego na, wywo³uj¹ce dreszczyk grozy, z
pogañska brzmi¹ce œwiêto zmar³ych), a ju¿ pojawiaj¹ siê symptomy przedœwi¹tecznej gor¹czki. Jako
pierwsza na arenê wkracza armia miko³ajów. Jest
ich wszêdzie pe³no, s¹ namolne, a ich nachalna
obecnoœæ zamiast cieszyæ, zaczyna wreszcie cz³owieka wkurzaæ. Miko³aj w domu, w firmie, w szkole,
sklepie, w telefonie, telewizji, radiu, gazetach, na
ulicy… nie ma przed nim ucieczki! Nastêpuje sza³
prezentów, spowodowany powszechnym przymusem obdarowywania wszystkich jak leci i czym
popadnie. W amoku kupujemy, wrêczamy, otrzymujemy, wreszcie… wyrzucamy. Zarabiaj¹ firmy handlowe i przedsiêbiorstwa utylizuj¹ce œmieci. Klasyczny przyk³ad zamiany jakoœci w iloœæ.
Ciekawe: 50 lat komunistycznej propagandy
nie zdo³a³o zast¹piæ Œw. Miko³aja Dziadkiem Mrozem, a teraz, proszê, parê lat wolnoœci i nagle mamy
„miko³ajki”. Czy nastêpna bêdzie wieczerza wigilijna przemianowana w ,,gwiazdkow¹ kolacyjkê”? Czy naprawdê dzieci s¹ szczêœliwsze, otrzymuj¹c na ka¿dym kroku stosy ch³amowatych prezentów zamiast tego jednego, wymarzonego, o który prosi³o siê w specjalnym liœcie do nieba i otrzymywa³o pod poduszkê, w tajemniczych okoliczno-
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cia¿by lustracjê czy zaostrzenie kar za przestêpstwa zwi¹zane z korupcj¹. Z racji choæby
swego wieku nie mieli oni osobiœcie ¿adnych
powodów do obaw (a to jeszcze by³abym w
stanie zrozumieæ), mimo to popierali politykê pob³a¿ania i nierozliczania przesz³oœci. A
przecie¿ z punktu widzenia spo³eczeñstwa to
w³aœnie mocny krêgos³up moralny pozwala
jego cz³onkom funkcjonowaæ.
Na koniec moich œwi¹tecznych rozwa¿añ chcia³abym, aby podczas nadchodz¹cego roku towarzyszy³y nam s³owa Prymasa
Tysi¹clecia, z wrzeœnia 1953 roku, który jak
ma³o kto w naszej historii ³¹czy³ w sobie cechy wybitnego mê¿a stanu i niez³omnego
przywódcy Koœcio³a.
„W cz³owieku, istocie rozumnej, jest wielki g³ód prawdy – prawdy o œwiecie, o czasach, a przede wszystkim o sobie samym. Prawda o sobie samym jest czymœ zastrze¿onym
dla ka¿dego cz³owieka. W prawdzie o sobie
cz³owiek jest bez konkurencji (…) to, ¿e cz³owiek zna tylko sam jeden prawdê o sobie, jest
jego szczêœciem i nieszczêœciem. Szczêœciem

œciach w œrodku nocy? Któremu z rodziców chce
siê jeszcze odtwarzaæ ca³y ten spektakl? Istot¹ prze¿ycia by³a tajemnica i oczekiwanie, które zawsze
jest przyjemniejsze od fina³owej konsumpcji (dotyczy to, rzecz jasna, nie tylko miko³ajowych prezentów…)
Podobnie rzecz siê ma z samymi œwiêtami. Po
co ten chaos i poœpiech? Przecie¿ dzieñ Œwiêtego
Miko³aja od Bo¿ego Narodzenia dzieli ponad pó³
miesi¹ca! Doœæ czasu, aby zastanowiæ siê nad tym,
na co czekamy i jak te œwiêta prze¿yæ, aby czymœ
ró¿ni³y siê od zwyk³ej codziennoœci. Oczywiœcie,
g³ównie pod wzglêdem duchowym, ale pisanie o
tym nie ma wiêkszego sensu, skoro nawet tak przyziemne sprawy, jak jedzenie i wypoczynek odarte
zosta³y ze œwi¹tecznej wyj¹tkowoœci. Tak siê bowiem z³o¿y³o, ¿e jedna czêœæ œwiêtuj¹cych wypoczywa permanentnie ca³e ¿ycie i dla nich œwi¹teczny
relaks nie jest niczym godnym uwagi, druga zaœ
czêœæ na wypoczynek nie ma w ogóle czasu. Dla
niej nawa³ obowi¹zków piêtrzy siê w tempie wprost
proporcjonalnym do szybkoœci zbli¿ania siê œwi¹t.
Strach pomyœleæ, ile rzeczy czeka na wykonanie
przed œwiêtami! Do oczywistych dla ka¿dego czynnoœci dochodzi przecie¿ pisanie i wysy³anie œwi¹tecznych kartek, organizacja rodzinnych spotkañ,
wspomniane wczeœniej prezenty miko³ajowe b¹dŸ
gwiazdkowe, czêsto i jedne i drugie, dok³adnie
wymieszane, obowi¹zkowo nowe fryzury, œwi¹teczny wystrój domu, trochê nowej garderoby…
Jak na nieszczêœcie, koñczy siê rok bud¿etowy, w
domach i w firmach trwaj¹ nerwowe i czasoch³onne bilanse. Gor¹czkowe kredyty, ostatnie zakupy
na ,,ulgê budowlan¹”, a jeszcze, jakby tego by³o

– bo sam jeden mo¿e zarz¹dzaæ swoim rozumem, wol¹ i sercem, i to nie ka¿dym z osobna, ale razem, bo cz³owiek to coœ wiêcej ani¿eli rozum, coœ wiêcej ani¿eli wola, coœ wiêcej ani¿eli serce. Nieszczêœciem – bo cz³owiek wiedz¹c, ¿e tylko sam zna prawdê, mo¿e
podaæ j¹ innym fa³szywie, mo¿e chcieæ siê
pokazaæ innym, ni¿ jest naprawdê. A to jest
fa³sz i k³amstwo, to jest zawód – nieszczêœcie.”
Maj¹c te s³owa przed oczami, ³atwiej
bêdzie nam broniæ swoich pogl¹dów, bez
obaw, ¿e to, co myœlimy jest niepopularne,
niepostêpowe czy te¿ nieeuropejskie. Nawet gdyby tak by³o, to warto pozostaæ wiernymi sobie. Tego sobie i wszystkim czytaj¹cym te s³owa serdecznie w Nowym 2006
Roku ¿yczê. Wówczas mo¿emy mieæ pewnoœæ, ¿e zacytowane na pocz¹tku s³owa Sun
Zi nie bêd¹ mia³y zastosowania do walki z
tym co dla nas najwa¿niejsze. A zachowanie wiernoœci swoim pogl¹dom jest nie do
przecenienia.
Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl
ma³o, nad g³ow¹ wisi nieuchronny Sylwester, którego trzeba przecie¿ gdzieœ przyzwoicie spêdziæ
Co do kulinariów, to wystarczy sobie uœwiadomiæ, jak katastrofalne s¹ nasze codzienne nawyki ¿ywieniowe, aby przewidzieæ, co siê bêdzie
dzia³o w œwiêta. Przecie¿, z za³o¿enia, wtedy dopiero sobie folgujemy! Jeden z tygodników do³¹czy³
wk³adkê z przepisami na œwi¹teczne dania sponsorowan¹ przez producenta leku na w¹trobê. To
siê nazywa wyczucie sytuacji! Patrz¹c ca³oœciowo
na ten szaleñczy okres oko³oœwi¹teczny, zaczynam
w¹tpiæ w sens takiego œwiêtowania. Cofnijmy siê
jednak kilkadziesi¹t lat, a sens ten bez trudu dostrze¿emy. Po pierwsze, prze³om grudnia i stycznia to by³ bodaj¿e najspokojniejszy i najbardziej
bezczynny okres w roku. Po pracowitej jesieni
mo¿na by³o wreszcie oddaæ siê przymusowej bezczynnoœci (nastêpowa³y przecie¿ najd³u¿sze w roku
wieczor y, a pr¹du nie by³o) Nikt siê nie spieszy³.
Jedzono bardzo skromnie, jaja i miêso by³y rzadkoœci¹ (zak³adam, ¿e wiêkszoœæ z nas ma œwiadomoœæ, ¿e wœród przodków bynajmniej nie figuruj¹
koronowane g³owy). Trudno siê dziwiæ, ¿e na
œwiêta oczekiwano jako na czas, kiedy mo¿na by³o
w spokoju najeœæ siê wreszcie do syta. Zreszt¹, nie
trzeba siêgaæ pamiêci¹ tak daleko. Jeszcze w kryzysowych latach 80-tych z trudem zdobyte wêdliny,
których nie wolno by³o nawet dotkn¹æ przed œwiêtami, rozbudza³y wyobraŸniê, kusz¹c swoim zapachem. Có¿ to by³ za poranek, gdy w pierwszy
œwi¹teczny dzieñ podczas œniadania mo¿na by³o
wreszcie tego dobra popróbowaæ. Najczêœciej zreszt¹
poranek ów zaczyna³ siê zaraz po pasterce, bo kto
mia³ cierpliwoœæ czekaæ do rana? Nie odkryjê
Ameryki, jeœli stwierdzê, ¿e tylko g³odny tak naprawdê docenia dobrodziejstwo smaku.
Pora uœwiadomiæ sobie przykr¹ prawdê, ¿e
choæ wszyscy zgodnym chórem od dwóch miesiêcy
deklaruj¹ oczekiwanie na œwiêta, w rzeczywistoœci
wielu wola³oby mieæ je ju¿ za sob¹. Tak to kolejn¹
rzecz postawiliœmy na g³owie…
Grzegorz Bury
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„Zatrzymaj siê!- masz we mnie przystañ…”
Tegoroczna edycja konkursu podporz¹dkowana by³a najwa¿niejszemu wydarzeniu mijaj¹cego roku: powrotowi Karola Wojty³y – Jana Paw³a II do Domu Ojca. Trudno
siê temu dziwiæ, bo przecie¿ piêtnaœcie lat
temu konkurs, powsta³y z inicjatywy œp.
Edwarda Zolowskiego, by³ konkursem poezji i prozy naszego Wielkiego Rodaka. Interpretacja tekstów œp. Jana Paw³a II to wielkie wyzwanie: artystyczne i intelektualne.

Jan Pawe³ II

wê „S³owa Papie¿a” w kaligrafii Krystyny Niebudek. Ta absolwentka Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Sêdziszowie M³p.
zaprezentowa³a fragment wystawy powsta³ej z okazji wizyty Jana Paw³a II w Rzeszowie
w 1991 roku.(wystawa bêdzie czynna do 30
grudnia- JF). Ksi¹dz biskup w okolicznoœciowym przemówieniu pogratulowa³ poziomu
imprezy i wyrazi³ uznanie dla artystów za
ich prezentacje trudnych utworów nasze-

Imprezê tradycyjnie zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ JE ks. bp
Edward Bia³og³owski

Dziewi¹tego grudnia 2005r
2005r.. odby³ siê jubileuszowy
jubileuszowy,, piêtnasty Fina³ Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej w Sêdziszowie M³p. Szacowni organizatorzy: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultur
y w Sêdziszowie M³p., W
ojewódzki Dom Kultur y w
Kultury
Wojewódzki
Rzeszowie i Parafia Rzymsko-Katolicka p.w
p.w.. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny w Sêdziszowie M³p. pozwolili nam, widzom, i artystom g³êboko odetchn¹æ poetyckim s³owem.
Nieprosta w odbiorze spuœcizna Papie¿apoety o¿y³a w recytacji i œpiewie trzydziestu
czterech artystów indywidualnych i zespo³ów.
Fina³ tradycyjnie rozpocz¹³ siê w grudniowy pi¹tek o godzinie dziesi¹tej. W sali
widowiskowej gospodarz Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz przywita³ goœci: przedstawiciela Kuratora Oœwiaty w Rzeszowie El¿bietê Golemo, organizatorów: ks. Krzysztofa Gaca (ks. Stanis³aw Ryba by³ chory), dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
Marka Jastrzêbskiego, Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³awa Kmiecia, radnych, dyrektorów
szkó³ œrednich, gimnazjów i szkó³ podstawowych, opiekunów m³odzie¿y, artystów, sympatyków i m³odzie¿ sêdziszowskich szkó³.
Pan Burmistrz Kazimierz Kie³b przywita³ wszystkich przyby³ych na sêdziszowsk¹
ziemiê, a artystom ¿yczy³ powodzenia w trudnej sztuce zg³êbiania myœli Jana Paw³a II. Pani
El¿bieta Golemo odczyta³a list gratulacyjny
od Kuratora Oœwiaty, a ks. Krzysztof Gac
pob³ogos³awi³ wszystkim zgromadzonym i
przypomnia³ uczestnikom konkursu, ¿e zawo³anie Ojca Œw. „Totus Tuus” zobowi¹zuje, ¿e s³owami wielkiego Papie¿a potwierdzaj¹ wiarê w Boga.
W tym roku ¿a³oby artyœci prezentowali
przede wszystkim recytacje, by³o tylko cztery prezentacje w kategorii poezji œpiewanej.
Konkurs przebiega³ bardzo sprawnie, ograniczenie liczby finalistów pozwoli³o ca³oœæ
imprezy zamkn¹æ w przeci¹gu szeœciu godzin.
Festiwal zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ks.
biskup Edward Bia³og³owski. Poza wspania³¹
poezj¹ Jana Paw³a II móg³ podziwiaæ wysta-

go zmar³ego Rodaka.
Jury w sk³adzie Czes³aw
Dr¹g, Janusz Pokrywka i Pawe³
Gnacek po wys³uchaniu wszystkich prezentacji zdecydowa³o
przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody
i wyró¿nienia:
W kategorii recytacji:
I. nagrodê dla Alicji Zawrzykraj
Nagrody i dyplomy laureatom wrêczaj¹ Burmistrz Kazimierz Kie³b oraz dyr.
z II LO w Mielcu
WDK w Rzeszowie Marek Jastrzêbski
II. nagrodê ex aequo dla Eweliny Jurasz z JDK-I LO w Jaœle i
Mateusza Mikosia z LO w Dyz Sêdziszowa M³p. i Marek Urban z Towanowie
rzystwa Kultury Chrzeœcijañskiej z Niska
Trzy III. nagrody otrzymali:
W
kategorii poezji œpiewanej:
- Barbara Banaœ z Liceum Wojskowego TP
I. nagrodê dla Ewy Œrodoñ z ZS w Strzy¿owie
„Phoenix” w £añcucie
II. nagrodê dla Grupy wokalno-instrumen- Justyna Czarnecka z Zespo³u Szkó³ Techtalnej „Labirynt” z ZSL w Le¿ajsku
nicznych w Mielcu
III. nagrodê dla Artura Bradliñskiego z ZS
- Damian Jedziniak z ZS nr2 w Dêbicy
w Strzy¿owie.
Wyró¿nienia otrzymali:
Wyró¿nienia
przypad³y natomiast:
- Anna Æwika³a z II LO w Mielcu
Paulinie
Pogodzie,
Izabeli Jaworskiej i Toma- Rados³aw Kluz z ZS w Wysokiej
szowi Wicherskiemu z I i II LO w Mielcu
- Konrad Tabor z II LO w Mielcu
W kategorii doros³ych
Nagrodê specjaln¹ Jego Ekscelencji BiDwie I. nagrody otrzymali: Joanna Jaremko
skupa Edwarda Bia³og³owskiego otrzyma³a
Izabela Baran z LO w Lubaczowie.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez organizatorów. Ka¿dy uczestnik fina³u otrzyma³
pami¹tkowy dyplom i drobny upominek.
Jak rozpocz¹³ tak zakoñczy³ imprezê Kazimierz Popielarz dyrektor M-GOK w Sêdziszowie. Dziêkowa³ artystom, ich opiekunom, wszystkim, dziêki którym, przez 15 lat
rozwija³ siê konkurs. Szczególne podziêkowania otrzyma³a autorka scenografii pani
Halina Filipek. Jeszcze ¿yczenia œwi¹tecznonoworoczne i zgromadzeni mogli siê ¿egnaæ,
Autor w towarzystwie Krystyny Niebudek, twórczyni wystawy
obiecuj¹c sobie spotkanie najpóŸniej za rok.
„S³owa Papie¿a”.
Fot. B. Kmieæ (3)
JF
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Wychodz¹c naprzeciw licznym sugestiom Czytelników
Czytelników,, uczestników Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksiêdza Piotra Skargi w
Sêdziszowie Ma³opolskim, publikujemy treœæ kazania, wyg³oszonego podczas uroczystej Mszy œw
yka Paœko.
œw.. przez absolwenta szko³y
szko³y,, ks. Henr
Henryka

Kazanie na Uroczystoœæ 60-lecia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Ksiêdza Piotra Skargi
w Sêdziszowie Ma³opolskim 10.09.2005
Wielebny Ksiê¿e Pra³acie
Szanowni przedstawiciele w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych
Czcigodne Panie Dyrektorki
Dostojni Panie i Panowie Profesorowie
Mili Goœcie
Kole¿anki i koledzy
Kochana M³odzie¿y
Z wielk¹ radoœci¹ rozpoczêliœmy dzisiejsz¹ uroczystoœæ jubileuszu 60-lecia naszego liceum. Z wielk¹
radoœci¹, bo przed o³tarzem Chrystusa. Bo na fundamencie Prawdy i ¯ycia.
Mówi³ kiedyœ Henryk Sienkiewicz-„wszystkie systemy licho bierze a msza œwiêta odprawia siê dalej”. Dobrze zatem rozpoczêliœmy.
Mo¿e jednak w takiej chwili jak obecna lepiej by³oby zamilkn¹æ, bo có¿ znacz¹ s³owa choæby najskrzêtniej, najgorliwiej wyszukane w zakamarkach
wyobraŸni, najpiêkniej dobrane- wobec tych uczuæ
serdecznych, prze¿yæ najg³êbszych, jakich doznajemy. Jedno spojrzenie, podanie rêki i uœmiech ¿yczliwy- wiêcej powiedz¹ ni¿ wiele s³ów.
Skoro jednak trzeba przemówiæ, trzeba wspomnieæpozwólcie, ¿e bêdê to czyni³ ja- nie najwybitniejszy
uczeñ - ale uczeñ i poproszony przez Pani¹ dyrektor- a wiêc z pos³uszeñstwa- Pani¹ dyrektor trzeba
s³uchaæ- a tak¿e z potrzeby serca. Wspomnieniejubileusz 60-lecia szko³y to wszystko, co by³o kiedyœ, co minê³o, staje jako obecne dziœ i trwa, jako
dar Boga dla nas. Wspomnienie- w jêzyku ³aciñskim memoria- to przywo³anie na pamiêæ, odnowienie we wspomnieniu, w wyobraŸni ludzkiej,
tego wszystkiego, co by³o, co siê dzia³o, a co jak
wiemy nie wróci nigdy.
Pamiêæ okreœla siê jako najcenniejsz¹ w³aœciwoœæ
duszy ludzkiej. Ona jest przewodniczk¹ ludzkoœci
od pierwszych jej dni. To ona stworzy³a kulturê,
sztukê, poezjê. To ona ka¿e nam powracaæ, co
pewien czas, przy ró¿nych okazjach do chwil minionych i dzieliæ sie nawzajem szczodrze i serdecznie wspomnieniem prze¿ytego piêkna m³odoœci.
Powrót do minionych czasów jest powrotem do
pewnych wartoœci, które kszta³towa³y nasze charaktery i dziœ stanowi¹ o tym, kim jesteœmy jako
ludzie, jako chrzeœcijanie, jako Polacy. To powrót
do osób, które wywar³y piêtno na kszta³cie naszej
duszy, do naszych profesorów, nauczycieli, którzy
formowali nas, kszta³towali nasze serca i umys³y.
Nale¿ymy do ró¿nych pokoleñ i nie te same imiona i nazwiska wpisa³y siê w nasz¹ pamiêæ. By³o
ich wielu na przestrzeni 60 lat. Niepodobna wszystkich wymieniæ z nazwiska- tych, którzy nas prowadzili znosz¹c nasze kaprysy i psoty, m³odzieñcz¹
krn¹brnoœæ i bunty wieku dorastania. Ró¿ni byli.
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Surowi i ³agodni, szorstcy i serdeczni, wyrozumiali i niecierpliwi, - w ca³ej skali uczuæ i postaw
jakimi wiek dojrza³y i poczucie odpowiedzialnoœci
wychowawczej czuwa nad m³odoœci¹.
Ró¿ni byli. Ró¿nych wyznañ religijnych i ró¿nych
pogl¹dów politycznych. Ale byli to przede wszystkim ludzie dobrzy i dobrzy wychowawcy, którzy
na pierwszym miejscu stawiali dobro cz³owieka,
jego osobist¹ godnoœæ, wolnoœæ i prawdziwy rozwój. To byli ludzie kompetentni, dobrzy fachowcy,
pedagodzy z wykszta³cenia, z zami³owania i w³asnego wyboru. Œwiadomi swej roli spo³ecznej i swej
odpowiedzialnoœci. To nie byli niewolnicy systemu, p³aszcz¹cy siê pod naciskiem administracyjnym. A trzeba wiedzieæ, ¿e system- jeszcze nie do
koñca miniony- by³ okrutny i niejeden pozna³
krainê gdzie „lód nie taje a chleb siekier¹ siê kraje”. Niejeden odda³ nawet swe ¿ycie. Nasi profesorowie to nie byli ludzie dr¿¹cy o swoje pozycje,
wówczas, gdy wieje „silny wiatr historii”. Reprezentowali takie walory umys³owe i moralne,
takie przygotowanie pedagogiczne, takie wykszta³cenie, ¿e nie potrzebowali lêkaæ siê o posadê. Pomimo wojuj¹cego komunizmu, programowego ateizmu, wszechobecnej propagandy- wiedzieli, ¿e „to
Bo¿e pioruny nie ziemskie trucizny z prochu umar³e dŸwigaj¹ Ojczyzny” mieli przed swymi oczami
s³owa Stefana ¯eromskiego: „ka¿dy kto si³¹ zechce
odrywaæ Koœció³ od Narodu musi liczyæ siê z tym,
ze zaraz pod siekier¹ zobaczy krew”. Oni nie uczynili nam ¿adnej krzywdy. No poza jednym bolesnym wyj¹tkiem.
Dziœ jesteœmy im za to wdziêczni, nauczyli nas
rzeczy nale¿¹cej do najwa¿niejszych w ¿yciu ludzkim „bycia zawsze sob¹”, zachowania wiernoœci
zawsze i wszêdzie swemu sumieniu, zasadom i
wartoœciom. Byli to ludzie œwiatli, uczciwi wobec
narodu, spo³eczeñstwa i nas uczniów. Prawda,
Dobro i Piêkno- te promienie oœwieca³y ich drogi
poœród nas. I po tych drogach uczyli nas chodziæ.
A czy¿ prawda nie jest s³owem, g³osem Boga? Czy¿
Dobro nie jest czynem Boga, a Piêkno czy¿ nie jest
kszta³tem Boga? Dziêkujemy im dziœ za to. Niech
pamiêæ o nich trwa w nastêpne pokolenia. Za
nich modlimy siê z wdziêcznoœci¹. Nasze dziœ wspomnienie jest czymœ wiêcej ni¿ przywróceniem pamiêci tych osób, tych ludzi, którym winniœmy
wdziêcznoœæ za te wielkie wartoœci ducha. Trzeba
pochyliæ siê i nad sob¹. Powraca, bowiem jeszcze
prze¿ycie wewnêtrzne, najbardziej intymne i osobiste, to które towarzyszy³o tamtym wydarzeniom,
z owych piêknych lat naszej m³odoœci- powraca
tamta mi³oœæ, tamten urok- piêkno i szczêœcie, bêd¹ce udzia³em naszych prze¿yæ.
Staro¿ytni Rzymianie mieli w swej bogatej kultu-

rze i w swym jêzyku- dziœ martwym - ale kiedyœ
¿ywym - drugie jeszcze okreœlenie pamiêci i wspomnienia. Nie tylko „memoria” ale i „recordare”.
Ten wyraz posiada trzon centralny „cor”- serce.
Wspominaæ znaczy- jeszcze raz oddaæ serce, powtórnie ukochaæ to, co by³o przedmiotem naszej
mi³oœci.
Uroczystoœæ dzisiejsza- jubileusz 60-lecia, jest wiêc
nie tylko pami¹tk¹ przesz³oœci, ho³dem czasu minionego, ale przede wszystkim o¿ywieniem tamtej
mi³oœci. Te idea³y, te wartoœci, te wszystkie sprawy,
które kiedyœ nas fascynowa³y, które nas poci¹ga³y, które kaza³y nam wierzyæ, ufaæ, kochaæ, staj¹
obecne wœród nas. I chcê mocno zaznaczyæ- s¹
nam bardzo potrzebne. Zw³aszcza nam w wieku
dojrza³ym, szczególnie wtedy, gdy czujemy jak coraz bardziej zamyka siê pierœcieñ czasu wokó³ nas,
pierœcieñ, na którym jest brylant przeœliczny, lœni
s³oñce m³odoœci piêknej i czystej. Tak to opisa³ Leopold Staff w jednym ze swych wierszy:
„Jak czêsto p³osz¹c posêpne cienie
Powracam myœl¹ w lata najm³odsze
Gdy œwiat by³ jasny jak przebudzenie
A kwaœne jab³ka by³y najs³odsze.
Kiedy siê œni³y wielkie przygody
Dzielnie w s³abszego stan¹æ obronie
Lub ton¹cego wyci¹gn¹æ z wody
Lub rozbiegane zatrzymaæ konie.
Kusi³a dziupla wierzba garbata
Nêci³a ka¿da szpara w parkanie
Lecz noc¹ strach bra³ przed koñcem œwiata
Lub, ¿e kraœæ dzieci bêd¹ cyganie.
I winy by³y w ma³ych zuchwalcach,
Ale ich nie tkn¹³ jeszcze œlad b³ota,
I atramentu plamy na palcach
By³y jedynym brudem ¿ywota”
Powrót do kraju lat dziecinnych, to wyraz najistotniejszych pragnieñ cz³owieka- by byæ czystym,
szczêœliwym, mieæ spokojne sumienie, by zachowaæ jasne, niezm¹cone spojrzenie na œwiat, na
¿ycie, na ludzi. A to jest takie wa¿ne, takie potrzebne i takie trudne zarazem. A tymczasem... pisze
dalej poeta:
„W ruinach paj¹k sieci snuje.
Czas ka¿e p³aciæ wiosny d³ugi.
Lecz nie ¿a³ujê, nie ¿a³ujê!
Wszystko spe³ni³bym raz, drugi.
Bo coœ w szaleñstwach jest z m³odoœci,
Wœród lotu, skrzyde³, wichrów szumu.
Co jest m¹drzejsze od m¹droœci
I rozumniejsze od rozumu”
A co jest m¹drzejsze od m¹droœci, jeœli nie chêæ do
¿ycia, radoœæ istnienia, optymizm i nadzieja?
Tego w³aœnie m³odzieñczego spojrzenia na œwiat,
na ludzi- potrzeba nam dzisiaj w wieku dojrza³ym, w naszej OjczyŸnie gdzie jak¿e czêsto nie mamy
si³y patrzeæ w górê, gdzie prawo i sprawiedliwoœæ
jest poniewierane a rodzina deptana. Gdzie w
imiê poprawnoœci politycznej milkn¹ usta znaj¹ce prawdê nie maj¹ odwagi byæ sob¹- cytuj¹c s³o-
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wa Cypriana Kamila Norwida „ludzie widz¹
prawdê, ale s¹ zmuszeni czciæ k³amstwo”. Dzieje
siê to nie tylko na zachodzie Europy, gdzie obecnie
cz³owiek ¿yj¹cy prawd¹ uwa¿any jest za niekulturalnego i gbura. Mój kolega ksi¹dz, pracuj¹cy
w Grenoble we Francji, dwa lara temu- za przypomnienie dzieciom, ¿e jest grzech na œwiecie, ¿e
trzeba siê spowiadaæ, ¿e dziœ pierwszy pi¹tek miesi¹ca, ¿e bêdzie spowiada³ w koœciele zosta³ wyrzucony ze szko³y i z parafii. Mer miasta urz¹dzi³
wiec przeciwko temu ksiêdzu. Co zatem jest m¹drzejsze od m¹droœci i rozumniejsze od rozumu?
Chrystusowa Ewangelia i zdrowy rozs¹dek. By³em œwiadkiem tej m¹droœci, gdy podczas mszy
œw. podszed³ do ambonki stary góral i tak siê modli³: „Panie Boze dejze nom dutków- ale nie wiêcej
ni¿ momy rozumu” W³aœnie to ukochanie Ewangelii wznios³ych idea³ów, wiara w Dobro i przekonanie o ostatecznym zwyciêstwie Prawdy, Dobra i
Piêkna jest nam bardzo dziœ potrzebne.
Posy³aj¹c dziêkczynne wspomnienia tym, których

nie ma ju¿ wœród nas, a którym tak wiele zawdziêczamy, - ze wzruszeniem i radoœci¹ patrzmy
dziœ na tych, którzy s¹ z nami- i- nie tylko siebie
reprezentuj¹, ale i wszystkich swych poprzedników, przesz³e dawne szeregi profesorów i wychowawców. Im ¿yczymy by pracuj¹c ju¿ w innych
warunkach- bez dyrektyw, okólników, wskazañ
poufnych- swoj¹ postaw¹ i oddaniem m³odzie¿y
zaskarbili sobie zaszczytn¹ wdziêcznoœæ i uznanie
nastêpnych pokoleñ Polaków. By odkryli tajemnicê prawdziwego profesora i wychowawcy. Kryje
siê ona w sercu cz³owieka, w jego mi³oœci.
By³o to koñcem XIX w. w Pary¿u. Grono profesorów nie ufaj¹c zdolnoœciom nauczycieli pañstwowych postanowi³o uczyæ i wychowywaæ w swoim
przyjacielskim krêgu.
Byli specjalistami ró¿nych dziedzin, mieli w sumie jedenaœcie dzieci, wœród nich by³a córka Marii
i Piotra Curie. Po kilku latach wzajemnych wysi³ków:- jeden z wychowanków zosta³ profesorem
Sorbony, dziesiêciu pozosta³ych zosta³o Laureata-

mi Nagrody Nobla. Gdzie tkwi³a tajemnica sukcesu?. Otó¿ to by³y ich dzieci, kochali je, szukali w
nich zdolnoœci, pomagali im je odkryæ, zachwycali je tajemnicami œwiata, uczynili z nich pasjonatów wiedzy i m¹droœci.
M³odzie¿, któr¹ w Wasze rêce drodzy Pedagodzy
da³ Bóg i z ufnoœci¹ powierzyli Wam- ich rodzice,
równie¿ czeka na wasz¹ mi³oœæ, na wasz¹ troskê,
na wasze poœwiêcenie. Obyœcie w szlachetnym trudzie mogli cieszyæ siê choæ w czêœci podobnymi zwyciêstwami.
Wam wszystkim drodzy profesorowie ¿yczê zdrowia i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa a jeœliby mog³a
spe³niæ siê modlitwa górala: „Panie Boze dejze
nom dutków ale nie wiêcyj ni¿ momy rozumu” to
daj Bo¿e. Amen.

Kontynuujemy nasz cykl artyku³ów dokumentuj¹cych 25- lecie powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego.

ni. Niestety milicja obstawi³a ca³a ulicê i nikogo tam nie dopuszcza³a, a nam zrobi³a œcie¿kê
zdrowia. Dla mniej wtajemniczonych œpieszê
z wyjaœnieniem, ¿e musieliœmy przechodziæ pomiêdzy szpalerem „stró¿ów prawa”, a ci z ca³ej si³y obk³adali nas milicyjnymi pa³ami. Na
moich plecach jeszcze d³ugo pozosta³y œlady
socjalistycznej w³adzy. Kiedy tysi¹ce studentów
zgromadzi³o siê na Starym Mieœcie chc¹c w
milczeniu uczciæ pamiêæ po swoim koledze,
to w³adze w tym czasie emitowa³y przez megafony przeboje muzyki rozrywkowej. Byliœmy
tymi rocznikami studentów, którzy po 1968
roku musieli odbywaæ praktyki robotnicze,
szkolenie wojskowe i roczn¹ s³u¿bê w LWP.
Myœmy to uwa¿ali za niepotrzebne, zwyk³e
marnowanie czasu.
Jako œwie¿o upieczony magister w 1978
roku rozpocz¹³em pracê nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
Wkrótce cieszy³em siê wyborem kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a. Radoœæ by³a
tym wiêksza, ¿e osobiœcie
kilkakrotnie go w ¿yciu spotka³em- pochodzê z Archidiecezji Krakowskiej. Wybór Karola Wojty³y spowodowa³ ogromn¹ radoœæ i entuzjazm Polaków, pokaza³, ¿e mo¿na pokonaæ granice systemu, przejœæ ponad
blok komunistyczny. Nauczanie Jana Paw³a
II odkry³o dla nas na nowo nauczanie Karola Wojty³y, spo³eczn¹ naukê Koœcio³a.
„Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowiæ o wspólnym dobru i mow¹
w³asn¹ jak sztandarem wyœpiewaæ dzieje”
Jan Pawe³ II „Myœl¹c ojczyzna”
To wielkie s³owa, ale w³aœnie tylko takie
s³owa mog³y nas mobilizowaæ do wielkich czynów. Byliœmy œwiadomi, ¿e mamy prawo i
obowi¹zek dbania o wspólne dobro, jakim
jest ojczyzna i nie mo¿emy biernie czekaæ

Miejscow¹ ¿yw¹ legend¹ jest pan profesor Piotr Maciejczyk. Zas³u¿ony nauczyciel wychowania fizycznego, religii i wychowawca Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sêdziszowie odegra³
czo³ow¹ rolê w lokalnej walce o woln¹ Polskê, o Solidarnoœæ w prawdzie.
Pokolenie moje- mówi Pan Piotr Maciejczyk- i trochê starsze stanowi³o w latach
osiemdziesi¹tych zdecydowan¹ wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa. Ludzie ci byli negatywnie nastawieni do ówczesnej w³adzy, do komunistycznego systemu. System ten by³ si³¹ narzucony narodowi, przeciwko któremu siê co jakiœ
czas buntowa³. W³adza
mieni¹ca siê w³adz¹ robotniczo- ch³opsk¹ musia³a, co
jakiœ czas brutalnie t³umiæ
zrywy „ludu pracuj¹cego
miast i wsi”. Pomimo, to kolejne wyst¹pienia Polaków
stopniowo zmiêkcza³y system, komuniœci chc¹c
utrzymaæ w³adzê musieli
udzielaæ coraz dalej id¹cych koncesji dla
mieszkañców mojej ojczyzny. Powstanie 1956
roku pamiêtam tylko z opowiadañ, ale ju¿
1968 rok prze¿y³em jako œwiadomy piêtnastolatek. By³o to dla mnie zarazem przygnêbiaj¹ce i szokuj¹ce prze¿ycie. Przez miejscowoœæ, w której siê uczy³em prowadzi³ jeden
ze szlaków wojsk Uk³adu Warszawskiego,
które ci¹gnê³y by pokonaæ prask¹ wiosnê.
Pamiêtam, ¿e przez dwa tygodnie jecha³y
przez Inwa³d wojska radzieckie do Czechos³owacji. Naocznie przekona³em siê, jak
pojmuj¹ wolnoœæ rz¹dcy radzieckiego imperium. Imperium, którego armia zrobi³a
na mnie ¿a³osne wra¿enie. M³odemu ch³opakowi nie mog³o pomieœciæ siê w g³owie,

¿e ludzie w dziurawych butach, z karabinem na sznurku, handluj¹cy uzbrojeniem
s¹ podpor¹ Sowietów. Co do tego handlu
to by³o tak. Naprzeciwko naszej szko³y zepsu³ siê jeden
transporter opancerzony, ¿o³nierze
czekali na pomoc
techniczn¹ i za
byle co sprzedawali wyposa¿enie
wojskowe. Mój
kolega kupi³ od

Piotr Maciejczyk w 1978 roku.

jednego z nich bagnet. Ca³a sprawa wysz³a
na jaw po tym, jak rodzice kolegi dowiedziawszy siê, ¿e ich pociecha ma bagnet,
donieœli o tym na milicjê. By³o wielkie dochodzenie. A mnie dalej w g³owie siê nie
mieœci³o, ¿e nieopodal przeje¿d¿aj¹ce wojsko jest œwiatow¹ potêg¹.
Kolejne zrywy 1970 i 1976 roku zosta³y równie¿ opanowane przez w³adze, ale te¿ strona
rz¹dowa -choæ nieznacznie- ust¹pi³a. Widaæ
by³o jasno, ¿e warto walczyæ. Bardzo prze¿y³em zabójstwo Pyjasa w 1977 roku. To by³ ostatni rok moich studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Na wieœæ o tragedii z grup¹ kolegów z miasteczka studenckiego poszliœmy uczciæ ofiarê na miejscu zbrod-

Kazanie wyg³osi³ ks. Henryk Paœko
– absolwent z rocznika 1974,
obecnie proboszcz parafii
œw. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
tylko musimy staraæ siê o wolnoœæ polityczn¹
i gospodarcz¹ kraju. Dlatego w 1980 roku,
gdy wybuch³y strajki nauczycielskie œledziliœmy to, co siê dzia³o w kraju i tak w toku
dyskusji w pokoju nauczycielskim z kole¿ankami i kolegami (Bronis³awa Œwider, Jadwiga
Grzegórska, W³adys³aw Bia³ek) doszliœmy do
wniosku, ¿e jest wielka okazja, aby Polacy
wyst¹pili wspólnie demonstruj¹c ogólnospo³eczn¹ niechêæ do istniej¹cego systemu politycznego, spo³ecznego i gospodarczego naszego kraju. Powsta³ Komitet Za³o¿ycielski
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty
w Sêdziszowie M³p. Postanowiliœmy, ¿e powo³amy jedn¹ Komisjê Zak³adow¹ Oœwiaty
dla ca³ej gminy, aby nie byæ rozproszonym
na poszczególne szko³y, aby wspólnie wystêpowaæ wobec w³adz szkolnych, politycznych,
gospodarczych naszej gminy. Poprzez znajomych nauczycieli skontaktowaliœmy siê z
wszystkimi placówkami oœwiatowymi. Ko³a
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty
powta³y w ka¿dej szkole i przedszkolu. Wyj¹tkiem by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Bardzo
szybko, bo ju¿ w listopadzie odby³y siê wybory do w³adz Miêdzyzak³adowej Komisji NSZZ
„Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty w Sêdziszowie M³p. Ja zosta³em przewodnicz¹cym, w sk³ad zarz¹du weszli równie¿ pani
Bronis³awa Œwider i W³adys³aw Bia³ek. By³o
to trochê niezgodne z wytycznymi Komisji
Krajowej NSZZ „S”, dotycz¹cych pracowników oœwiaty, by w ka¿dej szkole by³a Komisja
Zak³adowa. Myœmy pozostali w szko³ach na
poziomie ko³a i mê¿a zaufania1 . Taki system
zaowocowa³ wiêksz¹ skutecznoœci¹ dzia³ania
zwi¹zku. Zajmowaliœmy siê sprawami oœwiatowymi, socjalnymi. Zbli¿a³a siê zima, a szko³y
w naszej gminie nie mia³y zapasów wêgla- musieliœmy interweniowaæ. Spotkanie z Naczelnikiem Miasta i Gminy w Sêdziszowie M³p.,
prezesem Gminnej Spó³dzielni w Sêdziszowie M³p. i znalaz³ siê wêgiel dla szkó³. Kontrolowaliœmy wydawanie Zak³adowych Funduszów Socjalnych, funduszów nagród. Na nasze dzia³ania dyrektorzy reagowali co najmniej niechêci¹: przyzwyczajeni do tego, ¿e
re¿imowe zwi¹zki zawodowe nigdy siê im do
tego nie „wtr¹ca³y”. Jak wczeœniej powiedzia³em w³adze PRL by³y rz¹dcami z obcego nadania, tak by³o nadal w 1980 i 1981 roku. Sytu-

acja zmieni³a siê o tyle, ¿e spo³eczeñstwo prze³ama³o barierê strachu i potrafi³o artyku³owaæ swoje interesy.
W 1977 roku Kuratorium Oœwiaty i wychowania w Rzeszowie przenios³o Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sêdziszowie
M³p. do Rzeszowa. Odby³o siê to w atmosferze spo³ecznych protestów i „na otarcie ³ez”
powo³ano do istnienia Technikum Elektryczne, które po³¹czono z Zasadnicz¹ Szko³¹
Zawodow¹ w Sêdziszowie M³p., w dawnej siedzibie liceum plastycznego. Wiosn¹ 1981
roku Kuratorium chcia³o zlikwidowaæ Technikum w Sêdziszowie M³p.- zosta³aby wtedy
tylko Zasadnicza Szko³a Zawodowa. My z
Solidarnoœci zorganizowaliœmy protest we
wszystkich Komisjach Zak³adowych Sêdziszowa M³p., który zosta³ poparty przez Zarz¹d
Regionu NSZZ „S” w Rzeszowie: w efekcie
Technikum zosta³o w Sêdziszowie, szko³a zosta³a doposa¿ona (pracownie- PM) i w ten
sposób móg³ w pe³ni byæ realizowany w nich
program nauczania.
Nadszed³ 13 maj 1981 roku, na Placu Œw.
Piotra pad³ ranny nasz kochany Ojciec Œwiêty. Zamach na niego uprzytomni³ nam wszystkim, ¿e komuniœci nadal „raz uchwyconej
w³adzy nie oddadz¹”, przekonali nas, ¿e nie
cofn¹ siê przed niczym. I tak od maja mia³em œwiadomoœæ, ze w taki czy inny sposób ta
odrobina wolnoœci, któr¹ uzyskaliœmy bêdzie
nam odebrana. Moje przekonanie nie by³o
odosobnione. Nasz zwi¹zek, nasze œrodowisko nadal robi³o swoje. Niektórzy z naszych
dzia³aczy ju¿ prze¿ywali szykany, inni dopiero spodziewali siê podobnych dzia³añ w ich
szko³ach. By³o to ryzyko, które podjêliœmy
œwiadomie uwa¿aj¹c, ¿e nie ma takiej ceny,
której nie mo¿na by zap³aciæ za odrobinê
wolnoœci. Tu¿ przed 13 grudnia 1981 roku
zorientowaliœmy siê, ¿e bêdzie próba si³owego rozwi¹zania sprawy „Solidarnoœci”. Informacjê zawdziêczaliœmy emerytowanym milicjantom, którzy poinformowali nas, ¿e do
domu wydawana jest im broñ z ostr¹ amunicj¹. Mówiono im przy tym, ¿e Solidarnoœæ
d¹¿y do si³owego rozwi¹zania, ¿e rzekomoprzygotowane s¹ ataki na przedstawicieli w³adzy. Tak wiêc nadesz³a niedziela 13 grudnia
1981 roku: powtórkê proklamacji stanu wojennego us³ysza³em z radia, do dzisiaj dŸwiêcz¹
mi w uszach s³owa Wojciecha Jaruzelskiego….
A wiêc sta³o siê- pomyœla³em. Uda³em siê do

W imieniu dzieci naszego przedszkola

serdecznie dziêkujemy w³aœcicielom
mie „Rymut”
firmie
sklepu „Mar ysia” oraz fir

za wsparcie naszej placówki. Pañstwa prezent miko³ajkowy sprawi³ naszym wychowankom ogromn¹ radoœæ i pozwoli³ na wzbogacenie dzieciêcego œwiêta.
Prosimy przyj¹æ gor¹ce ¿yczenia W
eso³ych Œwi¹t BoWeso³ych
¿ego Narodzenia i szczêœliwego Nowego Roku.

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2
w Sêdziszowie M³p.
wraz z Dyrekcj¹ i Gronem Pedagogicznym
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Sêdziszowa M³p., do siedziby Komisji Koordynacyjnej na ulicy Fabrycznej (hotel robotniczy), gdzie spotka³em przewodnicz¹c¹ KK
Marysiê Tarnawsk¹ oraz przewodnicz¹cych
Komisji Zak³adowych z terenu Sêdziszowa
M³p. W mieœcie nic specjalnego siê nie dzia³o. W³adze og³osi³y przerwê w nauce szkolnej, tak ¿e w poniedzia³ek, 14 grudnia, w szkole
pojawi³o siê tylko kilku uczniów. Dyrekcja
zdjê³a z budynku szko³y tablicê informacyjn¹
o siedzibie Miêdzyzak³adowej Komisji NSZZ
„Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty w Sêdziszowie M³p., zablokowano nam konto
bankowe i hucznie og³oszono delegalizacjê
zwi¹zku zawodowego. Ja przy pomocy
uczniów zlikwidowa³em archiwum MK, wyniesienie naszych dokumentów uwa¿a³em za
normalne w takim wypadku, nie chcia³em
niepotrzebnie u³atwiaæ pracy S³u¿bie Bezpieczeñstwa. W stanie wojennym nie by³o zbyt
mi³o, ludzie zachowywali siê ró¿nie. Przypominam sobie takie szkolenie ideologiczne
jakich wiele urz¹dzano nauczycielom. Odby³o siê w ZSZ i prowadzone by³o przez zastêpcê dyrektora Wytwórni Filtrów. Prowadz¹cy koniecznie chcia³ nas przekonaæ do
tego abyœmy my, nauczyciele, chwalili wobec
m³odzie¿y wprowadzenie stanu wojennego.
Wtedy ja ju¿ nie wytrzyma³em i zacytowa³em
s³owa Czes³awa Mi³osza: „Przeklina naród a b³azny mu œpiewaj¹, ¿e nigdy nie by³ taki, jak teraz
wolnoœci”. Powiedzia³em, ¿e nauczyciel nie
mo¿e byæ b³aznem, który bêdzie mówi³, ¿e
bia³e jest czarne i na odwrót, ¿e jest zobowi¹zany do g³oszenia i szukania prawdy.
W grudniu 1981 roku historia zatoczy³a
pewien kr¹g, ale da³a równie¿ nadziejê na
przysz³e zrywy ku wolnoœci.
Sytuacja przypomina³a s³owa Norwida:
„Ogromne wojska, bitne genera³y, Policje- tajne,
widne i dwup³ciowePrzeciwko komu tak siê pojedna³y?Przeciwko kilku myœlom … co nie nowe”.
C. K. Norwid.
Tyle pan Piotr Maciejczyk, a co Ty Czytelniku? Jak traktujesz w³asne pañstwo: czy
jest dla ciebie „wielkim zbiorowym obowi¹zkiem”, czy instytucj¹ zaspakajaj¹c¹ twoje
zachcianki?
Cdn.
Jan Flisak
1
Taki w³aœnie system funkcjonuje w Solidarnoœci oœwiatowej od 1989 roku.

Og³oszenie
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sêdziszowie M³p.
informuje,

¿e posiada do wynajêcia pomieszczenia
po biurach Spó³dzielni na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ o powierzchni 73 m 2.
Informacje na temat wynajêcia mo¿na uzyskaæ
w biurze Spó³dzielni, Osiedle M³odych 5/160
lub pod nr telefonu: (017) 22-16-736, tel. kom. 501376918.
Zg³oszenia na piœmie przyjmowane bêd¹ do 20.01.2006 r.
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W ubieg³ym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyst¹pi³o do realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, maj¹cego na
celu wyposa¿enie bibliotek szkolnych i pedagogicznych w sprzêt informatyczny. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej. We wrzeœniu 2004 r. akces do projektu zg³osi³o Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej.

Od 6. grudnia w bibliotece Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej dzia³a Internetowe centrum
informacji multimedialnej.
Fot. Arch. GM Czarna Sêdz.

Gimnazjaliœci 4. komputery multimedialne wraz z urz¹dzeniem
wielofunkcyjnym (drukarka laserowa, skaner, kopiarka) z niezbêdnym oprogramowaniem otrzymali ... w prezencie od Miko³aja, bowiem dotar³y one do szko³y 6. grudnia. Wszystkie komputery s¹
pod³¹czone do internetu, dziêki czemu uczniowie mog¹ wyszukiwaæ ró¿ne potrzebne informacje, korzystaæ z encyklopedii, atlasów

i s³owników multimedialnych.
Wyposa¿enie oraz przygotowanie sieci elektrycznej zosta³o wykonane ze œrodków otrzymanych od Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Nad w³aœciwym korzystaniem z ICIM czuwa opiekun biblioteki,
pani Anna Dziedzic, która zosta³a specjalnie przeszkolona.
(-)

Nie ca³kiem przebrzmia³y jeszcze echa
jubileuszowych uroczystoœci 60-lecia Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p., a ich pozytywne efekty s¹
ju¿ widoczne. Wielu uczestników Jubileuszowego Zjazdu, absolwentów, goœci przekazuje
wyrazy wdziêcznoœci za zorganizowanie imprezy, umo¿liwienie mi³ych spotkañ po latach
i zapewnienie wspania³ych prze¿yæ.
Dla zaproszonych goœci i w³adz samorz¹dowych by³a to okazja do poznania z bliska
warunków pracy szko³y, stanu technicznego
obiektu, który jak wiadomo zosta³ oddany
do u¿ytku niemal przed 50-cioma laty.
Absolwenci, zaproszeni goœcie zwracali
uwagê na zmiany jakie dokona³y siê, szczególnie w ostatnich latach funkcjonowania
szko³y (nowa hala sportowa, nowe pomieszczenia czytelniczo-biblioteczne, zmodernizowane pracownie przedmiotowe, toalety
i pomieszczenia administracyjne, oœwietlenie, ogrodzenie, wystrój szko³y i jej obejœcia).
Dostrzegali równie¿ najpilniejsze potrzeby
remontów budynku.
Dyrektor p. L. Doroba i Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu p. L.
Pos³uszny, w rozmowach kuluarowych, a tak¿e podczas czêœci oficjalnej uroczystoœci,
przedstawiaj¹c najpilniejsze potrzeby szko³y,

wymieniali zmianê pokrycia dachowego na budynku szkolnym. Zmianê tê wymuszaj¹ nie tyle potrzeby
estetyczne, co zapewnienie poczu-

cia bezpieczeñstwa. Dotychczasowe pokrycie dachowe budynku w znacznym stopniu
zagra¿a³o bezpieczeñstwu uczniów i wszystkich u¿ytkowników szko³y. Szczególnie nasila³o siê podczas mocnych wiatrów, opadów
deszczu, topnienia œniegu i powodowa³o tworzenie siê zacieków na œcianach i sufitach oraz
powstawanie zniszczeñ na elewacji budynku.
Wœród wielu uczestników uroczystoœci
znaleŸli siê znamienici goœcie m.in. dwaj ówczeœni Pos³owie na Sejm RP p. Boles³aw Bujak i p. Grzegorz Tuderek, Wicewojewoda
Rzeszowski, Kurator Oœwiaty. Wszyscy
uczestnicy oficjalnego spotkania w dniu 10

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, weso³ych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego Nowego Roku 2006
wszystkim wêdkarzom,
ich rodzinom
oraz sponsorom
i sympatykom wêdkarstwa
sk³ada w imieniu Zarz¹du
Prezes Ko³a PZW „Amur”
w Sêdziszowie M³p.
Stanis³aw Œliwa

Prace remontowe na dachu szko³y.

Fot. £. Dziurzyñski

wrzeœnia 2005r w hali widowiskowo-sportowej mieli okazjê us³yszeæ nieœmia³¹, wypowiedzian¹ w nieco ¿artobliwym tonie przez
pos³a Grzegorza Tuderka obietnicê, dotycz¹c¹ udzielenia pomocy w pozyskaniu
œrodków finansowych na remont dachu. W
pozyskanie tych œrodków dla szko³y aktywnie w³¹czy³ siê Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego p. Stanis³aw Ziemiñski. Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ nied³ugo w kolorystykê sêdziszowskiego osiedla
wpisze siê intensywne, komponuj¹ce z barw¹
dachu na hali sportowej pokrycie dachowe
budynku liceum, bo od kilku tygodni trwaj¹
intensywne prace w tym zakresie. Sukces
bardzo cieszy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szko³y.
Komitet Organizacyjny podsumowa³
uroczystoœæ jubileuszow¹ i dokona³ wszystkich p³atnoœci zwi¹zanych z jej organizacj¹.
Œrodki pozyskane od absolwentów i licznych
sponsorów okaza³y siê na tyle du¿e, ¿e nie
tylko zapewni³y pokrycie wszystkich kosztów
zorganizowania uroczystoœci, ale czêœæ z
nich zosta³a przekazana na pomoce dydaktyczne dla szko³y.
Informujemy równie¿, ¿e monografiê
wydan¹ na okolicznoœæ Jubileuszu mo¿na
nabywaæ w ksiêgarni „Bajka” w Sêdziszowie
M³p. lub w sekretariacie szko³y.
Lucyna Doroba, Halina Szela
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Magia Andrzejek
w LO w Sêdziszowie M³p.
z przyjació³mi z DCA
Ostatnie dni listopada
poprzedzaj¹ce adwent to
tradycyjny czas zabaw i
wró¿b.
24 listopada w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p. odby³o siê spotkanie
andrzejkowe, na które przyby³a zaprzyjaŸniona grupa
m³odzie¿y i opiekunów z
Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym z Ko³a
w Sêdziszowie M³p.
Organizacj¹ tej imprezy
W czasie spotkania.
zajê³y siê pani mgr Jolanta
Ziobro i pani mgr Aldona
Homa wraz z grup¹ uczniów LO. Jak co
roku imprezê wspar³a finansowo firma ZM
INVEST S.A. z Ropczyc, której bardzo serdecznie dziêkujemy. W uroczystym powitaniu pani wicedyrektor Halina Szela zaznaczy³a, i¿ cieszy j¹ bardzo fakt, ¿e znów mo¿e-

my siê spotkaæ i spêdziæ wspólnie czas. Z drugiej strony dyrektor DCA pani Marzena Jakubek podziêkowa³a za zaproszenie i ¿yczy³a udanych

wró¿b i mi³ej zabawy. Przy dŸwiêkach muzyki, aby przypieczêtowaæ swoj¹ znajomoœæ,
wszyscy razem utworzyliœmy wielk¹ pajêczynê przyjaŸni. Wêdruj¹cy k³êbek w³óczki wi¹za³ wszystkich i pozwala³ ka¿demu przedstawiæ siê bli¿ej. PóŸniej przy œwietnej muzyce

Ledwie wybrzmia³y echa koncertu jubileuszowego ZPiT „Rochy”, a o tancerzach z
Sêdziszowa wci¹¿ g³oœno. Ostatnio przywieŸli
nagrodê oraz bardzo dobre recenzje z konkursu tañca tradycyjnego.
XXI Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tañca Ludowego odby³ siê w Rzeszowie
i Trzcianie na pocz¹tku listopada. To ta sama
impreza, podczas której kiedyœ wielokrotnie nagradzano tancerzy z Zagorzyc. Tym
razem w œlady starszych poszli m³odzi. W
konkursie wziê³y udzia³ dwie pary z „Rochów”: Ewelina Ochab i Pawe³ Tomaka oraz
Joanna Kozubowska i Piotr Drozd. Pary te

Ewelina Ochab i Pawe³ Tomaka.

26 listopada, tegoroczne tzw. „ostatki”
– ka¿dy chcia³ spêdziæ ten dzieñ na œwietnej
imprezie, by wybawiæ siê tak, aby wra¿eñ
wystarczy³o a¿ do Sylwestra. Tak te¿ bawi³
siê Zespó³ Tañca Estradowego „Blues”, razem z opiekunk¹ Pani¹ Edyt¹ Winkowsk¹.
W kolbuszowskim Domu Kultury odby³
siê tego dnia konkurs zespo³ów tanecznych.
Ka¿da grupa mog³a przedstawiæ swój repertuar. Wystêpy by³y bardzo zró¿nicowane, pocz¹wszy od samby, poprzez cha-cha, a skoñczywszy na tañcach dyskotekowych. Tañcem
obowi¹zkowym dla wszystkich by³ rock and
roll. W konkursie zaprezentowa³y siê zespo³y

m.in. z Kolbuszowej, Rzeszowa, £añcuta, Stalowej Woli i wielu innych miejscowoœci województwa, a wœród nich sêdziszowski „Blues”.
Po prezentacji uk³adów, przyszed³ czas
na wspóln¹ zabawê na parkiecie. Bawiliœmy
siê œwietnie, przy idealnie dobranej na tê
okazjê przez DJ-a muzyce klubowej i rockowej. Humoru uczestnikom zabawy nie popsu³ nawet werdykt jury, nie dla wszystkich
korzystny.
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Fot. K. Szczerbiak

rozpoczê³y siê tañce przeplatane konkursami – wœród nich taniec z balonikami. Jak
nakazuje tradycja, nie zabrak³o wró¿b, do
których wszyscy podchodzili z wielkim entuzjazmem. Ogromne serce z imionami by³o
tarcz¹, któr¹ nale¿a³o przebiæ, aby poznaæ imiê swojej
przysz³ej sympatii. Inna wró¿ba polega³a na tym, ¿e wybierano jeden z trzech identycznych kubków, aby zobaczyæ
ukryty pod nim przedmiot.
Pieni¹dz wró¿y³ dostatek i bogactwo, muszelka – egzotyczne podró¿e, obr¹czka –
wielk¹ mi³oœæ. Ka¿da z tych
wró¿b by³a bardzo obiecuj¹ca. Z tej zabawy wydoby³a siê
niesamowita moc i czarodziejski nastrój, znowu zabrzmia³a muzyka i zaczêliœmy
tañczyæ. W przerwie udaliœmy
siê na skromny poczêstunek.
Fot. J. Grendysa
Ta magiczna atmosfera
zabaw i wró¿b na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci; mamy nadzieje,
¿e karnawa³ bêdzie okazj¹ do nastêpnego
spotkania.
Teresa Piêta i Karolina Kazimierska
uczennice III a
wyst¹piæ mia³y poza konkursem, w ramach
pewnego eksperymentu: organizatorzy
chcieli sprawdziæ, czy m³odzi tancerze bêd¹
w stanie zatañczyæ tak, jak tañczono przed
wielu laty. Wymyœlili wiêc konkurencjê podczas której z taœmy wyœwietlane jest nagranie archiwalne, a w tym czasie na scenie tancerze maj¹ za zadanie zatañczyæ dok³adnie
tak, jak postacie z filmu. Pary z Rochów odtwarza³y tañce z Olchowej i Zagorzyc. Pocz¹tkowo wystêpuj¹cy nie mieli byæ oceniani przez jury, ale to, chc¹c doceniæ kunszt
tañcz¹cych zmieni³o regulamin i przyzna³o
nagrody trzem parom, m.in. parze Joanna
Kozubowska i Piotr Drozd za tañce zagorzyckie.. Dodatkow¹ satysfakcjê da³ udzia³
w nagraniu telewizyjnym, na które zostali
zaproszeni laureaci.
Gratulujemy!
(b)

Teraz ju¿ bez tremy, ju¿ nikt nie ocenia³
mogliœmy dos³ownie szaleæ! Tym bardziej,
¿e specjalnie dla nas gra³ zespó³ BAFLO z
Zamoœcia. Ch³opcy (bardzo przystojni)
œwietnie kontynuowali wczeœniej rozkrêcon¹
imprezê. Niestety nie zdo³aliœmy zdobyæ ich
autografów, ale z pewnoœci¹ i tak zostan¹
na d³ugo w naszej pamiêci.
Klaudia Fr¹czek
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PALP ju¿ gra
I liga
Bia³a Gwiazda Profi-Sport Ropczyce
– Onduline Mielec
6:5 Sokó³ Krzywa –
Lux-Mar Ropczyce 6:10 Puk Team
Ropczyce – Roma
Kamionka 10-0 Junior Boñki Sêdziszów
M³p. – Stal-Bud Sêdziszów M³p. 1:7 Aj D¹t
No³ Ropczyce – Celtowie DSI 4:6
1. B.G. Profi-Sport
3
9
19-11
2. Lux-Mar
3
7
17-11
3. Onduline
3
6
33-14
4. Puk Team
3
6
16-8
5. Stal-Bud
3
6
13-6
6. Celtowie DSI
3
6
15-11
7. Junior-Boñki
3
3
8-11
8. Roma Kamionka
3
1
9-23
9. Aj D¹t No³
3
0
8-19
10. Sokó³
3
0
11-36

PI£KA
NO¯NA

II liga
All Stars Ropczyce – LZS Gêste Krzoki Ropczyce 2:8 Black Sheep Ropczyce – P³omieñ
Zagorzyce 3:4 Tau Sêdziszów – K³os Kawêczyn 3:3 Adus Team SêdziszówM³p. – Art-

press Sêdziszów M³p. 7:1 Sneyers Ropczyce
– Zryw Iwierzyce 9:4
1. Sneyers
3
9
21-13
2. Adus Team
3
7
16-5
3. Tau
3
7
12-6
4. P³omieñ
3
7
11-5
5. LZS Gêste Krzoki
3
6
13-10
6. K³os
3
5
7-6
7. Black Sheep
3
1
8-10
8. Artpress
3
0
8-18
9. All Stars
3
0
8-19
10. Zryw
3
0
6-18

Junior Boñki – lider klasyfikacji Fair Play.

III liga
Plon Klêczany – Blue Star Ropczyce 2:3 Santex Sêdziszów M³p. – Mazak Sêdziszów M³p.
2:6 Cukrownia S.A. Ropczyce – Ulmar Ropczyce 2:2
1. Cukrownia
3
7
20-11
2. Mazak
3
7
17-10
3. Blue Star
2
4
8-7
4. Ulmar
1
1
2-2
5. Santex
2
0
7-12
6. Plon
3
0
9-21
Król strzelców:
10 bramek – Wcis³o (Onduline), Wiktor
(Cukrownia), 9 – Cyganowski (Onduline)
Najlepszy bramkarz:
1. Indyk (Stal-Bud) – 1,5 pkt.
2. Dar³ak (P³omieñ) – 1,67
pkt.
3. Kyciñski (Adus Team) –
1,67 pkt.
Klasyfikacja Fair Play
1. Junior Boñki – + 4 pkt.
2. Roma Kamionka – +1 pkt.
3. Sokó³ Krzywa – + 1 pkt.
Dru¿yna publicznoœci:
1. Adus Team – 11 pkt.
2. Blue Star – 10 pkt.
3. P³omieñ – 2 pkt.
T. Lis

IV Œwi¹teczno-Noworoczny TTurniej
urniej Pi³ki No¿nej Halowej
o Puchar Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Turniej odby³ siê
w sêdziszowskiej hali
widowiskowo-sportowej w dniu 11 grudnia. Rywalizowa³o
szeœæ dru¿yn, w pierwszym etapie podzielonych na dwie grupy.
Kolejnoœæ w grupie
decydowa³a o walce o
odpowiednie miejsce
Szymon Szyde³ko – najw klasyfikacji koñcolepszy
zawodnik turnieju.
wej: zwyciêzcy spotkali siê w meczach pó³fina³owych ze zdobywcami drugich miejsc, zaœ
pozosta³e dwie dru¿yny zagra³y o miejsce pi¹te. W grupach dodatkowo strzelano seriê
rzutów karnych – za zwyciêstwo mo¿na by³o
zdobyæ dodatkowy punkt.
Atrakcj¹ dla kibiców by³ mecz pokazowy, w którym zmierzy³y siê dru¿yny TEAM
PALP i Podkarpacka Reprezentacja Polityków, Dziennikarzy i Sportowców. Na boisku
zobaczyliœmy m.in. pos³a Kazimierza Moskala, by³ego pos³a Boles³awa Bujaka, starostê
Wies³awa Rygla, wiceprezydenta Rzeszowa
Ryszarda Winiarskiego, prezesa Radia Bieszczady Daniela Bi³asa. Do Sêdziszowa przyby³ równie¿ mistrz œwiata w boksie Dawid

„Cygan” Kostecki, który jednak z powodu
kontuzji kostki nie pojawi³ siê na boisku.
Mecz zakoñczy³ siê remisem 5:5, a „Cygan”
nie odmówi³ sobie przyjemnoœci zdobycia
bramki w dodatkowej serii rzutów karnych.
Gr. A
Junior Boñki – Sêdziszów M³p. – Korona Góra Ropczycka 2:2 (karne: 2:5) BaæPol Rzeszów – Junior Boñki 2:1 (k. 7:8) Korona – Baæ-Pol 2:2 (k. 2:5)
1. Baæ-Pol
2
5
4-3
2. Korona
2
3
4-4
3. Junior Boñki
2
2
3-4

Uczestnicy meczu pokazowego.

Gr. B
Moto-Hurt Ropczyce – Lux-Mar Ropczyce 2:1
(k. 7:6) Placard Waldi Rzeszów – Moto-Hurt
3:4 (k. 2:3) Lux-Mar – Placard 5:3 (k. 3:4)
1. Moto-Hurt
2
5
6-4
2. Lux-Mar
2
3
6-5
3. Placard
2
2
6-9
Pó³fina³y: Baæ-Pol – Lux-Mar 0:2 Korona –
Moto-Hurt 0:6
o V miejsce: Junior Boñki – Placard 4:2
o III miejsce: Baæ-Pol – Korona 3:3 (karne 5:3)
Fina³: Moto-Hurt – Lux-Mar 5:1
T. Lis

Fot. Organizatorzy
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Têcza walczy
W paŸdzierniku
rozpoczêli drugi
sezon na parkietach III ligi siatkarze Têczy Sêdziszów M³p.
M³oda dru¿yna
wci¹¿ p³aci frycowe i nie potrafi odnieœæ
zwyciêstwa w bie¿¹cym sezonie. Gra sêdziszowian jest jednak lepsza, ni¿ osi¹gane przez
nich wyniki. W wielu meczach toczyli z wy¿ej
notowanymi rywalami wyrównane boje.
Regulamin rozgrywek w sezonie 2005/2006
dzieli je na dwie czêœci. W pierwszej, ju¿ zakoñczonej, dru¿yny III ligi walczy³y w dwóch
równorzêdnych grupach A i B. Nastêpnie
trzy pierwsze zespo³y z grup A i B utworzy³y
grupê C i graj¹ o miejsca od 1 do 6. Dwa
pierwsze zespo³y awansuj¹ do gier pó³fina³owych o wejœcie do II ligi. Zespo³y, które
zajê³y miejsca od 4 do 6 utworzy³y grupê D i
graj¹ o miejsca od 7 do 12.
Oto wyniki pierwszego etapu rozgrywek:

SIATKÓWKA

Runda I

1 paŸdziernika 2005
TSV Sanok - Têcza Sêdziszów M³p. 3-0 (16,
19, 21) Karpaty Krosno - San Lesko 1-3 (-23,
-23, 23, 21) MOSiR Jas³o - Wis³ok Strzy¿ów 30 (13, 22, 20)
8 paŸdziernika 2005
Têcza Sêdziszów M³p. - Wis³ok Strzy¿ów 1-3
(23, -19, -12, -19) San Lesko - MOSiR Jas³o 0-

3 (-20, -15, -20) TSV Sanok - Karpaty Krosno
3-0 (23, 18, 14)
15 paŸdziernika 2005
Karpaty Krosno - Têcza Sêdziszów M³p. 3-0
(19, 22, 17) MOSiR Jas³o - TSV Sanok 3-1 (23, 23, 28, 20) Wis³ok Strzy¿ów - San Lesko
3-0 (13, 17, 20)
22 paŸdziernika 2005
Têcza Sêdziszów M³p. - San Lesko 1-3 (23, 12, -15, -14) Wis³ok Strzy¿ów - TSV Sanok 32 (21, -21, -23, 28, 13) Karpaty Krosno MOSiR Jas³o 2-3 (-13, -17, 22, 14, -12)
29 paŸdziernika 2005
MOSiR Jas³o - Têcza Sêdziszów M³p. 3-0 (20,
15, 17) Wis³ok Strzy¿ów - Karpaty Krosno 30 (23, 20, 21) San Lesko - TSV Sanok 1-3 (20, 25, -25, -23)

Runda II

5 listopada 2005
Têcza Sêdziszów M³p. - TSV Sanok 1-3 (-14,
25, -21, -10) San Lesko - Karpaty Krosno 1-3
(-20, 19, -24, -21) Wis³ok Strzy¿ów - MOSiR
Jas³o 1-3 (26, -16, -18, -11)
12 listopada 2005
Wis³ok Strzy¿ów - Têcza Sêdziszów M³p. 3-0
(17, 18, 17) MOSiR Jas³o - San Lesko 3-0 (21,
6, 19) Karpaty Krosno - TSV Sanok 2-3 (19,
-18, 21, -21, -12)
19 listopada 2005
Têcza Sêdziszów M³p. - Karpaty Krosno 2-3
(21, -21, 24, -17, -12)
TSV Sanok - MOSiR Jas³o 3-0 (17, 17, 24)

Dnia 10.12.2005r
odby³y siê gminne zawody w pi³kê koszow¹
dziewcz¹t i ch³opców
w Zagorzycach. O awans na zawody powiatowe (15.12.2005 w
Iwierzycach) walczy³y trzy dru¿yny z gminy: Czarna, Sêdziszów
M³p., Zagorzyce.
Dnia 28.10.2005
odby³y siê Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej oraz
Powiatowa Gimnazjada w sztafetowych biegach prze³ajowych. Pogoda
dopisa³a, uczestnicy
tak¿e. Wœród gimnazjów rywalizowa³o 5.
dru¿yn dziewcz¹t (10x800m): Czarna, Ocieka, Kamionka, Iwierzyce, Skrzyszów i 5. dru¿yn ch³opców (10x1000m): Czarna, Ropczyce, Iwierzyce, Wielopole, Wola Ociecka. Gimnazjaliœci z Czarnej poradzili sobie
bardzo dobrze. Dru¿yna mêska zajê³a 1.
miejsce, a dru¿yna ¿eñska zajê³a 3. lokatê,
ulegaj¹c lepszym dru¿ynom z Ocieki i Iwierzyc.
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Wyniki meczów:
Zagorzyce - Sêdziszów 24 : 12
Czarna - Zagorzyce
23 : 10
Czarna - Sêdziszów
16 : 18
Po podliczeniu punktów ka¿dy z zespo³ów mia³ po trzy punkty(2pkt- wygrana, 1
pkt- przegrana).O zwyciêstwie zdecydowa³y ma³e punkty- ró¿nica punktów zdobytych
do punktów straconych-miêdzy zainteresowanymi dru¿ynami a w tym przypadku w
ca³ym turnieju. Kolejno miejsca zajêli:
1m. Czarna
2m. Zagorzyce
3m. Sêdziszów
W sk³ad reprezentacji Gimnazjum z Czarnej ch³opców weszli:
1. Skwirut Mateusz
2. Pas Mateusz

San Lesko - Wis³ok Strzy¿ów 0-3 (-22, -20, -20)
26 listopada 2005
San Lesko - Têcza Sêdziszów M³p. 3-1 (-20,
18, 20, 18) TSV Sanok - Wis³ok Strzy¿ów 2-3
(23, -22, 18, -22, -11) MOSiR Jas³o - Karpaty
Krosno 3-1 (-24, 22, 21, 16)
3 grudnia 2005
Têcza Sêdziszów M³p. - MOSiR Jas³o 1-3 (23,
11, -23, 15) Karpaty Krosno - Wis³ok Strzy¿ów 3-1 (-18, 20, 19, 17) TSV Sanok - San
Lesko 3-0 (17, 18, 20)
1. MOSiR Jas³o
2. TSV Sanok
3. Wis³ok Strzy¿ów
4. Karpaty II Krosno
5. San Lesko
6. Têcza Sêdziszów M³p.

10
10
10
10
10
10

26
22
19
13
9
1

27:9
26:13
23:14
18:22
11:24
7:30

Grupa D, o miejsca 7-12 (zaliczono mecze z
pierwszego etapu rozgrywek)
1. Stal Mielec
2. San Lesko
3. Karpaty II Krosno
4. B³êkitni II Ropczyce
5. Feniks Le¿ajsk
6. Têcza Sêdziszów M³p.

4
4
4
4
4
4

9
9
8
5
5
1

9:5
10:6
10:6
8:8
6:8
4:12

Siatkarzom Têczy ¿yczymy wreszcie pierwszego zwyciêstwa.
(b)
3. Gniewek Micha³
4. Pocz¹tek Rafa³
5. Goraj Mateusz
6. Pas Rafa³
7. Kamiñski Bart³omiej
8. Czapka Marcin
9. Guzy Micha³
10. Placek Dawid
Równie ambitnie walczy³y dziewczêta (z
jednym co prawda zespo³em ¿eñskim
z Zagorzyc). Ale zwyciê¿y³y wynikiem 31: 4!
Graczem meczu zosta³a zdecydowanie Joasia Sêd³ak, zdobywaj¹c 23 punkty! Wszystkim serdecznie gratulujê i ¿yczê dalszych
sukcesów na zawodach powiatowych.
Dziewczêta wyst¹pi³y w sk³adzie:
1. Sêd³ak Joanna
2. Plis Agnieszka
3. Majka Bernadetta
4. Skarbek Wioletta
5. Ró¿añska Iwona
6. Potwora Joanna
7. Ocha³ Karolina
8. Wcis³o Dominika
9. B¹k Dominika
10. G³odek Krystyna
11. G³odek Sylwia
12. Budziñska Magdalena
Renata Skomra
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Kazimierz Czapka

FRASZKI

MIKO£AJKI
Prawda, ¿eby ¿ycie
wygl¹da³o cudnie,
Gdyby przez rok ca³y
by³y „szóste grudnie”?!
PIÊKNY ZWYCZAJ
Zaiste jest piêknym
od wieków zwyczajem
Byæ wobec bliŸniego
Œwiêtym Miko³ajem.
ADWENT
Od chrzeœcijañstwa
dziejów zarania
Adwent by³ czasem
o c z e k i w a n i a,
Gdy wiêc dziœ w rodzinie
zdarzy siê poczêcie
Przez dziewiêæ miesiêcy
¿yj¹ jak w adwencie.
REFLEKSJA
Mamy sygna³y
w ostatnim czasie,
¯e kr¹¿¹ groŸne
wirusy ptasie
A... z nas niejeden
palce macza³
W tym, ¿eby Polska
by³a „kacza”.

B£ÊDY M£ODOŒCI
Wbrew warunkom pogody
niektóre panienki
Zbyt obficie na zewn¹trz
ods³aniaj¹ wdziêki.
W rezultacie tej „mody”
nierzadko siê zdarza,
¯e je póŸniej odkrywaæ
musz¹ u ... lekarza!
13.12.2005.

WYDA
WCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
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Adres redakcji: Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
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Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
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