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1. Wiosna ju¿ w pe³ni. Gmina przyst¹pi³a do
remontów cz¹stkowych na swoich dro-
gach. W pierwszej kolejnoœci zabezpieczo-
ne zostan¹ ubytki w ulicach o nawierzch-
ni bitumicznej w mieœcie i na terenie gmi-
ny. W dalszej kolejnoœci remontowane
bêd¹ drogi o nawierzchni ¿wirowej i grun-
towej. Postaramy siê by ka¿dy mieszkaniec
gminy móg³ w miarê bezpiecznie i spokoj-
nie dojechaæ do swojego domu.

2. Rozpoczêta zosta³a najwiêksza inwesty-
cja drogowa w gminie w bie¿¹cym roku:
„Przebudowa wêz³a drogowego wraz z
kanalizacj¹ deszczow¹ w Sêdziszowie
M³p., Rêdziny – Wschód”. Pod t¹ skom-
plikowan¹ nazw¹ kryje siê przebudowa
skrzy¿owania oraz budowa ulic: œw. Fran-
ciszka, œw. Klary i W. Szymborskiej. W
chwili obecnej koñcz¹ siê na tym osie-
dlu prace zwi¹zane z kanalizacj¹ sani-
tarn¹. Za kilka miesiêcy mieszkañcy bêd¹
mogli cieszyæ siê ulicami z prawdziwego
zdarzenia. Ca³oœæ inwestycji kosztowaæ
bêdzie ponad 900 tys. z³. 60% kwoty
gmina dostanie z funduszy unijnych.

3. Nowego blasku nabierze te¿ Aleja 1000-
lecia. Rozstrzygniêty zosta³ przetarg i w
roku obecnym zostan¹ wymienione kra-

wê¿niki i po³o¿ona nowa nawierzchnia
z masy bitumicznej na kwotê prawie 215
tys. z³. Zostan¹ jeszcze do przebudowy
znajduj¹ce siê przy tej ulicy chodniki.

4. Na etapie rozstrzygania s¹ równie¿ dwie
inne inwestycje drogowe w gminie. Po
pierwsze – dokoñczona zostanie droga
w Szkodnej, w przysió³ku So³tysówka na
odcinku 350 m. Orientacyjny koszt wy-
budowania to 50 tys. z³. Druga z tych
inwestycji to kontynuacja budowy dro-
gi asfaltowej w Borku Wielkim, w przy-
sió³ku Grobla. Tam gmina w roku bie¿¹-
cym chce wykonaæ ok. 600 mb na-
wierzchni asfaltowej za kwotê nieco
ponad 100 tys. z³. Docelowo droga ta
po³¹czy siê z istniej¹c¹ ju¿ drog¹ bie-
gn¹c¹ od Por¹b Borkowskich.

5. I jeszcze jedna inwestycja w Borku Wiel-
kim. Tym razem jest to przebudowa
mostu przez rzekê Bystrzycê na drodze
przed Koœcio³em. Zosta³ rozstrzygniêty
przetarg na wykonanie prac w I etapie
na kwotê ponad 40 tys. z³. Przeprowa-
dzony remont ma zapobiec postêpuj¹-
cej degradacji mostu wa¿nego dla miesz-
kañców.

6. Rokrocznie gmina pozyskuje œrodki fi-
nansowe z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych, które pozostaj¹ w dyspo-
zycji Urzêdu Marsza³kowskiego. Z³o¿o-
ny na 2006 r. wniosek zosta³ pozytywnie
zaopiniowany i w roku obecnym w ra-
mach tego funduszu wyremontowana
zostanie droga w Krzywej. Finansowa-
nie zadania w ramach tego programu
odbywa siê na zasadzie proporcjonal-
nej: 50% UM i 50% gmina.

7. Trwa budowa wodoci¹gu w Zagorzy-
cach Górnych. Jest to ostatni III etap tej

inwestycji. Firma od kilku tygodni jest w
terenie. Przy dobrej pogodzie i wspó³-
pracy z mieszkañcami prace mog¹ byæ
zakoñczone wczeœniej ni¿ przewiduje to
umowa. Nie mo¿e byæ jednak ¿adnych
odstêpstw od projektu. Proszê wiêc
mieszkañców, by ze zrozumieniem po-
traktowali i wykonawców i urzêdników.
Jednoczeœnie zapewniam, ¿e firma bu-
duj¹ca wodoci¹g do³o¿y wszelkich sta-
rañ by czyniæ to kosztem jak najmniej-
szych zniszczeñ. Ma ona jednoczeœnie
obowi¹zek przywróciæ teren do po-
przedniego stanu.

8. Powoli koñczy siê rok szkolny. Dyrekto-
rzy szkó³ podleg³ych gminie z³o¿yli arku-
sze organizacyjne na rok szkolny 2006/
2007. W chwili obecnej znajduj¹ siê one
w Kuratorium Oœwiaty. Wierzê g³êboko,
¿e w nowym roku szkolnym nie bêdzie
¿adnych zwolnieñ nauczycieli. Tym bar-
dziej, ¿e w niektórych placówkach przy-
bêdzie oddzia³ów szkolnych. Wycho-
dz¹c naprzeciw oczekiwaniom i proœ-
bom Rodziców zosta³a utworzona do-
datkowa I klasa w SP Czarna. Urucho-
mione zostan¹ równie¿ nowe oddzia³y
klas 0 w SP 2 i SP 3 w Sêdziszowie, z 5-
godzinnym cyklem nauczania. I jeszcze
jeden oddzia³, tym razem w PP 2 w Sê-
dziszowie, ale ju¿ 9-godzinny. Takie roz-
wi¹zanie ma zapewniæ wszystkim chêt-
nym dzieciom z naszej gminy dostêp do
nauki w przedszkolach i oddzia³ach ze-
rowych. I mimo, ¿e wi¹¿¹ siê z tym okre-
œlone koszty, to przecie¿ nie mo¿na
oszczêdzaæ na oœwiacie i dzieciach.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Zjazd taki odbywa siê raz na piêæ lat,
ostatni mia³ miejsce w Boreczku w 2001 r.

W trakcie obrad delegaci wyznaczeni
przez swoje macierzyste jednostki dokonali
wyboru na najbli¿sz¹ kadencjê – Zarz¹du,
Prezydium Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej, do-
konano równie¿ wyboru delegatów z Gmi-
ny Sêdziszów M³p. na Zjazd Powiatowy. Po-
nadto wys³uchano sprawozdania za ubieg³¹
kadencji przedstawione przez Prezesa Za-
rz¹du – Pana Eugeniusza Alberskiego, przy-
jêto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz
omówiono zadania do realizacji przez nowe
w³adze, w tym m.in. podjêto decyzjê o orga-

7 maja 2006 r. jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Zagorzycach Dolnych podejmowa³a delegatów IX Zjazdu
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych RP w Sêdziszowie M³p.

nizacji konkursu wiedzy po¿arniczej w szko-
³ach podstawowych i gimnazjach. Zebrani
uczcili minut¹ ciszy pamiêæ druhów, którzy
odeszli ze stra¿ackich szeregów.

W ZjeŸdzie uczestniczyli tak¿e zaprosze-
ni goœcie, którzy dziêkowali stra¿akom za
ich ofiarn¹ pracê na rzecz umacniania bez-
pieczeñstwa na terenie Gminy Sêdziszów
M³p. Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili: W³adys³aw Tabasz – Wiceprezes Zarz¹-
du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP w Rzeszo-
wie, Kazimierz Kie³b - Burmistrz Sêdziszowa
M³p. El¿bieta Œwiniuch – Z-ca Burmistrza,
Bogus³aw Kmieæ - Przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej w Sêdziszowie M³p., W³adys³aw
Szczêch - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-
tu, Jan Paœko – Dowódca JRG Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.

W przerwie obrad wystêpowa³a kapela
podwórkowa „Paka Sêdzisza” a nastêpny
zjazd ju¿ za 5 lat.

Sk³ad nowego Zarz¹du Oddzia³u przed-
stawia siê nastêpuj¹co:
Dominik Lorenc - OSP Bêdziemyœl
Stanis³aw Œwider - OSP Boreczek
Ryszard Przypek - OSP Borek Wielki

(ci¹g dalszy na str. 6)

Jednostka OSP w Zagorzycach Dolnych goœci³a stra¿aków z ca³ej gminy.



3

Nr 4 (113) 15 maja 2006 r.

3

Œwiêto Pracy – niechciane

Kto spoœród nas, wychowanych w nie
tak przecie¿ odleg³ych czasach PRL-u, nie
pamiêta t³umów, ci¹gn¹cych przez polskie
miasta i miasteczka w ogromnych pocho-
dach, organizowanych z okazji
Œwiêta Pracy? Jedni szli z prze-
konania, inni – „bo wypada³o”,
niektórzy przymuszani w taki
czy inny sposób. 1 maja by³
wówczas jednym z najwa¿niej-
szych œwi¹t pañstwowych w Pol-
sce (podobnie zreszt¹ jak w in-
nych krajach „demokracji lu-
dowej”).

Jako miêdzynarodowe œwiê-
to klasy robotniczej obchodzo-
ny jest od 1890 roku, na pami¹t-
kê strajku robotników w Chi-
cago w 1886 r., ¿¹daj¹cych po-
prawy warunków zatrudnienia
(m.in. oœmiogodzinnego dnia
pracy). Komunistyczne w³adze,
uzurpuj¹c sobie prawo do re-
prezentowania ludzi pracy,
przyw³aszczy³y œwiêto, krwawo
wywalczone przez amerykañ-
skich robotników. Œwiêtem
pañstwowym w Polsce 1 maja
sta³ siê w 1950 roku. Po roku
1989 ranga Œwiêta Pracy znacz-
nie podupad³a. W³adze pañstwowe przesta-
³y organizowaæ uroczyste obchody. Wierne
robotniczej tradycji pozosta³y jedynie nie-
które zwi¹zki zawodowe i lewicowe partie
polityczne – i to tylko w wiêkszych miastach.
Jednak obecnie uroczystoœci gromadz¹ –
poza dzia³aczami – zaledwie garstkê ludzi,
g³ównie starszych.

Dziœ w³adze, zw³aszcza prawicowe, wsty-
dliwie ignoruj¹ pañstwowe przecie¿ Œwiêto
Pracy, a pami¹tk¹ po dawnej œwietnoœci 1
maja jest jedynie czerwony kolor w kalen-
darzu, oznaczaj¹cy dzieñ wolny. Pomimo
sztucznoœci sytuacji, nikt póki co nie odwa-
¿y³ siê zasugerowaæ likwidacji œwiêta, boj¹c
siê spadku popularnoœci w sonda¿ach (po
zniesieniu dnia wolnego, trudniej by³oby zor-
ganizowaæ d³ugi weekend, co tak lubimy).
A wiêc... Panie Prezydencie, Panowie Pre-
mierzy, Ministrowie, Narodzie! Œwiêtujmy
Œwiêto Pracy, albo... pracujmy.

Œwiêto Flagi – nieznane
Okazuje siê, ¿e to nieznane szerzej Pola-

kom œwiêto (ma zaledwie dwuletni¹ trady-
cjê) ma œcis³y zwi¹zek z poprzednim, opisa-
nym wy¿ej. Otó¿ wybieraj¹c 2 maja na Dzieñ
Flagi Pañstwowej, Sejm uzna³ racje pomy-
s³odawców œwiêta, przypominaj¹cych, ¿e
tego w³aœnie dnia komunistyczne w³adze
zdejmowa³y flagi pañstwowe z urzêdów, ulic,
placów, by nie pozostawa³y do zakazanego
w PRL-u œwiêta 3 Maja. Notabene, na decy-
zji Sejmu „ucierpia³” Bogu ducha winny
Orze³ Bia³y, wczeœniej okupuj¹cy ten dzieñ
roku, bowiem jego dzieñ przeniesiono wów-
czas na czerwiec.

W za³o¿eniu œwiêto to ma w szczególny
sposób zwracaæ nasz¹ uwagê na polskie sym-
bole narodowe: flagê, god³o i hymn. Czy
jest to œwiêto potrzebne? Jak stwierdzi³ pod-
czas Mszy za Ojczyznê w dn. 3 maja br. ks.
Artur Zi¹ber, polska m³odzie¿ chêtniej iden-

nie z zasadami heraldyki: kolor god³a u góry,
kolor tarczy na dole.

Œwiêto Konstytucji 3 Maja
– niedoceniane

Podczas uroczystych ob-
chodów rozmaitych œwi¹t
pañstwowych, jednym z naj-
czêœciej u¿ywanych s³ów, od-
mienianym we wszystkich
przypadkach jest s³owo „pa-
triotyzm”. Przemawiaj¹cy
rozwa¿aj¹ istotê patrioty-
zmu, wspominaj¹ patriotów,
nawo³uj¹ do patriotyzmu.

Charakter patriotyzmu,
czyli umi³owania Ojczyzny
zmienia³ siê. By³y czasy, gdy
za Ojczyznê oddawano ¿ycie,
cierpiano katusze w wiêzie-
niach, obozach...

Dziœ nikt takich ofiar nie
wymaga. ¯yjemy w czasach,
w których patriotyzm powin-
no mierzyæ siê nie liczb¹ za-
bitych, przelan¹ krwi¹ – o
czym zapomnieæ nie wolno,
ale sumienn¹, codzienn¹
prac¹.

Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3-Maja nadaje siê

do podkreœlenia rangi tak w³aœnie pojmo-
wanego patriotyzmu jak ¿adne inne œwiêto.

215 lat temu polski Sejm uchwali³
pierwsz¹ w Europie, a drug¹ na œwiecie Usta-
wê Zasadnicz¹, reguluj¹c¹ ustrój pañstwa.
By³a ona plonem obrad Sejmu Czteroletnie-
go, prób¹ uratowania niepodleg³ego bytu za-
gro¿onej Ojczyzny. Bez jednego wystrza³u po-
wsta³o dzie³o, które musi byæ wymieniane nie
tylko w Polsce, ale na ca³ym œwiecie, jako
wybitne osi¹gniêcie epoki Oœwiecenia. Doœæ
powiedzieæ, ¿e w 1791 roku gratulowali Po-
lakom m.in. w³adcy Austrii, Szwecji, Prus, An-
glii, w³adze francuskie.

To w³aœnie jest przyk³ad nowoczesnego
patriotyzmu, aktualnego zw³aszcza dzisiaj.

Maj tradycyjnie rozpoczynamy od d³ugiego œwiêtowania.
Pierwszy dzieñ tego miesi¹ca to Œwiêto Pracy, trzeci – rocz-
nica uchwalenia majowej Konstytucji. Dwa lata temu, w 2004
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ decyzjê, by za-
gospodarowaæ tak¿e 2. maja, ustanawiaj¹c w tym dniu
Œwiêto Flagi Pañstwowej. Mamy wiêc trzy œwiêta, które mo¿-
na sklasyfikowaæ, obserwuj¹c zaanga¿owanie (a raczej
jego brak) w³adz i obywateli naszego kraju w ich obchody.

Taki widok w naszym mieœcie to wci¹¿ rzadkoœæ.

(ci¹g dalszy na str. 4)

Kwiaty pod obeliskiem ks. Jerzego Popie³uszki z³o¿y³a dele-
gacja w³adz gminnych.

tyfikuje siê z flag¹ amerykañsk¹ czy unijn¹
ni¿ z polsk¹ – jest wiêc potrzeba podkreœle-
nia wagi rodzimych symboli narodowych.
W wielu krajach, podczas œwi¹t pañstwowych
flagi pojawiaj¹ siê na domach prywatnych –
u nas to wci¹¿ widok rzadki. Pamiêtaæ trze-
ba jednak, ¿e w³adze komunistyczne przez
ponad czterdzieœci lat zabrania³y u¿ywania
przez osoby prywatne symboli narodowych.

Bia³o-czerwone barwy za narodowe
uzna³ po raz pierwszy sejm Królestwa Pol-
skiego w czasie powstania listopadowego w
1831 r. Dlaczego takie w³aœnie? Polska flaga
ma bezpoœredni zwi¹zek z herbem, który
jest w stosunku do niej pierwotny. Barwy
herbowe zosta³y umieszczone na fladze zgod-
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Radni przed g³osowaniem wys³uchali spra-
wozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu
gminy za 2005 r. Dochody zamknê³y siê
kwot¹ 34.266.649 z³ a wydatki 31.840.648 z³.
Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:
· w dziale „wytwarzanie i zaopatrzenie w

energiê elektryczn¹, gaz i wodê”
- 681.221 z³ – budowa II etapu wodoci¹-

gu w Zagorzycach, inwestycja zosta³a
zrealizowana w cyklu 2-letnim, ca³ko-
wity koszt wyniós³ 1.370.000 z³ (netto),
do sieci wodoci¹gowej zosta³o pod³¹-
czone 272 gospodarstwa,

· w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- 53.767 z³ – remonty cz¹stkowe dróg

gminnych,
- 44.318 z³ – remont chodnika przy ul.

Garncarskiej w Sêdziszowie M³p.,
- 20.479 z³ – remont k³adki na stadion w

Sêdziszowie M³p.,
- 40.655 z³ – remont ul. Blich w Sêdziszo-

wie M³p.,
- 81.722 z³ – remont chodnika przy ul.

Armii Krajowej w Sêdziszowie M³p.,
- 56.019 z³ – remont ul. Garncarskiej i ul.

Szerokiej w Sêdziszowie M³p.
- 40.000 z³ – wspó³finansowanie sygnali-

zacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ul. Fa-
brycznej z ul. Weso³¹ i Wêglowskiego w
Sêdziszowie M³p.,

- 30.000 z³ – wspó³finansowanie przebu-
dowy chodnika przy ul. Partyzantów w
Sêdziszowie M³p.,

- 80.000 z³ – wspó³finansowanie odnowy
nawierzchni drogi do Cierpisza,

- 136.630 z³ – remont drogi Zagorzyce-
Ratajówka,

- 127.873 z³ – zabezpieczenie osuwiska i
remont drogi w Szkodnej,

- 76.972 z³ – remont drogi Borek Wielki-
Grobla,

- 42.739 z³ – remont drogi Wolica Pia-
skowa-Za³u¿e,

- 51.654 z³ – remont mostu na rzece Bu-
dzisz w Zagorzycach,

- 26.450 z³ – remont drogi Szkodna-Budy,
- 43.371 z³ – remont drogi Szkodna-So³y-

sówka,
- 216.511 z³ – roboty ziemne przy dro-

gach gminnych,

- 99.015 z³ – zimowe utrzymanie dróg,
- 146.768 z³ – zakupy kruszywa, piasku,

¿u¿la, krêgów do remontów dróg.
· w dziale „gospodarka mieszkaniowa”

- 150.245 z³ – rozpoczêto przebudowê
Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. (in-
westycja ma kosztowaæ 1.130.000 z³, pla-
nowany termin zakoñczenia 30.09.2006 r.)

- 26.965 z³ – remonty obiektów komu-
nalnych,

- 35.619 z³ – koszty utrzymania hotelu,
· w dziale „dzia³alnoœæ us³ugowa”

- 37.218 z³ – opracowanie decyzji o wa-
runkach zabudowy,

- 41.880 z³ – podzia³y i wyceny dzia³ek,
us³ugi geodezyjne,

· w dziale „administracja publiczna”
- 2.412.096 z³ – utrzymanie Urzêdu,
- 63.297 z³ – diety radnych i so³tysów, kosz-

ty utrzymania Rady,
- 41.042 z³ – zakup centrali telefonicznej

i komputerów dla Urzêdu,
- 76.176 z³ – promocja gminy

· w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa”
- 107.808 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 16 jed-

nostek OSP (zakup paliwa, sprzêtu, re-
monty samochodów, ubezpieczenia)

- 9.998 z³ – budowa gara¿u OSP w Szkod-
nej,

- 12.825 z³ – zakup pomp szlamowych dla
OSP w Borku Wielkim, Boreczku i Za-

Pose³ Kazimierz Moskal wraz z przedstawicielami NSZZ Soli-
darnoœæ.

Przemarsz z koœcio³a parafialnego na Rynek. Fot. B. Czapka  (4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

W dniu 27 kwietnia 2006 r. Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a XXX Sesjê,
na której udzielono absolutorium Burmistrzowi z wykonania bud¿etu za 2005 r.

Nie wiem, czy wspó³czeœni politycy analizuj¹
okolicznoœci powstania Konstytucji 3-Maja.
Gdyby jednak poœwiêcili temu nieco czasu,
zauwa¿yliby, ¿e reformatorzy z koñca XVIII
wieku wcale nie mieli przewagi w Sejmie,
nie mieli te¿ druzgoc¹cego poparcia w spo-
³eczeñstwie. Mieli za to na g³owie pos³ów
wrogich pañstw, które przecie¿ ju¿ dwadzie-
œcia lat wczeœniej, przeprowadzaj¹c pierw-
szy rozbiór Polski, pokaza³y czym mo¿e skoñ-
czyæ siê próba wyrwania Polski spod ich
kurateli. Mieli na g³owie opozycjê, która nie
zawaha³a siê wezwaæ do kraju obcych wojsk
by Trzeciomajowe dzie³o obaliæ... A mimo
to Konstytucja powsta³a.

Jest takie przys³owie o z³ej baletnicy, co
to jej nawet r¹bek spódnicy przeszkadza...

215 Rocznicê Uchwalenia Konstytucji 3-
Maja uczci³o niewielu sêdziszowian. W ko-
œciele, podczas Mszy œw. w intencji Ojczyzny
nie by³o t³umów. Podczas sk³adania wieñ-
ców w miejscach pamiêci narodowej, jedy-
nie delegacje i pojedynczy widzowie. Co za-
wiod³o? Niedostateczna informacja o pro-
gramie obchodów? Padaj¹cy deszcz? Leni-
stwo? Czy po prostu obojêtnoœæ na sprawy
Ojczyzny? Czy rzeczywiœcie jest tak, jak
mówi³ podczas kazania ks. Artur Zi¹ber, ¿e
potrafimy siê zjednoczyæ tylko wtedy, gdy
Ojczyzna w niebezpieczeñstwie, a na co
dzieñ k³ótnie, swary, obojêtnoœæ?

Uroczyste obchody uœwietnili swoj¹
obecnoœci¹: pose³ na Sejm RP Kazimierz

215 Rocznica... Moskal; w³adze gminne: Burmistrz Sêdziszo-
wa M³p. Kazimierz Kie³b, zastêpca Burmi-
strza El¿bieta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ; w³adze sa-
morz¹dowe powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu An-
drzej Michalski, zastêpca Przewodnicz¹ce-
go W³adys³aw Szczêch, wicestarosta Stani-
s³aw Ziemiñski, dr Zbigniew Ziêtek; delega-
cje Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Policji;
przedstawiciele organizacji kombatanckich,
poczty sztandarowe Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, NSZZ Solidarnoœæ Wytwórni Fil-
trów i Rzeszowskich Fabryk Mebli, Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zku Kombatantów i By³ych WiêŸniów
Politycznych RP oraz szkó³.

Benedykt Czapka
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gorzycach Dolnych,
- 19.000 z³ – remont Domów Stra¿aka w

Rudzie i Czarnej Sêdz.
- 20.000 z³ – pomoc dla Starostwa Powia-

towego w Ropczycach na zakup samo-
chodu ratownictwa technicznego dla
potrzeb Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ropczycach,

· w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
- 235.992 z³ – odsetki od obligacji,
- 44.708 z³ – odsetki od po¿yczki z Woje-

wódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej,

· w dziale „oœwiata i wychowanie”
- 8.435.331 z³ – utrzymanie 14 szkó³ pod-

stawowych, w których obowi¹zek szkol-
ny realizuje 1.856 uczniów,

- 3.913.396 z³ – utrzymanie 3 gimnazjów,
w których obowi¹zek szkolny realizuje
1.163 uczniów,

- 1.105.945 z³ – utrzymanie 4 przedszkoli
do których uczêszcza 277 dzieci,

- 377.267 z³ – utrzymanie 10 klas „0” przy
szko³ach podstawowych, do których
uczêszcza 164 dzieci,

- 456.553 z³ – utrzymanie Zespo³u Obs³u-
gi Szkó³ i Przedszkoli,

- 202.821 z³ – dowo¿enie ok. 500 uczniów
do szkó³,

- 87.000 z³ – odpis na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli i
emerytów,

- 66.000 z³ – awans zawodowy nauczycieli,
- 25.290 z³ – dokszta³canie i doskonale-

nie nauczycieli,
- 56.070 z³ – remonty w szko³ach podsta-

wowych i gimnazjach,
- 70.618 z³ – zakup dzia³ki pod budowê

sali gimnastycznej przy Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p.

· w „dziale ochrona zdrowia”
- 164.432 z³ – realizacja gminnego pro-

gramu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych,

· w dziale „opieka spo³eczna”
- 3.813.564 z³ – wyp³ata zasi³ków rodzin-

nych z dodatkami dla 2.072 rodzin,
- 475.776 z³ – zasi³ki pielêgnacyjne dla 275

osób,
- 254.082 z³ – œwiadczenia pielêgnacyjne

dla 60 osób,
- 83.774 z³ – zaliczki alimentacyjne,
- 120.479 z³ – zasi³ki sta³e dla 42 osób,
- 133.059 z³ – zasi³ki okresowe dla 172 ro-

dzin,
- 312.137 z³ – zasi³ki celowe dla 531 ro-

dzin,
- 170.580 z³ – do¿ywianie 995 dzieci w

szko³ach,
- 102.513 z³ – zasi³ki celowe na posi³ek

dla 1.093 osób,
- 36.636 z³ – wyposa¿enie sto³ówek szkol-

nych,
- 186.898 z³ – dodatki mieszkaniowe dla

168 osób,
- 48.545 z³ – us³ugi opiekuñcze dla 6

osób,
- 374.674 z³ – utrzymanie Miejsko-Gmin-

nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
· w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza”

- 543.075 z³ – utrzymanie 6 sto³ówek, w

których z gor¹cych posi³ków korzysta-
³o 1600 uczniów,

- 260.592 z³ – stypendia dla 1389 uczniów.
· w dziale „gospodarka komunalna i miesz-

kaniowa”
- 306.202 z³ – rozbudowa oczyszczalni

œcieków w Sêdziszowie M³p. (ca³kowita
wartoœæ inwestycji 4,3 mln z³, zakoñcze-
nie zaplanowano na 20.10.2006 r.),

- 250.702 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej w Sêdziszowie M³p. - III etap,

- 606.185 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej w Sêdziszowie M³p.-Rêdziny (ca³-
kowity koszt 2.339.313 z³, zakoñczenie
zaplanowano na 30.09.2006 r.),

- 171.637 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej na osiedlu mieszkaniowym przy
ul. Weso³ej i Wêglowskiego,

- 30.317 z³ – opracowanie dokumentacji
na budowê kanalizacji sanitarnej dla m.
Góra Ropczycka, Wolica Piaskowa, Wo-
lica £ugowa.

- 456.561 z³ – oœwietlenie dróg, ulic, placów,
- 148.446 z³ – utrzymanie czystoœci na te-

renie miasta i so³ectw,
- 34.000 z³ – wykonanie oœwietlenia dróg

(ul. Piaskowa, ul. £ugowa, Klêczany)
· w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego”
- 798.500 z³ – dzia³alnoœæ Miejsko-Gmin-

nego Oœrodka Kultury i bibliotek pu-
blicznych,

· w dziale „kultura fizyczna i sport”
- 40.000 z³ – dotacja dla MLKS „Lechia”
- 60.000 z³ – dotacja dla LZS-ów,
- 20.000 z³ – wspó³zawodnictwo miêdzysz-

kolne,
- 46.500 z³ – remonty, bie¿¹ce utrzymanie

obiektów sportowych, zawody sportowe,
Zad³u¿enie gminy z tytu³u kredytów, po-

¿yczek oraz wyemitowanych obligacji wynio-
s³o na koniec 2005 r. – 4.133.780 z³, co sta-
nowi 12,1 % zrealizowanych dochodów i jest
o 3,3 % ni¿sze od roku poprzedniego. Na
dzieñ 31.12.2005 r. gmina nie posiada zobo-
wi¹zañ wymagalnych.

Zaleg³oœci w podatkach i op³atach lo-
kalnych na rzecz Urzêdu, na koniec 2005 r.
wynios³y 2.034.460 z³.

Rada Miejska po wys³uchaniu sprawoz-
dania Burmistrza z wykonania bud¿etu, po
zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej spra-
wie oraz po krótkiej dyskusji podjê³a jedno-
g³oœnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie przyjêcia sprawozdania z wy-

konania bud¿etu gminy Sêdziszów M³p.
za 2005 r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Sêdziszowa M³p. za 2005 r.

Ponadto na Sesji radni podjêli jeszcze piêæ
innych uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-

ny na 2006 r.
Zwiêkszono dochody bud¿etu o kwotê
92.106 z³ z tytu³u subwencji oœwiatowej z
przeznaczeniem na wynagrodzenia w pla-
cówkach oœwiatowych.
Ponadto zwiêkszono wydatki na:
- zakup dzia³ki pod budowê drogi gmin-

nej przy drodze krajowej nr 4 wraz z

przebudow¹ skrzy¿owania z ul. Po³u-
dniow¹ – 20.000 z³,

- budowê gara¿u przy Domu Stra¿aka w
Sêdziszowie M³p. – 30.000 z³.

2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹-
zania w zakresie inwestycji o wartoœci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿e-
cie Gminy na 2006 r.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
przez Gminê zobowi¹zañ ponad kwoty
okreœlone w bud¿ecie na 2006 r. na :
- opracowanie dokumentacji projekto-

wo-technicznej na budowê sieci wodo-
ci¹gowej w Szkodnej – 90.000 z³,

- opracowanie dokumentacji na budo-
wê kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie
i Krzywej – 184.200 z³,

- opracowanie dokumentacji na budo-
wê kanalizacji sanitarnej w Borku Wiel-
kim – 112.500 z³,

- projekt obudowy studni S-3A w Wolicy
£ugowej wraz z budow¹ linii elektro-
energetycznej – 5.000 z³,

- budowê sieci wodoci¹gowej w Rudzie
– 220.000 z³.

3. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 1/2006 terenu po³o¿onego w re-
jonie Szpitala i Rynku w Sêdziszowie M³p.
Planem objêta zosta³a dzia³ka o po-
wierzchni 0,12 ha po³o¿ona w po³udnio-
wej pierzei Rynku. Teren ten przeznaczo-
no w planie pod parking dla samocho-
dów osobowych oraz ci¹g pieszo-jezdny
pomiêdzy ul. Rynek i ul. Koœciuszki.

4. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 3/2006 terenu po³o¿one-
go w m. Góra Ropczycka.
Plan obejmuje teren gospodarstwa rol-
nego o powierzchni 6,80 ha po³o¿onego
w Górze Ropczyckiej po zachodniej stro-
nie drogi powiatowej. Teren w planie
przeznaczono pod obiekty hodowlane
oraz us³ugi i produkcjê w gospodarstwie.

5. Uchwa³a w sprawie uchwalenia wynagro-
dzenia dla Burmistrza Sêdziszowa M³p.
W lutym br. Rada Ministrów okreœli³a staw-
ki wynagrodzenia dla pracowników za-
trudnionych w administracji samorz¹do-
wej. Rada Miejska musia³a wiêc ustaliæ
nowe wynagrodzenie dla Burmistrza, po-
niewa¿ dotychczasowe minimalne stawki
zosta³y przez Radê Ministrów podniesio-
ne. Po regulacji dokonanej na sesji wyna-
grodzenie Burmistrza jest ustalone na po-
ziomie najni¿szym z mo¿liwych i wynosi:
- wynagrodzenie zasadnicze – 3.780 z³

brutto,
- dodatek funkcyjny – 1.400 z³ brutto,
- dodatek specjalny – 1.036 z³ brutto,
- dodatek za wys³ugê lat – 756 z³ brutto.

W sprawach ró¿nych zarówno radni jak i
so³tysi dyskutowali na temat remontów dróg
bardzo zniszczonych w okresie zimy. Mó-
wiono równie¿ o zatrwa¿aj¹cych iloœciach
œmieci w rowach przydro¿nych, rzekach i
lasach oraz braku w gospodarstwach do-
mowych koszy na œmieci.

Sekretarz Gminy
- Jan Maroñ
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Jak poznaæ, ¿e ktoœ za¿ywa narkotyki?
Dla osoby, która nigdy w ¿yciu nie mia³a

nic wspólnego z narkotykami, rozpoznanie,
¿e ktoœ bliski je za¿ywa, mo¿e wydawaæ siê
niemal niemo¿liwe. Ale wbrew pozorom, nie
jest to takie trudne. Kiedyœ pojawi³a siê kam-
pania reklamowa pod has³em „Patrz dziec-
ku w oczy”. Has³o to oddaje w zasadzie
wszystko, co powinno siê wiedzieæ, gdy pra-
gnie siê rozpoznaæ, czy dziecko ma coœ
wspólnego z narkotykami, poniewa¿ to
przede wszystkim Ÿrenice tak wyraŸnie po-
kazuj¹, czy dana osoba jest pod wp³ywem
œrodków odurzaj¹cych, czy nie.

Pierwszym sygna³em ostrzegawczym
wskazuj¹cym na mo¿liwoœæ kontaktu z nar-
kotykami jest zmiana stylu ¿ycia, ubierania
siê i znajomych. Towarzyszyæ temu mo¿e
tak¿e unikanie wszelkich rozmów i nag³e od-
dalenie psychiczne. Problemy w szkole to
równie¿ doœæ istotny symptom. Oczywiœcie
wymienione wy¿ej sytuacje wcale nie musz¹
mieæ nic wspólnego z narkotykami, jednak
jeœli siê pojawi¹, warto staæ siê bardziej uwa¿-
nym. Objawami bli¿ej zwi¹zanymi z za¿ywa-
niem narkotyków mog¹ byæ nag³e wyjœcia z

Nadkom. Zbigniew Kocój szkoli osoby pracuj¹ce z m³odzie¿¹, jak rozpoznaæ
osoby pod wp³ywem narkotyków. Fot. J. Maroñ

Województwo podkarpackie zaliczane jest do rejonów o najni¿szym wskaŸniku wystêpo-
wania zjawiska narkomanii. Niestety i tu powoli staje siê ona problemem spo³ecznym o
coraz wiêkszym zasiêgu. Tendencja wzrostowa tego zjawiska ma swoje odzwierciedlenie w
lansowanej modzie na u¿ywanie œrodków odurzaj¹cych oraz w panuj¹cym przekonaniu
m³odzie¿y o ma³ej ich szkodliwoœci dla zdrowia, w przypadku sporadycznego i krótkotrwa-
³ego ich stosowania. Nic bardziej mylnego.

domu, krótkie telefony, zaniedbywanie obo-
wi¹zków, nie przywi¹zywanie wagi do stro-
ju, zmiana nawyków ¿ywieniowych, zmiana
trybu ¿ycia (np. d³ugie przesiadywanie w
nocy), spadek wagi cia³a, wydawanie coraz
wiêkszych sum pieniêdzy, apatia, sennoœæ,
u¿ywanie narkomañskiego slangu oraz psy-
chozy i lêki.

Narkomania stanowi wyzwanie cywiliza-
cyjne o zasiêgu globalnym. Ogranicza mo¿-
liwoœci rozwojowe krajów biednych, poch³a-
nia ogromne œrodki w krajach najbogat-

szych. Niesie ze sob¹ powa¿ne ryzyko dla
zdrowia publicznego, szczególnie w kontek-
œcie HIV. Ponadto narkomania jest œciœle
zwi¹zana z wieloma innymi problemami spo-
³ecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie,
prostytucja, przestêpczoœæ, bezdomnoœæ.

Po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkoma-
nii w walkê z tym problemem spo³ecznym
bardzo mocno zosta³y w³¹czone samorz¹dy
wszystkich szczebli. Wykonuj¹c ustawowy
obowi¹zek Rada Miejska w Sêdziszowie M³p.
przyjê³a w dniu 31 stycznia 2006 r. Gminny
Program Przeciwdzia³ania Narkomanii, a jed-
nym z jego elementów s¹ szkolenia, którymi
zostan¹ objêci nauczyciele, wychowawcy, tre-

nerzy i inne osoby pracuj¹ce z
m³odzie¿¹. Prowadzi³ je bêdzie
jeden z wybitniejszych specjali-
stów w tej dziedzinie w naszym
województwie – nadkomisarz
Zbigniew Kocój z Wojewódzkiej
Komendy Policji w Rzeszowie. W
pierwszym szkoleniu, które od-
by³o siê 25 kwietnia br. w sêdzi-
szowskim Domu Kultury uczest-
niczy³a Gminna Komisja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, dyrektorzy szkó³ ponad-
gimnazjalnych, dyrektorzy gim-

nazjów, szkó³ podstawowych z miasta, peda-
godzy z tych szkó³, trenerzy z MLKS Lechia
oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w
Sêdziszowie M³p.

Pojawienie siê nowych mo¿liwoœci finan-
sowych, zmiana podejœcia przez osoby od-
powiedzialne za walkê z patologiami jest
szans¹ na poprawê sytuacji w zakresie profi-
laktyki oraz minimalizacji szkód spo³ecznych
wynikaj¹cych z u¿ywania narkotyków jak
równie¿ i alkoholu.

Sekretarz Gminy Jan Maroñ

Mieczys³aw Œwider - OSP Cierpisz
Andrzej Œwierad - OSP Czarna Sêdz.
Józef Wozowicz - OSP Góra Ropczycka
Stanis³aw Dar³ak - OSP Kawêczyn Sêdz.
Piotr Piasecki - OSP Klêczany
Józef Majka - OSP Krzywa
Henryk Zaj¹c - OSP Krzywa
Stanis³aw Ziobro - OSP Ruda
Jan Ziajor - OSP Szkodna
Eugeniusz Alberski

- OSP Sêdziszów M³p.
Kazimierz Czuczman

 - OSP Sêdziszów M³p.
Tadeusz Daniel

- OSP Wolica £ugowa
Tadeusz G³odek

- OSP Wolica Piaskowa
Stanis³aw Charchut

- OSP Zagorzyce Górne
Franciszek Bochnak

- OSP Zagorzyce Dolne
Marcin Cieœlik

- OSP Sêdziszów M³p.

Wojciech Kozek - OSP Boreczek
Zarz¹d ukonstytuowa³ siê poprzez wy-

bór ze swego grona Prezydium w sk³adzie:
Prezes - Eugeniusz Alberski
Wiceprezes - Franciszek Bochnak
Wiceprezes - Andrzej Œwierad
Sekretarz - Marcin Cieœlik
Komendant - Ryszard Przypek
Z-ca Komendanta - Wojciech Kozek
Skarbnik - Józef Majka

Dokonano równie¿ wyboru Komisji Re-
wizyjnej, która pracowaæ bêdzie w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy - Stanis³aw Majka
- OSP Czarna Sêdz.

Wiceprzewodnicz¹cy - Tadeusz Kujda
- OSP Zagorzyce Górne

Sekretarz - Zdzis³aw Kolbusz
- OSP Góra Ropczycka

Na Zjazd Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Ropczycach wybrano: Eugeniusz Al-
berski, Franciszek Bochnak, Józef Majka, Ry-
szard Przypek, Andrzej Œwierad, Stanis³aw
Œwider.

Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

(ci¹g dalszy ze str. 2)

Nowe w³adze w stra¿y...

Na pierwszym planie od lewej: Z-ca Burmistrza E. Œwiniuch, Burmistrz K. Kie-
³b, Wiceprezes Zarz¹du M-G Zwi¹zku OSP A. Œwierad i Prezes Zarz¹du M-G
Zwi¹zku OSP E. Alberski.

Przemawia W. Tabasz Wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP. Fot. J. Maroñ (3)
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Ø Pomo¿emy osobom niepe³nosprawnym
– od lipca planujemy pierwsze wypo¿y-
czenia

u Powodzeniem zakoñczy³y siê nasze stara-
nia maj¹ce na celu pomoc osobom nie-
pe³nosprawnym i chorym, których nie staæ
na zakup drogiego sprzêtu rehabilitacyj-
nego. Zakoñczyliœmy modernizacjê po-
mieszczeñ czêœci parteru w Starostwie Po-
wiatowym w Ropczycach, gdzie umieœcili-
œmy Powiatow¹ Wypo¿yczalniê Sprzêtu
Rehabilitacyjnego. Wypo¿yczalnia bêdzie
nieodp³atnie udostêpniaæ osobom niepe³-
nosprawnym sprzêt w zale¿noœci od ro-
dzajów niepe³nosprawnoœci z uwzglêdnie-
niem potrzeb w zakresie ich samodziel-
noœci i funkcjonalnoœci. Ponadto udzie-
laæ bêdziemy nieodp³atnych porad zwi¹-
zanych z w³aœciwym doborem i dopaso-
waniem udostêpnionego sprzêtu. Stosow-
nie do potrzeb udzielaæ bêdzie pomocy
w kwestii bezpiecznego poruszania siê przy
pomocy udostêpnionego sprzêtu a tak¿e
jego konserwacjê, naprawê i serwis.
Jesteœmy na etapie zakupu specjalistycz-
nego sprzêtu rehabilitacyjnego i urz¹dzeñ
pomocniczych. Œrodki na ten cel w wyso-
koœci 194 tys. z³. pozyskaliœmy z PFRON,
dodatkowy udzia³ w³asny Starostwa wy-
niós³ 50 tys. z³. Wykaz sprzêtu oraz zasady
jego wypo¿yczenia dostêpny jest w siedzi-
bie Wypo¿yczalni. Us³ugi œwiadczone bêd¹
w godzinach urzêdowania Starostwa Po-
wiatowego w Ropczycach od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 7.30 – 15.30.

Ø Zakoñczyliœmy I etap prac moderniza-
cyjnych w Specjalnym Oœrodku Wycho-
wawczym w Ropczycach

u Przekazaliœmy do eksploatacji pomieszcze-
nia sanitarne na II piêtrze. Pomieszczenia
te obecnie spe³niaj¹ wymogi techniczne
jakim powinien odpowiadaæ budynek. Za-
pewniaj¹ mo¿liwoœæ swobodnego korzy-
stania z nich przez osoby niepe³nospraw-
ne. Koszt przebudowy wyniós³ 28 tys. z³.

u Zakupiliœmy i wykonaliœmy monta¿ mebli
dostosowanych do potrzeb wychowan-
ków. Ca³kowity koszt wyniós³ 30 tys. z³.

u Zakupiliœmy sprzêt RTV i AGD, kompu-
terowy, sportowy, rehabilitacyjny audio-
wizualny i multimedialny, wyposa¿enie ku-
chenne oraz pomoce dydaktyczne, co
znacznie u³atwi³o i usprawni³o proces na-
uczania dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej ucz¹cej siê i mieszkaj¹cej w
oœrodku. Ca³kowity koszt zakupu sprzê-
tu wyniós³ 64 tys. z³.

Ø Nieodp³atne studia jêzykowe w Ropczy-
cach

u Trwaj¹ prace remontowo-adaptacyjne w
Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Ob-

cych w Ropczycach. Na parterze budyn-
ku wykonaliœmy roboty rozbiórkowe, wy-
burzeniowe oraz tynkarskie. Wymienili-
œmy stolarkê okienn¹ i drzwiow¹. Planu-
jemy przygotowaæ nastêpne sale dydak-
tyczne oraz pomieszczenia dla potrzeb
biblioteki jêzykowej. Du¿e zainteresowa-
nie m³odzie¿y naszego powiatu nieod-
p³atnymi studiami, gdzie mo¿na uzyskaæ
cenne na rynku kwalifikacje jest odpo-
wiedzi¹ na zapotrzebowanie w naszym
powiecie na wykwalifikowanych nauczy-
cieli jêzyka niemieckiego i angielskiego.
W tym celu chcemy zapewniæ naszym s³u-
chaczom bardzo dobre warunki lokalo-
we oraz umo¿liwiæ im wszechstronny roz-
wój. Nasza pomoc dla tej placówki siê-
gnie w bie¿¹cym roku kwoty 450 tys. z³.
Pomocy udzieli³y jej równie¿ w 2005 r.
gminy: Ropczyce, Ostrów i Wielopole
Skrz. na ³¹czn¹ kwotê ponad 20 tys. z³.
Powiat wspiera tak znaczn¹ pomoc¹ pla-
cówkê Marsza³ka poniewa¿ studia nieod-
p³atne w publicznej placówce stanowi¹
niepowtarzaln¹ szansê dla m³odzie¿y z na-
szego terenu.

Ø Remonty w Szko³ach Ponadgimnazjal-
nych

u Trwa postêpowanie przetargowe na re-
mont sali gimnastycznej w Zespole Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach. Inwe-
stycja zostanie rozpoczêta i zakoñczona
w 2006 r., dotyczy kompleksowej przebu-
dowy sali gimnastycznej polegaj¹cej na wy-
mianie stolarki okiennej i drzwiowej, ro-
botach malarskich i elektrycznych oraz
wykonaniu pod³ogi sportowej o po-
wierzchni 270 m2. W wyniku powodzi jaka
mia³a miejsce w 2005 r. zosta³ uszkodzony
parkiet w sali gimnastycznej. Istnieje ko-
niecznoœæ jego wymiany z uwagi na znacz-
ne zu¿ycie oraz liczne odkszta³cenia (pod-
niesienia) zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu
m³odzie¿y uczestnicz¹cej na co dzieñ w
zajêciach sportowo- rekreacyjnych.

u Trwa postêpowanie przetargowe na wy-
konanie nowej elewacji wraz z docieple-
niem, wymian¹ stolarki okiennej i drzwio-
wej œcian: wschodniej, po³udniowej i za-
chodniej oraz remont pomieszczeñ sa-
nitarnych i wymianê centralnego ogrze-
wania na parterze budynku dydaktycz-
nego Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sê-
dziszowie M³p.

Ø Rusza przebudowa dróg powiatowych.
Sukcesem zakoñczy³y siê nasze starania
o pozyskanie œrodków finansowych na re-
alizacjê dwóch inwestycji drogowych,
które bêdziemy realizowaæ przy udziale
œrodków unijnych w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego oraz œrodków z bu-
d¿etu pañstwa. Podpisaliœmy umowê z
Wojewod¹ Podkarpackim o dofinanso-
wanie tych inwestycji. Dofinansowanie to
jest efektem zakwalifikowania do reali-
zacji dwóch spoœród trzech wniosków
aplikacyjnych z³o¿onych w maju ubieg³e-
go roku, przygotowanych w Wydziale
Dróg Starostwa Powiatowego. Finanso-
we porozumienie i partycypacja samo-
rz¹dów powiatu i gminy Sêdziszów M³p.,
pozwoli³o na rozpoczêcie realizacji tej
inwestycji ju¿ w tym roku. Og³osiliœmy

przetargi nieograniczone na wykonanie
nastêpuj¹cych robót drogowych:

u „Przebudowa uk³adu dróg powiatowych
w Sêdziszowie M³p. i Górze Ropczyckiej”.
Projekt ten obejmuje przebudowê ulic
Weso³ej i Wêglowskiego na ca³ej d³ugoœci
oraz odcinek drogi powiatowej Sêdzi-
szów M³p. – Zagorzyce – Wielopole o d³u-
goœci 1,24 km, tj. od skrzy¿owania z drog¹
krajow¹ Nr 4 do skrzy¿owania k/ koœcio-
³a w Górze Ropczyckiej, a polegaj¹c¹ na
wykonaniu kanalizacji deszczowej na od-
cinkach ulic Weso³ej i Wêglowskiego, bu-
dowie i przebudowie istniej¹cych chod-
ników w ci¹gach tych ulic oraz wykona-
niu nowej nawierzchni bitumicznej na
wszystkich wymienionych odcinkach.

u „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 331R
Ostrów – Borek Wlk. – Boreczek”. D³u-
goœæ drogi planowanej do przebudowy
wynosi 2,6 km i jest podzielona na dwa
odcinki. Pierwszy odcinek zlokalizowany
jest w m. Borek Wlk., od skrzy¿owania z
drog¹ gminn¹ k/ koœcio³a w Borku Wlk.
do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ pro-
wadz¹c¹ do Kamionki, natomiast II odci-
nek zlokalizowany jest w m. Boreczek i
jest kontynuacj¹ wykonanej przed kilko-
ma laty odnowy tej drogi. Droga ta jest w
takim stanie technicznym, ¿e bez inter-
wencji w roku bie¿¹cym nie nadawa³aby
siê do dalszego u¿ytkowania. Zakres prac
obejmuje wykonanie wzmocnienia istnie-
j¹cej nawierzchni, wykonanie warstwy œcie-
ralnej oraz wykonanie robót ziemnych.

Ø Wiosenne prace na drogach powiato-
wych

u W zwi¹zku ze znacznym pogorszeniem siê
stanu nawierzchni dróg przejawiaj¹cym
siê wystêpowaniem licznych wybojów i
prze³omów, wykonywaæ bêdziemy remon-
ty cz¹stkowe wszystkich dróg i ulic powia-
towych czyli tzw. „³atanie dziur” mieszank¹
mineralno-bitumiczn¹ oraz przebudowê
prze³omów. Te prace ju¿ rozpoczêto i we-
d³ug zak³adanych szacunków kosztowaæ
bêd¹ ponad 350 tys. z³. Prowadzone te¿
bêd¹ prace z zakresu bie¿¹cego utrzyma-
nia dróg. W pierwszej kolejnoœci wykony-
wane bêd¹ roboty zwi¹zane z uzupe³nie-
niem brakuj¹cego oznakowania oraz szko-
dami powsta³ymi koñcem marca na sku-
tek gwa³townych roztopów, zw³aszcza na
przepustach, gdy¿ uszkodzenia te stwa-
rzaj¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego. Wykonywana bêdzie te¿
renowacja rowów w miejscach najpilniej-
szych, bowiem œrodki finansowe jakimi dys-
ponuje Powiat nie wystarcz¹ na wykona-
nie wszystkich potrzebnych do wykona-
nia prac w tym zakresie.

Ø Wzmo¿ony ruch budowlany
u Od stycznia 2006 do chwili obecnej do

Wydzia³u Architektury, Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej wp³ynê³y 93
wnioski o pozwolenie na budowê obiek-
tów mieszkalnych, gospodarczych, han-
dlowych, us³ugowych, produkcyjnych i
liniowych. Do chwili obecnej wydaliœmy
90 pozwoleñ na budowê, w tym 42 po-
zwolenia z wniosków, które wp³ynê³y w
roku ubieg³ym. Iloœæ pozwoleñ wydanych
w 2006 roku z wniosków, które wp³ynê³y

(ci¹g dalszy na str. 8)
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w bie¿¹cym roku w rozbiciu na poszcze-
gólne gminy prezentuje poni¿sza tabela.

Do wydzia³u w bie¿¹cym roku wp³ynê³o
równie¿ 101 zg³oszeñ budów i robót budow-
lanych dotycz¹cych ró¿nych obiektów bu-
dowlanych oraz zg³oszeñ rozbiórek obiek-
tów budowlanych. Najwiêcej zg³oszeñ doty-
czy³o budowy przy³¹czy (elektrycznych, ga-
zowych, kanalizacyjnych i wodoci¹gowych),
ogrodzeñ od dróg publicznych i budynków
gospodarczych. Pozosta³e zg³oszenia doty-
czy³y m.in. budowy pochylni dla osób nie-
pe³nosprawnych, remontów: budynków,
dróg i mostów, dróg leœnych, wymiany po-
kryæ dachowych, instalacji reklam, oraz prze-
budowy sieci.
Ø Pomo¿emy osobom niepe³nosprawnym

w dostosowaniu siê do rynku pracy
u Od 1 kwietnia 2006 r. W celu uzyskania

aktualnych danych z obszaru rehabilita-
cji zawodowej i zatrudniania osób nie-

pe³nosprawnych, rozpoczynamy realiza-
cjê projektu polegaj¹cego na ankietowa-
niu œrodowiska osób niepe³nospraw-
nych i pracodawców. Do tej pory na te-
renie powiatu nie prowadzono badañ
sytuacji osób niepe³nosprawnych na
otwartym rynku pracy. Dostêpne infor-
macje s¹ rozproszone po ró¿nych urzê-
dach w du¿ej mierze nieaktualne, nie-
pe³ne i trudno dostêpne. W efekcie bra-
kuje w³aœciwej i aktualnej wiedzy z tego
zakresu, co wp³ywa niekorzystnie na sku-
tecznoœæ dzia³añ kierowanych do osób
niepe³nosprawnych. Badaniem objêtych
zostanie 400 osób o znacznym jak i umiar-
kowanym stopniu niepe³nosprawnoœci,
jak równie¿ 100 pracodawców prywat-
nych i pañstwowych (w tym równie¿ urzê-
dy, organizacje pozarz¹dowe), maj¹cych
swoje siedziby na terenie powiatu. Bada-
nia przeprowadz¹ ankieterzy w okresie
od czerwca do koñca sierpnia. Realiza-
cja projektu przyczyni siê do zdiagnozo-
wania sytuacji zawodowej, uwarunko-
wañ, mo¿liwoœci i perspektyw osób nie-
pe³nosprawnych w realiach otwartego
rynku pracy, a w dalszej perspektywie do
podniesienia jakoœci programów powia-
towych s³u¿¹cych aktywizacji osób nie-
pe³nosprawnych. Chcemy oceniæ mo¿li-
woœci zatrudniania tych osób oraz pozy-
skaæ dla nich ewentualne lub alternatyw-
ne miejsca pracy. Mamy nadziejê, ¿e za-
interesowanie lokalnych mediów, w³adz,

instytucji rynku pracy wynikami badañ
przyczyni siê do efektywnoœci poœrednic-
twa pracy dla osób niepe³nosprawnych.

u Od listopada 2006 r. w ramach kolejnego
projektu finansowanego z EFS funkcjo-
nowaæ bêdzie bezp³atne profesjonalne
poradnictwo zawodowe, psychologiczne
i prawne dla osób niepe³nosprawnych.
Zostanie nim objêtych 40 osób o znacz-
nym i umiarkowanym stopniu niepe³no-
sprawnoœci. Docelowo utworzonych zo-
stanie 5 grup po osiem osób. Ka¿da gru-
pa weŸmie udzia³ w kilku spotkaniach gru-
powych z doradc¹ zawodowym, podczas
których uczestnicy nabêd¹ praktyczne
umiejêtnoœci z zakresu poszukiwania pra-
cy, w tym równie¿ umiejêtnoœci zastoso-
wania komputera i internetu, umiejêtnoœæ
sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych
oraz poznaj¹ zasady prowadzenia efek-
tywnej rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto
zorganizowane zostanie poradnictwo za-
wodowe indywidualne, które pozwoli na
wskazanie osobno dla ka¿dego uczestni-
ka kierunku rozwoju zawodowego oraz
kierunku dalszego kszta³cenia, a tak¿e po-
radnictwo psychologiczne – udzielane
przez psychologa, maj¹ce na celu zmoty-
wowanie beneficjentów, zwiêkszenie ich
samooceny i wiary w siebie, nabycie umie-
jêtnoœci postrzegania siebie jako pe³no-
wartoœciowego cz³onka spo³ecznoœci oraz
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Inf. w³asna

Choroba i niepe³nosprawnoœæ to czyn-
niki, które prowadz¹ do pogorszenia kondy-
cji ka¿dej rodziny bez wzglêdu na jej przyna-
le¿noœæ spo³eczno-zawodow¹ i miejsce za-
mieszkania. Sytuacja taka to z jednej strony
efekty wydatków na leczenie, rehabilitacjê i
ró¿nego typu œwiadczenia, które s¹ niezbêd-
ne do codziennego funkcjonowania; z dru-
giej strony ograniczenie dochodów, utrata
pracy i renta inwalidzka osoby niepe³nospraw-
nej oraz ograniczenie aktywnoœci zawodo-
wej i mo¿liwoœci zarobkowych innych cz³on-
ków rodziny zobowi¹zanych do œwiadczeñ
opiekuñczych. Na tak¹ sytuacjê mog¹ na³o-
¿yæ siê jeszcze dodatkowe uwarunkowania,
np. wczeœniejsza trudna sytuacja bytowa czy
niezaradnoœæ ¿yciowa cz³onków rodziny.

Ograniczenia i konsekwencje do funk-
cjonowania oraz potrzeby rehabilitacyjne

osób o poszczególnych rodzajach niepe³no-
sprawnoœci s¹ specyficzne. Niepe³nospraw-
noœci najczêœciej nie mo¿na usun¹æ, zlikwi-
dowaæ czy pozbyæ siê. Skutki niepe³nospraw-
noœci mo¿na natomiast w znacznym stopniu
przezwyciê¿yæ, z³agodziæ lub wyeliminowaæ.
W procesie rehabilitacji, wobec choroby czy
niepe³nosprawnoœci nale¿y stosowaæ zasadê
jak najwczeœniejszej interwencji.

Z myœl¹ o osobach, które potrzebuj¹
pomocy zwi¹zanej z rehabilitacj¹ powiat rop-
czycko- sêdziszowski przyst¹pi³ do programu
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych pt. „Program Ogranicza-
nia skutków niepe³nosprawnoœci”, którego
efektem bêdzie utworzenie bezp³atnej Po-
wiatowej Wypo¿yczalni Sprzêtu Rehabilita-
cyjnego i Urz¹dzeñ Pomocniczych z siedzib¹
w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5.

Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z uru-
chomieniem wy¿ej wymienionej Wypo¿yczal-
ni. Planuje siê, ¿e sprzêt bêdzie mo¿na wy-
po¿yczaæ pod koniec drugiego kwarta³u
bie¿¹cego roku.

Wypo¿yczalnia zakresem swojego dzia-
³ania obejmie powiat ropczycko-sêdziszow-
ski, œwiadcz¹c us³ugi na rzecz jego miesz-
kañców, które:
- utraci³y sprawnoœæ organizmu, s¹ w okre-

sie diagnozowania mo¿liwoœci oraz po-
trzeb i jeszcze nie posiadaj¹ orzeczenia o
niepe³nosprawnoœci lub o stopniu niepe³-
nosprawnoœci,

- posiadaj¹ orzeczenie o stopniu niepe³no-
sprawnoœci lub orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci, których koniecznoœæ korzysta-

nia ze sprzêtu rehabilitacyjnego potwier-
dzi³ lekarz prowadz¹cy.

Celem Wypo¿yczalni jest szybka aktywi-
zacja zawodowa i spo³eczna osób, które
utraci³y sprawnoœæ organizmu oraz przyœpie-
szenie procesu ich adaptacji poprzez wspie-
ranie przedsiêwziêæ zamierzaj¹cych do ogra-
niczania skutków niepe³nosprawnoœci.

Wypo¿yczalnia bêdzie udostêpniaæ swój
sprzêt rehabilitacyjny i urz¹dzenia pomoc-
nicze nieodp³atnie osobom niepe³nospraw-
nym w zale¿noœci od rodzaju niepe³no-
sprawnoœci z uwzglêdnieniem potrzeb w
zakresie ich samodzielnoœci i funkcjonowa-
nia oraz rehabilitacji. Sprzêtami tymi bêd¹
miêdzy innymi: wózki inwalidzkie, rotory
koñczyn, kule, balkoniki, rowery stacjonar-
ne, materace, ciœnieniomierze, glukometry,
laski dla niewidomych, ³ó¿ka rehabilitacyj-
ne i wiele innych.

Dzia³alnoœæ Wypo¿yczalni finansowana
jest ze œrodków PFRON oraz ze œrodków w³a-
snych powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Us³ugi bêd¹ œwiadczone w godzinach
urzêdowania Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Starostwie Powiatowym w
Ropczycach tj. od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7:30-15:30.

Wypo¿yczalnia bêdzie te¿ wspó³praco-
waæ z powiatowymi jednostkami organiza-
cyjnymi oraz organizacjami pozarz¹dowy-
mi wykonuj¹cymi zadania na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych. ZAPRASZAMY

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Z ¿ycia Powiatu...
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Udzia³ w nim wziêli równie¿ zaproszeni
goœcie: prezes Wojewódzkiego Zwi¹zku Psz-
czelarzy Roman Bartoñ, sekretarz Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. Jan Maroñ,
przedstawiciel Centrum Rozwoju Spo³ecz-
no-Ekonomicznego w Sielcu gm. Iwierzyce
Anna Radoñ-Cholewa. Zebraniu przewod-
niczy³ Stanis³aw Jakubek.

W sprawozdaniu z³o¿onym przez preze-
sa Ko³a p. Stanis³awa Ocha³a i przewodni-
cz¹cego Komisji rewizyjnej p. Kazimierza Ja-
kubowskiego omówiono prace jakie by³y po-
dejmowane i realizowane w 2005:
· sposoby pozyskiwania miodu i produktów

pszczelich (wosk, propolis, py³ek, mleczko)
· rozprowadzanie i stosowanie nowych œrod-

ków do zwalczania chorób, g³ównie warozy

· zwiêkszanie bazy po¿ytkowej
· propagowanie wartoœci od¿ywczej i bio-

tycznej miodu i produktów pszczelich
wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych po-
przez udzia³ w do¿ynkach w Sêdziszowie i
Iwierzycach z wieñcem i stoiskiem z pro-
duktami pszczelimi oraz degustacj¹ mio-
dów ró¿nych gatunków

· organizowanie spotkañ z m³odzie¿¹ Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie i dzieæmi przed-
szkola nr 1 w Sêdziszowie z okazji œwiêta
patrona pszczelarzy Œw. Ambro¿ego.

Nawi¹zano wspó³pracê z Centrum Roz-
woju Spo³eczno-Gospodarczego w Sielcu w
organizowaniu projektów „Pasieka Kultu-
ralna” i „Miodowe miesi¹ce”, w ramach któ-
rych odby³y siê warsztaty w Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Iwierzycach oraz w
Zespole Szkó³ w Ropczycach. Tematem by³a
gospodarka pasieczna i poszerzanie bazy po-
¿ytkowej dla pszczó³ przez propagowanie i
sadzenie roœlin typowych dla danej wsi (mal-
wy, maliny, lipy, s³oneczniki, zio³a).

Dla uczczenia pamiêci wielkiego Pola-
ka papie¿a Jana Paw³a II pszczelarze z Sê-
dziszowa przy pomocy m³odzie¿y z miejsco-
wego Gimnazjum uporz¹dkowali teren, po-
zbierali œmiecie i zasadzili 112 lip (za 85 lat
¿ycia i 27 lat pontyfikatu) na mieniu gmin-
nym w Sêdziszowie a Urz¹d Miejski ustawi³
tablicê informacyjn¹.

Przyjemnym akcentem na zebraniu by³o
wrêczenie dyplomów przez prezesa Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy panu Jano-

wi Maroniowi - Sekretarzowi Urzêdu Miej-
skiego w Sêdziszowie M³p. za pomoc w re-
alizacji projektu uczczenia pamiêci papie-
¿a Jana Paw³a II oraz pani Annie Radoñ-
Cholewa, pracownikowi Centrum Rozwoju
Spo³eczno-Ekonomicznego za opracowanie
i wykonanie projektu „Pasieka Kulturalna”.

Prezes Wojewódzkiego Zwi¹zku omówi³
zadania dla Zwi¹zku Pszczelarzy i cz³onków
ko³a rok 2006.

Zarz¹d Ko³a w Sêdziszowie dziêkuje za
wspó³pracê Urzêdowi Miejskiemu, Radzie
Nadzorczej i Zarz¹dowi Banku Spó³dziel-
czego za pomoc finansow¹ na zakup roœlin
miododajnych oraz Centrum Rozwoju Spo-
³eczno-Ekonomicznego w Sielcu za pomoc
w szerzeniu wiedzy o miodzie i jego warto-
œciach wœród dzieci i m³odzie¿y.

Zarz¹d Ko³a i wszyscy pszczelarze prosz¹
o niewykonywanie oprysków na kwitn¹ce
roœliny w godzinach oblotu pszczó³, stoso-
wanie œrodków nieszkodliwych dla pszczó³ i
powiadomienie pszczelarzy o zamiarze wy-
konania oprysków. Pszczo³a bowiem nieœwia-
domie lata na roœliny, które raz pozna³a,
ulega zatruciu i ginie. Zguba pszczo³y to te¿
szkoda dla ludzi.

Nie pij, nie pal i nie w¹chaj
Ta na zawsze zapamiêtaj!
A bêdziesz mia³ zdrowia w bród
Jedz¹c w dzieñ pszczeli miód – bo daje on si³ê
wzmacnia i uodparnia organizm.

Inf. w³asna

30 kwietnia 2006r. w Czarnej Sêdziszowskiej
odby³y siê zawody o Mistrzostwo Ko³a
„Amur”, które rozegrano w dwóch katego-
riach wiekowych. Przy sprzyjaj¹cych warun-
kach atmosferycznych, po 4 godzinach ry-
walizacji wy³oniono zwyciêzców.
Juniorzy:
1 miejsce - Bart³omiej Bia³ek - 2600 pkt.

2 miejsce - Dariusz Garbarz -1500 pkt.
3 miejsce - Kamil Ziobro - 1440 pkt.
4 miejsce - Dawid Anyszek - 1220 pkt.
5 miejsce - Dariusz Siwiec - 980 pkt.
6 miejsce - Adrian S³owik - 420 pkt.
Seniorzy:
1 miejsce - Jacek K³usek - 4400 pkt.
2 miejsce - Zdzis³aw Ignas - 2760 pkt.
3 miejsce - Witold Walczyk - 1700 pkt.
4 miejsce - Jerzy Garbarz - 1480 pkt.
5 miejsce - Marek G³owacki - 1460 pkt.
6 miejsce - Tomasz Bieœ - 1400 pkt.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ kol. Wa-
c³aw Pojasek. Zwyciêzcy otrzymali puchary
i dyplomy z r¹k prezesa Stanis³awa Œliwy i
komisji sêdziowskiej.

***
Komisja ds. sportu informuje, ¿e pierwsze
zawody z cyklu „Grand Prix” odbêd¹ siê 21

maja 2006r. na prywatnym zbiorniku wod-
nym w Borku Ma³ym.

***
Zgodnie z tradycj¹ z okazji Miêdzynarodo-
wego Dnia Dziecka 3 czerwca 2006r.zostan¹
rozegrane zawody dla dzieci.

***
Z okazji obchodów „Dni Sêdziszowa”, 10
czerwca 2006r. ko³o „Amur” organizuje po
raz pierwszy zawody wêdkarskie o „Puchar
Sêdziszowa”.

***
Zarz¹d ko³a informuje, i¿ podj¹³ uchwa³ê o
przed³u¿eniu przyjmowania op³at za wêd-
kowanie do 31 maja 2006r.
Wiêcej informacji o dzia³alnoœci Ko³a PZW
„Amur” mo¿na znaleŸæ na stronie interne-
towej:www.pzwamur.com

Tekst i fot. CB

W kawiarni „Jubileuszowa” spotkali siê na
zebraniu sprawozdawczym w dniu 29 mar-
ca br. cz³onkowie Miejsko-Gminnego Ko³a
Pszczelarzy w Sêdziszowie.

Zwyciêzca kategorii juniorów – Bart³omiej Bia³ek Zwyciêzcy obu kategorii
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Jaka jest ró¿nica pomiêdzy wystêpami na
ma³ej scenie, takiej jak sêdziszowska, a
du¿ymi plenerowymi?
Gdy jestem w trasie, zawsze pytam do-

k¹d jedziemy. W odpowiedzi s³yszê, ¿e to nie
ma znaczenia dla szanuj¹cego publicznoœæ
wykonawcy, poniewa¿ bez wzglêdu na to czy
bêdziesz w ma³ej miejscowoœci, wiosce, czy
te¿ na du¿ej sali, stadio-
nie, w Wilnie lub Nowym
Jorku – musisz tak samo
wyst¹piæ. Dzisiaj wysze-
d³em na scenê tak, jak na
ka¿dy inny koncert. Oczy-
wiœcie one siê ró¿ni¹ re-
akcj¹ widowni. Muszê
powiedzieæ, ¿e mia³em
lekk¹ tremê, bo wiem, ¿e
na ma³ych salach pu-
blicznoœæ rozkrêca siê
trochê wolniej. Myœmy
nie naciskali na publicz-
noœæ na samym pocz¹tku.
Nie chcieliœmy rozbawiæ
widzów za wszelk¹ cenê.
D¹¿yliœmy do tego, ¿eby
siê sami rozbawili. Posta-
nowi³em powiedzieæ kil-
ka dowcipów i dopiero
wtedy zobaczy³em, ¿e
publicznoœæ zaczê³a siê œmiaæ, rozluŸni³a siê.
Oni patrz¹ tak trochê na faceta z telewizji i
maj¹ dystans do mnie, ale gdy widz¹, ¿e je-
stem normalnym cz³owiekiem, który wycho-
dzi i stara siê im zaœpiewaæ kilka fajnych pio-
senek to wszystko siê uk³ada. Ta publicznoœæ
wzruszy³a mnie, bo widzia³em jak przy ostat-
nim utworze „Barce” panie ociera³y ³zy i to
jest dla mnie najwiêksza nagroda.

Jak siê wystêpuje w gronie rodzinnym?
Czy sprawia to panu wiele satysfakcji?

Chcê mieæ osoby bliskie ze sob¹. Spê-
dzamy 50% czasu w drodze. Chocia¿ jeŸdzi-
my osobno – ja z chórem bowiem mam tak¹
wygodê, ¿e mogê sobie le¿eæ w miejscu z³o-
œliwie nazywanym „ledwo le¿y”. Bez bicia siê
przyznajê, ¿e 8 wrzeœnia tego roku skoñczê
60 lat, co z jednej strony mnie cieszy, zaœ z
drugiej przera¿a, ale ja œpiewam dalej.

Na czym polega fenomen Krzysztofa
Krawczyka?
Ja jestem sob¹ i wydaje mi siê, ¿e nie tyle

jest to kwestia fenomenu co raczej genów.
Mój ojciec by³ aktorem i œpiewakiem. Moja
matka równie¿ by³a aktork¹ i œpiewaczk¹. Ja
wraz z bratem wychowywa³em siê za kulisa-
mi teatru. On zosta³ malarzem, zaœ ja œpie-
wakiem. Fenomen ten mo¿na by by³o na-
zwaæ zwyk³¹ pracowitoœci¹ i darem od tych
„z góry”. Jeden z nas dostaje talent ¿eby zo-

staæ astronaut¹, ktoœ inny bêdzie znakomi-
cie robi³ buty, a jeszcze inny bêdzie œpiewa³
na estradzie. A to wszystko dzia³a na zasa-
dzie naczyñ po³¹czonych. Bo tutaj widzia-
³em na widowni piekarza u którego kupi-
³em pyszne ciasteczka, a on kupi³ u mnie
bilet. Jesteœmy wszyscy sobie potrzebni. Ten
fenomen to jest z³o¿ona sprawa: pracowi-
toœæ, szacunek do publicznoœci. Bez prze-
rwy trzeba coœ kombinowaæ. Pracujê z
grup¹ ludzi: moja ¿ona, która jest road-me-
nagerem ustala trasê, rozmawia z klienta-
mi, mam te¿ menagera, który mo¿na po-
wiedzieæ jest takim drugim Krawczykiem –
wymyœla ró¿ne rzeczy, pomys³y i kierunki.

Co pan czuje, kiedy widzi tak ró¿norodn¹
wiekowo publicznoœæ, jaka przychodzi
na koncerty?
To jest powód do ogromnej radoœci. Pa-

miêtam, gdy by³em m³ody, bardzo zachwy-
ca³em siê starszym pokoleniem: „Niebiesko-
Czarnymi”, „Czerwono-Czarnymi” i strasz-
nie chcia³em z nimi œpiewaæ. Fakt jest fak-
tem, ¿e przyk³ad starszych kolegów i kole¿a-
nek z zespo³u i innych by³ dla mnie bardzo
symptomatyczny. Ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e
to jest ciê¿ki zawód, który jest dobrze p³at-
ny, ale wymaga du¿o poœwiêcenia i dom trze-
ba „spakowaæ w walizkê”.

Dziêkujê za rozmowê.
Chcia³em wszystkim tym, którzy mnie

pamiêtaj¹ sprzed 8 lat, kiedy tutaj po raz
ostatni by³em powiedzieæ, ¿e cieñszy o 40 kg
ju¿ nie bêdê, ale jak mnie zaprosicie, mam
nadziejê, ¿e nie za 8 lat – bo wtedy mia³bym
prawie 70 – to bêdê do waszej dyspozycji.
B¹dŸcie szczêœliwi, ci na górze niech maj¹
was w swojej opiece, a Jan Pawe³ II niech
was pilnuje.

Rozmawia³a
Karolina Kaczkowska TVM

Ulubione powiedzonko tych, którzy lata swo-
jego Ÿrebiêctwa maj¹ ju¿ dawno za sob¹ i trudno
im jest siê z tym faktem pogodziæ, brzmi: ,,Ech, ta
dzisiejsza m³odzie¿”. Zupe³nie tak, jakby kondy-
cja moralna m³odzie¿y zale¿a³a od bli¿ej nieokre-
œlonych, metafizycznych wrêcz czynników, niemo¿-
liwych do ogarniêcia umys³em przez œwiat dojrza-
³ych wiekiem ludzi i by³a absolutnie od nich nie-
zale¿na. Jakby doroœli w najmniejszym stopniu
nie poczuwali siê do tego, ¿e maj¹ jakikolwiek
wp³yw na dzieci i m³odzie¿.

Doskonale oddaje to komiczna scenka, której
by³em œwiadkiem ³adnych parê lat temu podczas
jednej z „wywiadówek”. Otó¿ matka, œwie¿o uœwia-
domiona o postêpkach swojej pociechy, opanowa-
na rz¹dz¹ natychmiastowego dzia³ania, wybie-
g³a z sali z bojowym okrzykiem: „zabijê s...syna!”.
Wielce zmieszany nie zd¹¿y³em nawet zapytaæ, czy
wykonuj¹c swoj¹ profesjê, któr¹ by³a ³askawa tak

jasno okreœliæ, uwzglêd-
nia zni¿ki dla nauczy-
cieli. Koniec ¿artów.
Pora, aby wreszcie do-
tar³o do tych, którzy no-
torycznie na dzieci i
m³odzie¿ narzekaj¹, ¿e

cechy, jakie posiada rozwydrzony, bezczelny, opry-
skliwy, wulgarny i leniwy piêtnastolatek, w jed-
nej czêœci zosta³y mu przekazane po po³owie przez
rodziców drog¹ biologicznego dziedziczenia, w dru-
giej zaœ otrzyma³ je jako skutek aplikowania mu,
lub zaniechania, zabiegów wychowawczych. Do-
chodzi do tego kopiowanie zachowañ doros³ych i
konsumowanie rozrywki przez tych¿e dostarcza-
nej – przecie¿ filmów, gier czy komiksów nie tworz¹,
nie produkuj¹ i cynicznie nie spieniê¿aj¹ przed-
szkolaki. S¹ to fakty oczywiste i mo¿na siê jedynie
spieraæ o wzajemne proporcje wymienionych oko-
licznoœci maj¹cych wp³yw na kszta³towanie m³o-
dych charakterów..

W takim razie sk¹d, u licha, to nag³e zdziwie-
nie i przera¿enie powtarzaj¹cymi siê ekscesami z
udzia³em kilkunasto- czy nawet kilkulatków?
Udajemy idiotów, czy rzeczywiœcie nimi jesteœmy?
Bo trzeba byæ idiot¹, by nie wiedzieæ, ¿e aby dosz³o

do burzy, musz¹ najpierw powstaæ, zrazu nie-
wielkie i niewinnie wygl¹daj¹ce, chmurki. Owe
s³awetne zak³adanie koszy na g³owê i tym podob-
ne ekscesy to burza, która wzbiera³a systematycz-
nie i z ¿elazn¹ logik¹. Zachmurzenia nikt nie wi-
dzia³ albo, dla wygody, udawa³, ¿e nie widzi.

Tymczasem nie trzeba byæ doktorem psycholo-
gii, aby dostrzec pierwsze symptomy zaczynaj¹-
cych siê problemów. Problemów, u których pod³o-
¿a le¿y systematyczne i konsekwentne niszczenie
swojej pozycji i autorytetu przez doros³ych w oczach
dzieci. Ka¿dy z dzisiejszych, powiedzmy czterdzie-
stolatków, pamiêta chyba swoje dziecinne wizyty z
gatunku „u cioci na imieninach”. Pamiêta, jak
musia³, powtarzam: musia³, odsiedzieæ obowi¹z-
kowe 15 minut przy stole wœród doros³ych, odpo-
wiadaj¹c na irytuj¹ce pytania oraz wys³uchuj¹c
ochów i achów w stylu „jak ty uros³eœ!”. Te minu-
ty ci¹gnê³y siê w nieskoñczonoœæ i cz³owiek czeka³
tylko na znak, aby prysn¹æ stamt¹d do zabawy.
Teraz dzieci rej wodz¹ przy stole, pomiêdzy doro-
s³ymi, wtr¹caj¹c siê do rozmowy, o ile tak mo¿na
nazwaæ powsta³¹ kakofoniê. O rzeczowej dyskusji
nie mo¿e byæ mowy, zwa¿ywszy na fakt, ¿e wypo-
wiedzenie d³u¿szego zdania od pocz¹tku do koñ-
ca, z góry jest skazane na niepowodzenie. Trwa ta

Krzysztof Krawczyk wyst¹pi³ w Sêdziszowie M³p. 22 kwietnia br.
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szarpanina s³owna cztery czy piêæ godzin i nie
mogê poj¹æ, jakim sposobem te dzieci siê nie
nudz¹?! Czy to one s¹ nad wiek dojrza³e, czy mo¿e
raczej to doroœli swoje dyskursy niebezpiecznie zbli-
¿yli do dziecinnego poziomu? Dwuletnie dziecko
bije z uporem swoj¹ mamusiê grzechotk¹ po g³o-
wie, ta zaœ albo udaje zadowolon¹, albo, w naj-
lepszym razie, nieœmia³o i bezskutecznie protestu-
je, bo przecie¿ grzechotka to nie siekiera.

Trzylatek terroryzuje rodziców w sklepie, twar-
do domagaj¹c siê nowej zabawki jak wytrawny
strateg, dobrze rozumiej¹c, ¿e ci ust¹pi¹ w obawie
przed nasileniem œrodków nacisku z jego strony. I
wygrywa!

Tê naukê zapamiêta i bêdzie z powodzeniem
stosowa³. Jako dziewiêciolatek, œwie¿o po I komu-
nii obchodzonej hucznie w lokalu, obsypany pre-
zentami, na które rodzice i nieszczêœni, Bogu du-
cha winni chrzestni pracowali miesi¹cami, jest w
pe³ni œwiadom swoich przywilejów. Przeœwiadcze-
nie, ¿e jest potrzebny i kochany, doroœli zd¹¿yli ju¿
u niego zamieniæ w egocentryczne przekonanie o
w³asnej wyj¹tkowoœci, o tym, ¿e ca³y œwiat, a ju¿
szczególnie najbli¿sza rodzina, s³u¿y do zaspoka-
jania jego rozbuchanych potrzeb. I nie s¹ to by-
najmniej podstawowe potrzeby, jak ciep³o, sytoœæ i

bezpieczeñstwo, które rzeczywiœcie mu siê nale¿¹.
Tych on nie dostrzega, nawet nie wie o ich istnie-
niu. Nigdy nie by³ g³odny, zmarzniêty i zmêczony.
Jego g³ówn¹ potrzeb¹ jest zaspokojenie wszechogar-
niaj¹cej nudy.

Naiwni rodzice s¹dz¹, ¿e kupuj¹c coraz to
nowe zabawki, sk³oni¹ wreszcie pociechê do zajê-
cia siê czymœ samodzielnym i po¿ytecznym. Pro-
blem w tym, ¿e nadmiar zabawek i kaskada wra-
¿eñ dawno zabi³y w dzieciach umiejêtnoœæ zaba-
wy! Dzieci nie potrafi¹ siê bawiæ! Oto, coœmy naj-
lepszego z nimi zrobili!

W wieku piêtnastu lat, wymieniony wczeœniej
osobnik to ju¿ prawdziwa bestia, traktuj¹ca swo-
ich rodziców jak dojne krowy. Z jego zdaniem
wszyscy w domu siê licz¹. Feruje wyroki, dzieli i
rz¹dzi. To on, nie ojciec ma najlepsz¹ komórkê i
najszybszy komputer. To przed nim, jako pierw-
szym, matka stawia talerz zupy, której on i tak nie
omieszka skrytykowaæ. Wchodz¹c do jego pokoju z
kolacj¹, matka nieœmia³o puka, niczym pokojów-
ka. To on nosi najdro¿sze ubrania i przedstawia
do zap³aty najwy¿sze rachunki za telefon. A ju¿
wkrótce wsi¹dzie do ojcowego samochodu i poje-
dzie na randkê do drugiego, sobie podobnego po-
tworka, którego nazajutrz ³askawi i ulegli rodzice

bêd¹ przyjmowaæ z nale¿nymi honorami, tytu³u-
j¹c synow¹. Bêd¹ te¿ us³u¿nie usuwaæ siê z domu,
by m³odzi mieli woln¹ chatê i g³adko prze³kn¹
fakt, ¿e dwóch uczniaków po prostu zamieszka w
jednym pokoju. Sami zaœ z cielesnych uciech zu-
pe³nie zrezygnuj¹, by nie nara¿aæ siê na dezapro-
batê i pe³ne oburzenia uwagi: „to wy jeszcze to
robicie?!!!!!”. I ci naiwni rodzice myœl¹, ¿e kupi¹
sobie w ten sposób, no w³aœnie, co? Uznanie,
wdziêcznoœæ, szacunek i opiekê na stare lata? Ni-
czego z tych rzeczy nie dostan¹. Wiêcej, nie zas³u-
guj¹ na nie! To ich g³upota sprawia, ¿e ¿ycie
m³odych bêdzie ci¹g³¹ walk¹ dwóch zapatrzonych
w siebie egocentrycznych potworków. I w³aœnie,
wbrew pozorom, to po stronie tych potworków le¿y
moja sympatia, bo g³upota m³odych jest zawsze
wtórna w stosunku do g³upoty starszych.

Nastolatek jedzie z dziewczyn¹ ciê¿ko zapraco-
wanym mercedesem rodziców do letniej daczy,
któr¹ ojciec i matka odst¹pili mu na upojny wie-
czór. Pech chce, samochód grzêŸnie w b³ocie noc¹ w
œrodku lasu. Co robi nasz bohater? Dzwoni po
mamê i tatê! To nie dowcip! Niestety.

Grzegorz Bury

Dawne obyczaje, pieœni, muzyka, sztu-
ka, architektura – pozwalaj¹ nam poczuæ
smak i klimat czasów, które odesz³y. Jednym
z elementów kultury s¹ zaprzêgi m.in. wie-
lokonne, powszechne niegdyœ na naszych
drogach i bezdro¿ach. U¿ywane by³y w pra-
cach gospodarskich, w transporcie, podczas
podró¿y, polowañ lub zwyk³ych przeja¿d¿ek.
Jednym ze sposobów sprzêgania koni by³o
uk³adanie trójek. Nale¿y tu m.in. s³ynna ro-
syjska „trojka”, znana z obrazów dziewiêt-
nastowiecznych malarzy np. Józefa Che³-
moñskiego. Konie ustawiano w porêcz, po-
dobnie jak przy tworzeniu czwórki ba³agul-
skiej. Œrodkowemu zak³adano chom¹to z

charakterystyczn¹, drewnian¹ dug¹ (po-
dobnie jak przy uprzê¿y podlaskiej). Pod-
trzymywa³a ona po bokach ho³oble, pe³ni¹-
ce rolê zarazem dyszli i pasów poci¹gowych.
Boczne konie, zwane orczykowymi, sz³y w
uprzê¿y szorowej, maj¹cej postaæ lekkiego
pó³szorka. Od tego modelu zdarza³y siê
odstêpstwa, kiedy orczykowym równie¿ za-
k³adano chom¹ta. Pojazdami by³y: proste,
masywne sanie (w zimie) b¹dŸ równie solid-
na bryka o charakterystycznym, wschodnim
profilu – z podwy¿szonym zatylnikiem (w
lecie). Jak wskazuj¹ ró¿ne Ÿród³a, mo¿na te¿
by³o pos³ugiwaæ siê innymi pojazdami, za-
le¿nie od potrzeb i okolicznoœci. Równie¿
powo¿¹cego nie obowi¹zywa³y ¿adne œcis³e
regu³y dotycz¹ce ubioru, chocia¿ w klasycz-
nej trojce rosyjskiej mile widziana by³a ob-
szerna szuba i wysoka czapka. Doœæ ubogie
by³o te¿ zdobnictwo, co wynika z u¿ytkowe-
go charakteru tego rodzaju zaprzêgu. Nie-
kiedy pasy uprzê¿y wybijano drobnymi, me-
talowymi æwiekami b¹dŸ umieszczano na
nich okr¹g³e „lustra”, podobnie jak w stylu
ba³agulskim. Przypomnijmy, ¿e trójka to za-
przêg maj¹cy wy³¹cznie praktyczne zastoso-
wanie, w odró¿nieniu od ba³aguli bêd¹cej
symbolem kultury i stylu ¿ycia polskiej m³o-
dzie¿y w pierwszej po³owie XIX wieku, któ-
ra nawet w taki sposób potrafi³a manifesto-
waæ uczucia patriotyczne. W typowej rosyj-

skiej trojce sprzêgano konie jednej maœci.
Œrodkowy (rysak) porusza³ siê k³usem, a
boczne – galopem. Dodatkowo mia³y one
g³owy œci¹gane na zewn¹trz, co – patrz¹c z
góry – przypomina³o trójg³owego or³a. W
naszej polskiej rzeczywistoœci konie by³y pro-
wadzone w sposób bardziej naturalny; ilu-
struj¹ to obrazy Juliusza Kossaka i Józefa
Che³moñskiego.

Ciê¿sze pojazdy ci¹gnê³y czêsto trójki u³o-
¿one „w szpic”. Przed par¹ dyszlow¹ szed³
dodatkowo jeden koñ. Jego orczyk przytwier-
dzony by³ do dyszla. Taki model trójki chêtnie
wykorzystywano w transporcie miejskim np.
do przewo¿enia towarów. Trzykonnym za-
przêgiem jest te¿ tzw. random. Tutaj konie
ustawione „w szyd³o” pod¹¿aj¹ jeden za dru-
gim. Ca³oœci dope³nia³ lekki pojazd lub sanki,
którymi chêtnie wyje¿d¿ano na polowania.
Dziêki takiemu ustawieniu koni ³atwiej by³o
poruszaæ siê w¹skimi, leœnymi dró¿kami.

Dawne zaprzêgi wielokonne… prawdzi-
we arcydzie³a, nasze ukryte sentymenty i
nostalgie. ¯yj¹ na obrazach mistrzów i na
kartach utworów literackich. Obecnie co-
raz rzadziej u¿ywane w sporcie zaprzêgo-
wym i na pokazach hodowlanych, chocia¿
– rosyjsk¹ trojkê mo¿na jeszcze ogl¹daæ
podczas s³ynnych parad konnych w Kliko-
wej ko³o Tarnowa (wrzesieñ).

Maria Wilczok
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Ten chwilowy zryw przys³oni³a jednak
szara rzeczywistoœæ dnia codziennego.
Nie potrafiliœmy wykorzystaæ daru, jakim
by³o Jego przejœcie do domu Ojca. Za-
tar³y siê gdzieœ „pamiêæ i to¿samoœæ” któ-
re by³y jedn¹ z myœli przewodnich tego
pontyfikatu.

W I rocznicê jego odejœcia, tu¿ przed

Œwiêtami Wielkanocnymi, ponownie
pojawi³a siê iskierka nadziei, tej która
pozwala wznieœæ siê ponad podzia³ami.

Równie¿ w naszej sêdziszowskiej gmi-
nie, jak rok temu, za przyk³adem so³ec-
twa Wolica £ugowa, które w dniu 7 kwiet-
nia 2005 r. zorganizowa³o bia³y marsz ku
pamiêci naszego rodaka, a dzieñ póŸniej

Niedziela drugiego
kwietnia dla wszystkich
Polaków i nie tylko by³a
dniem szczególnym. Tego dnia min¹³
bowiem rok od œmierci naszego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II.

MGOK w Sêdziszowie na tê oko-
licznoœæ przygotowa³ specjalny pro-
gram poœwiêcony naszemu papie¿owi.

Na scenie MGOK w Sêdziszowie
wyst¹pili laureaci konkursu poezji re-
ligijnej ze Strzy¿owa, którzy zaœpiewali
utwory oparte na poezji Karola Woj-
ty³y. Zosta³a równie¿ otwarta wystawa
zbiorowa Ma³gorzaty Lalickiej i Rober-
ta Kwietnia, Gra¿yny Bursztyn-Bajor-
skiej, El¿biety Doroby oraz Aleksandry
Strêk, przedstawiaj¹ca fotografie Jana

Paw³a II podczas ostatniej
audiencji na Placu Œwiê-
tego Piotra w Rzymie,

Kurii Krakowskiej i s³ynnego okna pod
którym J.P. II spotyka³ siê z m³odzie¿¹,
a tak¿e pogrzebu Ojca Œwiêtego na
którym zjawi³y siê rzesze ludzi. Zdjê-
cia uzupe³nia³y s³owa z Testamentu
Jana Paw³a II. Dla tych, którzy jeszcze
nie widzieli filmu „Jan Pawe³ II” wy-
œwietlono darmowy seans, który obej-
rza³o wielu chêtnych.

Ka¿dy w tym dniu móg³ w zadu-
mie i refleksji powspominaæ Ojca Œwiê-
tego tak jak go zapamiêta³. Ja zapa-
miêta³em go jako Wielkiego Cz³owie-
ka z wielkim sercem.

£.M.

Mija rok od ostatniego po¿egnania najwiêkszego z rodu Po-
laków – Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Tamten czas g³êboko
zapad³ w serca i umys³y wszystkich. Pamiêtamy nieprzebrane
t³umy w dniu jego odejœcia i podczas ceremonii pogrzebowej.
Zapalone znicze i lampiony na ulicach i placach jego imienia
oraz obiektach sakralnych. „Natychmiast œwiêty”, te zawo³a-
nia towarzyszy³y uroczystej mszy pogrzebowej. Mi³oœæ i wy-
baczenie tworzy³y klimat i przyœwieca³y tym smutnym a jed-
noczeœnie podnios³ym uroczystoœciom.

przemarsz na mszê dziêkczynn¹ w sêdzi-
szowskim koœciele farnym, mieszkañcy
uczcili pamiêæ Jana Paw³a II.

W dniu 2 kwietnia 2006 roku, tu¿ po
19.00, z trzech ró¿nych miejsc, to jest z
Wolicy £ugowej, Wolicy Piaskowej i Osie-
dla M³odych sêdziszowscy parafialnie
wyruszyli na mszê œwiêt¹ w intencji szyb-
kiej beatyfikacji Karola Wojty³y.

Uroczysta Msza œw. zosta³a odprawio-
na w koœciele parafialnym, sk¹d wierni
udali siê do klasztoru oo. Kapucynów,
gdzie uroczystoœci mia³y swój fina³.

Znów rozleg³ siê œpiew i zap³onê³y
znicze. Ten ponowny spontaniczny zryw
i ludzka solidarnoœæ niech g³êboko za-
padn¹ w pamiêæ kolejnych pokoleñ, by
zasiaæ nowe, nie obumieraj¹ce ziarno
nadziei i mi³oœci w naszym narodzie.

Czy jednak tak siê stanie zale¿y od
nas samych. Jak ten czas po wizytacji bi-
skupiej, I rocznicy œmierci Jana Paw³a II,
rekolekcjach, Œwiêtach Wielkanocnych
i majowym przyjeŸdzie do naszego kraju
Papie¿a Benedykta XVI wykorzystamy.
Czy do zmiany samych siebie, wybacze-
nia innym oraz umocnienia mi³oœci i
wiary w nas samych?

To przes³anie niech bêdzie w przy-
sz³oœci mottem naszego dzia³ania.

Wies³aw Wojdon
Podobnie jak w ubieg³ym roku, tak¿e w rocznicê œmierci Jana Paw³a II uroczystoœæ zakoñczy³a siê na placu przed koœcio³em oo.
Kapucynów. Fot. Autor (2)

Wierni parafii pw. Narodzenia NMP w dniu 2 kwietnia wyruszyli z Wolicy Piaskowej,
Wolicy £ugowej i Osiedla M³odych do koœcio³a, by wzi¹æ udzia³ w Mszy œw. w intencji
beatyfikacji Jana Paw³a II. Na zdjêciu: wyrusza procesja z Wolicy £ugowej.

Laureaci Konkursu Poezji Religijnej zaœpiewali utwory oparte na poezji Karo-
la Wojty³y. Fot. £. Majka
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M³odzie¿ Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Czarnej Sêdziszowskiej ju¿ po raz trzeci,
w Wielki Czwartek – po Mszy Wieczerzy Pañ-
skiej, nape³ni³a miejscow¹ œwi¹tyniê wierny-
mi, którzy prawie przez pó³torej godziny
mieli okazjê „wejœæ w przepaœæ mêki” Chry-
stusa Pana spowodowanej naszymi grzecha-
mi. Nie chcemy rozwa¿aæ ile razy i jak Pan
Jezus by³ bity i poniewierany, nie wnikamy w
to czy to ¯ydzi czy Rzymianie dopuœcili siê
zabójstwa Syna Bo¿ego. Pragniemy nato-
miast odnaleŸæ siebie – grzesznych, s³abych
ludzi, którzy kuszeni przez Szatana dopusz-
czamy siê zdrady Pana Boga jak Judasz, albo
wypieramy siê Mistrza ze strachu jak œw.
Piotr, lub podburzeni przez wspó³czesnych
„przywódców ludu” wo³amy: „Na krzy¿ z
Nim!”, bo Jego nauka burzy nasz porz¹dek.
Chcemy przypomnieæ o wielkiej, bezintere-
sownej mi³oœci Pana Boga do ludzi, umoc-
niæ wiarê w zbawcze dzie³o Chrystusa Pana

W tradycjê Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdziszow-
skiej wpisa³o siê przygotowywanie i przedstawienie Misterium Mêki
Pañskiej. Ten wieczorny spektakl jest przejmuj¹cym otwarciem
Triduum Paschalnego. Poniewa¿ bierze w nim udzia³ ok. 80 uczniów
poprzedzaj¹ go d³ugie i ¿mudne przygotowania. Inicjatorem i g³ów-
nym opiekunem przedsiêwziêcia jest ks. proboszcz E. Brzana, któ-
rego zaanga¿owanie jest godne podziwu. Swoj¹ pomoc zaofero-
wali równie¿ nauczyciele naszego gimnazjum, dziêki którym przy-
gotowania do wystêpu przebieg³y sprawnie. Przede wszystkim na-
le¿y zwróciæ uwagê na ogromne zaanga¿owanie m³odzie¿y. Nie by³o
¿adnych problemów z obsadzeniem ról, poniewa¿ uczniowie chêt-
nie zg³aszali siê do udzia³u w przedstawieniu, uczyli siê na pamiêæ
czêsto bardzo d³ugich kwestii, co szczególnie w dzisiejszych cza-
sach zas³uguje na pochwa³ê. W tym roku dodatkowym akcentem
potêguj¹cym nastrój tej chwili by³y piêknie wykonywane przez szkol-
ny chór pieœni. Kilka chwil Wielkanocnego wieczoru minê³o szyb-
ko, w atmosferze zadumy refleksji i wzruszenia. Podziêkowaniem
za trud w³o¿ony w przygotowanie spektaklu by³ wype³niony wierny-
mi koœció³ oraz ich uznanie wyra¿one s³owami, oklaskami.

B. Skiba

Myœlê, ¿e wiêkszoœæ katolików codziennie odmawia „Wyznanie wiary” po-
wtarzaj¹c s³owa: „Umêczon pod Ponckim Pi³atem”. Byæ mo¿e robimy to po-
spiesznie, mechanicznie – bez g³êbszej refleksji. Nawet w dniach Wielkiego
Postu i Wielkiego Tygodnia trudno nam zdobyæ siê na zamyœlenie nad tym
artyku³em naszej wiary.

oraz rozbudziæ nadziejê ostatecznego zwy-
ciêstwa umocowan¹ w fakcie Zmartwych-
wstania Syna Bo¿ego.

Mam nadziejê, ¿e w³aœnie takie refleksje
powstaj¹ w trakcie prze¿ywania naszej „Pa-
sji”, w której wystawienie zaanga¿owanych
jest oko³o osiemdziesiêciu piêciu uczniów,
szeœciu nauczycieli i wielu rodziców.

Oprócz chêci wzbudzenia tak g³êbokich
i zbawiennych przemyœleñ naszym celem jest
zagospodarowanie czasu m³odzie¿y, która
przez kilka tygodni w domu i na licznych
próbach stara siê jak najlepiej przygotowaæ
do tego wyj¹tkowego w naszej spo³ecznoœci
wydarzenia.

Ks. Edward Brzana

Na zdjêciach sceny z Misterium Mêki Pañskiej w wykonaniu
gimnazjalistów z Czarnej Sêdziszowskiej.

Fot. Arch. GM Czarna Sêdz. (4)



1 4

Nr 4 (113) 15 maja 2006 r.

1 4

Ryszard Wszo³ek jest obecnie kate-
chet¹ w Zespole Szkó³ im. ks. dr. Jana
Zwierza w Ropczycach. ¯onaty, ma
czworo dzieci, mieszka w Górze Rop-
czyckiej.

PM.: Czy móg³by Pan powiedzieæ coœ o
sobie?

RW.: Urodzi³em siê 26.01.1960 r. Obec-
nie mieszkam w Górze Ropczyckiej, jestem
absolwentem Wydzia³u Teologicznego Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz
Instytutu Ekumenicznego na
tym¿e uniwersytecie. Katechizu-
jê, wychowujê czwórkê dzieci,
staram siê byæ u¿yteczny dla lo-
kalnego œrodowiska i w ten spo-
sób realizowaæ swoje powo³anie
¿yciowe.

PM.: Czy móg³bym siê dowie-
dzieæ, kiedy po raz pierwszy ze-
tkn¹³ siê Pan z Ruchem Œwiat³o-
¯ycie?

RW.: Po raz pierwszy z ru-
chem oazowym mia³em kontakt
w szkole œredniej w latach 1975-
80, kiedy to by³em uczniem
Technikum Elektronicznego w
Rzeszowie. W tym czasie na pa-
rafiê w Górze Ropczyckiej przyby³ nowy
kap³an – neoprezbiter o gor¹cym sercu, ks.
Janusz Dylowicz i zacz¹³ organizowaæ gru-
pê apostolsk¹. Najpierw sk³ada³a siê ona z
dziewczyn bêd¹cych w ósmej klasie szko³y
podstawowej i ze szkó³ œrednich, oraz kilku
ch³opców, do których i ja do³¹czy³em. Ks.
Janusz by³ wspania³ym kap³anem i nigdy go
nie zapomnê. Mia³ dla nas czas. Wydawa³o
siê nam, ¿e jesteœmy dla niego najwa¿niejsi.
Spotkania odbywa³y siê raz w tygodniu, w
salce katechetycznej, ale te¿ wiele godzin
spêdziliœmy w jego pokoju, który by³ zawsze
dla nas otwarty. To on zapali³ we mnie du-
cha apostolskiego. Animatorem naszej
grupki apostolskiej by³a Bernadetta Miœ z
Zagorzyc, wspania³a dziewczyna, obecnie
siostra zakonna pracuj¹ca na Jasnej Górze
w Czêstochowie.

PM.: Przepraszam, a co z oaz¹?
RW.: Pod zdaniu matury w 1980r. wyje-

cha³em do Kroœcienka, do centrum Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, gdzie mieszka³ ks. Franciszek
Blachnicki. By³em zaanga¿owany w Diako-
ni Œrodków Przekazu w skrócie DSP i prze-
bywa³em tam przez rok. Po roku przenio-
s³em siê do Oœrodka Oazowego w Lublinie
na S³awinku, gdzie próbowaliœmy ¿ycia
wspólnotowego. Oœrodkiem tym opiekowa³
siê Ks. Wojciech Danielski, profesor liturgi-
ki na KUL-u, wierny przyjaciel Ks. Francisz-
ka Blachnickiego i póŸniejszy jego nastêp-
ca.

Rok spêdzony na Kopiej Górce w Kro-
œcienku by³ najpiêkniejszym rokiem w moim
¿yciu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³aœciwie Ruch
Œwiat³o-¯ycie w diecezji tarnowskiej nie ist-
nia³ w czystej postaci. Ksi¹dz biskup ordyna-
riusz Jerzy Ablewicz stara³ siê rozwijaæ alter-
natywny do Ruchu Œwiat³o-¯ycie Ruch Apo-
stolski, organizuj¹c w czasie wakacyjnym tzw.
„Wakacje z Bogiem”. Ja pozosta³em wierny
charyzmatowi Ruchu Œwiat³o-¯ycie.

PM.: Czy móg³by Pan powiedzieæ, na

czym polega³a pana praca w DSP?
RW.: Drukowa³em na powielaczu lekcjo-

narze, przewodniki oazowe, œpiewniki. Na-
grywa³em kasety z wypowiedziami ks. Blach-
nickiego na magnetofonach. Œmiem twier-
dziæ, ¿e byliœmy w tym dobrzy. Dysponowali-
œmy sprzêtem, który ks. Blachnicki czêsto
uzyskiwa³ z oœrodków duszpasterskich z za-
chodniej Europy. W 1980 roku wraz Ks. Fran-
ciszkiem pojechaliœmy na Wybrze¿e do Trój-
miasta. Tam Ojciec Franciszek g³osi³ reko-
lekcje dla strajkuj¹cych stoczniowców. Tre-

œci g³oszonych kazañ by³y przez nas nagry-
wane i kopiowane tak, ¿e wychodz¹cy z ko-
œcio³a mogli kupiæ kasety magnetofonowe z
dopiero co us³yszanymi kazaniami. Nasze
dwie kopiarki by³y w stanie przekopiowaæ 6
kaset w ci¹gu dwóch minut. W ten sposób
rozchodzi³y siê treœci g³oszonych konferen-
cji.

PM.: Jak zapamiêta³ Pan ks. Blachnic-
kiego?

RW.: By³ to cz³owiek olbrzymich wizji,
charyzmatu, widzia³ wszystko. Niestrudzo-
ny S³uga Bo¿y. Przy nim ka¿dy czu³ siê bez-
pieczny, bo byliœmy przeœwiadczeni, ¿e Bóg
by³ z nim. Codziennie g³osi³ homiliê, dobrze
przygotowan¹, nawet, jeœli na Eucharystii
by³o tylko kilka osób. Po godzinie 22. mo¿-
na go by³o zastaæ w kaplicy Chrystusa – S³u-
gi, d³ugo modl¹cego siê przed Najœwiêtszym
Sakramentem. Powo³a³ „Uniê Kap³anów

Chrystusa S³ugi”, opracowa³ formy rekolek-
cji dla wszystkich stanów. Czêsto mawia³:
„Wystarczy ludzi ze sob¹ spotkaæ w imiê Je-
zusa a Duch Œw. zrobi resztê. Do tego po-
trzebne s¹ dobre formy, którym wiernoœæ
zaowocuje w owoce Ducha”. By³ cz³owie-
kiem, który szed³ do przodu tak, ¿e czêsto
„Ruch” nie nad¹¿a³ za nim, dzia³a³ na sze-
rok¹ skalê: w listopadzie 1981r. za³o¿y³ pi-
smo „Prawda Krzy¿ Wyzwolenie”. By³ zapa-
trzony w Niepokalan¹, Œw. M.M. Kolbe i Jana
Paw³a II, który by³ dla niego najwiêkszym
autorytetem.

PM.: Wspomnia³ Pan o swojej bytno-
œci w Kroœcienku. Proszê podaæ wiêcej
szczegó³ów o latach 1980-81.

RW.: Trzeba pamiêtaæ, jakie to by³y cza-
sy, ¿e by³ to okres rz¹dów komunistów, z
za³o¿enia wrogich religii, a tym bardziej
wszelkim ruchom m³odzie¿owym, zabiera-
j¹cym partii PZPR „rz¹d dusz”. Jak wspo-
mina³em, nale¿a³em do grupy apostolskiej
w Górze Ropczyckiej, z Ruchem Œwiat³o-
¯ycie skontaktowa³ mnie pan Stanis³aw
Wiktor, który studiowa³ wczeœniej na AGH
w Krakowie, uczestniczy³ w tamtejszym ¿yciu
opozycji, np. dzia³a³ w Ruchu M³odej Pol-
ski. Skontaktowa³ mnie ze swoj¹ kole¿ank¹
ze studiów w Krakowie o imieniu Iwona,

do której zawióz³ mnie poci¹giem i pozo-
stawi³ na 8-godzinn¹ rozmowê. To ona wy-
jaœnia³a mi: czym jest Oaza, kim jest Ojciec
Blachnicki, Odnowa w Duchu Œw., przyjê-
cie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
Ona te¿ zaproponowa³a mi rekolekcje oa-
zowe w Ryniasie ko³o Poronina ze wspól-
not¹ studentów krakowskich, dzia³aj¹c¹ przy
parafii ksiê¿y Redemptorystów na Górce w
Krakowie. Moderatorem na pierwszej mo-
jej oazie by³ ks. Jan Mikrut, znany obecnie z
Radia Maryja. By³ to rok 1980. Tak zafascy-
nowa³y mnie te rekolekcje, ¿e zaraz po ich
zakoñczeniu pojecha³em na kolejn¹ 15-
dniow¹ Oazê Animatorów Wielkiej Ewan-
gelizacji. Tam spotka³em siê z przedstawi-
cielami innych wyznañ chrzeœcijañskich, któ-
rych zaprosi³ Ojciec Blachnicki i którzy ra-
zem z nami uczestniczyli w tych rekolek-
cjach. Wtedy zarazi³em siê ekumenizmem,
co póŸniej zaowocowa³o studiami w Insty-
tucie Ekumenicznym na KUL-u. Po tych
rekolekcjach szuka³em swojego powo³ania.
Wówczas uda³o mi siê porozmawiaæ z Oj-
cem Blachnickim, który zaproponowa³ mi
trzydniowe spotkanie w Dursztynie, gdzie
mieliœmy wspólnie szukaæ dalszej drogi. Wte-
dy to zrodzi³o siê pragnienie s³u¿by w diako-
nii Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Jak wspomina³em,
pracowa³em w DSP z tej racji, i¿ by³em ab-
solwentem Technikum Elektrycznego i zna-
³em siê na sprzêcie RTV. Nocami trochê
drukowaliœmy na powielaczu. Pracownicy
bezpieki próbowali przeszkadzaæ Ojcu
Blachnickiemu w jego dzia³alnoœci. Polega-
³o to np. na dzia³aniach administracyjnych:
górale wynajmuj¹cy pomieszczenia dla oa-
zowiczów otrzymywali dotkliwe kary pieniê¿-
ne. Nie przyznawano te¿ wêgla na ogrzewa-
nie oœrodka. UB skonfiskowa³ olbrzymi¹ gi-
lotynê do ciêcia druków. Dowiedzieliœmy siê,
¿e wywieŸli j¹ do pustego domu niedaleko
Kroœcienka. Wieczorem w przebraniu gó-
rali na po¿yczonych saniach (by³a zima)

S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki.

Grób ks. Blachnickiego w rodzinnej Komborni. Fot. R. Wszo³ek
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wykradliœmy j¹ z powrotem. Ojciec Blach-
nicki stosowa³ niekonwencjonalne metody
walki z komunistycznym re¿imem: kiedy za-
brak³o wêgla poprosi³ oazowiczów z ca³ej
Polski, by ci przysy³ali do Kroœcienka wêgiel
w kilkukilogramowych paczkach. Urz¹d
pocztowy zosta³ „zasypany” wêglem – by³o
czym paliæ a nastêpnym razem w³adze przy-
zna³y deputat wêglowy w obawie przed
oœmieszeniem. Podobnie by³o z karami za
wynajem mieszkañ dla oazowiczów: cz³on-
kowie Oazy z ca³ej Polski przys³ali 5-z³otowe
przekazy pieniê¿ne na rzecz mandatów.
Du¿a iloœæ drobnych przekazów pieniê¿nych
znowu sparali¿owa³a pracê urzêdu poczto-
wego. By³ to okres, kiedy czêsto brakowa³o
nam jedzenia, ¿yliœmy wy³¹cznie z ja³mu¿ny.
Ja, nie bêd¹c zameldowany w Kroœcienku,
nie mia³em kartek na ¿ywnoœæ. Zameldowa-
ny by³em u rodziców w Górze Ropczyckiej,
ale rodzicie nie wiedzieli nawet dok³adnie
gdzie jestem. Takie by³y wymogi bezpieczeñ-
stwa. Mo¿liwoœæ wspó³pracy i przyjaŸni z ksiê-
dzem Blachnickim wycisnê³y niezatarty œlad
w mojej osobowoœci. By³ to cz³owiek, który
wyprzedza³ swoj¹ epokê.

PM.: Po roku Pan opuœci³ Kroœcienko...
RW.: Tak, po roku zrodzi³a siê we mnie

chêæ studiów teologicznych na KUL-u, co
zaakceptowa³ Ojciec Blachnicki. Tam, w
oœmioosobowej grupie, planowaliœmy stwo-
rzyæ wspólnotê Domu Filipiñskiego. Mia³ to
byæ zal¹¿ek Mêskiej Diakonii Sta³ej. Regu-
larnie przyje¿d¿ali do nas Filipini ze wspól-
noty w Radomiu i wszystko by³o na dobrej
drodze. Niestety, stan wojenny pokrzy¿owa³
nasze plany. Tak wiêc w 1981r zacz¹³em stu-
dia na KUL- u. W grudniu organizowaliœmy
rekolekcje dla strajkuj¹cych studentów. Ks.
Blachnicki na KUL-u a ja z kolegami na
UMCS-e. W czwartek, 10. grudnia 1981r.,
spotkaliœmy siê wszyscy razem, by podsumo-

waæ rekolekcje studenckie. Ojciec wyje¿d¿a³
do Europy Zachodniej i chcia³ o tym powie-
dzieæ w radiu „Wolna Europa”. W nocy, z
soboty na niedzielê 13. grudnia, wprowa-
dzono w Polsce stan wojenny, który zasta³
Ojca Blachnickiego w Niemczech.

W listopadzie 1981 r., z inicjatywy Ojca
Blachnickiego, zosta³ powo³any ruch spo-
³eczny o charakterze partii chrzeœcijañsko-
spo³ecznej. Tezy programowe zawarte w
piœmie „Prawda Krzy¿ Wyzwolenie” s¹ dla
mnie do dzisiaj odpowiedzi¹ na wyzwania
tamtego czasu. Ksi¹dz Blachnicki ¿ywo in-
teresowa³ siê myœl¹ chrzeœcijañsko-demo-
kratyczn¹, czyta³ publikacje w jêzyku nie-
mieckim. Pamiêtam to jak dziœ, kiedy przy-
wióz³ z pierwszego pobytu za granic¹, w
1980r., opas³¹ ksi¹¿kê pt. „Nomenklatura”.
Wg. niego ksi¹¿ka najlepiej opisywa³a me-
chanizm re¿imu komunistycznego w Pol-
sce. Dla jego koncepcji walki o niepodle-
g³oœæ Polski wa¿n¹ by³a broszura „Rewolu-
cja bez rewolucji” Leszka Moczulskiego
(egzemplarz tej publikacji otrzymany od
Jana Flisaka przekaza³em ksiêdzu Blachnic-
kiemu w czasie naszej podró¿y do Gdañ-
ska jesieni¹ 1980 roku). Po przeczytaniu
jej powiedzia³: „to jest dobre”. Na uchodŸ-
stwie w Carlsbergu zorganizowa³ oœrodek
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Informacja o jego
œmierci w roku 1987r wstrz¹snê³a nami.
Moim pragnieniem by³o nawiedzenie jego
grobu. Pojecha³em tam autostopem. Po
pokonaniu biurokratycznych barier (pasz-
port, wiza itp.) razem z kole¿ank¹ z Ruchu
pod¹¿yliœmy przez Berlin Wschodni i do-
tarliœmy do Carlsbergu w RFN. Tam pomo-
dliliœmy siê nad skromn¹ mogi³¹ wielkiego
cz³owieka. Po odzyskaniu niepodleg³oœci
Ojciec Franciszek Blachnicki wróci³ do
Kroœcienka, by spocz¹æ w krypcie koœcio³a
parafialnego.

PM.: Czy móg³by Pan powiedzieæ jed-
nym zdaniem coœ na temat nastêpcy ks.
Blachnickiego?

RW.: „Blachnicki widzia³ las, a Danielski
widzia³ drzewa”. Ksi¹dz Wojciech zauwa¿y³
równie¿ mnie, jako jedno z tych drzew. By³
dla mnie jak ojciec. By³ moim spowiednikiem.
Co dwa tygodnie spotykaliœmy siê na „œwiê-
tym s³uchaniu” – tak nazywa³ spowiedŸ. Nie-
stety, tak¿e on wkrótce równie¿ odszed³ do
wiecznoœci. Zachorowa³ na czerniaka skóry.
Ostatni raz spowiada³ mnie w kaplicy szpital-
nej na wydziale onkologicznym w Lublinie.
Nie przypuszcza³em, ¿e bêdzie to ostatnia
spowiedŸ – on o tym wiedzia³ i dlatego sam
mi j¹ zaproponowa³, kiedy go odwiedzi³em
w szpitalu. Powiedzia³ mi, ¿e przy koñcu ko-
rytarza jest ma³a kaplica: „idŸ i przygotuj siê!”.
Z ciê¿kim trudem sam do niej dotar³ i tam, w
czasie sakramentu pojednania, przekaza³ mi
swój duchowy testament prosz¹c mnie o
modlitwê i jakieœ pocieszaj¹ce s³owo. Przy-
pomnia³em sobie wtedy zdanie z Pisma Œw. w
jêzyku ³aciñskim, którego kiedyœ nauczy³
mnie, gdy wêdrowaliœmy po Gorcach: „Non
sunt condigne pasionis huius temporis ad futu-
ram gloriam quo revelabitur in nobis”(„Nie s¹
wspó³mierne cierpienia tego czasu do przysz³ej chwa-
³y, która ma siê w nas objawiæ”). Ze ³zami w
oczach podziêkowa³ za te s³owa.

Tych trzech kap³anów: ksi¹dz Janusz
Dylowicz, ksi¹dz Franciszek Blachnicki,
ksi¹dz Wojciech Danielski wywar³o na mnie
najwiêkszy wp³yw, ucz¹c mnie o mi³oœci do
Chrystusa, Koœcio³a i Cz³owieka. Szkoda, ¿e
tak wczeœnie dojrzeli, by odejœæ do Pana.

Rozmawia³ Pawe³ Maræ
9.03.2004 r.

Jest to fragment pracy: „Ruch Œwiat³o-¯ycie w dziejach miesz-
kañców ziemi sêdziszowskiej- zarys”,napisanej przez Paw³a Mar-
cia, Marcina Miga³ê i Grzegorza Drozda, pod redakcj¹ prof. Jana
Flisaka. Praca powsta³a na konkurs zorganizowany przez IPN Od-
dzia³ Rzeszów „Ocaliæ od zapomnienia”

30 marca 2006 r. by³ niezwyk³ym dniem
dla uczniów Szko³y Podstawowej im. Jana
Paw³a II w Zagorzycach Górnych. Na zapro-
szenie p. dyrektor El¿biety Koziara do szko³y
przybyli goœcie z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie. Byli to: Komisarz Walde-

mar Pieniowski specjalista Ruchu Drogowe-
go Komendy Wojewódzkiej, pan Adam Ba-
³ut sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeñ-
stwa Ruchu Drogowego oraz Komisarz Piotr
Kluz przedstawiciel Zespo³u Prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Policjanci w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹
akcjê wychowawcz¹ „Ca³a Polska czyta dzie-
ciom”, która w naszej szkole realizowana jest
pod has³em „Kwadrans z ksi¹¿k¹”. Jednym
ze sposobów realizacji tego zadania jest za-
praszanie osób reprezentuj¹cych ró¿ne in-
stytucje w celu spotkania z dzieæmi i zapre-
zentowania piêknej interpretacji tekstów li-
teratury dzieciêcej. Tym razem dzieci wy-
s³ucha³y „Legendy o Janosiku” czytanej przez

Komisarza Piotra Kluza.
Nie by³ to jednak jedyny cel tej niezwy-

k³ej wizyty.
Spotkanie z uczniami dotyczy³o równie¿

dzia³añ prewencyjnych maj¹cych na celu
ochronê dzieci i m³odzie¿y przed zgubnymi
skutkami zachowañ niebezpiecznych w ruchu
drogowym, a tak¿e pomoc w przygotowaniu
uczniów do egzaminu na kartê rowerow¹. W
spotkaniu z Policj¹ uczestniczy³y dzieci z
wszystkich klas. Uczniowie z du¿ym zaintere-
sowaniem obejrzeli dwa filmy. Pierwszy z nich,
„Pamiêtaj, masz tylko jedno ¿ycie”, dotyczy³

zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowa-
nia siê na drodze. Drugi, zatytu³owany „Le-
piej widoczni, widocznie lepsi” uczy³ dzieci,
jak stosowaæ elementy odblaskowe na drodze
i w przekonuj¹cy sposób ukazywa³ przewagê
bezpieczeñstwa osób u¿ywaj¹cych elementów
odblaskowych w warunkach z³ej widocznoœci
nad tymi, którzy ich nie posiadaj¹. Po obej-
rzeniu filmów policjanci zorganizowali quiz z
nagrodami. Okaza³o siê, ¿e dzieci bardzo
uwa¿nie obejrza³y filmy i s³ucha³y objaœnieñ
policjantów, gdy¿ chêtnie i prawid³owo od-
powiada³y na zadawane pytania. Ogromn¹
atrakcj¹ spotkania by³a ¿ywa maskotka – pod-
karpacki miœ przebrany w mundur policjan-
ta, który rozdawa³ dzieciom nagrody. Dla
utrwalenia zdobytej wiedzy oraz u³atwienia na-
uczycielom dalszej pracy z uczniami w zakre-
sie bezpieczeñstwa goœcie przekazali dla szko-
³y pakiet materia³ów edukacyjnych.

Atrakcyjnie przekazana wiedza z pew-
noœci¹ przyczyni siê do lepszego zrozumie-
nia zasad zachowania bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym i bêdzie owocowaæ rozwa¿-
nym postêpowaniem w miejscach i sytu-
acjach niebezpiecznych.

To spotkanie z goœæmi z Policji na d³ugo
pozostanie w pamiêci uczniów.

Grzegorz Batory
(Wykorzystano materia³y archiwalne KWP w Rzeszowie)

Podkarpacki miœ, przebrany w mundur policjanta, rozdawa³
dzieciom nagrody. Fot. Arch. SP Zagorzyce Grn.
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Niemieckie gimnazjum nie jest dos³ow-
nym odpowiednikiem naszego polskiego
trzyletniego gimnazjum. Uczniowie id¹ do
szko³y w wieku 6 lat, nastêpnie, po 4 latach
szko³y podstawowej, ci, którzy osi¹gaj¹ naj-
lepsze wyniki kierowani s¹ w³aœnie do gim-

nazjum, które trwa od klasy pi¹-
tej do trzynastej (obecnie pla-
nuje siê skrócenie tego cyklu na-
uczania do klas 12 – uczeñ zda-
wa³by maturê w wieku 18 lat).

Pozostali absolwenci szko³y
podstawowej mog¹ kontynu-
owaæ naukê w Realschule (zakoñ-
czon¹ egzaminem Realschulab-
schluss i daj¹c¹ mo¿liwoœæ studio-
wania na niektórych wy¿szych uczelniach lub
dla wybitnie zdolnych daj¹c¹ mo¿liwoœæ
przejœcia do gimnazjum i kontynuowania tam
nauki, zakoñczonej matur¹). S³abi ucznio-
wie, którzy nie trafi¹ ani do Gimnazjum, ani
do Realschule, kontynuuj¹ naukê w Haupt-
schule, która trwa do 16 roku ¿ycia.

W niemieckim gimnazjum uczniowie klas
V-X nauczani s¹ w podobny sposób jak w pol-
skich szko³ach: maj¹ zeszyty, ksi¹¿ki, s¹ regu-
larnie odpytywani, przygotowuj¹ du¿e iloœci
zadañ domowych. Podrêczniki s¹ w³asnoœci¹
szko³y, uczniowie wypo¿yczaj¹ je na rok za sym-
boliczn¹ op³at¹. Uczniowie klas XI, XII i XIII
(16-19 lat) traktowani s¹ w sposób bardziej
indywidualny, doros³y. Du¿¹ rolê w ich przy-
gotowaniu do matury odgrywa œwiadomoœæ,
i¿ to w³aœnie szko³a mo¿e najlepiej pomóc im
przygotowaæ siê do tego egzaminu, który jest
przepustk¹ do doros³ego œwiata.

Bawaria to region katolicki. W ka¿dej
sali wisi krzy¿ obok tablicy. Zajêcia religii
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu, a pro-
wadz¹ je wy³¹cznie osoby œwieckie, czêsto
nauczyciele jêzyka niemieckiego, historii.

Lekcje rozpoczynaj¹ siê zawsze o godzi-
nie 8.00, najczêœciej modlitw¹, np. na lekcji j.
angielskiego po angielsku, na j. francuskim
po francusku. Po dwóch lekcjach, o godz.
9.30. nastêpuje przerwa 15-min., nastêpna po
lekcji 3 i 4 , a po lekcji 5 i 6 uczniowie koñcz¹
naukê. Wracaj¹ wówczas szkolnymi autobu-
sami, rowerami lub skuterami do domów na
obiad. Po po³udniu czas wolny spêdzaj¹ na
zajêciach sportowych w szkole lub klubach
sportowych na terenie miasta. Maturzyœci
maj¹ jeden raz w tygodniu dodatkowe kon-
sultacje po po³udniu, na które chêtnie przy-

chodz¹, z w³asnej inicjatywy zak³adaj¹c, i¿ jest
to szansa na przygotowanie siê do matury i
przynosi lepsze efekty ni¿ indywidualna na-
uka w domu. Uczniowie klasy XI, XII i XIII
nie prowadz¹ zeszytów do konkretnych
przedmiotów, lecz jeden du¿y segregator, w

którym gromadz¹ ró¿ne materia³y, kserówki
z poszczególnych przedmiotów. Nie podle-
ga on ocenie, podobnie jak zadania domo-
we czy te¿ aktywnoœæ uczniów na lekcji. To
sprawa ucznia, czy chce aktywnie uczestni-
czyæ w lekcji, czy nie. Ocenie podlega przy-
gotowanie do lekcji, jednak¿e uczniowie od-
pytywani s¹ bardzo rzadko. Podstawê ich oce-
ny semestralnej lub rocznej stanowi¹ wyniki
tzw. Schularbeiten (zadañ klasowych). Z ka¿-
dego przedmiotu odbywaj¹ siê po dwa zada-
nia klasowe w semestrze, a ich termin jest
ustalany z uczniami na pocz¹tku semestru i
wpisywany w specjalnym grafiku danej klasy.
Uczeñ posiadaj¹cy jedn¹ niedostateczn¹
ocenê na koniec roku lub wszystkie pozy-
tywne, ale w tym dwie dopuszczaj¹ce, nie jest
promowany do nastêpnej klasy.

Klasy nie maj¹ dzienników lekcyjnych, s¹
natomiast zeszyty nieobecnoœci, w których
odnotowuje siê opuszczone godziny. Je¿eli
uczeñ jest nieobecny w szkole, to ju¿ na lek-
cji pierwszej jego prawni opiekunowie (lub
sam uczeñ, jeœli jest pe³noletni) musz¹ infor-
mowaæ telefonicznie o przyczynie i przewi-
dywanym czasie absencji, a po powrocie do
szko³y przed³o¿yæ zaœwiadczenie od lekarza.
Du¿a iloœæ nieobecnoœci mo¿e byæ te¿ przy-
czyn¹ powtarzania tej samej klasy. Niekiedy
ju¿ po wynikach w semestrze zimowym po-
dejmuje siê decyzjê czy uczeñ mo¿e byæ pro-
mowany do klasy nastêpnej czy te¿ nie.

Uczniowie od szesnastego roku ¿ycia
mog¹ paliæ papierosy, równie¿ na terenie
szko³y, w wyznaczonych do tego k¹cikach
palacza (Raucherecke). Od 16 roku ¿ycia rów-
nie¿ mog¹ piæ piwo (inne rodzaje alkoholu
od pe³noletnioœci), jednak nie na terenie

szko³y. Prawo jazdy m³odzie¿ mo¿e posia-
daæ od 17 roku ¿ycia.

Przygotowanie do matury rozpoczyna siê
ju¿ w klasie XI, gdy uczniowie dzieleni s¹ na
grupy miêdzyoddzia³owe, w zale¿noœci od
deklarowanych przedmiotów do matury oraz
poziomu (podstawowy, rozszerzony).

W klasie maturalnej (luty, marzec)
uczniowie pisz¹ samodzieln¹ pracê z jêzyka
niemieckiego (Facharbeit), która oceniana
jest przez nauczyciela ucz¹cego, a potem
weryfikowana przez innego germanistê.
Nastêpnie uczniowie zdaj¹ egzamin ustny
na temat napisanej pracy, i dopiero wtedy

ustala siê za ni¹ ocenê. Jest ona jed-
nym z warunków dopuszczenia do
matury. Pozosta³e to frekwencja
oraz oceny cz¹stkowe z poszczegól-
nych przedmiotów.

Ka¿dy uczeñ musi wybraæ do
matury cztery ró¿ne przedmioty, z
czego 3 pisemnie i 1 ustnie, obo-
wi¹zkowo 2 przedmioty na pozio-
mie podstawowym (Grundkurs) i 2
przedmioty na poziomie rozszerzo-
nym (Leistungskurs). Np. jeœli uczeñ
wybierze przedmioty humanistycz-
ne, np. jêzyk niemiecki oraz histo-
riê na poziomie rozszerzonym,
musi dobraæ jeszcze jêzyk obcy oraz
jakiœ przedmiot œcis³y, np. matema-

tykê, fizykê itp., poniewa¿ matura dokumen-
tuje ogólne wykszta³cenie.

Pobyt w Ratyzbonie by³ dla mnie cieka-
wym doœwiadczeniem zawodowym, ale i
¿yciowym. Wiele spostrze¿eñ prowadzi do
refleksji, ¿e system naszego szkolnictwa nie
jest z³y. Uczniowie nasi, niestety, nie potrafi¹
czy te¿ nie chc¹ wykorzystaæ szansy, jak¹ daje
pobyt w szkole. Jest to ostatni moment takiej
opieki i troski o ich dobre wykszta³cenie ze
strony ucz¹cych. Dopiero rzuceni na g³êbok¹
wodê, podczas studiów, prze¿ywaj¹ rozcza-
rowanie i z perspektywy czasu zdaj¹ sobie
sprawê z szansy, jak¹ daje szko³a œrednia.

Podoba mi siê, ¿e doros³oœæ uczniów w nie-
mieckiej szkole to nie tylko prawo do palarni
na terenie szko³y, ale przede wszystkim powa¿-
ne i dojrza³e podejœcie do nauki na zajêciach.

Ciekawym i skutecznym pomys³em jest
opisywane przeze mnie przeciwdzia³anie
du¿ej absencji w szkole, co uczy rzetelnoœci
i powa¿nego podejœcia do swoich obowi¹z-
ków, tak¿e w przysz³oœci. Bardzo wielk¹
szans¹ dla uczniów jest wymiana jêzykowa, z
której mog¹ swobodnie korzystaæ, co daje
wspania³e efekty w nauce jêzyków obcych
oraz uczy tolerancji i szerszego spojrzenia
na œwiat i jego problemy.

Poza tym uczniowie nasi i niemieccy nie
ró¿ni¹ siê tak bardzo od siebie stylem ¿ycia
czy te¿ zainteresowaniami i m³odzi Polacy
nie powinni mieæ ¿adnych kompleksów.

Z perspektywy nauczyciela ¿yczy³abym
sobie takiej szko³y, która jest zdecydowanie
mniej stresuj¹ca i nie tak zbiurokratyzowa-
na, a praca w niej jest doceniana i godziwie
wynagradzana.

Aldona Homa

WWWWW dniach 4.03.-24.03.2006 dziêki stypendium uzyskanemu od Minidniach 4.03.-24.03.2006 dziêki stypendium uzyskanemu od Minidniach 4.03.-24.03.2006 dziêki stypendium uzyskanemu od Minidniach 4.03.-24.03.2006 dziêki stypendium uzyskanemu od Minidniach 4.03.-24.03.2006 dziêki stypendium uzyskanemu od Mini
sterstwa Edukacji Bawarii / RFN (Bayerisches Staatsministerium fürsterstwa Edukacji Bawarii / RFN (Bayerisches Staatsministerium fürsterstwa Edukacji Bawarii / RFN (Bayerisches Staatsministerium fürsterstwa Edukacji Bawarii / RFN (Bayerisches Staatsministerium fürsterstwa Edukacji Bawarii / RFN (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus) oraz wsparciu Centralnego O�rodka Dosko-Unterricht und Kultus) oraz wsparciu Centralnego O�rodka Dosko-Unterricht und Kultus) oraz wsparciu Centralnego O�rodka Dosko-Unterricht und Kultus) oraz wsparciu Centralnego O�rodka Dosko-Unterricht und Kultus) oraz wsparciu Centralnego O�rodka Dosko-

nalenia Nauczycieli w Warszawie mia³am mo¿liwo�æ odbyæ sta¿ hospitacyj-nalenia Nauczycieli w Warszawie mia³am mo¿liwo�æ odbyæ sta¿ hospitacyj-nalenia Nauczycieli w Warszawie mia³am mo¿liwo�æ odbyæ sta¿ hospitacyj-nalenia Nauczycieli w Warszawie mia³am mo¿liwo�æ odbyæ sta¿ hospitacyj-nalenia Nauczycieli w Warszawie mia³am mo¿liwo�æ odbyæ sta¿ hospitacyj-
ny w bawarskim gimnazjum w Ratyzbonie. W ramach tego sta¿u prowadzi-ny w bawarskim gimnazjum w Ratyzbonie. W ramach tego sta¿u prowadzi-ny w bawarskim gimnazjum w Ratyzbonie. W ramach tego sta¿u prowadzi-ny w bawarskim gimnazjum w Ratyzbonie. W ramach tego sta¿u prowadzi-ny w bawarskim gimnazjum w Ratyzbonie. W ramach tego sta¿u prowadzi-
³am lekcje jêzyka niemieckiego, jak równie¿ hospitowa³am lekcje j. niemiec-³am lekcje jêzyka niemieckiego, jak równie¿ hospitowa³am lekcje j. niemiec-³am lekcje jêzyka niemieckiego, jak równie¿ hospitowa³am lekcje j. niemiec-³am lekcje jêzyka niemieckiego, jak równie¿ hospitowa³am lekcje j. niemiec-³am lekcje jêzyka niemieckiego, jak równie¿ hospitowa³am lekcje j. niemiec-
kiego, j. angielskiego i innych przedmiotów jak matematyka, biologia, ³aci-kiego, j. angielskiego i innych przedmiotów jak matematyka, biologia, ³aci-kiego, j. angielskiego i innych przedmiotów jak matematyka, biologia, ³aci-kiego, j. angielskiego i innych przedmiotów jak matematyka, biologia, ³aci-kiego, j. angielskiego i innych przedmiotów jak matematyka, biologia, ³aci-
na, wychowanie fizyczne, itd.na, wychowanie fizyczne, itd.na, wychowanie fizyczne, itd.na, wychowanie fizyczne, itd.na, wychowanie fizyczne, itd.

Uczniowie polscy i niemieccy nie ró¿ni¹ siê zbytnio od siebie. Fot. Autorka
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Goœci powita³a i sejmik otworzy³a pani
wicedyrektor szko³y mgr Halina Szela, któ-
ra na wstêpie przybli¿y³a uczestnikom tema-
tykê spotkania.

Szko³y ponadgimnazjalne reprezento-
wa³y: pani mgr Bo¿ena Piekarska nauczy-
cielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ta-
deusza Koœciuszki w Ropczycach oraz pani
mgr Sabina Kolbusz nauczycielka Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p. wraz z przedsta-
wicielami m³odzie¿y. W sejmiku wziê³a rów-
nie¿ udzia³ m³odzie¿ naszej szko³y.

Po s³owie wprowadzaj¹cym uczniowie
prezentowali wybrane zagadnienia dotycz¹-
ce fluorowcopochodnych wêglowodorów,

które maj¹ szerokie zastosowanie w ró¿nych
dziedzinach nauki min: medycynie, rolnic-
twie, produkcji tworzyw sztucznych, a nie-
które z nich np. freony s¹ odpowiedzialne za
powstawanie dziury ozonowej. Uczestnicy
sejmiku mogli tak¿e dowiedzieæ siê o szkodli-
woœci dzia³ania tych zwi¹zków na zdrowie
cz³owieka na przyk³adzie dioksyn, o których
zgubnym dzia³aniu ostatnio coraz wiêcej siê
pisze w prasie popularnonaukowej. Ka¿dy z
prelegentów ilustrowa³ przekazywane treœci
odpowiednimi foliogramami lub planszami
tematycznymi, a ponadto oprawê artystyczn¹
wystêpów uczniowskich stanowi³y piosenki
ekologiczne. Na podsumowanie przygotowa-
no prezentacjê multimedialn¹.

Ju¿ siódmy raz m³odzie¿ za-
interesowana muzyk¹, lubi¹ca
œpiewaæ mia³a mo¿liwoœæ przed-
stawiæ w³asne interpretacje pio-
senek w trzech kategoriach jê-
zykowych (j. angielskiego, j. nie-
mieckiego, j. rosyjskiego). W
bie¿¹cym roku festiwal odby³ siê
4 kwietnia 2006r. w Centrum
Kultury w Ropczycach.

Ka¿da szko³a ponadgimna-
zjalna mia³a prawo wystawiæ 6
grup wykonawców. W zdecydo-
wanej wiêkszoœci wszyscy z tej
mo¿liwoœci skorzystali, w efek-
cie w konkursie wyst¹pi³o 28 wykonawców.

W bie¿¹cym roku za organizacjê tej im-
prezy odpowiada³o Centrum Kultury w Rop-
czycach i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks.
Piotra skargi w Sêdziszowie M³p.

Dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach
p. Jan Domagalski, rozpoczynaj¹c imprezê po-
wita³ serdecznie zaproszonych goœci, wyko-
nawców i organizatorów. Przedstawi³ profe-
sjonalne jury, które pracowa³o w sk³adzie:
- Józef Barlik – Dyrektor Szko³y Muzycznej

w Sêdziszowie M³p. – przewodnicz¹cy jury
- Agnieszka Gwi¿d¿-Szpara – nauczyciel j.

niemieckiego z Gimnazjum w Zagorzy-
cach Górnych

- Anna Laska – nauczyciel j. angielskiego z
Gimnazjum nr 1 w Ropczycach

- Ma³gorzata Szczêch – nauczyciel j. angiel-
skiego z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

- Agata D¹browska-Homa – nauczyciel j. nie-
mieckiego z Gimnazjum nr.2 w Ropczycach

- Krystyna Kozdroñ – nauczyciel j. rosyj-
skiego z Wojewódzkiej Biblioteki Pedago-
gicznej filia w Sêdziszowie M³p.

- Agnieszka Weso³owska – nauczyciel j. ro-

syjskiego z Gimnazjum w Iwierzycach
- Stanis³aw Waœko – nauczyciel muzyki z

Gimnazjum w Ma³ej
- Ryszard Ochab – muzyk z Centrum Kul-

tury w Ropczycach
- Teresa Kiepiel – g³ówny instruktor z Cen-

trum Kultury w Ropczycach – sekretarz jury
Konkurs prowadzi³y uczennice Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sê-
dziszowie M³p. – Karolina Kazimierska i Te-
resa Piêta.

Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody
(sprzêt turystyczny, ksi¹¿ki, przybory do pisa-
nia), które wraz z wicedyrektor LO w Sêdzi-
szowie M³p. p. Halin¹ Szel¹ wrêcza³ g³ówny
sponsor konkursu – Starosta Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego p. Wies³aw Rygiel.

Imprezê sponsorowali tak¿e:
- WOPROL – Przedsiêbiorstwo Produkcyj-

no-Us³ugowo-Handlowe p. Jerzego Wor-
ka z Wiercan

- Firma ¯ELAZNY Sp. zoo p.p. Artura £ysz-
czaka i Krzysztofa Jaworka z Sêdziszowa M³p.

- Przedsiêbiorstwo Handlowe MARYSIA p.
Renaty Krajewskiej z Sêdziszowa M³p.

- Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
Handlowe p. Stanis³awa Rymu-
ta z Sêdziszowa M³p.

Wyniki konkursu przedsta-
wiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Kategoria jêzyka angielskiego
I miejsce – Kinga S¹siadek z LO

w Ropczycach i Justyna Paœ-
ko z zespo³em (£.Biziuk,
W.Markowicz, T.Wenc,
D.Dar³ak) – tak¿e z LO w
Ropczycach

II miejsce – Beata Noga z ZSZ w
Ropczycach i Arletta Mêdry-
ga³ i Edyta Œliwa z LO w Sê-

Zadaniem szko³y jest przygotowywaæ uczniów do nabywania umie-
jêtnoœci jêzykowych i zachêcaæ do wykorzystywania ich w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia. Przygotowanie siê a póŸniej wystêp w przegl¹-
dzie piosenki w obcym jêzyku temu w³aœnie s³u¿y. Dla wykonawców
udzia³ w Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej jest okazj¹ do kszta³to-
wania umiejêtnoœci jêzykowych a tak¿e rozwijania zdolnoœci estrado-
wych. Wszystkim uczestnikom, widzom, organizatorom s³u¿y nawi¹-
zywaniu nowych znajomoœci, przyjaŸni i wspó³pracy miêdzyszkolnej.

Uczennica Karolina Cyzio podczas prezentacji.
Fot. £. Dziurzyñski

Dnia 19 kwietnia 2006r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p. odby³ siê ju¿ po raz pi¹ty sejmik naukowy, który w tym roku
przebiega³ pod has³em ,,Fluorowcopochodne wêglowodorów wokó³ nas”.

Podczas przygotowañ do sejmiku mo¿-
na by³o zauwa¿yæ du¿e zaanga¿owanie
uczniów oraz wzrastaj¹ce zainteresowanie
przedmiotami przyrodniczymi, które cho-
cia¿ trudne, to przy lepszym poznaniu daj¹
du¿o satysfakcji gdy odkrywamy zagadki
natury.

Organizatorzy sejmiku:
mgr Urszula Saj, mgr Anna Maræ

dziszowie M³p.
III miejsce – Adrian £agowski z zespo³em

(K.Drozd, M.Fito³, P.Jakubek, M. Piwo-
war, M.S³owik z ZSZ w Sêdziszowie M³p.

wyró¿nienie – Gabriela Kulig z ZSZ w Rop-
czycach

Kategoria jêzyka niemieckiego
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Edyta Gawron z zespo³em i chór-

kiem (O.Golonka, A.Szczepek, W.Wi¹-
cek) z LO w Ropczycach

III miejsce – nie przyznano
wyró¿nienie – Natalia Cwanek z zespo³em i

chórkiem (J.Romanik, J.Myzia) z LO w
Ropczycach

Kategoria jêzyka rosyjskiego
I miejsce – Mateusz Cieœla z ZSA-T w Rop-

czycach
II miejsce – Marcin Koza, Adrian Kozek i

Pawe³ Wozowicz z LO w Sêdziszowie M³p.
III miejsce – Ma³gorzata Obia³a i Monika

Zagórska z ZSA-T w Ropczycach
Do zobaczenia za rok – z takimi odczu-

ciami wszyscy opuszczali salê konkursow¹.
Halina Szela
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Obchody Dnia Ziemi w Szkole Pod-
stawowej w Bêdziemyœlu s¹ ju¿ wielolet-
ni¹ tradycjê. W tym roku uroczyœcie œwiê-
towano ten dzieñ po raz dwunasty. Z uwa-
gi na to, ¿e dzieñ 22 kwietnia wypada³ w
tym roku w sobotê, szkolna uroczystoœæ
odby³a siê w pi¹tek – 21 kwietnia 2006 r.

W obchodach wziêli udzia³ zaprosze-
ni goœcie: przedstawiciel Urzêdu Miej-
skiego w Sêdziszowie M³p. z wydzia³u
Ochrony Œrodowiska – pan Robert
Ocha³ oraz rodzice.

Impreza zosta³a przygotowana z zasto-
sowaniem metody projektu z zaanga¿o-
waniem ca³ego œrodowiska szkolnego.

Na wstêpie odby³y siê wystêpy
uczniów, którzy zaprezentowali nastêpu-
j¹ce inscenizacje: „Leœny skrzat”, „O czym
mówi¹ drzewa”, „Woda – Ÿród³em ¿ycia”,

Po raz pierwszy Dzieñ Ziemi obcho-
dzony by³ w Stanach Zjednoczonych w
1970 roku. Dwadzieœcia milionów Ame-
rykanów porzuci³o biura i urzêdy wycho-
dz¹c na ulice w tanecznych korowodach.
W 1990 roku Œwiêto Ziemi obchodzone
by³o ju¿ na ca³ym œwiecie. W 140 krajach
w marszach, happeningach i paradach
wziê³o udzia³ ponad 200 milionów osób.
Obchody odby³y siê równie¿ po raz
pierwszy w Warszawie. Ludzie chcieli w
ten sposób wyraziæ protest przeciwko
dalszemu niszczeniu naszego œrodowi-

ska. Gdyby nie my – ludzie, ziemia by³a-
by oaz¹ piêkna i spokoju. Z wielk¹ na-
dziej¹ patrzymy na ekologów i osoby ta-
kie jak m³odzie¿ z Grupy Twórczej „Ani-
mus” z Sêdziszowa, którym zale¿y na tym
aby nasza planeta, nasz kraj, a przede
wszystkim miejsce w którym ¿yjemy by³o
czyste i zdrowe dla wszystkich, a œrodowi-
sko naturalne zachowa³o swoje najpiêk-
niejsze walory.

W pi¹tek 21 kwietnia w MGOK w Sê-
dziszowie Grupa Twórcza „Animus” za-
prezentowa³a trzy krótkie filmy: „Dzikie

W tym roku Dzieñ Ziemi w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu obchodzono ju¿ po raz dwunasty.
Fot. Iwona Maœ (2)

„Zanieczyszczenia
atmosfery” i œpie-
wali piosenki. Na
zakoñczenie czê-
œci artystycznej wy-
st¹pi³ zespó³ ta-
neczny.

W dalszej czê-
œci og³oszono wy-
niki przeprowa-
dzonych wczeœniej
konkursów: foto-
graficznego „Przyroda w obiektywie” i
plastycznego „Jak chroniæ przyrodê” –
dla uczniów klas I-III oraz „Przyroda
oskar¿a” – dla uczniów klas IV-VI.

Cz³onkowie Ko³a Przyrodniczo-Eko-
logicznego przedstawili wyniki ankiet
dla uczniów: „Ochrona Œrodowiska na

co dzieñ” oraz dla
mieszkañców wsi
Bêdziemyœl: „Stan
œrodowiska przy-
rodniczego naszej
miejscowoœci”.

Nastêpnie, w
ramach rywalizacji
klas, odby³ siê
konkurs mody
ekologicznej, pre-
zentacja przygoto-
wanych hase³ o te-
matyce ekologicz-

Karpaty”, „Nie wolno wycinaæ starych
drzew” i „Czystoœæ wody”. Mo¿na by³o rów-
nie¿ obejrzeæ wystawê prac plastycznych
dzieci klas zerowych z przedszkoli nr 1 i
nr 2 w Sêdziszowie, Wolicy Piaskowej i
Górze Ropczyckiej.

Grupa Twórcza „Animus” powsta³a
dwa lata temu. S¹ to m³odzi ludzie, ak-
tywnie dzia³aj¹cy, którzy kieruj¹c siê in-
spiracj¹, tworz¹ przeró¿ne akcje, takie
jak koncerty, wystawy czy te¿ turnieje.
Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci
grupy mo¿na uzyskaæ na stronie inter-
netowej www.frontanimus.prv.pl

£.M.

„…Troszcz siê cz³owieku o zwierzê, o zio³o, o wodê i o powietrze, aby
Ziemia nie zosta³a ich ca³kowicie pozbawiona…”

Œw. Franciszek, przyk. 4

nej i plakatów: „Co mo¿na zrobiæ dla ra-
towania przyrody?”

Uczniowie mieli równie¿ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w konkursie recytatorskim
i przedstawienia interpretacji wierszy o te-
matyce ekologicznej oraz zabawach rucho-
wych np. segregowanie œmieci na czas, rzu-
canie kulkami z papieru do kosza.

Na zakoñczenie imprezy posadzono
na terenie szkolnym 12 drzewek zaku-
pionych z pieniêdzy zebranych na ten
cel przez uczniów oraz sprz¹tano okoli-
ce szko³y.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele szko-
³y uczestniczyli w realizacji projektu z
du¿ym zaanga¿owaniem.

Najwa¿niejszym z osi¹gniêtych celów
podczas obchodów Dnia Ziemi by³o wy-
zwolenie inicjatyw na rzecz œrodowiska
oraz integracja spo³ecznoœci uczniowskiej.

Oprac. Urszula ¯ak
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MGOK w Sêdziszowie Ma³opolskim w dniach szósty i siódmy
kwietnia goœci³ prawie stu m³odych artystów, miêdzy innymi z Rze-
szowa, Mielca, Dêbicy, Strzy¿owa, Nowej Sarzyny czy te¿ £añcuta.
którzy wziêli udzia³ w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.

W pierwszym dniu zaprezentowa³o siê 48 recytatorów. Prawdziwy
maraton recytatorski trwa³ prawie 8 godzin. Jury po przes³uchaniu
wszystkich uczestników do wojewódzkiego fina³u zakwalifikowa³o na-
stêpuj¹ce osoby: Paulina Komenda – MDK Rzeszów; Marta Sroka –
MDK Rzeszów; Piotr Osak – ZS nr 2 Dêbica; Anna Duda – ZSL Le¿ajsk;
Anna Gawle – ZS nr 2 Dêbica; Magdalena Migoñ – DK „Œnie¿ka”;
¯aneta Tomaszewska – WDK Rzeszów; Alicja Zawrzykraj – II LO Mie-
lec; Barbara Banaœ – TP „Phoenix”; Jan Jasiñski – II LO Mielec

W drugim dniu m³odzi artyœci wyst¹pili w trzech kategoriach:
Teatr Jednego Aktora, Wywiedzione ze S³owa i Poezji Œpiewanej. 32
uczestników zaprezentowa³o przygotowane przez siebie ró¿norod-
ne i barwne aran¿acje, w których nie zabrak³o pomys³owoœci i pi-
kanterii. Wystêpy sta³y na dobrym poziomie. Ka¿dy z artystów przed-
stawi³ swoje najlepsze walory zarówno artystyczne jak i wokalne,
natomiast widz móg³ obejrzeæ kawa³ek dobrego teatralnego rze-
mios³a oraz wys³uchaæ ciekawych melodyjnych utworów.

Nominacje do nastêpnego etapu uzyskali:
W Kategorii Poezji Œpiewanej: Ewa Œrodoñ – Strzy¿ów; Artur Bra-

dliñski – Strzy¿ów; Mateusz Nowak – Strzy¿ów; Karolina Stañ-
czuk – II LO Mielec; Edyta Bednarz – ZSL Le¿ajsk.

W kategorii Wywiedzione ze S³owa: Dawid Borciuch – WDK Rzeszów.
W Kategorii Teatru Jednego Aktora: Natalia Zduñ – MDK Rzeszów;

Marta Sroka – MDK Rzeszów; Agnieszka Hajduk – WDK Rzeszów.
£. M.

Gdzie nie spojrzeæ, ³atwo zauwa¿yæ
zmiany w krajobrazie: tu nowy dom,
tam œwie¿y kawa³ek p³otu, ówdzie

g³adki podjazd, a wszystko ozdobione mniej
lub bardziej szczêœliwym projektem ogrod-
niczym i œwie¿ymi nasadzeniami.

Przy drogach, tych g³ównych i tych bocz-
nych, te¿ praca wre i spore topole znikaj¹
jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki i
pewnie s³usznie, bo pyli to to, jak komin nie-
ma³ej huty na Œl¹sku i niejeden berbeæ aler-
gicznym ³zami i siennym katarem siê zalewa,
gdy czas pylenia nastanie.

W szko³ach ruch, bo Dzieñ Ziemi to œwiê-
to edukacyjne i modne, a zatem happenin-
gi, konkursy, apele, akcje itp., itd.

„Alboœmy to jacy tacy …”, jak g³osi zna-
na pieœñ, rzekliœmy sobie i my, przypomina-
j¹c sobie dawno wymyœlony sposób na na-
ukê m³odego pokolenia przez pracê i spo-
sób na rzeczywist¹ dba³oœæ o przyrodê.

Rada w radê i z Nadleœnictwem G³ogów
Ma³opolski w uk³ad partnerski weszliœmy, aby
las wzbogaciæ o posadzone drzewka.

Nadleœnictwo oddelegowa³o do wspó³-
pracy otwartego na nowe doœwiadczenia
m³odego leœniczego p. Jaros³awa, a ten po-
stara³ siê, aby dziatwa ze Szko³y Podstawo-
wej w Wolicy Piaskowej mia³a co robiæ.

Wyruszyliœmy o 8.00 piechot¹ w stronê
odleg³ego o 3 km lasu, a poniewa¿ aura
sprzyja³a naszym poczynaniom, mogliœmy
dla zdrowia cia³a i umys³u rozkoszowaæ siê
piêknem krajobrazu i zastanawiaæ w duchu
sk¹d w okolicznych rowach tyle œmieci.
I wreszcie nasta³ wyczekiwany moment – 10
arów leœnego terenu oddanych w rêce i pod
nogi 61 g³odnych pracy IV, V i VI-klasistów.
Narzekamy niejednokrotnie na lenistwo,
brak umiejêtnoœci pos³ugiwania siê narzê-

siê spor¹ popularnoœci¹, a patrz¹c teraz na
uczestników, nie ma podstaw, by s¹dziæ, ¿e
ich ciê¿ar ideologiczny przygniót³ sadz¹-
cych. Nie nale¿y siê baæ tego co dobre, nie-
zale¿nie od tego kto to wymyœli³.

Po sprawnym zakoñczeniu pracy uczest-
ników akcji czeka³a mi³a niespodzianka –
Nadleœnictwo przygotowa³o poczêstunek –
kie³basa samodzielnie pieczona na ognisku,
ciastka i napoje cieszy³y siê wielk¹ popular-
noœci¹ wœród dzieci i opiekunów.

Powrót nie by³ ju¿ tak raŸny jak droga
do lasu, bo zmêczenie i œwiadomoœæ czeka-
j¹cych zajêæ os³abia³y krok, ale rowy leœne
wype³nione zawilcami umila³y podró¿.

Dyrektor ZS w Wolicy Piaskowej sk³ada
podziêkowanie p. Annie Bondar-Zabiciel i
p. Jaros³awowi Markowi za przygotowanie
wy¿ej opisanej akcji i mi³¹ atmosferê w trak-
cie spotkania. (-)

W eliminacjach powiatowych konkursu poeci i pisarze dzie-
ciom „Cztery pory roku – Wiosna”, który odby³ siê 31 Marca w
sêdziszowskim domu kultury wyst¹pi³o czterdziestu trzech m³odych
wykonawców, grupa wokalna oraz przedstawiono cztery insceniza-
cje. M³odzi artyœci startowali w II kategoriach wiekowych. Pierwsza
to klasy I – III, druga IV – VI.

Na scenie MGOK zrobi³o siê wiêc wiosennie i kolorowo, dziêki
dzieciakom, którzy pokazali nam prawdziwy urok tej jak¿e piêknej
pory roku, zw³aszcza podczas prezentacji barwnych inscenizacji.

Jury, po przes³uchaniu wszystkich m³odych artystów postanowi-
³o do eliminacji rejonowych, które odbêd¹ siê w Rzeszowie zakwa-
lifikowaæ nastêpuj¹ce osoby:

I Grupa wiekowa
W kategorii recytacja: 1. Magdalena Rz¹sa – SP – Gnojnica Dolna,

„ Co siê sta³o wiatrowi” – Halina Szayerowa; 2. Anna Klimek –
SP – Gnojnica Dolna, „ Spacer wiosenny” – Natalia Usenko.

W kategorii piosenka: 1. Izabela Skoczek – SP nr2 w Sêdziszowie
M³p., „Do widzenia panie ba³wanie” – Krystyna Bo¿ek – Gawik;
2. Anna Bajorska – SP nr2 w Sêdziszowie M³p., „Spacer wiosen-
ny” – Natalia Usenko.

W kategorii inscenizacja: 1. Grupa Teatralna – SP Glinik – £ysa Góra,
„O odwil¿y i kichaniu i o wiosny powitaniu” – M. Kownacka.

II Grupa wiekowa
W kategorii recytacja: 1. Krystian Ziajor – SP Szkodna, „Dwa wia-

try” – Julian Tuwim.
W kategorii piosenka: Nie zakwalifikowano.
W kategorii inscenizacja: Nie zakwalifikowano.

Do nastêpnego etapu jury zakwalifikowa³o równie¿ kilkanaœcie
prac plastycznych. £.M.

dziami, czy wreszcie du¿¹ sk³onnoœæ m³o-
dych do „ponawydurniania siê”, okazuje siê,
¿e nie jest tak Ÿle, jak w gazetach pisz¹. M³o-
dy lud obu Wolic ostro zabra³ siê do pracy,
a próbuj¹cy poskromiæ dziki zapa³ leœniczy
mia³ k³opotz opanowaniem ¿ywio³u i skie-
rowaniem go na jakoœæ. Po krótkim instruk-
ta¿u ok. 1000 sosen na trwa³e znalaz³o swoje
miejsce w przygotowanej glebie i miejmy
nadzieje bêdzie cieszy³o oczy leœników i spa-
cerowiczów, a autorzy nasadzenia z dum¹
powiedz¹ swoim dzieciom „Patrz, to ja sa-
dzi³em /-am/ 26 kwietnia 2006r.”.

W zamierzch³ych czasach kwitn¹cego
komunizmu akcje sadzenia drzew cieszy³y

Kie³basa z ogniska po ciê¿kiej pracy smakowa³a wyœmienicie.
Fot. Arch. ZS w Wolicy Piaskowej (2)

Uczniowie ZS w Wolicy Piaskowej zasadzili oko³o 1000 drzew.
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Ju¿ po raz trzeci siatkarze amatorzy z po-
wiatu ropczycko-sêdziszowskiego spotkali siê
na sêdziszowskiej hali na turnieju o Puchar
Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego p. Ka-

zimierza Kie³ba. Dziewiêæ zg³oszonych dru¿yn walczy³o o wejœcie
do pó³fina³u w dwóch grupach. W sumie rozegrano 16 meczy elimi-
nacyjnych, które
wy³oni³y dwie pary
pó³fina³owe. W
ca³ym turnieju
zwyciê¿y³a dru¿yna
„Munciako” Sêdzi-
szów, która po raz
pierwszy znalaz³
siê w „czwórce”
najlepszych dru-
¿yn tych zawodów,
pokonuj¹c w fina-
le Ropczycki Be
Best Team (w ubie-
g³ym roku drugie
miejsce tego zespo³u). Trzecie miejsce wywalczy³ ubieg³oroczny
zwyciêzca turnieju Amator Sêdziszów Ma³opolski, który pokona³ w
walce o podium bardzo m³od¹, ambitn¹ i waleczn¹ dru¿ynê Czar-
nych Czarna Sêdziszowska.

Wyniki:
Grupa I

Amator Sêdziszów M³p. – Czarni Czarna 1-2 (26-24, 22-25, 5-15)
Urz¹d Miejski – Or³y Andrzeja 0-2 (12-25, 21-25)
Amator Sêdziszów M³p. – Urz¹d Miejski 2-0 (25-12, 25-20)

Czarni Czarna Sêdz. – Or³y Andrzeja 2-1 (27-29, 25-11, 15-7)
Czarni Czarna Sêdz. – Urz¹d Miejski 2-0 (25-10, 25-17)
Amator Sêdziszów – Or³y Andrzeja 2-0 (26-6, 28-26)

Tabela po proteœcie:
1. Amator 6 p. 6-0
2. Czarni 4 p. 4-3
3. Or³y 2 p. 3-4
4. Urz¹d 0 p. 0-6

Grupa II
Be Bes Team – ¯aba i Spó³ka 2-0 (20-9, 20-7)
Munciako – UKS Wolica £. 2-1 (20-14, 15-20, 15-9)
Gmina Iwierzyce – Be Bes Team 0-2 (16-20, 18-20)
¯aba i Spó³ka – Munciako 0-2 (18-20, 11-20)
UKS Wolica – Gmina Iwierzyce 0-2 (18-20, 12-20)
Be Bes Team – Munciako 2-1(20-18, 13-20, 9-15)
UKS Wolica – ̄ aba i Spó³ka 0-2 (15-20, 18-20)
Gmina Iwierzyce – Munciako 1-2 (20-18, 13-20, 9-15)
¯aba i Spó³ka – Gmina Iwierzyce 0-2 (15-20, 12-20)
UKS Wolica – Be Bes Team0-2 (13-20, 9-20)
1. Be Bes 8 p. 8-1
2. Munciako 6 p. 7-4
3. Iwierzyce 4 p. 5-4
4. ¯aba i S-ka 2 p. 2-6
5. Wolica £ugowa 0 p. 1-8

Pó³fina³y
Amator Sêdziszów M³p – Munciako Sêdziszów M³p. 0-2 (19-25, 23-25)
Be Bes Team Ropczyce – Czarni Czarna Sêdz. 2-1 (17-25, 25-12, 15-13)

Mecz o 3 Miejsce
Amator Sêdziszów M³p. – Czarni Czarna Sêdz. 2-1 (25-21, 16-25, 16-14)

Fina³
Munciako Sêdziszów M³p. – Be Best Team Ropczyce 2-1 (25-21, 22-
25, 15-12)

Inf. w³asna

TURNIEJ
SIATKARZY AMATORÓW

Fot. J. Maroñ

Lekkoatletyka
Dnia 21 kwietnia 2006 na mieleckim lotnisku odby³y siê rejonowe

zawody w sztafetowych biegach prze³ajowych 10x1000m ch³opców.
Wystartowa³o 8 zespo³ów z czterech powiatów: GM Czarna Sêdz.i

GM Wielopole Skrzyñskie – ropczycko-sêdziszowski, GM nr2 Kolbuszowa
i GM Majdan Królewski – kolbuszowski, GM nr 2 Dêbica i GM Siedliska
Bogusz. – dêbicki GM Radomyœl Wielki i GM Przec³aw – mielecki.

W sk³adzie reprezentacji Gimnazjum z Czarnej wyst¹pili: Stanek
Bart³omiej, Wiktor Bart³omiej, Majka Pawe³, Siewierski Konrad, Skwi-
rut Mateusz, Pas Rafa³, Haraf Mariusz, Przywara Pawe³, Zaj¹c Kon-
rad i Kamiñski Bart³omiej oraz Dawid Przydzia³ i Pawe³ Styczyñski.

Rywalizacja o pierwsze miejsce i awans na zawody wojewódzkie
28 kwietnia do Kolbuszowej by³a bardzo zaciêta, jednak ch³opcy z
Czarnej nie na darmo trenowali i przygotowywali siê do tego startu.
Po starcie Bartek Stanek wyprowadzi³ dru¿ynê na drug¹ pozycjê a
nastêpni do czwartej zmiany utrzymali tê lokatê. Dopiero Pawe³ Przy-
wara na pi¹tej zmianie wyprowadzi³ sztafetê czarniañsk¹ na prowa-
dzenie i... tak zosta³o!!!

Pierwsze miejsce zajê³o GM Czarna Sêdziszowska, II - GM nr 2
Dêbica i te dru¿yny uzyska³y awans na zawody wojewódzkie.

R. Skomra

Oto koñcowa kolejnoœæ:
KLASY I
1.Guzior Seweryn (Sêdziszów)
2.Kozak Mariusz (Sêdziszów)
3.Ziajor Rafa³ (Sêdziszów)
4.Sroka Kamil (Sêdziszów)
5.Sitko Damian (Sêdziszów)
6.Zaj¹c Patryk (Czarna)
KLASY II
1.Nita Damian (Sêdziszów)
2.Ocha³ Wac³aw (Zagorzyce)

Tenis sto³owy
18.03.2006 w Zagorzycach odby³y siê gminne zawody ch³op-

ców w tenisie sto³owym. Rywalizacja odbywa³a siê w trzech kate-
goriach: klas pierwszych, drugich i trzecich.

3.Kluk Artur (Sêdziszów)
4.Branas Pawe³ (Sêdziszów)
5.Piczak Lukasz (Zagorzyce)
6.Ocha³ Miros³aw (Zagorzyce)
KLASY III
1.Ostrêga Tomasz (Sêdziszów)
2.Wytrwa³ Lukasz (Zagorzyce)
3.Charhut Krzysztof (Zagorzyce)
4.Magdoñ Sylwester (Zagorzyce)
5.Toton Andrzej (Zagorzyce)
6.Szewc S³awomir (Sêdziszów)

Najlepsi tenisiœci sto³owi wœród uczniów klas drugich. Zwyciêska sztafeta z Gimnazjum w Czarnej Sêdz. Fot. Arch. GM Czarna Sêdz. (2)
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W hali sportowej przy LO w Sêdziszowie M³p. ju¿ po raz siódmy odby³ siê w dniach 1 i 2 kwietnia
2006r. Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. bêd¹cy jednoczeœnie elimi-
nacj¹ gminn¹ VII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego.

Pod wzglêdem iloœci uczestników Turniej ten by³ rekordowym –
rywalizowa³o w nim 170 zawodników. Najliczniej obsadzona by³a
kategoria ch³opców do lat 14, w której uczestniczy³o 55 osób.

Jaka by³a liczba uczestników w dotychczas rozegranych turnie-
jach?

I - 2000 r. - 96 uczestników
II - 2001 r. - 130 uczestników
III - 2002 r. - 154 uczestników
IV - 2003 r. - 156 uczestników
V - 2004 r. - 123 uczestników
VI - 2005 r. - 132 uczestników
Zwyciêzcy w ka¿dej kategorii otrzymali puchary, a za I, II i III

miejsce dyplomy oraz nagrody rzeczowe (sprzêt sportowy, tury-
styczny). Dekoracji zwyciêzców dokonali Pan Kazimierz Kie³b –
Burmistrz Sêdziszowa M³p. oraz Pani El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca
Burmistrza.

Trzech pierwszych zawodników z ka¿dej kategorii zakwalifiko-
wa³o siê do eliminacji Powiatowych Podkarpackiej Olimpiady Teni-
sa Sto³owego.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria do lat 14 – dziewczêta

1. Katarzyna Ignas – SP w Wolicy Piaskowej
2. Margot Makuch – Gimnazjum Sêdziszowie M³p.
3. Patrycja Motyka – Gimnazjum w Zagorzycach
4. Magdalena Ksi¹¿ek – Gimnazjum w Czarnej Sêdz.

Kategoria 21-45 lat – kobiety
1. Renata Skomra – Czarna Sêdz.
2. Agnieszka Delikat – Sêdziszów M³p.
3. Lidia Godyñ – Sêdziszów M³p.
4. Krystyna Dudek – Borek Wielki

Kategoria 21-45 lat – mê¿czyŸni
1. Adam Szczypek – Sêdziszów M³p.
2. Andrzej Szczypek – Sêdziszów M³p.

3. Rafa³ ¯uczek – Sêdziszów M³p.
4. £ukasz Ocha³ – Sêdziszów M³p.

Kategoria powy¿ej 45 lat – mê¿czyŸni
1. Zdzis³aw Jedynak – Sêdziszów M³p.
2. Ryszard Jakubek – Sêdziszów M³p.
3. Józef Kubik – Sêdziszów M³p.
4. Piotr Czeladka – Sêdziszów M³p. 

Kategoria osób niepe³nosprawnych –
dziewczêta

1. Anna Mucha – SP w Zagorzycach Górnych
2. Ma³gorzata Kozak – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Wanda Wojdon – Wolica £ugowa
4. Ewelina Sitko – ŒDS w Sêdziszowie  M³p.

Kategoria osób niepe³nosprawnych –
ch³opcy

1. Mariusz Placek – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. Daniel Ostrowski – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Robert Szczepanik – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
4. Kamil Czeladka – Sêdziszów M³p.

Wojciech Sieros³awski

Bratobójcze pojedynki Adama i Andrzeja Szczypków od lat s¹ ozdob¹ kolejnych edycji zmagañ
tenisistów. Fot. J. Maroñ

Zwyciêzcy w kategorii wiekowej 15-20 lat w towarzystwie organizatorów Turnieju. Fot. Arch.

Kategoria do lat 14 – ch³opcy
1. Marcin Kluk – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
2. Micha³ Skarbek – SP w Wolicy Piaskowej
3. Seweryn Guzior – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
4. Stachnik Daniel – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Kategoria od lat 15-20 – dziewczêta
1. Marzena Skarbek – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
2. Marta Jaszczyszyn – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
3. Aneta Pocz¹tek – Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
4. Ewelina Weso³owska – Gimnazjum w Zagorzycach

Kategoria od 15-20 lat – ch³opcy   
1. Mateusz Babiarz – Góra Ropczycka
2. Wojciech Buraœ – Wolica Piaskowa
3. Roman Zawiœlak – Zagorzyce
4. Marcin Bieszczad – Góra Ropczycka

Sukces sêdziszowskich tenisistów
Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ tenisistów sto³owych z Gminy

Sêdziszów M³p. w finale powiatowym VII Podkarpackiej Olimpiady
Tenisa Sto³owego. W turnieju, który rozegrano w hali przy LO w
Sêdziszowie M³p. w dniu 22 kwietnia 2006 r. ka¿da z gmin powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego by³a reprezentowana przez trzech za-
wodników i trzy zawodniczki w poszczególnych kategoriach. Rywa-
lizacja by³a bardzo zaciêta, a reprezentanci z naszej gminy potwier-
dzili dominacjê w kilku kategoriach wiekowych. Po dwóch najlep-
szych zawodników i dwie najlepsze zawodniczki z zawodów powia-
towych zakwalifikowa³o siê do etapu wojewódzkiego, który zosta³
rozegrany 6 maja br. w hali „Podpromie” w Rzeszowie.

(ci¹g dalszy na str. 22)



2 2

Nr 4 (113) 15 maja 2006 r.

2 2

V liga dêbicka
Lechia – Rani¿ovia 2:0 (1:0) (25.-Idzik , 54.-
samob.)

Pierwszy mecz rundy rewan¿owej Lechia
rozegra³a w sk³adzie: Kwaœny – B¹kowski, T.
Gdowik (60.-Kunicki), Brudek – Pazdan,
Wiêcek, Omiotek, Doroba, Ciepiela (73.-
Stec) – Idzik (81.-Duduœ), Szeliga (46.-G.
Gdowik)

Smoczanka – Lechia 0:1 (0:0) (48.-G.
Gdowik) Lechia – Sokó³ Kolbuszowa Dln.
2:0(0:0) (68.-Brudek-karny, 70.-Pazdan)
¯yraków – Lechia 0:2 (0:2) (17.-G.Gdowik,
25.-Wiêcek)

Lechia – Czarnovia 2:3 (1:3) (34.-G.Gdo-
wik, 65.-G.Gdowik) Brzostowianka – Lechia
0:0

Lechia – Team Przec³aw – nie odby³ siê
(goœcie nie dotarli do Sêdziszowa z powo-
du awarii autokaru)

Lechia jest liderem, maj¹c cztery punk-
ty przewagi nad Ikarusem Tuszów Narodo-
wy i jeden mecz zaleg³y.

Klasa B gr. I dêbicka
Korna Góra Rocz. – Czekaj 2:2 (2:1)

(30.-Toton, 34.-Jarz¹b dla Korony) Sokó³
Krzywa – Kaskada Kamionka 1:4 (0:2) (77.-
Feret dla Soko³a) Pewnoœæ Lubzina– Sokó³
0:2(0:0) (75.-Cyzio-karny, 78.-Feret) Victo-
ria Ocieka – K³os Kawêczyn 0:0 Sokó³ – Pust-
ków 0:0 K³os – Pewnoœæ 3:1 (0:0) (47.-W.
Pietkiewicz, 55.-Bezak, 74.-B.Pietkiewicz dla
K³osa) Victoria – Korona 3:1 K³os – Sokó³
2:1 (0:0) (75.-Bezak, 85.-B.Pietkiewicz – 55.-
Patro) Pewnoœæ – Korona 2:1 Sokó³ – Inter
Gnojnica 2:1 (64.-M.Patro, 82.-M.Patro dla
Soko³a) Korona – K³os 2:1(1:1) (28.-Pon-
do, 68.-Pondo – 13.-B.Pietkiewicz)

Nasze dru¿yny nie odgrywaj¹ wiod¹cej
roli w tej klasie rozgrywkowej. W tabeli naj-
wy¿ej plasuje siê Sokó³ – na trzecim miejscu
(26 punktów) , ze strat¹ a¿ 16 punktów do
lidera z Kamionki. K³os zajmuje miejsce
ósme (17 pkt.) zaœ Korona – dziewi¹te (16
pkt.)

Klasa B gr. II rzeszowska
Grom Mogielnica – P³omieñ Zagorzyce

0:0 P³omieñ – Orze³ Lubla 4:1(P.Miœ 2, Piotr
Zatorski, A.Ocha³ – karny) P³omieñ – Sokó³
Grodzisko 3:0 (T.Dar³ak, Piotr Zatorski,
Wozowicz) Grunwald Budziwój – P³omieñ

Pi³ka
no¿na

1:3 (Piotr Zatorski 2, Malski) P³omieñ – Pry-
watna Lecka 4:0 (T. Dar³ak, Piotr Zatorski,
P. Dar³ak, Pawe³ Zatorski).

P³omieñ to obecnie najrówniej graj¹ca
dru¿yna spoœród wszystkich ekip z naszej
gminy, rywalizuj¹cych w klasie B. Grê dru¿y-
ny w pierwszych meczach rundy wiosennej
ocenia jej czo³owy zawodnik, kapitan Bar-
t³omiej Wozowicz: Mimo nie najwy¿szej jeszcze
dyspozycji, dru¿yna odnosi zwyciêstwa. W pierw-
szym meczu w Mogielnicy, mimo olbrzymiej prze-
wagi nie uda³o siê zdobyæ gola. W kolejnych odzy-
skaliœmy ju¿ skutecznoœæ. Na szczególne pochwa³y
zas³uguj¹ bramkarz Bartosz Pondo oraz Piotr
Zatorski.

Po 16 kolejkach P³omieñ zajmuje dru-
gie miejsce w tabeli, ze strat¹ piêciu punk-
tów do lidera z Lubeni.

Klasa O juniorów
Lechia – Brzostowianka 3:0 Izolator –

Lechia 2:2 Lechia – Strug Tyczyn 1:2 Lechia
– TG Sokó³ Soko³ów M³p. 8:0 vo Grodzisz-
czanka – Lechia 0:1 Gryf Mielec – Lechia 0:5

Lechia przewodzi stawce w klasie okrê-
gowej juniorów. Zdoby³a dot¹d 49 pkt. w 19
meczach i wyprzedza Strug Tyczyn – 44 pkt.
w 20 meczach.

(b)

Sztangiœci s³abo
Trwa bessa sztangistów Lechii w Dru¿y-

nowych Mistrzostwach Polski. W ubieg³ym
sezonie sêdziszowianie wyst¹pili tylko w
pierwszym rzucie i zajmuj¹c ostatnie miej-
sce w koñcowej tabeli pierwszej ligi zostali
zdegradowani. Obecny sezon równie¿ nie
rozpocz¹³ siê obiecuj¹co. 12 marca 2006 r.,

na pomoœcie w Gorlicach Lechia zgromadzi³a 1602,6 pkt., ustêpu-
j¹c ekipom Hejna³u Kêty (1730,6 pkt.) i Pogórza Gorlice (1653,4
pkt.) Przypomnijmy, ¿e jeszcze niedawno, bo dwa lata temu, Lechia
zdobywa³a oko³o 1800 pkt. Nie nastraja optymistycznie tak¿e to, ¿e
najwiêcej punktów dru¿ynie przysporzy³ weteran Kazimierz Koza –
m³odzie¿ musi jeszcze sporo trenowaæ by dorównaæ panu Kazimie-
rzowi.

W gronie zawodników Lechii warto zwróciæ uwagê na Micha³a
Majkê (ur. 1989). 21 kwietnia wyst¹pi³ on na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y w Srokowie, gdzie zaj¹³ pi¹te miejsce w kategorii
do 50 kg, z wynikiem 143 kg (60+83). Wynik taki jak w Gorlicach na
Olimpiadzie M³odzie¿y da³by mu srebro.

Oto wyniki zawodników Lechii:
348,8 pkt. – Kazimierz Koza 287 kg (130+157)
326,3 pkt. – Pawe³ Olech 235 kg (110+125)
323,0 pkt. – Gracjan Komarski 197 kg (85+112)
310,1 pkt. – Wojciech Mucha 260 (120+140)
294,4 pkt. – Micha³ Majka 157 kg (65+92)
190,7 pkt. – Ilona Drozd 60 kg (25+35)
Wystêpuj¹ca w III lidze druga dru¿yna Lechii zgromadzi³a zaledwie

1199,3 pkt. Jedn¹ z przyczyn s³abego startu, oprócz nielicznej kadry, by³
nieudany wystêp Paw³a Trojana. Ten m³ody zawodnik nie opanowa³
nerwów, nie zaliczy³ ¿adnego podejœcia w podrzucie i straci³ sporo punk-
tów. Pawe³ to ambitny ch³opak, mo¿na wiêc byæ pewnym, ¿e w nastêp-
nych startach spisze siê lepiej i us³yszymy o nim jeszcze wiele dobrego.

302,0 pkt. – Konrad Komarski 199 kg (87+112)
287,7 pkt. – Jakub Wanat 140 kg (60+80)
261,4 pkt. – Tomasz Saj 173 kg (82+91)
182,6 pkt. – Monika Wozowicz 52 kg (22+30)
165,6 pkt. – Pawe³ Trojan 85 kg (85+ podrzut spali³)
Lechia I plasuje siê na 15. miejscu w II lidze w gronie 20 dru-

¿yn, zaœ Lechia II zajmuje 10. (ostatnie) miejsce w III lidze.
Na podst. www.polska.sztanga.prv.pl

(b)

Zwyciêzcy zawodów powiatowych:
Kategoria dziewcz¹t do lat 14

Chmura Aleksandra – Gm. Ropczyce
Wilk Natalia – Gm. Ropczyce

Kategoria ch³opców do lat 14
Ziobro Bartosz – Gm. Wielopole Skrz.
Skarbek Micha³ – Gm. Sêdziszów M³p.

Kategoria dziewcz¹t od 15 do 20 lat
Kot Iwona – Gm. Ropczyce
Potwora Alicja – Gm. Ropczyce

Kategoria ch³opców od 15 do 20 lat
Buraœ Wojciech – Gm. Sêdziszów M³p.
Róg Marcin – Gm. Ropczyce

Kategoria kobiet od 21 do 45 lat
Delikat Agnieszka – Gm. Sêdziszów M³p.
Godyñ Lidia – Gm. Sêdziszów M³p.

Kategoria mê¿czyzn od 21 do 45 lat
Szczypek Andrzej – Gm. Sêdziszów M³p.
Julian Paryœ – Gm. Wielopole Skrz.

Kategoria mê¿czyzn powy¿ej 45 lat
Szot Andrzej – Gm. Ropczyce
Jedynak Zdzis³aw – Gm. Sêdziszów M³p.

Kategoria osoby niepe³nosprawne – dziewczêta
Mucha Anna – Gm. Sêdziszów M³p.
Kozak Ma³gorzata – Gm. Sêdziszów M³p.

Kategoria osoby niepe³nosprawne - ch³opcy
Placek Mariusz – Gm. Sêdziszów M³p.
Ostrowski Daniel – Gm. Sêdziszów M³p.

Jan Maroñ

(ci¹g dalszy ze str. 21)

Sukces sêdziszowskich tenisistów



2 3

Nr 4 (113) 15 maja 2006 r.

2 3

WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Sk³ad redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Bogus³aw Kmieæ, Jan Maroñ, Grzegorz Wrona
Adres redakcji: Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., ul. 3 Maja 36, tel. 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
£amanie i druk: DUET, Przybyszówka 102, tel./fax (0-17) 863 55 44; O/Boguchwa³a, tel. (0-17) 87 11 281
Wszelkie prawa do tekstów i zdjêæ zastrze¿one.
Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ i reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Nak³ad: 500 egz.

HARMONOGRAM DY¯URÓW CA£ODOBOWYCH APTEK
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.

maj-czerwiec 2006 r.

Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
 DZIE£A PAPIE¯A

 Dzie³a Papie¿a s¹ dziœ atrakcj¹
 To przejaw wiary, czy moda?
 Gdy tylko pó³ek s¹ dekoracj¹,

- to szkoda!

 ZUS
 Obligatoryjne narzuty na p³ace
 Bêd¹ z tego renty? - a ju¿ s¹

 ...„pa³ace”.

 ŒLUB
 Œlub siê zamawia

ca³kiem z a s a d n i e,
 Z z a s a d y wtedy,

kiedy siê wpadnie.

 REAKCJE
 Ró¿nie swym blaskiem ksiê¿yc

istoty ziemskie zachwyca
 Jedni wzdychaj¹, a inni

- wyj¹ do ksiê¿yca.

 KAWA, HERBATA
 Sonda¿e jeœli szczere,
 To takie w tym mamy wyniki,
 ̄ e jedni lubi¹ „siekierê”,
 A inni pij¹ „siki”.

 NIEKONSEKWENCJA
 Gdy ktoœ ma ju¿ w zdrowiu wadê,
 Mówi, ¿e jest do ...(tu s³owo na „d”)
 Lecz, gdy dobrze wszystko dzia³a,
 Ju¿ nie odnosi tego do cia³a,
 Najwy¿ej, ¿e zdrowy – praktyka

jest taka
 Jak ...( tu na trzy litery wymienia

zwierzaka.)

 30.04.2006.
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