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zjum w Sêdziszowie i wiele innych. Na
wydatki maj¹tkowe (inwestycyjne) gmina przewiduje przeznaczyæ w bie¿¹cym
roku prawie 12 mln z³. Ca³oœæ wydatków gminy zamknie siê kwot¹ ponad
43 mln z³. Dok³adny plan dochodów
i wydatków gminy mo¿na przegl¹dn¹æ
u Radnych, So³tysów czy te¿ w urzêdzie
gminy.
2.
1.

Najwa¿niejsza dla mieszkañców uchwa³a bud¿etowa na 2006 r. zosta³a przez
Radê Miejsk¹ przyjêta na sesji w dniu
31 stycznia br. Bud¿et zak³ada zrównowa¿ony rozwój wszystkich obszarów
gminy. Jest konsekwencj¹ za³o¿eñ strategii rozwoju ca³ej gminy, z których
najwa¿niejsze za³o¿enia to kontynuowanie inwestycji zwi¹zanych z budow¹
kanalizacji sanitarnej, drogami i ulicami, zakoñczeniem wodoci¹gowania wsi
oraz funkcjonowaniem oœwiaty. Winien
to byæ bud¿et twórczy, przewiduj¹cy na
wydatki inwestycyjne 25% ca³oœci œrodków finansowych gminy. Du¿y w tym
udzia³ œrodków pozabud¿etowych, unijnych. Dziêki dobrze przygotowanym
wnioskom gmina wzbogaci³a swój bud¿et o ponad 5 mln z³. Najwiêksze inwestycje w gminie to: rozbudowa oczyszczalni œcieków dla potrzeb ca³ej gminy
(pomoc UE), budowa trzeciego etapu
wodoci¹gu w Zagorzycach Górnych
(z pomoc¹ œrodków z UE), budowa mulic z kanalizacj¹ deszczow¹ na osiedlu
Rêdziny (z dofinansowaniem UE), czy
te¿ modernizacja budynku OSP w Sêdziszowie, kanalizacja sanitarna na osiedlu Rêdziny, w Wolicy Piaskowej, czy
wreszcie rozpoczêcie pierwszego etapu budowy hali sportowej przy Gimna-

3.

W roku ubieg³ym rozstrzygniêty zosta³
przetarg na budowê trzeciego etapu
wodoci¹gu w Zagorzycach Górnych.
Gmina z³o¿y³a stosowny projekt o pomoc finansow¹ ze œrodków unijnych.
Wniosek zosta³ pozytywnie zaopiniowany i w miesi¹cu lutym gmina dosta³a do
podpisania z Wojewod¹ projekt umowy. Wysokoœæ dofinansowania (50% UE
+ 10% bud¿et pañstwa) po przetargu,
to kwota ponad 600 tys. z³. Pozwoli to,
w po³¹czeniu ze œrodkami gminnymi,
na sfinalizowanie wodoci¹gowania najwiêkszej wsi w gminie – Zagorzyce. Zaznaczyæ trzeba, ¿e w roku bie¿¹cym wykonana zostanie dokumentacja techniczna na budowê wodoci¹gu w Szkodnej – ostatniej miejscowoœci w gminie
nie posiadaj¹cej sieci wodoci¹gowej.
Sêdziszów dysponuje piêknym terenem przeznaczonym pod dzia³alnoœæ
sportowo-rekreacyjn¹. Sukcesywnie remontowany przez gminê (przy pomocy pracowników interwencyjnych)
obiekt hotelowy powiêksza swoj¹ ofertê noclegow¹. Remontu wymagaj¹ jednak wys³u¿one trybuny. Gmina zdecydowa³a o ich odnowie. Zlecone badania geologiczne pokaza³y jednak bardzo niekorzystne uwarunkowania glebowe. Nasuwa siê wiêc koniecznoœæ
przebudowy trybun, a wczeœniej oczy-

wiœcie opracowania dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowê.
Gmina chce tak¹ dokumentacjê opracowaæ, zak³adaj¹c budowê, przynajmniej w czêœci, a mo¿e w ca³oœci, trybun krytych. W roku bie¿¹cym wykonane zostan¹ tylko niezbêdne prace remontowe.
4.

W ca³ej gminie, w poszczególnych jednostkach, odbywaj¹ siê zebrania sprawozdawcze OSP. To jedna z nielicznych organizacji spo³ecznych w miarê
prê¿nie dzia³aj¹cych na terenie gminy.
Najwa¿niejsz¹ jednak rzecz¹ jest gotowoœæ niesienia pomocy dla potrzebuj¹cych w przypadku zdarzeñ losowych
(po¿ar, powódŸ i inne) przez druhów
ochotników. Na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹
(funkcjonowanie jednostek OSP) przeznaczono w bud¿ecie 2006 roku kwotê
190 tys. z³. Ta kwota ma zabezpieczyæ
wydatki bie¿¹ce i maj¹tkowe naszych
stra¿aków-ochotników.

5.

Wa¿na rzecz dla mieszkañców gminy, a
przede wszystkim dla rolników. Gmina
ma zamiar przyst¹piæ do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie przeznaczenia terenów pod zalesienie. W zwi¹zku
z tym prosi siê wszystkich zainteresowanych w³aœcicieli gruntów przyleg³ych do
terenów leœnych, nie nadaj¹cych siê do
uprawy, o sk³adanie wniosków do Urzêdu Gminy. Termin sk³adania to 30 marca 2006 roku. Wniosek powinien zawieraæ dane wnioskodawcy oraz wypis
z rejestru gruntów dla danej nieruchomoœci.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

DODA
TKOWE ŒWIADCZENIE
DODATKOWE
A ZAPOMOGA
JEDNORAZOWA
JEDNORAZOW
Z TYTU£U URODZENIA DZIECKA
(tzw
(tzw.. BECIKOWE)
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p., informuje o zmianach dotycz¹cych przyznawania œwiadczenia rodzinnego w
zwi¹zku z urodzeniem dziecka.

W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o œwiadczeniach rodzinnych „Ustaw¹ z dnia 29
grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych” od 1 stycznia 2006
roku wzrasta wysokoœæ dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, przys³uguj¹cego tym
rodzinom, które maj¹ prawo do zasi³ku rodzinnego, a wiêc miesiêczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty 504,00 z³, a w przypadku, gdy
cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci
dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty 583,00 z³. Do 31
grudnia 2005 roku dodatek ten by³ wyp³acany w wysokoœci 500,00 z³. Od 1 stycznia
dodatek z tytu³u urodzenia dziecka przys³uguje w wysokoœci 1000,00 z³. Œwiadczenie
to wyp³acane jest jednorazowo. Wniosek o ustalenie prawa do omawianego dodatku nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej do dnia, w którym dziecko koñczy 1 rok ¿ycia.

2

Œwiadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przys³uguje ojcu, matce albo opiekunowi
prawnemu bez wzglêdu na dochód, je¿eli rodzina z³o¿y wniosek w terminie 3 miesiêcy od
daty urodzenia dziecka. Wniosek z³o¿ony po
tym terminie bêdzie pozostawiony bez rozpoznania.
W celu otrzymania jednorazowej zapomogi nale¿y z³o¿yæ wniosek i nastêpuj¹ce dokumenty:
a) kserokopia aktu urodzenia dziecka,
b) dowód to¿samoœci osoby ubiegaj¹cej siê,
c) oœwiadczenie o nie ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z innego oœrodka drugiego z rodziców.
Zdzis³awa Œwider
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Kiedy powsta³a Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.?
Historia ruchu spó³dzielczego w Sêdziszowie M³p. i okolicy siêga XIX w. Pierwsz¹
organizacj¹ spo³eczn¹ o charakterze gospodarczym zbli¿on¹ do ruchu spó³dzielczego
by³o Towarzystwo Wzajemnego Kredytu za³o¿one w 1881 roku, któremu przewodzi³ ks. Pawe³ Sapecki. Od tego momentu
idea ruchu spó³dzielczego,
jako organizacji maj¹cej na
celu podniesienie na wy¿szy
poziom ekonomiczny warsztatów pracy swych cz³onków,
a jednoczeœnie uniezale¿nienia od wp³ywów finansowych ludzi bogatych, rozwija siê w postaci ró¿nych organizacji spo³ecznych. Je¿eli
chodzi o nasz¹ spó³dzielniê,
to jej rejestracja jako placówki gospodarczej, odby³a siê
6 paŸdziernika 1945 roku w
S¹dzie Okrêgowym w Tarnowie. Zarz¹d Spó³dzielni sk³ada³ siê z 5-ciu cz³onków a
Rada Nadzorcza z 9-ciu
cz³onków i 3. zastêpców radnych. Spó³dzielnia otrzyma³a zdewastowan¹ „resztówkê” pofolwarczn¹ w Sêdziszowie M³p. Powsta³ wówczas
punkt skupu ziemniaków,
sk³ad opa³u, materia³ów budowlanych i nawozów. Spó³dzielnia zajmowa³a siê miêdzy
innymi produkcj¹ dachówki.
Mo¿na spotkaæ siê czasami z opini¹, ¿e
spó³dzielczoœæ swoje najlepsze lata ma ju¿
za sob¹, zarzuca siê spó³dzielniom, ¿e s¹
nieelastyczne, ¿e brakuje im zdolnoœci do
dostosowania siê do nowych wymagañ.
Jak ta opinia ma siê do naszej sêdziszowskiej spó³dzielni?
OdpowiedŸ na to pytanie jest z³o¿ona.
Jak wynika z historii, gminne spó³dzielnie

s³ynn¹ dla spó³dzielców „spec-ustaw¹” ze
stycznia 1991r., która skutecznie rozbi³a
ruch spó³dzielczy. W spó³dzielniach pojawi³y siê problemy, zw³aszcza finansowe, st¹d
te¿ wiele spó³dzielni og³osi³o upad³oœæ, czêœæ
jest w trakcie procesów likwidacji, zaœ te,
które funkcjonuj¹, utraci³y znaczn¹ czêœæ

maj¹tku. Na tak¹ opiniê wp³yw ma równie¿
polityka podatkowa, manipulowanie prawem spó³dzielczym, „szara strefa”, nieuczciwa konkurencja. Spó³dzielnie, które szybciej dostosowa³y siê do nowych uwarunkowañ gospodarki wolnorynkowej, dzisiaj
funkcjonuj¹ lepiej. Z perspektywy czasu,
pewne decyzje w naszej spó³dzielni mo¿na
by³o podj¹æ wczeœniej. Myœlê, ¿e przez ostatnie lata udowodniliœmy, ¿e jest miejsce dla
naszej spó³dzielni na rynku sêdziszowskim i
mo¿na dostosowaæ siê do nowych wymagañ.
Ilu cz³onków liczy spó³dzielnia, i ilu zatrudnia pracowników na chwilê obecn¹?
Spó³dzielnia liczy 260 cz³onków i zatrudnia 88 pracowników. 100 % pracowników
to mieszkañcy naszego powiatu. W spó³dzielni jest 12. uczniów, z którymi mamy spisane
umowy o pracê w celu przygotowania do

Piekarnia GS w Sêdziszowie M³p. s³ynie ze znakomitych wypieków.
Fot. GW
licz¹ sobie w wiêkszoœci po 60 lat, funkcjonowa³y w zupe³nie odmiennych uwarunkowaniach rynkowych od obecnych. Za nami
bardzo trudny okres transformacji ustrojowej i nale¿y nadmieniæ, ¿e by³ to najbardziej
niekorzystny okres dla spó³dzielców w ca³ej
ich historii. Trudnoœci pojawi³y siê wraz ze

Stoisko Spó³dzielni podczas Konkursu „Smaczne bo podkarpackie” – Hotel Rzeszów, rok 2005.
Fot. Arch. GS

zawodu. Umo¿liwiamy równie¿ odbywanie
praktyk zawodowych dla uczniów szkó³ handlowych, jak równie¿ s¹ mo¿liwoœci odbywania sta¿u i przygotowania zawodowego.
W nieco odleglejszych czasach rolnicy
zbywali p³ody rolne w du¿ej mierze w GS,
w latach 90 by³o z tym gorzej, a jak jest
obecnie?
Dzia³alnoœæ ta prowadzona by³a na tzw.
bazie obrotu rolnego – sêdziszowskiej „resztówce”. Rolnicy mogli tam nie tylko zbywaæ
p³ody rolne, ale i kompleksowo zaopatrywaæ siê w œrodki do produkcji rolnej, nawozy, pasze, œrodki ochrony roœlin, materia³
siewny, sadzeniaki, a tak¿e kupiæ materia³y
budowlane, opa³. Obecnie spó³dzielnia nie
prowadzi tego typu dzia³alnoœci, niemniej
jednak jesteœmy w stanie zaopatrywaæ chêtnych klientów w tego typu towary po uzgodnionych cenach. Mam nadziejê, ¿e spó³dzielni byæ mo¿e uda siê – w mocno zawê¿onym zakresie – reaktywowaæ t¹ dzia³alnoœæ, ale w najbli¿szym czasie planowane s¹
inne przedsiêwziêcia.
Dzisiaj GS Sêdziszów kojarzony jest g³ównie z piekarni¹, wypiekaj¹c¹ znakomity
chleb, Domem Towarowym w pobli¿u Rynku, Pawilonem Handlowym „Têcza” na
Osiedlu M³odych, kilkoma sklepami w pobliskich wioskach i restauracj¹ „Jubileuszowa”, która przedstawia na dzieñ dzisiejszy op³akany stan, czy coœ pomin¹³em?
Mi³o s³yszeæ, ¿e piekarnia wypieka znakomity chleb, ale nie ma w tym ¿adnej przesady. Produkty z naszej piekarni s¹ wysokiej
jakoœci i maj¹ swoich sta³ych klientów. Produkowane bu³ki by³y kilkakrotnie wyró¿niane na ró¿nych wystawach i targach. Chcia³bym równie¿ nadmieniæ, ¿e w roku ubieg³ym zak³ad ten zosta³ dostosowany do wymagañ „Dobrej Praktyki Produkcyjnej”.
Dom Towarowy czy te¿ Pawilon Handlowy
„Têcza” jest znany wiêkszoœci mieszkañców,
a jeœli chodzi o sklepy wiejskie, to w ostatnich latach sklepy w Górze Ropczyckiej, Borku Wielkim i Kawêczynie zosta³y zmodernizowane, zmieniono system sprzeda¿y z tradycyjnej na samoobs³ugê i nie mo¿emy siê
ich powstydziæ. Zaœ jeœli chodzi o restauracjê „Jubileuszow¹” to mo¿e lekka przesada
z tym op³akanym stanem.
Nawi¹zuj¹c jeszcze raz do restauracji „Jubileuszowa”, która - co by nie mówiæ o
tym obiekcie - ma wspania³a lokalizacjê –
czy spó³dzielnia, wzorem ropczyckiego
GS, planuje jej remont?
Remont, remont i jeszcze raz remont.
To bardzo czêsto powtarzane s³owa w spó³dzielni. Prawda jest taka, ¿e wszystkie bez
wyj¹tku obiekty maj¹ po 30., 40., 50., a nawet powy¿ej 100. lat (sklep w Górze Ropczyckiej) i ka¿dy z nich wymaga remontu.
Dotyczy to te¿ wspomnianej restauracji „Jubileuszowej”. Chc¹c dopasowaæ te obiekty
do wspó³czesnych wymagañ i standardów,
potrzebne s¹ olbrzymie œrodki finansowe, i
w tym miejscu pojawiaj¹ siê problemy. W
tym roku spó³dzielnia nie planuje remontu
restauracji.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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31 stycznia 2006 r. odby³a siê XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. By³a to tzw. „sesja
bud¿etowa”, na której radni miejscy przyjêli plan dochodów i wydatków gminy na rok 2006.
Zgodnie z porz¹dkiem obrad radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy na
2006 r.
Na dochody gminy, zaplanowane w wysokoœci 40.076.179 z³ sk³adaj¹ siê miêdzy innymi:
dochody z maj¹tku gminy w wysokoœci
946.568 z³ ,które stanowi¹ wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego, dzier¿awy nieruchomoœci, op³at za wieczyste u¿ytkowanie,
dochody z podatków i op³at w wysokoœci
8.858.400 z³, w tym z podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego, leœnego, od œrodków transportu, z op³aty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholi i udzia³u gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
dochody z tytu³u subwencji w tym oœwiatowej w wysokoœci 18.095.875 z³,
dotacje na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej w wysokoœci 7.045.500 z³
œrodki na rozbudowê oczyszczalni œcieków
pozyskane z funduszy europejskich i bud¿etu pañstwa w wysokoœci 3.429.375 z³
W ramach wydatków bud¿etowych zaplanowanych w kwocie 43.099.223 z³ najwiêcej
œrodków przeznaczono na:
oœwiatê i wychowanie – 16.154.030 z³,
w tym na utrzymanie przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, dowo¿enie
uczniów,
pomoc spo³eczn¹ – 7.936.120 z³, w tym na
wyp³atê œwiadczeñ rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasi³ków i pomoc w naturze, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie MOPS – u,
gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska – 7.090.342 z³, w tym na budowê kanalizacji sanitarnej na Rêdzinach, Wolicy
Piaskowej, Wolicy £ugowej i Górze Ropczyckiej, rozbudowê oczyszczalni œcieków,
oczyszczanie miasta, oœwietlenie dróg i ulic,

(ci¹g dalszy ze str. 3)
Od dwóch lat jesteœmy cz³onkiem Unii
Europejskiej, mo¿e Spó³dzielnia powinna staraæ siê o œrodki pomocowe w³aœnie
z instytucji UE.
Czyniliœmy starania przy wspomnianym
ju¿ remoncie piekarni o dofinansowanie
tego przedsiêwziêcia ze œrodków strukturalnych UE w ramach programu „Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje”, jednak pomimo poprawnie sporz¹dzonego wniosku, pozytywnej oceny formalnej, zosta³ on odrzucony w Warszawie z do koñca nie wyjaœnionych przyczyn. Spó³dzielczoœæ w krajach
unijnych ma siê dobrze, u nas w Polsce jest
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transport i ³¹cznoœæ – 3.200.000 z³, w tym na
przebudowê ulic œw. Franciszka, œw. Klary,
Szymborskiej, budowê drogi w Zagorzycach
Dolnych – Dzia³y, remonty ulic, dróg gminnych w so³ectwach,
administracjê publiczn¹ – 3.057.923 z³
Prawie 11.000.000 z³ (25% bud¿etu) radni
miejscy przeznaczyli na zadania inwestycyjne zwi¹zane z budow¹ sieci wodoci¹gowej
w Zagorzycach Górnych i Rudzie, budow¹
w/w dróg i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym u
zbiegu ulic Weso³ej i Wêglowskiego w Sêdziszowie M³p., hali gimnastycznej przy sêdziszowskim gimnazjum, renowacj¹ parku
podworskiego w Górze Ropczyckiej, opracowaniem dokumentacji na budowê wodoci¹gu w Szkodnej i kanalizacji sanitarnej
w Kawêczynie Sêdz., Krzywej i Borku Wielkim, rozbudow¹ oczyszczalni, przebudow¹
Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. i inne.
2. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
Program okreœla zadania, jakie gmina bêdzie realizowaæ w br. w celu wychowania w
trzeŸwoœci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Dotycz¹ one udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym od alkoholu, prowadzenia profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
problemów alkoholowych, wspomagania
dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób
fizycznych zajmuj¹cych siê profilaktyk¹. Na
realizacjê programu Rada Miejska przeznaczy³a œrodki w wysokoœci 170.165 z³.
3. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na
2006 r.
Przyjêty przez radnych program zawiera zadania, których celem jest zapobieganie nar-

trochê jednak traktowana jak niechciane
dziecko, jest to w mojej ocenie po czêœci
odpowiedŸ na przyczyny odrzucenia naszego wniosku. Bêdziemy jednak sk³adaæ kolejne wnioski, je¿eli pojawi¹ siê programy,
z których bêdzie szansa skorzystaæ.
A jakie plany na przysz³oœæ, co do kierunku rozwoju Spó³dzielni?
W ostatnich latach skupiliœmy siê na handlu i produkcji pieczywa i w tym kierunku
bêdziemy dalej zmierzaæ, st¹d te¿ planujemy w najbli¿szym czasie remont Pawilonu
Handlowego „Têcza”. Konkurencja na rynku jest olbrzymia, dzisiaj musimy stawiaæ
czo³o super- i hipermarketom, bardzo czêsto nieuczciwej konkurencji. St¹d te¿ w myœl
has³a „Jest tylko jeden szef – KLIENT”, zale¿y nam przede wszystkim na podniesieniu
jakoœci obs³ugi klienta, na lepszym organizowaniu sprzeda¿y, efektywniejszym marke-

komanii coraz powszechniej wystêpuj¹cej
wœród m³odzie¿y. Obejmuj¹ one miêdzy innymi dzia³alnoœæ informacyjn¹, edukacyjn¹
i szkoleniow¹ dzieci i m³odzie¿y, pomoc terapeutyczn¹ i rehabilitacyjn¹ oraz prawn¹
dla osób uzale¿nionych i zagro¿onych uzale¿nieniem.
4. Uchwa³a w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
Uchwalony przez Radê Miejsk¹ regulamin
jest aktem prawa miejscowego i okreœla:
obowi¹zki przedsiêbiorstw wodoci¹gowo –
kanalizacyjnych i odbiorców us³ug,
zasady zawierania i rozwi¹zywania umów z
odbiorcami,
sposób prowadzenia rozliczeñ za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków,
warunki, jakie musi spe³niæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci,
sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo wykonanego przy³¹cza,
warunki dostawy wody na cele ppo¿.
5. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Rada wyrazi³a zgodê na udzielenie 70% bonifikaty dla osób fizycznych, które wyst¹pi¹
z wnioskiem o przekszta³cenie prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoœci dla
dzia³ek zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
6. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pana Edwarda Sroki.
Skar¿¹cy zwróci³ siê do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawdzenie
„gdzie Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. przekaza³ pieni¹dze przeznaczone na budowê
kanalizacji sanitarno-grawitacyjno-t³ocznej w
miejscowoœci Wolica £ugowa”. RIO przes³a³a tê skargê do rozpatrzenia przez Radê
Miejsk¹.
Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym rozpoczêcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy £ugowej planuje
siê w br. i w tegorocznym bud¿ecie zabezpieczono pierwsze œrodki na to zadanie
w wysokoœci 100 tys. z³. Poniewa¿ do tej pory
gmina nie ponios³a ¿adnych wydatków na
budowê kanalizacji w tej miejscowoœci Rada
uzna³a skargê za bezzasadn¹.
Zastêpca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch

tingu. Potrzeba dostosowania siê do rynku
to proces sta³y i wymaga ci¹g³ego nad¹¿ania za oczekiwaniami klientów. Chcielibyœmy sprostaæ tym oczekiwaniom i ci¹gle pozyskiwaæ nowych klientów.
Jak spêdza Pan wolny czas? Wiem, ¿e
w m³odoœci czynnie uprawia³ Pan tzw.
sporty obronne?
Sportem interesuje siê od dzieciñstwa
i tak pozosta³o do dnia dzisiejszego. Lubiê
czasami pojechaæ do Rzeszowa na mecze
siatkówki czy na ¿u¿el, zim¹ wyskoczyæ na
salê gimnastyczn¹, równie¿ obejrzeæ w TV
dobre zawody sportowe. A sporty obronne
i pi³kê no¿n¹ to teraz tylko mi³o wspominam. Czasu wolnego przyda³o by siê znacznie wiêcej.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ GW
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mu administracyjnego kraju i powstaniem
chotnicza Stra¿ Po¿arna w Sêdzisowych. Stra¿acka orkiestra dêta dawa³a
Urzêdu Gminy Sêdziszów M³p. Z powodu
szowie M³p., jako stowarzyszenie
koncert za koncertem maszeruj¹c ulicami
braku pomieszczeñ na biura, postanowiomaj¹ce na celu ratowanie ¿ycia i
miasta i zbieraj¹c datki na rzecz budowy
no tymczasowo – jak to wtedy mówiono –
mienia mieszkañców Sêdziszowa i okolic,
remizy dla sêdziszowskich stra¿aków. W koñpodzieliæ salê na mniejsze pomieszczenia i
powsta³a w 1874 r. Œmia³o mo¿na j¹ zaliczyæ
cu w roku 1965 budynek zosta³ oddany do
ulokowaæ tam biura. Jak postanowiono tak
do grona najstarszych jednostek w kraju.
u¿ytku. Jak mo¿na siê dowiedzieæ z istniej¹te¿ zrobiono: konstrukcj¹ z desek i dykty
Pocz¹tkowo stra¿acy, wraz ze swoim sprzêcych dokumentów, by³ to budynek wielopodzielono salê na ma³e potem, tu³ali siê po wielu obiektach,
mieszczenia, które prezentowajednak nigdzie na d³u¿ej nie mo³y siê raczej humorystycznie ni¿
gli „zagrzaæ miejsca”.
funkcjonalnie. Ta tzw. tymczasoDopiero rok 1920 przyniós³
wa konstrukcja przetrwa³a od
im zapowiedŸ lepszych czasów.
roku 1973 do 1999, czyli 26 lat.
Doceniaj¹c wk³ad stra¿aków w
W tym czasie w obiekcie mieœci³y
rozwój miasta, pozwolono im
siê biura Urzêdu Gminy Sêdziprzenieœæ siê do ratusza miejskieszów M³p., Urzêdu Rejonowego,
go. Ich wymarzona remiza mieW 41-letniej historii Domu Stra¿aka w Sêdziszowie
biura Przedsiêbiorstwa Gospoœci³a siê w piwnicach, a wejœcie
M³p., kolejny ju¿ raz dokonuje siê istotny zwrot. Z padarki Komunalnej i Mieszkanioby³o od ty³u budynku.
mi¹tkowej tablicy mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e zosta³
wej w Sêdziszowie M³p., jak rówW latach 50-tych ubieg³ego
on wybudowany w latach 1962-65 dziêki inicjatywie
nie¿ opieki spo³ecznej i placówstulecia zaczêto mówiæ o tym, by
obywateli Stanis³awa TTyrañskiego
yrañskiego i Henr
yka Zacha z
Henryka
ki Rejonu Energetycznego Sêdzijednak sêdziszowska stra¿ doczefunduszy spo³ecznych. Jednak historia budowy tego
szowie M³p.
ka³a siê w koñcu remizy z prawdziobiektu siêga jeszcze dalej w przesz³oœæ.
Wyzwolenie z jasyru, w jaki
wego zdarzenia. By³ to okres rozwziêli remizê stra¿ack¹ urzêdnicy, przysz³o
kwitu stowarzyszenia. Przy sêdziszowskiej strawraz z kolejn¹ reform¹ administracji w 1999
¿y dzia³a³a s³ynna w okolicy orkiestra dêta, a
r. Kolejne pokolenie stra¿aków ucieszy³o siê
m³odzie¿ garnê³a siê do s³u¿by bardzo liczogromnie, i¿ w koñcu odzyskali salê, o której
nie. Wiele myœlano o lokalizacji, a kiedy w
mówili im z rozrzewnieniem starsi druhowie
koñcu wybrano obecne miejsce okaza³o siê,
stra¿acy. Jednak po 26. latach u¿ytkowania
¿e teren jest w gestii kuratorium oœwiatoweprzez czêsto zmieniaj¹ce siê podmioty, obiekt
go, które to wcale nie mia³o zamiaru oddaprzedstawia³ op³akany stan, a szczególnie sala,
waæ parceli, gdy¿ wi¹za³o z ni¹ inne plany, a
w której po rozbiórce 26-letniej tymczasomianowicie rozbudowy istniej¹cego ju¿ w
wej zabudowy ukaza³ siê w pe³ni stan znisztamtych czasach przedszkola. Rozpoczê³a siê
czeñ. Próbowano jednak jakoœ przywróciæ
korespondencja pomiêdzy stra¿¹, a póŸniej
¿ycie w obiekcie, organizuj¹c dyskoteki dla
powsta³ym spo³ecznym komitetem budowy
m³odzie¿y. Miejscowe zespo³y muzyczne, koRemizy Stra¿ackiej w Sêdziszowie Ma³opolrzystaj¹c z przychylnoœci stra¿aków, mia³y
skim, a Prezydium Miejskiej Rady Narodoczêsto próby muzyczne w sali i przyleg³ych
wej w Sêdziszowie M³p., Prezydium Powiatopomieszczeniach. Ówczesny Zarz¹d OSP
wej Rady Narodowej w Ropczycach, miêdzy
podj¹³ próby uregulowania stanu prawnego
innymi z takimi nieistniej¹cymi ju¿ dzisiaj redzia³ki, na której by³ ulokowany obiekt i za³oferatami jak Referat Geodezji i Regulacji
¿enia ksiêgi wieczystej. Jednak okaza³o siê, ¿e
Rolnych, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i
brak jest dokumentów mówi¹cych jednoMieszkaniowej, Inspektorat Oœwiaty, Wydzia³
znacznie o przekazaniu na w³asnoœæ OSP w
Budownictwa Urbanistyki i Architektury, PoSêdziszowie M³p. parceli na której sta³a rewiatow¹ Komisj¹ Planowania Gospodarczemiza. Próbowano odszukaæ takowe dokugo, jak równie¿ Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanimenty, miêdzy innymi w Pañstwowym Architarn¹ Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzewum w Krakowie, archiwum w Rzeszowie Nie
szowie i Rzeszowskim Kuratorium.
funkcyjny, dwukondygnacyjny z segmentem
uda³o siê jednak udowodniæ prawa OSP do
W koñcu, po kilku latach, starañ 15 maja
wie¿owym 3-kondygnacyjnym, czêœciowo
w³asnoœci dzia³ki W dniu 23 paŸdziernika
1962 r. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna uzyska³a
podpiwniczony. Mieœci³a siê w nim sala wi1997r. S¹d Rejonowy w Ropczycach V Wypozwolenie na wykonanie robót budowladowiskowa wraz z pomieszczeniami zapledzia³ Ksi¹g Wieczystych postanowi³ odmówiæ
nych. W myœl pozwolenia, roboty budowlacza, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, poza³o¿enia ksiêgi wieczystej i dokonania wpisu
ne mia³y byæ wykonywane systemem gospomieszczenia techniczne, kot³ownia i poprawa w³asnoœci na rzecz OSP w Sêdziszowie
darczym, a kierownictwo techniczne mia³
mieszczenia gara¿owe na samochody po¿arM³p. W uzasadnieniu miêdzy innymi mo¿esprawowaæ ob. in¿. B. Warcho³ i in¿. L. Ponnicze. Powierzchnia ca³kowita wynios³a
my przeczytaæ, ¿e prawo w³asnoœci ujawniodo. Z wielkim entuzjazmem ruszy³a zbiórka
998,89 m2, powierzchnia zabudowy 332,46
ne jest na rzecz Generalnego Gubernatorm2 , powierzchnia u¿ytkowa 796,60 m2 natomateria³ów budowlanych i œrodków finanmiast kubatura 3392,96 m3.
stwa, a wczeœniej jeszcze Towarzystwa Szko³y
Sala widowiskowa zaczê³a têtniæ ¿yciem.
Ludowej w Krakowie, natomiast –jak wynika
Do dziœ mieszkañcy miasta wspominaj¹ wspaz dostarczonych dokumentów – parcela zonia³e bale sylwestrowe czy bale maskowe, w
sta³a przekazana przez Prezydium Miejskiej
których uczestniczyli podopieczni nieistnieRady Narodowej OSP jedynie w zarz¹d i u¿ytj¹cego ju¿ dzisiaj Liceum Plastycznego w Sêkowanie.
dziszowie M³p Sala ta by³a œwiadkiem wielu
W roku 2001 Wojewoda Podkarpacki
koncertów dawanych przez stra¿ack¹ orkiewyda³ decyzjê, z której wynika, ¿e Miasto i
strê dêt¹ i spektakli wystawianych przez dziaGmina Sêdziszów M³p. z mocy prawa nabyOd prawej Kazimierz Bocheñski – inspektor nadzoru, Stani³aj¹cy w tym czasie amatorski teatr.
³a nieodp³atnie w³asnoœæ dzia³ki wraz z zas³aw Drapa³a – kierownik budowy, Kazimierz Czapka – wyZ³e lata dla budynku rozpoczê³y siê w
konawca robót instalacyjnych.
Fot. G. Wrona
(ci¹g dalszy na str. 6)
1973 roku, a przysz³y wraz z reform¹ syste-
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budowaniami i urz¹dzeniami trwale z gruntem zwi¹zanymi.
Wraz z up³ywaj¹cymi latami i brakiem
ogrzewania obiekt zaczyna³ coraz bardziej
podupadaæ, wk³ad skromnych œrodków finansowych jakie posiada³a stra¿ i praca spo³eczna by³y tylko kropl¹ w morzu potrzeb.
Coraz czêœciej powtarzano, ¿e obiekt wymaga generalnego remontu.
Rada Miejska podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu do przebudowy obiektu, rozpoczê³y
siê rozmowy o jego przysz³ym przeznaczeniu, zlecono opracowanie projektu przebudowy. Wykonawc¹, wy³onionym w ramach przetargu, zosta³a firma „ArchiKom”z
Ropczyc. Wykonany przez ni¹ projekt zak³ada przebudowê i nadbudowê konstrukcji dachu na istniej¹cym budynku wraz z
dobudow¹ dodatkowego stropu wewn¹trz
budynku. Elementy zagospodarowania
dzia³ki, jak istniej¹ca infrastruktura, przy³¹cza, parkingi, dojœcia i dojazdy pozostaj¹ bez
zmian. W myœl tego projektu, przebudowa

obejmuje przede wszystkim
podzia³ istniej¹cej sali widowiskowej na pomieszczenia
biurowe wraz komunikacj¹
na I piêtrze, wykonanie stropu ¿elbetowego oraz powtórzenie uk³adu tych¿e pomieszczeñ na kondygnacji II
piêtra, a tak¿e zmiany w uk³adzie pomieszczeñ socjalnych
i komunikacji na poszczególnych kondygnacjach.
Nadbudowa dachu natomiast obejmuje likwidacjê
czêœci warstw istniej¹cego stropodachu z pozostawieniem stropu i wykonanie nowego dachu wielospadowego. Powierzchnia ca³kowita budynku po przebudowie zwiêkszy siê o
185,27 m2, powierzchnia u¿ytkowa zwiêkszy
siê o 181,44 m2 , a kubatura o 166 m3 .
W dniu 9 stycznia 2006 roku zosta³ og³oszony wynik przetargu na przebudowê budynku Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Konsorcjum
w sk³ad którego wesz³y nastêpuj¹ce firmy:

PGKiM Sêdziszów M³p. ul. 3-go Maja 11 –
Lider Konsorcjum, „PROFBUD” Rzeszów,
ul. Baczyñskiego 9 – Partner Konsorcjum,
„SANTEX” Sêdziszów M³p. ul. Klonowa 5 –
Partner Konsorcjum. Cena brutto za jak¹
konsorcjum zadeklarowa³o siê wykonaæ
przebudowê to kwota 1 126 066,17 z³. Termin zakoñczenia prac i oddania budynku
do u¿ytku zosta³ ustalony na 30 wrzeœnia
2006 roku.
GW

Ofiara mrozu
Tragicznie zakoñczy³o siê wyjœcie na zabawê taneczn¹ dla m³odego mieszkañca
Wolicy Piaskowej. Niespe³na siedemnastoletni Konrad K. w sobotni wieczór, 21 stycznia, uda³ siê do Krzywej, gdzie odbywa³a siê
impreza. Oko³o pó³nocy postanowi³ wróciæ
do domu, dok¹d niestety nie dotar³. Rodzeñstwo i znajomi nazajutrz bezskutecznie
poszukiwali go wœród kolegów i kole¿anek,
dlatego rodzina o zaginiêciu powiadomi³a
Policjê.
O zaginiêciu tego m³odego mê¿czyzny zostaliœmy powiadomieni w niedzielê, 22 stycznia, o godzinie 16.40 – mówi komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. kom. Leszek
• dzieb³o. Pomimo zapadaj¹cych ciemnoœci rozpoczêliœmy akcjê poszukiwawcz¹, anga¿uj¹c tak¿e policjantów, którzy tego dnia nie pe³nili s³u¿by.
Sprawdzone zosta³y wszystkie miejsca, gdzie móg³by przebywaæ zaginiony oraz droga, jak¹ musia³
przebyæ od domu stra¿aka w Krzywej do swojego
miejsca zamieszkania. Poszukiwania zosta³y przerwane z powodu ciemnoœci oko³o godziny 23. i
wznowione w poniedzia³ek rano, z udzia³em ochotników z OSP Krzywa. Tego dnia jeden z naszych
policjantów znalaz³ zw³oki Konrada K.
Jak siê okaza³o, przyczyn¹ œmierci ch³opaka by³o wych³odzenie organizmu.
***
O wielkim szczêœciu mo¿e mówiæ mieszkaniec Osiedla M³odych, który bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, przebywa³ w nocy z soboty na niedzielê 21/22 stycznia, w okolicy

ogródków dzia³kowych. Policjanci, patroluj¹cy tamten teren w poszukiwaniu osób
bezdomnych, pij¹cych alkohol, znaleŸli
owego sêdziszowianina klêcz¹cego w zaspie,
w pobli¿u swojego samochodu. Temperatura tej nocy przekracza³a 20o C poni¿ej
zera, mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e gdyby
nie interwencja policjantów, mê¿czyzna ten
by³by kolejn¹ œmierteln¹ ofiar¹ mrozu na
naszym terenie.
Policjanci skontrolowali dachy
Po tragedii w Katowicach, gdzie run¹³
dach hali wystawowej, na terenie ca³ego
kraju ruszy³a akcja kontroli stanu dachów
obiektów wielkopowierzchniowych. Sêdziszowscy policjanci sprawdzili stan dachów
m.in. pawilonu handlowego „Têcza”, „Biedronki”, „Dworca Autobusowego”. Zarz¹dcy tych obiektów zachowali siê w³aœciwie,
usuwaj¹c œnieg, zalegaj¹cy na dachach.
Zgodnie z zarz¹dzeniami ministerialnymi,
Policja na bie¿¹co monitoruje stan dachów,
a akcja ta nasila siê szczególnie po wiêkszych
opadach œniegu.
Œmieræ na drodze
Zimowe warunki drogowe powinny zmuszaæ kierowców do zachowania szczególnej
ostro¿noœci. Niestety, nie wszyscy kieruj¹cy
potrafi¹ dostosowaæ swój sposób jazdy do
sytuacji na drodze. To w³aœnie brak rozs¹dku by³ przyczyn¹ œmiertelnego wypadku na
miêdzynarodowej drodze E4, przy wyjeŸdzie
z Sêdziszowa w stronê Ropczyc. 7 lutego,
po godzinie 15., kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym z naczep¹ nie zachowa³ nale¿ytej
ostro¿noœci, wpad³ w poœlizg i doprowadzi³
do zderzenia z samochodem osobowym,
którego pasa¿erka zmar³a w szpitalu w wyniku odniesionych obra¿eñ. Jej m¹¿, w stanie ciê¿kim trafi³ do szpitala. Niestety, takich tragicznych zdarzeñ z roku na rok jest
wiêcej: w 2004 na terenie powiatu odnoto-

wano 12 œmiertelnych ofiar wypadków drogowych, a w roku 2005 by³o tych ofiar a¿ 28.
Przechodnie z³apali z³odzieja
6 lutego, w okolicy sklepu Inwestdom
m³ody, siedemnastoletni ch³opak wyrwa³
starszej kobiecie torebkê. W poœcig za z³odziejem ruszyli przypadkowi przechodnie.
Winowajca zosta³ zatrzymany i przekazany
w rêce Policji. Jak siê okaza³o, zatrzymany
to mieszkaniec gminy Ropczyce, który przyzna³ siê do dokonania z koleg¹ innych, podobnych przestêpstw, m.in. na sêdziszowskim cmentarzu. Ten przypadek dobitnie
pokazuje, ¿e nie jest tak Ÿle z wra¿liwoœci¹
naszego spo³eczeñstwa, jak zwykliœmy s¹dziæ.
Bezpieczniej dziêki œwiat³om
Znacznie poprawi³o siê bezpieczeñstwo
na skrzy¿owaniu ulic: 3-maja, Weso³ej, Fabrycznej i Wêglowskiego od momentu zainstalowania tam pierwszej w Sêdziszowie sygnalizacji œwietlnej. Od listopada, kiedy zab³ys³y œwiat³a, odnotowano w tym miejscu tylko jedn¹ kolizjê. Œwiadczy to o skutecznoœci
tego rozwi¹zania i sugeruje podobne inwestycje w innych niebezpiecznym punktach
miasta. Opinii w tej sprawie nie mog¹ zmieniæ nieliczne g³osy niezadowolonych kierowców i pieszych, utyskuj¹cych na koniecznoœæ
oczekiwania na zmianê œwiat³a, bowiem korzyœci, polegaj¹ce na zwiêkszeniu bezpieczeñstwa uczestników ruchu s¹ bezsporne.
Kadry
Od paŸdziernika ubieg³ego roku stanowisko zastêpcy komendanta Komisariatu
Policji w Sêdziszowie pe³ni asp. sztab. Bogdan ¯uczek. Jest to policjant z blisko dwudziestoletnim sta¿em pracy. Wczeœniej pe³ni³ funkcjê Kierownika Referatu Kryminalnego na sêdziszowskim Komisariacie.
Oprac. Benedykt Czapka
na podstawie informacji
z KP Sêdziszów M³p.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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W 2005. roku, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p. funkcjonowa³a w 11-osobowym
sk³adzie, reprezentuj¹cym ró¿ne grupy spo³eczne. Dochody z op³at za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych zosta³y wykorzystane na realizacjê zadañ, ujêtych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz w harmonogramie wydatków GKRPA.
W obszarze 1: zwiêkszenie dostêpnoœci
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie, wydatkowano kwotê 45 000,00
z³otych, z przeznaczeniem na :
1. Inicjowanie dzia³añ oraz podejmowanie czynnoœci, zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzale¿nionych od alkoholu obowi¹zku poddania siê
leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak³adzie lecznictwa odwykowego.
W 2005. roku wszczêto 23 nowe postêpowania, co ³¹cznie z ju¿ prowadzonymi dzia³aniami daje 33. Komisja wys³a³a 45 zaproszeñ
na posiedzenia celem przeprowadzenia rozmów profilaktycznych. Wobec 12. osób skierowano materia³y do S¹du Rejonowego
w Ropczycach celem wydania orzeczenia
o przymusowym leczeniu przeciwalkoholowym, w tym wobec czworga osób wnioskowano o zmianê postanowienia z ju¿ orzeczonego sposobu leczenia z niestacjonarnego na zamkniête. W postêpowaniach tych
ka¿dorazowo Komisjê reprezentowa³ przed
s¹dem jej przewodnicz¹cy. Odbyto 16 posiedzeñ GKRPA, cz³onkom Komisji wyp³acono wynagrodzenie zgodnie z uchwa³¹
Rady Miejskiej.
2. Pokrycie kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej przy ZOZ Ropczyce osobom,
korzystaj¹cym z form terapii indywidualnej
i zbiorowej. Z tej formy skorzysta³o 14 osób.
3. Finansowanie Œwietlicy Socjoterapeutycznej i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, z którego us³ug skorzysta³o 70 osób.
Na utrzymanie Punktu i Œwietlicy sk³adaj¹
siê koszty, zwi¹zane z ogrzewaniem, energi¹, zu¿yciem wody, sprz¹taniem oraz koszty, zwi¹zane z zatrudnieniem osoby, obs³uguj¹cej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
oraz prowadz¹cej zorganizowane grupy: AA,
AL.-Anon, AL.-Ateen i DDA.
4. Zrealizowanie programu Œwietlicy Socjoterapeutycznej, w ramach którego

uczestniczono: w Rekolekcjach TrzeŸwoœciowo-Ewangelizacyjnych w Sêdziszowie
M³p., Rekolekcjach TrzeŸwoœciowych w Niechobrzu, TrzeŸwoœciowych Spotkaniach w
Kalwarii Pac³awskiej, Rekolekcjach Oazy
Rodzin w Kocwinie, Podkarpackim TrzeŸwoœciowym Rajdzie Dromadera, Rekolekcjach TrzeŸwoœciowych w Dêbowcu, Spotkaniach Duchowych w Niechobrzu, Warsztatach AA w Tenczynie i Rekolekcjach
TrzeŸwoœciowych w Czêstochowie.
5. Zorganizowanie i sfinansowanie spotkania op³atkowego w Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. dla 72. osób, w przewa¿aj¹cej iloœci uzale¿nionych b¹dŸ wspó³uzale¿nionych.
W obszarze 2: prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania
narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci
i m³odzie¿y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych poprzez
ich organizowanie i finansowanie, wydatkowano kwotê 33 530,00 z³otych,
w ramach której :
1. Skierowano na kolonie letnie w Oœrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w
Myczkowcach 36 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu realizacji w szko³ach programów profilaktycznych.
3. Zorganizowano, w paŸdzierniku
2005r., we wszystkich szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych i Dziennym Centrum Aktywnoœci w Sêdziszowie M³p. konkursy o tematyce przeciwdzia³ania alkoholizmowi i narkomanii.
4. Wydatkowano œrodki na spektakle i
realizacjê programów profilaktycznych w
16. szko³ach.
W obszarze 3: wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych, wydatkowano kwotê 84 950,00z³otych:
1. Na dotacjê dla Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”, dzia³aj¹cego przy MiejskoGminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie
M³p., prowadz¹cego dzia³alnoœæ informacyjno-edukacyjno-profilaktyczn¹ w zakresie
przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
2. Na dotacjê dla stowarzyszeñ kultury
fizycznej, klubów sportowych :
a) Gminny Szkolny Zwi¹zek Sportowy
„Sêdzisz”

b) UKS „Sokó³” Krzywa
c) UKS „Têcza” Sêdziszów
d) UKS „P³omieñ” Zagórzyce
e) UKS „Korona” Góra Ropczycka
f) UKS „Borkowia” Borek Wielki,
prowadz¹cych pozalekcyjne zajêcia sportowe i statutow¹ dzia³alnoœæ informacyjno –
profilaktyczno – edukacyjn¹ w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
3. Na zatrudnienie, w ramach umówzleceñ, trzech osób, prowadz¹cych zajêcia
sportowe z zakresu pi³ki no¿nej dla ch³opców w wieku 10-18 lat.
4. Na zakup dla gimnazjów i szkó³ podstawowych z terenu gminy sprzêtu sportowego w postaci pi³ek, rakietek do tenisa sto³owego, jako uzupe³nienie wyposa¿enia szkó³
do prowadzenia pozalekcyjnych zajêæ sportowych.
5. Na dofinansowanie dzia³alnoœci Izby
WytrzeŸwieñ w Rzeszowie, w której w 2005r.
zatrzymanych by³o 48 osób, zamieszka³ych
na terenie gminy Sêdziszów M³p, a dowieziono bezpoœrednio przez policjê z terenu
naszej gminy 41 osób.
W obszarze 4: podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów,
okreœlonych w art. 13 i 15 Ustawy
„O wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi” oraz wystêpowaniu przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego:
1. Dokonano kilkakrotnej kontroli placówek handlowych, zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ napojów alkoholowych, gdzie w wyniku ujawnionych nieprawid³owoœci zalecono stosowne polecenia celem wyeliminowania tych patologii.
Przedstawione sprawozdanie nie obejmuje szczegó³owego ca³okszta³tu dzia³añ Komisji, gdy¿ ta wspiera³a ka¿dy mieszcz¹cy siê
w zakresie dzia³ania program i inicjatywê,
uwzglêdniaj¹c¹ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ i
informacyjn¹, z zakresu nadu¿ywania alkoholu i jego szkodliwego dzia³ania.
Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p. pe³ni dy¿ur
w Urzêdzie Miejskim, w pokoju nr 5:
• we wtorki, w godz. 8 – 12
• w œrody, w godz. 11 – 15.

Telefon: 7453616
Bogus³aw Œwider
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Rozmawiamy w przededniu Chrzeœcijañwspólnot parafialnych w naszej diecezji,
skiego Balu Karnawa³owego, z którego dodoczeka³ siê ju¿ takiej chwili, by ksi¹dz bichód przeznaczony zostanie na budowê œwi¹skup móg³ zdecydowaæ, dla po¿ytku duchotyni Bo¿ego Mi³osierdzia, jednak bal to nie
wego wiernych, o podziale na dwie mniejjedyne przedsiêwziêcie stowarzyszenia Prosze parafie. W tej czêœci miasta mieszka ju¿
Misericordia, wspieraj¹cego budowê koœciooko³o 3,5 tys. ludzi, miasto rozwija siê w tym
³a. Proszê powiedzieæ, jak powsta³o stowakierunku, wkrótce pewnie dojdzie do tego,
rzyszenie i jakie dot¹d podjê³o dzia³ania.
¿e Sêdziszów i Ropczyce po³¹cz¹ siê zabuMyœl o powo³aniu stowarzyszenia pojadow¹ i myœlê, ¿e mieszkaj¹cy w tej okolicy
wi³a siê wkrótce po moim przyjeŸdzie do
ludzie bêd¹ ci¹gn¹æ do tego powstaj¹cego
Sêdziszowa, w czasie pierwszej kolêdy i pierwkoœcio³a.
szych rozmów z niektórymi ludŸmi. Taka suJak ksi¹dz trafi³ do Sêdziszowa?
gestia pojawi³a siê chyba w zwi¹zku z mo¿liZaraz po œwiêceniach pracowa³em cztewoœci¹ przekazania kwoty 1% od podatku
ry lata w Gorlicach, póŸniej rok by³em
na potrzeby organizacji po¿ytku publicznew Bratkowicach, a ostatnie osiem lat spêdzigo. Wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie to dobre
³em w Rzeszowie, w parafii Chrystusa Króla.
rozwi¹zanie, tym bardziej, ¿e nie ma jeszcze
Czy w tym czasie mia³ ksi¹dz zlecane
parafii, ani ¿adnych innych struktur, wokó³
podobne zadania jak to obecne?
których mo¿na by
gromadziæ ludzi,
chc¹cych coœ zrobiæ. Stowarzyszenie
to cia³o sk³adaj¹ce
siê z kilkunastu
Z ksiêdzem Krzysztofem Gacem, organizatorem nowej parafii w Sêdziszowie M³p. i budowniczym koosób, s³u¿¹cych mi
œcio³a pw
pw.. Bo¿ego Mi³osierdzia, rozmawiamy o porad¹, z którymi konstêpie prac na budowie, planach na najbli¿sz¹ przysultujê pewne rzesz³oœæ i dzia³alnoœci Stowarzyszenia Pro- Misericzy i którym mogê
cordia.
zleciæ niektóre zadania. Dziêki temu nie
Budowa to pierwsze takie zadanie i
czujê siê sam w tych wszystkich dzia³aniach.
myœlê, ¿e wyj¹tkowe. By³em natomiast
Bal to taka spektakularna rzecz, o któprzy budowie du¿ego koœcio³a, wiêkszerej mówi siê wiêcej – bilety wykupi³o ponad
go ni¿ ten w Sêdziszowie, w Gorlicach. Indwieœcie osób, a wiêc powa¿na grupa ludzi.
westycjê prowadzi³ proboszcz, zaœ my, przyJednak takim istotnym dzie³em stowarzyszegl¹daj¹c siê temu, braliœmy udzia³ w pewnia by³o zorganizowanie uroczystoœci przynych dzia³aniach zwi¹zanych z tym g³ównym
jêcia relikwii œw. S. Faustyny: przygotowanie
zadaniem.
dekoracji, nabo¿eñstwa – to by³a rola stoProszê opowiedzieæ, jak bêdzie wygl¹warzyszenia.
daæ nowa œwi¹tynia?
Parafii jeszcze nie ma, ale wiadomo, ¿e
Bry³a architektoniczna pomyœlana jest
bêdzie. Jakie przes³anki sk³oni³y ksiêdza biw formie namiotu, na planie owalu. Rozskupa do podjêcia decyzji o erygowaniu w
wi¹zanie takie powoduje, ¿e o³tarz widoczSêdziszowie M³p. nowej parafii i budowy
ny jest z ka¿dego miejsca w koœciele. Jest to
œwi¹tyni?
zgodne z wymogami liturgii posoborowej,
Ja mogê siê tylko domyœlaæ przyczyn, gdy¿
by o³tarz by³ w centrum i gromadzi³ wszystbiskup mi o nich nie mówi³. Koœció³ jest tak
kich. Wierni bêd¹ mogli widzieæ ca³¹ akcjê
rz¹dzony od wieków, ¿e biskup, jako pasterz
liturgiczn¹ przy o³tarzu i w niej bezpoœreddiecezji, ma prawo podejmowaæ pewne denio uczestniczyæ. Myœlê, ¿e jest to bardzo
cyzje i nie musi – chocia¿ mo¿e – pytaæ o
istotne, bowiem dziœ ludzi formuje tylko niezdanie wiernych ani ksiêdza, którego posy³a.
dzielna liturgia. Mniej maj¹ czasu czy chêci
W moim przypadku by³o tak, ¿e dosta³em
na jakieœ spotkania w grupach. St¹d te¿ wa¿pismo z kurii, w którym by³o napisane, ¿e
ne jest, by liturgia by³a piêkna, estetyczna,
ksi¹dz biskup mianuje mnie wikariuszem w
czytelna, widoczna, jednocz¹ca ludzi, by
Sêdziszowie, a jednoczeœnie zleca organizaw³aœciwie odczytywali prawdy teologiczne
cjê parafii w zachodniej czêœci miasta.
i budowali siê pod wzglêdem duchowym.
A jakimi przes³ankami kierowa³ siê ksi¹dz
Czy przewidziane s¹ przy koœciele pobiskup? Obecnie w Koœciele panuje taka tenmieszczenia, które mo¿na by wykorzystaæ
dencja, ¿e odchodzi siê od wielkich, anoniw inny sposób?
mowych wspólnot na rzecz wspólnot mniejTak, w czêœci – nazwijmy j¹ „zakrystyjszych, gdzie ludzie siê znaj¹, tworz¹ œcis³e
nej”, bêd¹ dwa pomieszczenia w piwnicach
grono ludzi wierz¹cych i dziêki temu bari dwie salki, przeznaczone na spotkania ró¿dziej rozwijaj¹ siê i ubogacaj¹. W wielkich
nych grup parafialnych, np. ministrantów,
parafiach czêsto wygl¹da to tak, ¿e ludzie
chóru, Akcji Katolickiej, kó³ka misyjnego.
korzystaj¹ z us³ug zespo³u ksiê¿y, przychodz¹
Tego typu wspólnoty musz¹ mieæ mo¿liwoœæ
do koœcio³a i odchodz¹ nie tworz¹c ¿adnej
spotkania w godnych warunkach.
wspólnoty. Tendencja tworzenia mniejszych
Czy jest ksi¹dz zadowolony z tempa
parafii ma mobilizowaæ ludzi do ¿ywego
i postêpu prac oraz zaanga¿owania mieszuczestnictwa w ¿yciu wspólnoty. Myœlê, ¿e
kañców?
Sêdziszów, bêd¹cy jedn¹ z najwiêkszych
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Tak, jestem zadowolony – nawet bardzo.
Nie przypuszcza³em, ¿e ju¿ w ci¹gu pierwszego roku uda nam siê zgromadziæ ca³¹
dokumentacjê, obliczenia konstrukcyjne,
pozwolenie na budowê i zrobiæ fundamenty – a tak siê sta³o. Uwa¿am, ¿e jest to wielkie
dzie³o ludzi, którzy z pocz¹tku byli mo¿e
nieco przestraszeni ogromem tej budowy.
Wiadomo, ¿e niesie ona ze sob¹ koszty, ofiary, trud, jednak zaanga¿owanie wielu ludzi
pokazuje, ¿e jesteœmy w stanie to zrobiæ.
Pewnie, ¿e to potrwa, ale gdy s¹ ju¿ fundamenty i koœció³ „wychodzi z ziemi”, to myœlê, ¿e to jeszcze bardziej bêdzie motywowaæ ludzi, by przez modlitwê, pomoc, ofiary w tym dziele uczestniczyli.
A zamiary na ten rok?
Zamiary s¹ proste – chcemy postawiæ
œciany koœcio³a, a je¿eli uda siê zamkn¹æ
je wieñcem, spinaj¹cym konstrukcjê u
góry, by³oby piêknie. Jest to realne,
chocia¿ trochê musi
potrwaæ. Trzeba po
prostu z³o¿yæ 200
tys. sztuk ceg³y.
W ubieg³ym
roku powitaliœmy w
Sêdziszowie relikwie
œw. Faustyny – czy w
zwi¹zku z tym, ¿e po
ukoñczeniu budowy przechowywane bêd¹
one w nowym koœciele, œwi¹tynia Mi³osierdzia Bo¿ego mo¿e staæ siê oœrodkiem kultu
siêgaj¹cym swoim znaczeniem poza nasze
miasto?
Ufam, ¿e tak. Taka myœl zrodzi³a siê ju¿
jakiœ czas temu w kontekœcie sprowadzenia
relikwii œw. Faustyny. S¹dzê, ¿e jest to bardzo realne, bowiem ju¿ samo sprowadzenie
relikwii pokaza³o, ¿e ta postaæ bardzo ludzi
interesuje, intryguje i jednoczy. Wed³ug naszych, bardzo pobie¿nych obliczeñ, na placu budowy zebra³o siê oko³o dwóch tysiêcy
ludzi. Jest wiêc realna szansa, by ten koœció³
sta³ siê takim regionalnym sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia, tym bardziej, ¿e w pobli¿u nie ma podobnego koœcio³a. A tytu³ koœcio³a, pomyœlany przeze mnie ju¿ po przyjœciu tutaj, bardzo siê ludziom podoba.
Tak siê ciekawie z³o¿y³o, ¿e pocz¹tek budowy przypad³ na stulecie urodzin siostry
Faustyny, a tak¿e zbieg³ siê w czasie ze œmierci¹ naszego papie¿a, który by³ wielkim orêdownikiem Bo¿ego Mi³osierdzia. Wiele
o tym pisa³, np. w encyklice Dives in Misericordia, wiele lat potem konsekrowa³ Bazylikê Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach i og³osi³ j¹ œwiatowym centrum kultu
Bo¿ego Mi³osierdzia, a w miêdzyczasie dokona³ beatyfikacji i kanonizacji siostry Faustyny. Jest to znak dla naszych czasów i zwrócenie uwagi na tytu³ Bo¿ego Mi³osierdzia.
Jak dosz³o do sprowadzenia relikwii?
Nied³ugo po przyjœciu do Sêdziszowa, napisa³em pismo do Sióstr Matki Bo¿ej Bo¿ego
Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach, z
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proœb¹ o przekazanie relikwii, które swoim
pismem wspar³ ksi¹dz biskup ordynariusz. Po
nied³ugim czasie uzyska³em odpowiedŸ pozytywn¹. Sama kwestia ich przywiezienia zosta³a
celowo od³o¿ona na paŸdziernik ubieg³ego
roku, ze wzglêdu na kontekst wspomnienia
œw. Faustyny, przypadaj¹cego 5. paŸdziernika.
Czy s¹ przewidywane podobne uroczystoœci o tak spektakularnym znaczeniu religijnym?
Tak, planujê ju¿ pewne rzeczy. Pewn¹
tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e takie znacz¹ce momenty odbywaj¹ siê w pierwsz¹ sobotê paŸdziernika, a wiêc w okolicach wspomnienia
œw. Faustyny. Tak by³o z poœwiêceniem placu w roku 2004, z przyjêciem relikwii w roku
2005 i w³aœnie w paŸdzierniku roku 2006
chcia³bym wmurowaæ w œcianê akt erekcyjny koœcio³a i zamurowaæ go ceg³¹ z grobu
œw. Faustyny, któr¹ równie¿ otrzyma³em
z £agiewnik z wszelkimi pieczêciami i certyfikatem prawdziwoœci.
Je¿eli budowa postêpowa³aby bez przeszkód, to byæ mo¿e w nastêpnym roku (chocia¿ trudno to zapowiadaæ z takim wyprzedzeniem), chcia³bym wmurowaæ kamieñ
wêgielny, który zosta³ przywieziony z Góry
Kalwarii z Jerozolimy.
Na zakoñczenie naszej rozmowy chcia³bym zapytaæ, czy w tym ogromie rozmaitych
spraw do za³atwienia ma ksi¹dz chocia¿
chwilê czasu na odpoczynek?
Rzeczywiœcie jest tych spraw sporo. Cz³owiek z nimi zasypia i z nimi wstaje. Ale je¿eli s¹
one uporz¹dkowane i prowadzone na bie¿¹co, to zawsze chwila wolnego siê znajdzie.
Ponoæ œwietnie gra ksi¹dz w pi³kê
no¿n¹?
Teraz ju¿ nie gram niestety, kiedyœ gra³em du¿o i... nie wiem czy dobrze, ale jakoœ
tam gra³em. Po prostu, przychodzi taki wiek,
kiedy siê gra mniej.
Dziêkujê za rozmowê i Szczêœæ Bo¿e.
Rozmawia³
Benedykt Czapka

26 stycznia b.r. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce zmagania w konkursie plastycznym „Cztery pory roku – Lato”. Przedmiotem konkursu by³y prace ukazuj¹ce
walory krajobrazowe i architektoniczne
naszego powiatu latem.
Do rywalizacji zg³oszono 344 prace. Jury
konkursu przyjê³o do oceny 312 prac, odrzucaj¹c 32 prace nie spe³niaj¹ce wymogów
regulaminu. 23 prace zosta³y zakwalifikowane na wystawê zorganizowan¹ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, a spoœród nich wy³oniono dziesiêciu zwyciêzców.
Komisja konkursowa powo³ana przez
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Pana Andrzeja Michalskiego, w sk³adzie: Pan W³adys³aw Tabasz –
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu, Pani
El¿bieta Wojtasik – Sekretarz Powiatu, Pani
Danuta G¹tarska – Kierownik Wydzia³u Budownictwa, Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Pan Stanis³aw Wozowicz – Radny
Powiatu; Pan Adam Sypel – artysta malarz
w poszczególnych kategoriach wiekowych
wyró¿ni³a nastêpuj¹ce osoby:
w I kategorii 7-12 lat
I miejsce - Karolina Marchut, (Zespó³ Szkó³
Nr 1 w Ropczycach)
II miejsce - Krzysztof Kisiel, (Zespó³ Szkó³
Nr 1 w Ropczycach)
III miejsce - Agnieszka Cis³o, (Szko³a Podstawowa w Klêczanach)
w II kategorii 13-17 lat
I miejsce - Justyna Ciosek (Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej)
II miejsce - Anna Kocur (Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.)
II miejsce - Ewelina Potwora (Zespó³ Szkó³
Nr 1 w Ropczycach)

III miejsce - Kinga Wrona (Zespó³ Szkó³ Nr
1 w Ropczycach)
w III kategorii 18 lat i wiêcej
I miejsce - nie przyznano.
II miejsce - Karolina G³odek (Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Sêdziszowie M³p.)
II miejsce - Ma³gorzata Poœko z Gnojnicy
II miejsce - Anika Pach z Ropczyc
III miejsce - nie przyznano.
Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Pana Andrzeja Michalskiego oraz nagrody
ksi¹¿kowe wrêczone przez Starostê Powiatu Pana Wies³awa Rygla.
Serdecznie dziêkujemy dyrekcjom oraz
nauczycielom szkó³ z naszego powiatu za
pomoc w rozpropagowaniu konkursu, a
wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.
Gratulujemy zwyciêzcom.
Galeriê nagrodzonych prac mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.ropczyce.rze.pl)
Inf. w³asna

zbiorniku przez usuniêcie 4 szandorów z
zapory. Obni¿enie tego poziomu pozwoli
na przyjêcie bardzo du¿ej iloœci wody ze
zlewni Tuszynki. Miejmy nadziejê, ¿e zale-

gaj¹cy œnieg bêdzie topnia³ powoli nie powoduj¹c powa¿nego zagro¿enia powodziowego.
Alfred Ku³ak

S³u¿by
powodziowe
w pogotowiu
20 lutego 2006 roku na zbiorniku wodnym w Cierpiszu zosta³a przeprowadzona
akcja, maj¹ca na celu zmniejszenie zagro¿enia powodziowego na rzece Tuszymka.
Akcja by³a poprzedzona kilkudniowymi obserwacjami zapory w zwi¹zku z plusowymi
temperaturami powietrza. Akcja nadzorowana i prowadzona by³a przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach.
Dziêki pomocy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach,
a w szczególnoœci: asp. sztab. Marka B¹czkowskiego, st. sekc. Roberta Kozy, sekc. Arkadiusza Chlewickiego oraz str. Marcina
Pociaska uda³o siê obni¿yæ poziom wody w
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INWESTYCJE
Rozpoczynamy modernizacjê Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w
Ropczycach. Pomieszczenia z których
korzysta obecnie 151 wychowanków (o
potrzebie kszta³cenia specjalnego) wymagaj¹ remontu oraz lepszego dostosowania dla potrzeb dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
W tym celu po opracowaniu
z³o¿yliœmy wniosek w ramach
programu „Edukacja – program pomocy w dostêpie do
nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych” do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych w Rzeszowie.
Chcemy zlikwidowaæ wszelkie bariery architektoniczne
utrudniaj¹ce sprawne poruszanie siê osobom niepe³nosprawnym w budynku. Dlatego staramy siê pozyskaæ
œrodki finansowe na:
• wyposa¿enie bazy dydaktycznej (³awki, krzes³a,
komputery, sprzêt audiowizualny, multimedialny)
• wyposa¿enie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzêt.
• wyposa¿enie sali gospodarstwa domowego w sprzêt AGD, pozwoli to na nabycie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê
nowoczesnymi urz¹dzeniami przez niepe³nosprawnych wychowanków,
• wyposa¿enie sali gimnastycznej w sprzêt
rehabilitacyjny i sportowy co podniesie sprawnoœæ fizyczn¹ niepe³nosprawnych wychowanków,
• doposa¿enie pomieszczeñ internatu
(³ó¿ka, szafy, szafki nocne i rega³y)
Wiêkszoœæ sprzêtów meblowych w salach
internatu od pocz¹tku istnienia internatu
nie by³a wymieniana. Sprzêt ten nie nadaje
siê do u¿ytku i zagra¿a bezpieczeñstwu wychowanków. Planujemy równie¿ zakup samochodu w celu przewo¿enia dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej do Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Wartoœæ ca³kowita z³o¿onego wniosku wynios³a 218.135,00 z³ w tym œrodki w³asne wynosz¹ 18.434,00 z³.
Na prze³omie stycznia i lutego 2006 roku
og³osiliœmy przetargi na:
- wykonanie przebudowy pomieszczeñ sanitarnych w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach. Naszym celem jest dostosowanie tych pomieszczeñ dla potrzeb wychowanków
niepe³nosprawnych poprzez poprawê
funkcjonalnoœci i estetyki pomieszczeñ.
Pomieszczenia sanitariatów w chwili
obecnej nie spe³niaj¹ warunków technicznych jakim powinien odpowiadaæ
budynek. Przewidzieliœmy wykonanie
szeregu prac umo¿liwiaj¹cych ich dostosowanie do warunków technicznych.
W wyniku tych prac powstan¹ 3 pomieszczenia sanitarne oraz 1 natrysk dla osób
niepe³nosprawnych. Roboty remontowe i sanitarne podnios¹ bezpieczeñstwo
z uwagi na lepsz¹ komunikacyjnoœæ oraz
zapewni¹ mo¿liwoœæ swobodnego korzy-
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stania z tych pomieszczeñ przez osoby
niepe³nosprawne (obecnie by³o to niemo¿liwe). Wartoœæ zamówienia wynios³a 27.608,28 z³.
- wykonanie i monta¿ mebli dla Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach .Wymiana ponad 20letnich mebli jest niezbêdna, wiêkszoœæ
z nich pochodzi z darowizn i od chwili
otrzymania nie by³a poddawana napra-

wom. Wartoœæ zamówienia wynios³a
29.585,00 z³.
POMO¯EMY OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM
Og³osiliœmy przetarg na wykonanie przebudowy i modernizacji trzech pomieszczeñ na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach ³¹cznie o powierzchni 150 m2 . Po wykonanej modernizacji umieœcimy w nich wypo¿yczalniê
sprzêtu rehabilitacyjnego dla osób niepe³nosprawnych. Budynek nasz dostosowany jest do potrzeb osób niepe³nosprawnych (przystosowana ³azienka, schodo³az
g¹sienicowy). Wypo¿yczalnia bêdzie udostêpnia³a nieodp³atnie beneficjentom
czyli osobom niepe³nosprawnym z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
sprzêt rehabilitacyjny i urz¹dzenia pomocnicze. Ponadto udzielaæ bêdzie nieodp³atych porad zwi¹zanych z w³aœciwym
doborem i dopasowaniem udostêpnionych przedmiotów. Stosownie do potrzeb
udzielaæ bêdzie pomocy w kwestii bezpiecznego poruszania siê przy pomocy
udostêpnionego sprzêtu a tak¿e jego konserwacjê, naprawê i serwis. Zadanie to
bêdziemy realizowaæ w ramach struktury
organizacyjnej Starostwa Powiatowego w
œcis³ej wspó³pracy z Zespo³em Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach, Ochotnicz¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ z terenu powiatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Ropczycach, Poradni¹ PsychologicznoPedagogiczn¹ w Ropczycach oraz organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi
na rzecz osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Obecnie trwaj¹ prace budowlane w nowodobudownym skrzydle w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie. Wykonujemy
roboty tynkarskie, posadzkowe instalacji
elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania. Termin zakoñczenia ca³oœci robót

w dobudowanym skrzydle i przekazanie
obiektu do u¿ytkowania planujemy na
dzieñ 30 lipca 2006 roku.
REMONTY W SZKO£ACH
PONADGIMNAZJALNYCH
Na budynku „D” Zespo³u Szkó³ im.
ks. dr Jana Zwierza wykonaliœmy w ca³oœci
remont konstrukcji i pokrycia dachu. Do
wykonania pozosta³a nam jeszcze instalacja odgromowa, któr¹ zamontujemy po
ust¹pieniu mrozów. Ca³kowity koszt remontu wyniesie 227.438,67 z³.
Prowadzimy rozmowy z Burmistrzem
Ropczyc w sprawie wspólnego wykonania pozosta³ych parkingów od strony
wschodniej hali widowiskowo-sportowej,
drogi po¿arowej i drogi dojazdowej do
hali i budynków Zespo³u Szkó³ im. ks. Jana
Zwierza od strony ulicy W. Witosa.
Przygotowujemy przetargi na prace remontowe w Zespole Szkó³ Agrotechnicznych w Ropczycach dotycz¹ce sali gimnastycznej oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie (docieplenia elewacji i remont sanitariatów). Bêdziemy adaptowaæ kolejne sale dydaktyczne
w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Ropczycach.
WYDZIA£ DRÓG
Luty to kolejny miesi¹c up³ywaj¹cy na zmaganiach z uci¹¿liwoœciami zimy, która nie
folguje i nie pozwala odpocz¹æ choæby na
jeden dzieñ. Pomimo naszych starañ i ci¹g³ej pracy u¿ytkownicy dróg mog¹ spotkaæ
siê z utrudnieniami na drogach, ze wzglêdu na ci¹g³e zmiany temperatury, towarzysz¹ca im go³oledŸ oraz silne wiatry powoduj¹ce zawiewanie dróg. Przygotowaliœmy przetarg na remonty cz¹stkowe nawierzchni, aby wczesn¹ wiosn¹ przyst¹piæ
do wykonania niezbêdnych pozimowych
napraw dróg. Planujemy tak¿e zakup znaków drogowych, aby wiosn¹ uzupe³niæ
braki w oznakowaniu i dostosowaæ je do
obowi¹zuj¹cych przepisów. Na bie¿¹co
za³atwiamy sprawy zwi¹zane z umieszczeniem urz¹dzeñ obcych w pasie drogowym,
uzgodnieniami projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W trakcie opracowania
jest projekt budowlany na budowê mostu
sta³ego na potoku Budzisz w m. Zagorzyce
w ci¹gu drogi powiatowej Bystrzyca – Zagorzyce, którego wykonawc¹ jest Info-Projekt z Rzeszowa. W styczniu przeprowadziliœmy procedurê przetargu nieograniczonego poni¿ej 60 tys. EURO, którego przedmiotem by³o wykonanie drobnych robót
z zakresu bie¿¹cego utrzymania dróg i
mostów oraz robót ziemnych. Celem przetargu by³y dwa zadania. Pierwszym by³o
bie¿¹ce utrzymanie dróg i mostów. Drugim roboty ziemne (renowacja rowów,
œcinka poboczy). W sk³ad tego wchodzi³a
przebudowa i czyszczenie regulacja barier
i porêczy, remont przepustów, naprawa
skarp, naprawa i wymiana elementów
drewnianych mostów, wycinka drzew, uzupe³nienie brakuj¹cego oznakowania, renowacja rowów, œcinanie poboczy i inne
podobne roboty. Prace te bêd¹ wykony-
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wane sukcesywnie w ci¹gu ca³ego roku
2006.
OCHRONA ŒRODOWISKA
Rozpoczêcie odbudowy zapory w Kamionce w bie¿¹cym roku staje siê coraz
bardziej realne. Starosta Ropczycko-Sêdziszowski udzieli³ pozwolenia wodnoprawnego na odbudowê jazu w Kamionce. Powstanie tej zapory z pewnoœci¹ przyczyni siê do rozwoju i promocji gminy
oraz powiatu co zwiêkszy walory turystyczne i krajobrazowe regionu. Udzielone
pozwolenie wodnoprawne dotyczy odbudowy jazu dokowego na rzece Tuszymka
Du¿a w miejscowoœci Kamionka – gmina
Ostrów, budowy przep³awki dla ryb, piêtrzenia wody do wysokoœci 3,0 m. jazem
dokowym na rzece Tuszymka Du¿a w miejscowoœci Kamionka.
Jest to udzielone pozwolenie wodnoprawne dla Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie, który bêdzie inwestorem, w³aœcicielem oraz
podmiotem odpowiedzialnym za piêtrzenie wody na przedmiotowym obiekcie. Jest
ono jednym z elementów niezbêdnych do
uzyskania pozwolenia na budowê.
Przedmiotem przedsiêwziêcia bêdzie odbudowa zniszczonego przez powódŸ stopnia wodnego na rzece Tuszymka Du¿a w
miejscowoœci Kamionka oraz budowa nie
istniej¹cej wczeœniej przep³awki dla ryb
typu ekologicznego. Bêdzie to koryto o
szerokoœci 1,5 m. na dnie wype³nione kamieniami. Przep³awk¹ bêdzie przep³ywa³a woda przez ca³y rok. Umo¿liwi to wêdrówkê ryb do za³o¿enia tar³a w górnych
odcinkach rzeki. Dotyczy to przede
wszystkim pstr¹ga potokowego i têczowego, który wystêpuje w wodach Tuszymki.
Jaz wykonany bêdzie w miejscu lokalizacji dotychczasowej budowli.
W ramach odbudowy zaprojektowano
jaz przelewowy o d³ugoœci przelewu
35,61 m na rzêdnej 206,19 m n.p.m. o
przelewie w rzucie pó³kulistym.

Górne stanowisko zapory na d³ugoœci
16m ubezpieczone zostanie narzutem kamiennym, u³o¿onym na w³ókninie filtracyjnej, natomiast odcinek za zapor¹
i do mostu drogowego bêdzie umocniony ³¹cznie ze skarpami koszami siatkowokamiennymi. Na jazie przewidziano instalacjê znaków wodnych (³aty wodoskazowe). Wysokoœæ piêtrzenia jazu wyniesie
3,0m przy rzêdnej 206,00 m npm w warunkach normalnego poziomu piêtrzenia. W realizacji tego przedsiêwziêcia liczymy na œrodki od Marsza³ka Województwa Podkarpackiego.
PROMOCJA
Koñcem stycznia br. za œrodki pozyskane
od Wojewody Podkarpackiego w ramach
Europejskiej Debaty Publicznej opublikowaliœmy broszury, które za poœrednictwem Powiatowej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ropczycach oraz szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego trafi³y do m³odzie¿y. Zachêcamy do zapoznania siê z tymi
broszurami dotycz¹cymi ró¿nych aspektów naszego przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Z broszurek pn.: „Studia, Praca,
Biznes w UE” dowiesz siê, jakie dzia³ania
podejmuje Unia Europejska, aby wyrównaæ szansê dla osób studiuj¹cych, prowadz¹cych biznes oraz zamierzaj¹cym pracowaæ poza granicami naszego kraju.
Dowiesz siê równie¿ jak powiat ropczycko-sêdziszowski wykorzystuje œrodki unijne oraz znajdziesz ciekawe adresy stron
internetowych. Ide¹ publikowania przez
nas w/w broszury jest przeprowadzenie
wœród m³odzie¿y dzia³añ informacyjnych
i edukacyjnych na temat szans wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w UE.
Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wnioski gazet: „Ziemia Ropczycka” oraz
„G³os Powiatu ropczycko-sêdziszowskiego”. Na dotychczasowych warunkach
przed³u¿one zosta³y umowy w zakresie
wspó³pracy o kolejne 6 miesiêcy.

EDUKACJA, SPORT,
TURYSTYKA
Od stycznia 2006 roku pacjenci i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ropczycach mieszcz¹cej siê w budynku
Starostwa Powiatowego na II piêtrze, mog¹
korzystaæ z nowoczesnego sprzêtu wraz z
oprogramowaniem. Sprzêt pochodzi z
programu MEN wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej z EFS.
• W wyniku starañ Pani dyrektor Marty
Gostkowskiej, pedagog Marioli Cyzio
oraz przy wspó³udziale Wies³awa Rygla
Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego i Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie poradnia wyposa¿ona zosta³a w
4 komputery stacjonarne z monitorami LCD, drukarkê laserow¹, skaner
oraz komputer przenoœny.
• Pracownicy Poradni z powodzeniem
wykorzystuj¹ specjalistyczne programy,
w tym szczególnie do terapii pedagogicznej i dyslektycznej dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych oraz do diagnozy i terapii logopedycznej. Zestawy testów psychologicznych s³u¿¹ do badania sprawnoœci intelektualnej i diagnozy osobowoœci m³odzie¿y. Komputery wykorzystywane s¹
tak¿e w pracy sekretariatu.
• Wysoka jakoœæ sprzêtu, jak równie¿
atrakcyjna forma programów pozwalaj¹ na wzbogacenie i udoskonalenie
pracy Poradni oraz podniesienie efektywnoœci terapii.
INNE
W najbli¿szych numerach gazet lokalnych
„Ziemia Ropczycka”, „G³os Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego” bêdziemy zamieszczaæ najwa¿niejsze przedsiêwziêcia Starostwa Powiatowego w latach 2002-2006. Na
koniec kadencji uka¿e siê publikacja zbiorcza podsumowuj¹ca dorobek kadencji.
Inf. w³asna

ZAS£UGI
DLA OBRONNOŒCI KRAJU
11 stycznia br. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach wrêczono medale za „Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju” dla rodziców, których wiele dzieci pe³ni³o lub pe³ni s³u¿bê
wojskow¹ w Wojsku Polskim. Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej nr 165/kadr z dnia
07.10.2005 roku z terenu administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach zostali odznaczeni:
Gmina Iwierzyce
1. Pañstwo Zofia i Marian Kowalscy z Iwierzyc – srebrny medal
Gmina Ropczyce:
1. Pañstwo Czes³awa i Marian Ciebieñ z NiedŸwiady – z³oty medal
2. Pañstwo Stanis³awa i Eugeniusz Strza³ka
z NiedŸwiady – srebrny medal

Gmina Sêdziszów M³p.
1. Pañstwo Józefa i Stanis³aw
Gdowik z Czarnej – srebrny medal
2. Pañstwo Józefa i Tadeusz
Wdowik z Czarnej – srebrny medal
3. Pañstwo Aniela i W³adys³aw
Wójcik z Góry Ropczyckiej
– srebrny medal
4. Pañstwo Maria i Józef Ziobro z Zagorzyc
– srebrny medal
5. Pañstwo Irena i Aleksander ¯¹d³o
z Czarnej Sêdziszowskiej – srebrny medal
Gmina Wielopole Skrz.
1. Pañstwo Lucyna i Józef Cholewa z Brzezin – srebrny medal

Medale wrêcza³ pp³k Andrzej Sitko z
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Mielcu
w towarzystwie w³adz samorz¹dowych Powiatu, miast Ropczyce i Sêdziszów M³p.,
Gmin Iwierzyce i Wielopole Skrz.
ZKO
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
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tezy jako pewnik powtarza literatura beletrystyczna, czêste s¹ oskar¿enia o kolaboracjê Polaków z Niemcami w czasie wojny i spiskowanie
przeciwko ¯ydom. A my? Nie odwa¿amy siê protestowaæ i polemizowaæ, przypominaæ o tysi¹cach
¯ydach uratowanych przez nara¿aj¹cych ¿ycie
w³asne i swoich rodzin Polaków podczas II wojny
œwiatowej, o polskiej goœcinnoœci, która pozwoli³a ogromnej czêœci narodu ¿ydowskiego znaleŸæ
bezpieczn¹ przystañ. Milcz¹c doprowadziliœmy
do tego, ¿e funkcjonuj¹cy obraz Polaka antysemity zosta³ skutecznie ugruntowany. Nie protestowaliœmy na bie¿¹co, tote¿ kr¹g nieprawdziwych oskar¿eñ powiêksza siê i nadal powiêksza.

dal jeszcze represje stalinowskie nie mog¹ doczekaæ siê sprawiedliwej oceny. Pozostaj¹c w
terminologii naszej piosenki, Rosja przyjmuj¹c
postawê konia hardego krok po kroku doprowadzi³a do tego, ¿e jej zbrodnicz¹ spuœciznê
europejskie salony pomijaj¹ taktownym milczeniem. Milczeniem, którego zreszt¹ nawet my
sami nie przerywamy.

W jednej ze swoich piosenek Wojciech M³ynarski porównuje sytuacjê dwóch koni, które
¿y³y i pracowa³y w tym samym gospodarstwie.
Jeden z nich by³ hardy, walczy³ o swoje, nie daTemat trzeci
j¹c siê okie³znaæ gospodarzowi. Drugi zaœ przyj¹³
CZYLI CZY WARTO STAWAÆ W OBRONIE WARzasadê pokory i braku sprzeciwu, licz¹c tym saTOŒCI
mym na ³agodniejsze traktowanie, œwiêty spoKolejn¹ kwesti¹, która dopiero nabiera rozkój i generalnie lepsze ¿ycie. Okaza³o siê wszakmachu, jest szeroko dyskutowany problem do¿e, ¿e reakcja woŸnicy bynajmniej jego oczekitycz¹cy umieszczenia w eurowañ nie spe³nia³a. Ten bopejskiej prasie karykatur Mawiem przyj¹³ zasadê pokazohometa. Reakcja wyznawców
wego karania pokornego
islamu, pozbawionych najwywierzchowca, aby pokazaæ
raŸniej poczucia humoru, dojego hardemu towarzyszowi co
prowadzi³a do wybuchów histeczeka go w przypadku dal(…) Raz w zaprzêgu sz³y dwa konie, sz³y w zaprzêgu konie dwa
rii, które nastêpnie przeobraPierwszy by³ to koñ pos³uszny, który w galop, cwa³, czy trucht
szych ekscesów i niesubordyzi³y siê w seriê zbrodni, chuliPiêknie rusza³, grzecznie rusza³ na najmniejszy bata ruch (..)
nacji. Pomimo takiego wyt³ugañstwa, podpaleñ. ZareagoZa to drugi koñ by³ hardy, niepos³uszny, pêdziwiatr (..)
maczenia (gospodarz bij¹c powa³y s³u¿by dyplomatyczne kraTen woŸnica dnia ka¿dego myœla³ mru¿¹c œlepia z³e
kornego konia g³oœno wszak
jów arabskich zamykaj¹c kolejSkarcê konia niegrzecznego - gotów jeszcze kopn¹æ mnie
t³umaczy³, ¿e tak naprawdê cene ambasady w Kopenhadze.
Lecz coœ przecie¿ robiæ muszê, albo z koz³a ruszaæ precz (..)
lem jest ostrze¿enie towarzyZa¿¹dano przeprosin i konsePo czym w stajni, ju¿ przy ¿³obie ten woŸnica bat swój bra³
sza), prawdziwy mora³ piosenkwencji personalnych wobec
Bra³ go têgo w d³onie obie i... grzecznego konia pra³
ki by³ jednoznaczny. Pokorn¹
osób odpowiedzialnych za puA do niegrzecznego mówi³, stroj¹c g³os na srogi ton:
i cich¹ zgod¹ na z³e traktowablikacjê karykatur – i ¿¹dania
”Jak siê bêdziesz draniu stawia³, to zarobisz tak jak on” (..)
nie i upokarzanie mo¿emy jete zosta³y spe³nione. Jaka¿ moZ
tej
balladki
smakowitej
niech
pop³ynie
mora³
w
œwiat
(…)
dynie doprowadziæ do wzmog³a byæ inna reakcja na zagroKto siê stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiœ zysk
¿onych represji, sprowokowa¿enie zbombardowaniem sieA kto s³ucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk (..)
nych dodatkowo naszym spodziby Unii Europejskiej w GaBallada
o
dwóch
koniach,
W.
M³ynarski
kojem. Wszak naj³atwiej dozie, innych biur europejskich,
³o¿yæ cichemu i ³agodnemu.
koœcio³ów oraz wziêciem na cel
Ciosu nie odda, a mo¿na siê wy³adowaæ i pokazaæ
Teraz dochodz¹ roszczenia dotycz¹ce zwrotu
wszystkich Francuzów, Norwegów i Duñczyków.
swoj¹ przewagê.
mienia po¿ydowskiego. I tak stosuj¹c taktykê
Ponadto bardzo szybko zastosowano bojkot goTa prosta, ¿yciowo m¹dra piosenka przypokonia pokornego, obrywamy coraz mocniej, a
spodarczy. Ze sklepów w Algierii, Maroka czy
mnia³a mi siê przy okazji kilku ostatnio szeroko
koñca nie widaæ.
Tunezji zniknê³y duñskie towary. Europa przyw mediach poruszanych tematów. Pozornie niezwyczajona, ¿e mo¿na bezkarnie kpiæ
powi¹zane ze sob¹, po³¹czone s¹ jednak¿e opiTemat drugi
i szydziæ ze wszystkiego zosta³a zaskoczona. Czy
sanym w piosence mechanizmem.
– S¥SIADÓW NIKT SOBIE NIE WYBIERA
to nie smutne, ¿e szacunku dla przekonañ ucz¹
Ze wzglêdu na po³o¿enie geopolityczne,
nas, w tak brutalny zreszt¹ sposób, przybysze z
Temat pierwszy
stosunki z Rosj¹ s¹ dla nas szczególnie istotne,
zewn¹trz? Czy sami ju¿ nie mamy ani œwiado– MEANDRY GOŒCINNOŒCI
mog¹ bowiem przes¹dziæ o naszej sytuacji miêmoœci tego, co najwa¿niejsze? Skoro jej nie
Kwestia Holocaustu jest bardzo pieczo³owidzynarodowej. Wydawa³oby siê, ¿e iloœæ ciosów,
mamy, to o jakiejkolwiek obronie mowy byæ
cie pielêgnowana przez naród ¿ydowski. Nie
które spad³y na nasz kraj zza wschodniej graninie mo¿e...
by³oby w tym nic z³ego, gdyby nie dopuszczali
cy jest wystarczaj¹ca, abyœmy zrozumieli, ¿e
Inna rzecz, ¿e reakcja œwiata muzu³mañskiesiê oni mówi¹c delikatnie zafa³szowañ i przepokor¹ nic nie zdzia³amy. Wydaje siê, ¿e nie
go jest daleka od spontanicznoœci. Opublikowak³amañ, w naj³agodniejszym sensie mo¿emy
trzeba przypominaæ kolejnych rozbiorów Polnie w prasie europejskiej karykatur Mahometa
mówiæ o niedopowiedzeniach. Zaczê³o siê od
ski, systematycznych prób wynaradawiania, konmia³o miejsce ju¿ we wrzeœniu, oburzenie mepodkreœlania tragedii narodu ¿ydowskiego. Brak
sekwencji paktu Ribbentrop – Mo³otow, agredialne rozpoczê³o siê natomiast dopiero teraz.
naszej, Polaków zdecydowanej reakcji zmierzasji we wrzeœniu 1939r., oraz sowieckiego re¿iTrudno nie zauwa¿yæ w tym dzia³ania z premej¹cej do sprostowania szerzonych pó³prawd na
mu, którego skutki nadal s¹ w naszym kraju
dytacj¹ i wyczekiwaniem na najlepszy moment
arenie miêdzynarodowej doprowadzi³ do tego,
widoczne. Tak jednak nie jest. Przyk³adem by³o
jak i zwi¹zku pomiêdzy sytuacj¹ sprzed kilku
¿e lawina ruszy³a. Kolejne pokolenia m³odziezachowanie Prezydenta Federacji Rosyjskiej
miesiêcy, kiedy to hordy francuskich imigran¿y na Zachodzie wychowywane s¹ w przekonaprzy okazji rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatów pali³y przedmieœcia Pary¿a protestuj¹c przeniu, ¿e podczas wojny w Polsce represjonowani
towej, na której œwiêtowanie zaprosi³ on przyciwko brakowi, ich zdaniem, wystarczaj¹cej opieki
byli niemal¿e wy³¹cznie ¯ydzi.
wódców krajów europejskich do Moskwy. Kraj,
socjalnej oraz problemom zwi¹zanych
Pamiêtam, gdy podczas pobytu w Stanach
który nie odcina siê od dziedzictwa Zwi¹zku
z asymilacj¹. Przyczyna wielu problemów tkwi w
Zjednoczonych ze zdumieniem czyta³am w praRadzieckiego, który przez 70 lat skutecznie tersamych imigrantach, czêsto maj¹cych postawê
sie artyku³y o tym, ¿e w Auschwitz ginêli wyroryzowa³ po³owê Europy, morduj¹c, rabuj¹c i
roszczeniow¹, niechêtnych przyjmowaniu pra³¹cznie ¯ydzi, zaœ spo³eczeñstwo polskie utrzypozbawiaj¹c wolnoœci miliony mieszkañców,
wa i zasad obowi¹zuj¹cych w kraju, którego s¹
mywane jest w przekonaniu, ¿e tragedia ¯ydów
zaprasza na rocznicê daty, która koñcz¹c wojnê
goœæmi, niechêtnych do wysi³ku i solidnej pracy.
nie mia³a w ogóle miejsca. Przeciera³am wówjednoczeœnie rozpoczê³a hegemoniê sowieck¹.
Muzu³manie powinni zrozumieæ, ¿e w Euczas ze zdumienia oczy, gdy¿ informacjom tym
Jaka by³a nasza reakcja? Z przykroœci¹ stwierropie s¹ goœæmi i powinni zaakceptowaæ zasaca³kowicie przeczy³a chocia¿by moje wiedza wydzam, ¿e pe³na pokory i uni¿enia. Ówczesny
dy w niej obowi¹zuj¹ce. W przeciwnym razie
niesiona ze szko³y. Próby wyt³umaczenia, ¿e inPrezydent Polski pojecha³ na organizowane w
nic dziwnego, ¿e nie bêd¹ mile widziani. To
formacje te nie s¹ prawdziwe nie powiod³y siê.
Moskwie obchody, wspólnie z genera³em odtak jakbyœmy id¹c z wizyt¹ nastawili siê na caW niezbyt sympatyczny sposób dawano mi do
powiedzialnym za wprowadzenie stanu wojen³oœciow¹ krytykê naszych gospodarzy, ich spozrozumienia, ¿e o tych trudnych sprawach nie
nego w Polsce. Miejsce otrzyma³ w drugim rzêsobu ubierania, gotowania, wychowywania dziezamierzaj¹ rozmawiaæ z Polk¹.
dzie, co wspó³gra³o zreszt¹ z rol¹, jak¹ wyznaci, urz¹dzania wnêtrz, a nastêpnie ze zdziwieMinê³o kilka lat. Nasza pokora i milczenie
czono nam podczas Defilady Zwyciêstwa w Berniem przyjêli fakt, ¿e ju¿ wiêcej nas nie zaprodoprowadzi³y do tego, ¿e oficjalnie podawane s¹
linie w 1945 roku. Wtedy te¿ pokornie pogosili do siebie. A co bardziej krewcy mogliby
informacje o polskich obozach koncentracyjdziliœmy siê z wyznaczonym nam miejscem. Kowrêcz podziêkowaæ nam za towarzystwo jesznych, powstaj¹ paranaukowe opracowania traklejne konferencje w Ja³cie czy Poczdamie usankcze w trakcie przyjêcia, jak to by³o w znanej
tuj¹ce o polskim antysemityzmie, zawarte w nich
cjonowa³y je ostatecznie na ponad 50 lat. Nabajce Brzechwy. Z drugiej strony nie ulega
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w¹tpliwoœci, ¿e tak gwa³towna reakcja i protest, chocia¿by ze strachu, odbierze ochotê
na jakiekolwiek, choæby naj³agodniejsze, kpiny z ich religii czy te¿ ich samych. W brutalny
sposób nauczy szacunku do islamu i jego wyznawców. Trudno im odmówiæ prawa do obrony wiary, chocia¿ reakcja wydaje siê byæ przesadzona. Porównajmy to z nasz¹, katolików,
reakcj¹ na podobne, czêsto bardziej brutalne
ataki na nasz¹ religiê, kpiny z naszych symboli religijnych. Jakiœ czas temu pojawi³a siê informacja o komiksach w niewybredny sposób
wyœmiewaj¹cych Jana Paw³a II, wydanych w
tej¿e samej Francji. Tylko w jednej polskiej
gazecie. Poza tym cisza, nie protestowali katolicy, nie odezwa³ siê Episkopat, nie zareagowa³y inne media, tak wra¿liwe na „krzywdê”
wyznawców islamu. Pokorni jesteœmy, pokorni. Jeœli bêdziemy nadal tak siê zachowywaæ
kolejne, coraz mocniejsze ciosy mog¹ byæ tylko kwesti¹ czasu. Nie odwa¿ê siê nawet spekulowaæ czego dotyczyæ bêdzie kolejny cios, który
z pokor¹ przyjdzie nam znosiæ. Ponoæ byliœmy
kiedyœ narodem dumnym i odwa¿nym. Ponoæ… Kiedyœ… Mo¿e w przysz³oœci znowu?

ZAMIAST EPILOGU
Ju¿ po napisaniu tego tekstu ukaza³y siê w
polskiej prasie nastêpuj¹ce informacje, które
przytaczam za www.onet.pl jako kontekst mojego artyku³u
1. Szwecja: spór o „polskie obozy œmierci”
Wielka szwedzka gazeta pope³ni³a karykaturalny b³¹d pisz¹c o „niemieckich i polskich
obozach œmierci”. Szwedzka Polonia zareagowa³a tak gwa³townie, ¿e gazeta porówna³a Polaków do muzu³manów protestuj¹cych przeciw
karykaturom Mahometa.
Opiniotwórczy dziennik „Dagens Nyheter”
rzeczywiœcie zapêdzi³ siê daleko w interpretacji
historii pisz¹c w niedzielê, ¿e „w czasach drugiej
wojny œwiatowej 90 proc. holenderskich ¯ydów
wywieziono do polskich i niemieckich obozów
œmierci.” Natomiast zaprotestowa³a ambasada RP.
(…) Polonijne pismo „Relacje” zamieœci³o list
otwarty: „To obelga dla narodu polskiego. Wygl¹da na to, ¿e w szwedzkich mediach szanuje siê
muzu³manów, ale dopuszczalne jest obra¿anie Polaków”. Krzysztof Mazowski widzi sprawê zupe³nie inaczej: - W „Dagens Nyheter” pojawiaj¹ siê
artyku³y ura¿aj¹ce Polaków. W latach 90. gazeta

opublikowa³a karykatury, które oœmiesza³y Jana
Paw³a II i Lecha Wa³êsê. „Dagens Nyheter” czêsto te¿ pisze o polskim antysemityzmie i to w
artyku³ach, w których tego typu informacje w
ogóle nie s¹ uzasadnione kontekstem. S¹ to bardzo dra¿liwe sprawy i do tej pory nikt specjalnie
nie protestowa³ (podkreœlenie moje) Teraz czara
siê przela³a – t³umaczy Mazowski i dodaje – Polacy wreszcie podnosz¹ g³os w swojej obronie. Zawsze przyjmowaliœmy postawê przepraszaj¹c¹, ale
Polacy maj¹ ju¿ dosyæ utrwalania negatywnych
stereotypów na swój temat.
2. Libia: protestów przeciw karykaturom Mahometa ci¹g dalszy
Muzu³manie protestuj¹cy przeciwko karykaturom proroka Mahometa zaatakowali w³oski konsulat w Benghazi. Co najmniej dziewiêæ
osób zginê³o, a ponad 50 zosta³o rannych, gdy
policja otworzy³a ogieñ Ponad tysi¹c demonstrantów ruszy³o na konsulat po wieczornych
mod³ach w meczecie. Podpalili budynek i próbowali wedrzeæ siê na teren konsulatu.

Ju¿ takie s¹ meandry ludzkiej natury, ¿e jak
tylko przez parê lat nic tragicznego siê nie wydarzy, wszyscy zapadaj¹ w beztroski b³ogostan. Trac¹
czujnoœæ. Zapominaj¹ o zapobiegliwoœci. Ba, s¹
nawet sk³onni przypisywaæ sobie (!) wyimaginowane zas³ugi, ¿e oto jesteœmy wybranym pokoleniem, które zas³u¿y³o – nie wiedzieæ tylko dlaczego
– na ³agodny klimat oraz codzienn¹ rzeczywistoœæ
bez wojen i masowych epidemii. Koñcem ubieg³ego wieku ten sposób myœlenia zacz¹³ masowo infekowaæ nasze g³owy. Je¿eli ktoœ przez trzydzieœci lat
wzrasta³ w ciep³ym mieszkanku, utwierdzony w
b³ogim przekonaniu, ¿e wojny i ludobójstwo to
historia, mrozy, powodzie i trzêsienia ziemi – egzotyka, a choroby – pestka dla wszechw³adnej medycyny, to ma wszelkie przes³anki, aby do³¹czyæ do
grona owych ,,wybranych ”. Tak wiêc powsta³
gatunek homo zupe³nie wyobcowany ze swojego
œrodowiska, ¿yj¹cy jakby za szyb¹ oddzielaj¹c¹ go
od rzeczywistego œwiata. Dla tych dziwnych ludzi
k¹t nachylenia parapetu wa¿niejszy jest od wytrzyma³oœci dachu, a program wychowawczy od
rzeczowej i szczerej rozmowy z dzieckiem. Ca³e tabuny takich ,,syntetycznych” ludzi ¿yj¹ dooko³a i
odnoszê wra¿enie, ¿e jest ich coraz wiêcej. Wygodne i bezmyœlne ¿ycie zabi³o w nich poczucie odpowiedzialnoœci za los, zarówno swój, jak i cudzy.
Pozornie wszystko jest w porz¹dku. Do czasu, a¿
wydarzy siê coœ, co obna¿y bezdenn¹ degeneracjê
tych osobników. Wielkimi ze zdziwienia oczami
œledzi³em relacjê z tragedii na podwarszawskim
osiedlu, gdzie w niewielkim stawku otoczonym
blokami straci³o ¿ycie dwóch ch³opców, pod którymi za³ama³ siê lód. Ci ch³opcy nie poszli na dno,
walczyli o ¿ycie w lodowatej wodzie na oczach mnóstwa œwiadków i dziesi¹tków gapiów w oknach.
Mieli pecha. Trafili najgorzej, jak mogli – na blokowisko na obrze¿ach wielkiego miasta. Tê wylêgarniê ,,ludzi inaczej”, obojêtnych i bezradnych.
Wype³niaj¹cych nudê redagowaniem petycji o
równouprawnienie kobiet w krajach islamskich i

podpisywaniem protestów przeciwko wykorzystywaniu w Chinach dzieci do pracy. A potem kupuj¹cych chiñskie zabawki, bo s¹ tañsze. Gdyby
nieszczêœni ch³opcy trafili na samotnego wêdkarza na bezkresnym jeziorze lub pijaczków pod nadrzecznym krzakiem, pewnie wywinêliby siê œmierci. A tak, oddali ¿ycie z wych³odzenia, w p³ytkim i
ma³ym stawku, bo ,,nie by³o w pobli¿u wyspecjalizowanych s³u¿b ratowniczych”. Nikt nie wpad³
na pomys³, aby urwaæ ga³¹Ÿ, wykorzystaæ drzwi,
deskê, cokolwiek… . A mo¿e wszyscy myœleli, ¿e
uczestnicz¹ w filmie? A mo¿e w myœlach ju¿ zbierali pieni¹dze ,,dla rodzin ofiar”?
Nie pamiêtam, aby jakaœ relacja kiedykolwiek
tak mn¹ wstrz¹snê³a. Potwierdzi³y siê najczarniejsze przypuszczenia. Jednak g³oœne mówienie o
nich zosta³oby okrzykniête czarnowidztwem i brakiem wiary w ludzi. Rak obojêtnoœci i bezradnoœci
zdo³a³ dokonaæ wielkiego spustoszenia.
Zaœ to, co wydarzy³o siê kilka tygodni póŸniej,
bynajmniej diagnozy nie zmienia. Myœlê tu o tragicznym wydarzeniu na Œl¹sku. Zaznaczam, ¿e
œmieræ kilkudziesiêciu osób w jednym miejscu jest
wielk¹ tragedi¹, przed któr¹ nale¿y chyliæ czo³a. Jest
jednak zasadnicza ró¿nica pomiêdzy wspó³czuciem
dla ofiar a ogólnonarodow¹ histeri¹. Byæ mo¿e wielu wybuchnie na te s³owa œwiêtym oburzeniem, ale
naprawdê trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tragedia
ta trafi³a w oczekiwania mediów i du¿ej czêœci zblazowanego spo³eczeñstwa. Tak, jakbyœmy pozazdroœcili Amerykanom WTC z 11 wrzeœnia i wreszcie
doczekali siê swojej katastrofy. We wrzawie, jaka
wybuch³a, najwa¿niejszy nie by³ los ofiar, ale dostarczanie t³umowi odpowiednich dawek relacji,
konferencji prasowych, pe³nych emocji wywiadów i
wywlekania na œwiat³o dzienne osobistych tragedii. Wszystko po to, by drzemi¹ca jednak w ka¿dym
chêæ wspó³czucia i niesienia pomocy znalaz³a swoje
ujœcie, bez ¿adnego wysi³ku, a tym bardziej ryzyka.
St¹d powszechne katharsis, przejawiaj¹ce siê w niezliczonych akcjach, koncertach, publicznych zbiórkach pieniêdzy. ¯adna szanuj¹ca siê firma nie
mog³a sobie pozwoliæ na zaprzepaszczenie takiej
szansy pokazania ludzkiego oblicza. A jak to siê ma
do codziennego traktowania w³asnych pracowników…? Idê o zak³ad, ¿e wielu spoœród tych, którzy
obojêtnie przygl¹dali siê dramatowi ch³opców walcz¹cych w lodowatej wodzie o ¿ycie, zmieni³o siê w

wielkodusznych ofiarodawców wspieraj¹cych rodziny ofiar tragedii na Œl¹sku.
Sk¹d tytu³? Otó¿, wœród traperów przemierzaj¹cych niezmierzone przestrzenie dalekiej pó³nocy
istnia³o niepisane prawo, ¿e opuszczaj¹c schronienie, nale¿a³o zaopatrzyæ je na potrzeby nastêpnego
przybysza, któremu ta zapobiegliwoœæ mog³a uratowaæ ¿ycie w niesprzyjaj¹cych warunkach. Tylko
codzienne trudy, ryzyko s¹ w stanie wyrobiæ w ludziach zdrow¹ przezornoœæ, respekt dla si³ natury,
a jednoczeœnie solidarnoœæ. Jedynie w takich warunkach wykuwaj¹ siê charaktery prawdziwych
ludzi. Gdy w styczniu termometry pokaza³y 30 stopni
mrozu, samochody nie odpali³y, autobusy i poci¹gi
zawiod³y i trzeba by³o radziæ sobie samemu, wielu z
nas odebra³o cenn¹ lekcjê. Wiêcej takich zim, trochê
awarii pr¹du, gazu i zaopatrzenia, a wróci pokora, zapobiegliwoœæ, a mo¿e i ludzka solidarnoœæ.
Dlaczego góralskie stare cha³upy wci¹¿ stoj¹, choæ
wokó³ le¿¹ nawet 2 metry œniegu? Dlaczego w ka¿dym wiejskim gospodarstwie znaleŸæ mo¿na proste
urz¹dzenie do str¹cania œniegu z dachu stodo³y? I
to bez nakazu stosownych komisji? Jestem pewien,
¿e nieszczêsna hala zaopatrzona by³a w komplet
wymaganych prawem tablic ostrzegawczych w rodzaju ,,uwaga stopieñ”. A ¿e konstrukcja dachu
nie przewidywa³a opadów œniegu…, nie b¹dŸmy
drobiazgowi.
Gdyby zapytaæ tych wszystkich zadowolonych
z siebie dobroczyñców, którzy, wiedzieni porywem
serca, wysy³aj¹ na prawo i lewo sms-y z duchowym b¹dŸ materialnym wsparciem, czy s¹ w stanie zrobiæ coœ wiêcej, aby uratowaæ, powiedzmy,
pó³ tysi¹ca ludzkich istnieñ, z pewnoœci¹ pad³aby
pe³na oburzenia odpowiedŸ: oczywiœcie, któ¿ móg³by w¹tpiæ!!! Ka¿dy zreszt¹ by tak odpowiedzia³.
W takim razie mam propozycjê. Skoro bie¿¹cy rok
obfituje w ,,d³ugie weekendy”, a w ka¿dy taki weekend pada na drogach grubo ponad sto trupów,
najczêœciej niewinnych ludzi, niech stosowne w³adze zabroni¹ w tych dniach u¿ywania samochodów. Zostañmy w domach przez cztery takie weekendy, a piêciuset ludzi mamy uratowanych! I co?
Nie ma entuzjazmu? Tak myœla³em, bo przecie¿
³atwiej za³amywaæ rêce i roniæ udawane ³zy, ni¿
zrezygnowaæ z majowego wypadu za miasto. Nie
wspominaj¹c o wpe³zaniu na kruchy lód…
Grzegorz Bury

Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl
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kiej - JF), dlatego radia s³uchali nakryci kocem 1 .
Czêsto bra³ syna na kolana i sam bujaj¹c
siê w fotelu na biegunach2 , razem z synem
œpiewa³ stare polskie pieœni. W takiej patrio-

Rzeszowskie Fabryki Mebli by³y drugim, co do wielkoœci zatrudnienia, zak³adem pracy w Sêdziszowie M³p. W latach siedemdziesi¹tych, na ul. Fabrycznej by³o centrum potê¿nego kombinatu meblowego, w sk³ad którego wchodzi³y zak³ady w Kolbuszowej, Strzy¿owie i Sêdziszowie M³p. Mimo, ¿e zak³ad
istnia³ od 1938 roku, to profil produkcji mebli by³ nowy
nowy.. Dopiero w latach
siedemdziesi¹tych, kiedy to w³adze chcia³y przekszta³ciæ fabrykê wozów w
zak³ady naprawcze taboru kolejowego, dyrektor zak³adu, pan W
ójcik przeWójcik
ciwstawi³ siê tej propozycji i zaczêto tam produkowaæ meble. TTe
e przekszta³cenia mia³y taki skutek, ¿e w Sêdziszowie by³a potê¿na biurokracja (samych
dyrektorów by³o szeœciu), która w dziedzinie produkcji mebli dopiero zdobywa³a doœwiadczenie. Podstawow¹ grup¹ za³ogi, kultywuj¹c¹ tradycje zak³adu Jurkowskiego, byli zwykli robotnicy
robotnicy..

T

tycznej i religijnej atmosferze wychowany
pan Tadeusz, z wykszta³cenia œlusarz-tokarz,
podj¹³ pracê na wydziale mechanicznym 3 .
Nasz wydzia³ – mówi pan Tadeusz – by³
zespo³em zgranym, kole¿eñskim. By³y czasy, ¿e
pracowa³o w nim 130 osób (wtedy praca by³a na
trzy zmiany). Praca by³a ciê¿ka, a p³acili niewiele.
W latach piêædziesi¹tych zarabia³em 480 z³otych,
kiedy para butów kosztowa³a 800 z³otych. Pod
koniec lat siedemdziesi¹tych zarabia³em coœ oko³o
2 000 z³otych4 .
Jan Flisak: Proszê opisaæ stosunki, panuj¹ce miêdzy pracownikami. Jak odnosi³
siê do was nadzór w zak³adzie?
Tadeusz Idzik: By³y poprawne, niektórzy mieli wzglêdy kierownictwa, kierowników wydzia³ów, ale nie mia³y one charakteru politycznego. Dawa³o siê tam znoœnie ¿yæ.
JF.: Jakie by³y przyczyny wyst¹pieñ robotniczych RzFM w 1980 roku?
TI.: Jak ju¿ mówi³em, ideologia komunistyczna by³a obc¹
dla zdecydowanej
wiêkszoœci pracowników zak³adów
drzewnych, ale jakoœ
trzeba by³o ¿yæ. Dajmy na to ja mia³em
rodzinê, ¿ona Irena
obdarzy³a mnie
pi¹tk¹ dzieci, a przecie¿ zarobki nie by³y
du¿e. ¯ona opiekowa³a siê mieszkaniem, dzieæmi, odp³atnie nigdzie nie
pracowa³a. W po³owie lat siedemdziesi¹tych znowu narasta³y trudnoœci z
kupnem podstawowych, codziennych
rzeczy: na Osiedlu
M³odych by³ Dom
Trzy pokolenia rodziny Idzików: StaTowarowy, jego nienis³aw jako ¿o³nierz KOP (na zdjêciu
wielk¹ czêœæ zajmooznaczony kó³kiem), Tadeusz i Jerzy.
wa³ sklep, piêtro w³aFot. Zbiory prywatne Tadeusza Idzika.
dze Spó³dzielni

ak¹ rodzin¹, pokoleniowo zwi¹zan¹
z zak³adem, by³a familia pañstwa Idzików. Stanis³aw Idzik, po krótkiej s³u¿bie w Korpusie Ochrony Pogranicza w
Czortkowie, wróci³ do Sêdziszowa i po II
wojnie œwiatowej podj¹³ pracê w zak³adach
Jurkowskiego. W RzFM pracowa³ na wydziale stolarni. W swoim ¿yciu by³ aktywnym
cz³onkiem sêdziszowskiej spo³ecznoœci: œpiewa³ w chórze, gra³ w stra¿ackiej orkiestrze
dêtej, wystêpowa³ w teatrzyku amatorskim.
Po wojnie wolna dzia³alnoœæ spo³eczna by³a
przez w³adze systematycznie niszczona – si³¹
rzeczy jego oddzia³ywanie musia³o zawêziæ
siê do krêgu rodziny. Syn (Tadeusz) wspomina, jak w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych wspólnie s³uchali polskojêzycznych rozg³oœni radiowych, nadaj¹cych z wolnego œwiata. Jedn¹ z pierwszych (co ma³o
znane) by³o radio Madryt. Dom rodzinny
pañstwa Idzików mieœci³ siê przy ulicy (Krót-
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Mieszkaniowej i Klub Cosmex. W œrodku
budynku by³o du¿o miejsca – to tam trzeba
by³o wystawaæ w kolejkach ju¿ od 23-24 w
nocy, by nastêpnego dnia móc coœ kupiæ.
Do Rzeszowa jeŸdzi³o siê po wyroby miêsne:
op³aci³o siê stan¹æ w kolejce na ul. Marsza³kowskiej. Na wiêksze zakupy jeŸdziliœmy na
Œl¹sk. 5 W czerwcu 1979 roku, razem z kolegami, wybraliœmy siê do Krakowa na mszê
œw., odprawion¹ przez Jana Paw³a II na krakowskich B³oniach. By³o to niezapomniane
prze¿ycie. Okaza³o siê, ¿e ludzi nam podobnych jest miliony. Po Eucharystii rozchodziliœmy siê do domów (a trzy miliony ludzi
mog³y to uczyniæ z niejakimi trudnoœciami),
nad nasze g³owy nadlecia³ milicyjny helikopter i jakiœ pracownik bezpieczeñstwa przez
megafon „wzywa³ zgromadzonych do natychmiastowego rozejœcia siê. Ten absurdalny w tej sytuacji apel podzia³a³ jak katalizator powszechnego oporu: wszyscy unieœliœmy rêce z zaciœniêt¹ piêœci¹. To wtedy pomyœla³em sobie: „coœ tu jednak musi siê zmieniæ”. Nadesz³o lato 1980 roku, nic poza wyd³u¿eniem siê kolejek do sklepów nie uleg³o
specjalnej zmianie. Któregoœ dnia z rozmowy z kolegami dowiedzia³em siê, ¿e w gara¿ach stra¿y po¿arnej tworzy siê zwi¹zek zawodowy. To Janek Róg, kierowca wozu stra¿ackiego, zacz¹³ tworzyæ wolny zwi¹zek Solidarnoœæ. Pomaga³a mu w tym Marysia Tarnawska, agituj¹ca robotników „drzewnych”
do wstêpowania do niezale¿nego zwi¹zku
zawodowego. Poszed³em do nich, do gara¿y …, tam wszyscy mnie znali, wiêc zosta³em
wpisany do Komitetu Za³o¿ycielskiego. Wszed³em w sk³ad Komisji Zak³adowej Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” i tak ju¿ zosta³o, a¿ do
mojej emerytury w 1993 roku. 6 Poza Jankiem, do aktywniejszych dzia³aczy KZ nale¿eli: Micha³ Ma³ek, Antoni Drozd, Czes³aw
£¹ca³a, Jan Skauba, Miga³a
JF.: Czy pamiêta pan wasze postulaty,
czym zajmowa³ siê wasz zwi¹zek zawodowy?
TI.: Dok³adnej listy postulatów nie pamiêtam, znajduj¹ siê one w archiwum. NSZZ
„Solidarnoœæ” by³ naszym, robotniczym
zwi¹zkiem, wiêc zajmowaliœmy siê sprawami
zarobków (niewiele uda³o siê je poprawiæ),
BHP, sprawami higieny. Do zwi¹zku zapisa³a siê wiêcej ni¿ po³owa 1600-osobowej za³ogi, ale byli to pocz¹tkowo niemal¿e sami ludzie z produkcji, dopiero po nied³ugim czasie przyszli do nas in¿. Piotr Czeladka i in¿.
Ludwik Stawarz.
J.F.: Mieliœcie jakichœ pomocników do
kwestii papierkowych, ktoœ pomaga³ wam
w samym organizowaniu siê?
TI.: Mieliœmy sta³y kontakt z Zarz¹dem
Regionu w Rzeszowie. Stamt¹d pomagali
nam: Zbyszek Sieczkoœ i Wojtek Buczak. W
Sêdziszowie nieocenion¹ pomoc nios³y: mgr
Janina Kania, Zdzis³awa Zawisza, Marysia
Wozowicz, Maria Stec, Marysia Sitko. W
pracach sekretarskich (przepisywanie postulatów, sporz¹dzanie pism urzêdowych)
pomaga³a nam Ewa Bia³ek (córka „tego”
prof. Bia³ka).
JF.: Jak czêsto Komisja Zak³adowa siê
zbiera³a ?
TI.: Raz w tygodniu, w miêdzyczasie by³y
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czêsto spotkania wydzia³owe. Ubolewaliœmy,
zelski wprowadzi³ stan wojenny. W zak³adzie
¿e pomimo coraz intensywniejszej pracy, nie
siedzibê Komisji Zak³adowej zamkniêto, a
ros³y tak nasze zarobki. Ci¹gle by³y jakieœ
po kilku dniach UB gdzieœ wywioz³o matezajêcia: rozprowadzaliœmy ogromne iloœci
ria³y tam zgromadzone. Poza przes³uchaliteratury zwi¹zkowej i niezale¿nej, mieliœmy
spotkania w Domu Parafialnym, nasi przedstawiciele byli uczestnikami opisywanej ju¿
w „Biuletynie Sêdziszowskim” okupacji
POM-u w Ropczycach. Przeprowadziliœmy
kilka akcji protestacyjnych na terenie RzFM,
m.in. strajk generalny.
JF.: Widzê u pana bardzo ciekawe zdjêcia z poœwiêcenia sztandaru waszej organizacji. Kiedy odby³a siê ta uroczystoœæ?
TI.: O ile w³asny zwi¹zek mieliœmy tydzieñ
po Wytwórni Filtrów, to nasz w³asny sztandar by³ ju¿ poœwiêcony 11 listopada 1980
Poœwiêcenia sztandaru NSZZ „Solidarnoœæ” Rzeszowskich Faroku. Odby³o siê to bardzo uroczyœcie, w
bryk Mebli dokonuje ks. biskup Bobowski, na prawo od niego
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci (oficjalksiê¿a : Go³as i Kos, na lewo ks. asystent biskupa z Tarnowa.
nie nie obchodzone w PRL). Obecne by³y
delegacje z zak³adów meblowych z Kolbuszowej, Strzy¿owa, przyby³a delegacja Zarz¹niami Czeœka £¹ca³y i Czes³awa Czapki nie
du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” w Rzeszoby³o specjalnych represji. Nasza Solidarnoœæ
wie z AntonimKopaczewskim na czele. Uroprzetrwa³a, tyle ¿e w podziemiu. Do dzisiaj
czystej Mszy Œw. w sêdziszowskim koœciele
boli, ¿e niektórzy koledzy z pierwszej „S” w
parafialnym przewodniczy³ ks. biskup W³astanie wojennym przeszli na stronê w³adzy
dys³aw Bobowski z Tarnowa. Po uroczystym
(a mo¿e tylko zrzucili maskê?) i zak³adali
przemarszu do zak³adów na ul. Fabrycznej,
OPZZ.
dalsza czêœæ spotkania odby³a siê w sali wiJF.: Wspomina³ pan o pielgrzymce do
dowiskowej Rzeszowskich Fabryk Mebli7 .
grobu ks. Jerzego Popie³uszki…
Sztandar wygl¹da³ imponuj¹co. Projektowa³
TI.: Bardzo chcia³em z kolegami pojego nasz kolega Janek Skauba, wykona³a siochaæ na grób naszego kapelana, a tu by³a
stra zakonna z Wielopola Skrzyñskiego, a
podstawowa trudnoœæ. PKS w Sêdziszowie
sfinansowa³a dyrekcja naszej fabryki.
nie wypo¿ycza³ w tym czasie ¿adnych autoJF.: Obecny sztandar waszej „S” jest
busów na wycieczki dla nas. Pos³u¿y³em siê
oryginalny?
ma³ym fortelem. Mój syn, Jerzy, by³ w wojTI.: Tak. Stan wojenny przetrwa³ w Warsku w jednostce warszawskiej, wiêc napisaszawie, dok¹d go zawioz³o UB. Po odzyska³em podanie o wypo¿yczenie autobusu, by
niu wolnoœci w 1989roku, osobiœcie odnaladotrzeæ na przysiêgê syna. Uda³o siê. Dojez³em go w siedzibie
OPZZ w Warszawie.
By³ mocno zniszczony, konieczny
by³ remont. Po powrocie do Sêdziszowa musieliœmy szukaæ owej siostry zakonnej. Znalaz³em
j¹ w Miejscu Piastowym. Wprawn¹ rêk¹
naprawi³a uszkodzenia haftów i
W sali widowiskowej Rzeszowskich Fabryk Mebli œlubowanie na sztandar, od lewej: Jan Róg
oczyœci³a go. By³ jak
(pierwszy przewodnicz¹cy „S”, wtedy ju¿ przewodnicz¹cy MKK), Jan Skauba (przewodnicz¹cy
nowy. Po 1989 roku
KZ „S”), Józef Wojdon i Wincenty Czarnik.
zyska³em nowy zaszczytny obowi¹zek
– by³em chor¹¿ym sztandaru.
chaliœmy do Warszawy, spotka³em syna, któJF.: A propos, jaki by³ stosunek dyrekcji
ry jako ju¿ uprawniony kierowca zawióz³ nas
zak³adu do Solidarnoœci?
pod koœció³ Œw. Stanis³awa Kostki. Przy poTI.: Dyrekcja zdawa³a siê byæ wystraszowrocie kierowca z PKS-u ostrzeg³ mnie, ¿e
na tym wszystkim, co siê dzia³o. Pocz¹tkomog¹ byæ k³opoty: pod koœcio³em podjewo, w czasie organizowania zwi¹zku, bylicha³a „suka” 8 i spisali numery autobusu.
Rzeczywiœcie: po tygodniu, wracaj¹c do
œmy wzywani na rozmowy z dyrektorami.
domu z pracy, zobaczy³em p³acz¹c¹ ¿onê.
Potem tych praktyk zaniechano, a¿ do wproMocno nastraszy³a j¹ pani z PKS-u , która
wadzenia stanu wojennego, kiedy to ju¿
powiedzia³a, i¿ byli w Sêdziszowie z Urzêdu
mieliœmy sta³ych opiekunów.
Bezpieczeñstwa i sprawdzali kursy autobuJF.: Jak pan prze¿y³ 13 grudnia 1981r.?
sów. Po dwóch kolejnych dniach dano mi
TI.: Stanu wojennego to ¿eœmy nie przeznaæ, ¿e ubowcy byli na bramach zak³adu i
widywali, nie myœleliœmy o tym, byæ mo¿e na
spisywali wszystkie moje wejœcia i wyjœcia z
„górze” Solidarnoœci, ale my na dole to nie.
fabryki. Trochê wiêcej zacz¹³ mn¹ interesoRano 13., w niedzielê, wyszed³em na osiedle
waæ siê dyrektor (pewnie mia³ takie polecei koledzy powiedzieli mi, ¿e w³aœnie ju¿ Jaru-

nie), ale doœæ szybko wszystko siê uspokoi³o.
JF.: Tradycje rodzinne mia³y kontynuowaæ dzieci. Jak to by³o?
TI.: Faktycznie, Jerzy równie¿ stara³ siê
broniæ tradycyjnych wartoœci: honoru, solidarnoœci, wiary. Regularnie chodzi³ na pielgrzymki z ksiêdzem Mularzem, dzia³a³ w
Solidarnoœci. Czym jest w³adza ludowa, doœwiadczy³ na w³asnych plecach, kiedy dosta³
ostre pa³owanie milicyjne w czasie demonstracji w Rzeszowie. Podziela³ mój dwuznaczny pogl¹d na obrady okr¹g³ego sto³u i postanowi³ spróbowaæ prawdziwie kapitalistycznego chleba. Tak trafi³ na 2,5 roku do
Grecji. Dziêki Bogu, uda³o mu siê uciec z
tej plantacji oliwek do Kanady, a nastêpnie
dotar³ do USA. By³o mu nielekko, ale ostatecznie, w ci¹gu kilkunastu lat, wypracowa³
poziom ¿ycia dla swojej rodziny, o jakim ja
kiedyœ w PRL tylko mog³em pomarzyæ.
JF: Zadam jednak to pytanie: czy warto
by³o trudziæ siê z T¹ Solidarnoœci¹, kiedy
Polacy teraz narzekaæ nie przestaj¹?
TI.: Z perspektywy czasu widzê, ¿e inny
jest mój kraj, inna Polska. Ten ca³y okr¹g³y
stó³ popsu³ bardzo nasz¹ sprawê, bo komuna pad³aby i tak bez niego. No, ale có¿,
mamy wolnoœæ. Dawni komunistyczni panowie skorzystali na okr¹g³ym stole, zwyk³y robotnik nadal pracuje za marne grosze …
.Lecz nie z powodu do narzekañ musimy
sami poprawiæ Polskê. Wiem, jak trudno jest
¿yæ na Zachodzie, ale tam nikt nie spodziewa siê manny z nieba i ludzie siê dorabiaj¹.
W Polsce uda³o siê nam obaliæ komunê, a
uzdrowiæ sytuacji we w³asnym pañstwie siê
nie uda?
Rozmawia³ Jan Flisak
CDN

Przemówienie Antoniego Kopaczewskiego, Przewodnicz¹cego Zarz¹duRegionu,jegos³owadodziœzapad³ywpamiêæs³uchaczy.Do
obecnych na sali dyrektorów: „na kolana przed robotnikami…”.
Doœwiadczony na wschodzie pan Stanis³aw doskonale wiedzia³ o roli agentury i donosicieli w
systemie realnego socjalizmu, dlatego liczy³ siê
z tym, ¿e ktoœ mo¿e donieœæ w³adzom, czego
s³ucha siê u nas w domu.
2
W³asnorêcznie wykonanym.
3
Urodzony 16 sierpnia 1938r. w Sêdziszowie, w
latach 1963-78 mieszka³ w Gnojnicy.
4
Telewizor czarno- bia³y kosztowa³ oko³o 10000
z³otych, kolorowy (radziecki) 25000 z³., bu³ka
kosztowa³a oko³o 30 groszy.
5
Górnictwo mia³o w PRL specjalne wzglêdy, górnicy mogli kupowaæ na Kartê Górnicz¹, poza tym
by³o to wielkie skupisko robotników, wiêc w³adze w obawie przed protestami bardziej dba³y o
zaopatrzenie tamtejszych sklepów.
6
Pan Tadeusz Idzik w latach 1989- 1993 by³ wiceprzewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ
„Solidarnoœæ” Rzeszowskich Fabryk Mebli.
7
Obecnie sala Sêdzisz.
8
Popularne okreœlenia wozu milicyjnego marki Nysa.
1
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odzina stanowi fundament dla wytwarzania siê spo³ecznego charakteru i spo³ecznych idea³ów jednostki,
g³ównie jednak dzieci. Wynikiem bliskiego
powi¹zania cz³onków rodziny jest po³¹czenie siê poszczególnych indywidualnoœci
i utworzenie jednoœci w taki sposób, ¿e osobowoœæ ka¿dego z cz³onków rodziny jest
przedmiotem wspólnego prze¿ywania przez
ca³¹ rodzinê, a rozwijanie tej osobowoœci
jest jej celem.
Obecnie podkreœla siê ogromny
wp³yw rodziny na rozwój fizyczny, umys³owy, a szczególnie emocjonalny,
moralny i spo³eczny
dziecka. Rodzina powinna stanowiæ œrodowisko, które zapewnia
dziecku najlepsze warunki rozwoju. W miarê wzrastania i coraz
wiêkszej samodzielnoœci kontakty dziecka ze œrodowiskami pozarodzinnymi rozszerzaj¹ siê. Coraz czêœciej
przebywa ono z rówieœnikami, w coraz wiêkszym zakresie korzysta ze œrodków masowego przekazu. Jednym z najwa¿niejszych atutów rodziny, który decyduje o jej przewadze na innymi œrodowiskami jej wczesne rozpoczêcie jej oddzia³ywania.
W momencie narodzin dziecko jest
istot¹ bezbronn¹ i bezradn¹, wyposa¿on¹
w tylko kilka odruchów wrodzonych, ca³kowicie zale¿n¹ od otoczenia. Nie posiada ¿adnych umiejêtnoœci, sprawnoœci, upodobañ,
nawyków. Wszystko, co opanowuje w ci¹gu
pierwszych miesiêcy i lat, jest wynikiem uczenia siê od najbli¿szych. Znajduje siê w krêgu
ci¹g³ego wp³ywu rodziny, a uczy siê bardzo
du¿o i bardzo szybko, poniewa¿ jego uk³ad
nerwowy jest w tym okresie bardzo plastyczny i ch³onny.
Oddzia³ywanie rodziny nie tylko zaczyna siê najwczeœniej, ale równie¿ trwa najd³u¿ej. O sile wp³ywu rodziny decyduje jednak nie tylko okres jej oddzia³ywania, lecz
tak¿e jego ci¹g³oœæ. Czynnik ci¹g³oœci ma
ogromne znaczenie, wi¹¿e siê on bowiem z
poczuciem bliskoœci i bezpieczeñstwa, które stanowi¹ warunek wytwarzania siê i rozwoju potrzeb psychicznych, emocjonalnych
i spo³ecznych, umo¿liwia prawid³owy rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach.
Powtarzaj¹ce siê bodŸce, takie same, wystêpuj¹ce w takiej samej kolejnoœci, umo¿liwiaj¹ powstanie nastawieñ, przyzwyczajeñ,
nawyków, sk³onnoœci i postaw. Dziêki temu,
¿e dziecko wie, czego mo¿e oczekiwaæ od
najbli¿szych, przewiduje reakcjê na dane zachowanie, dlatego te¿ pewne zachowania
powtarza, innych natomiast unika.
Rodzina w najpe³niejszy sposób zaspokaja m.in. potrzebê wiêzi emocjonalnej
i przynale¿noœci, która jest bardzo silna
szczególnie u ma³ych dzieci. ¯adne œrodowisko pozarodzinne nie jest w stanie zaspokoiæ dzieciêcej potrzeby kochania. Aby
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dziecko nauczy³o siê kochaæ i dawaæ t¹ mi³oœæ innym, samo musi byæ kochane, czuæ,
¿e jest najbli¿szym potrzebne. Dziecko powinno byæ: „Potrzebne i kochane bez wzglêdu na to, czy jest ³adne, czy trochê mniej
urodziwe, czy bardziej czy mniej zdolne, czy
³atwe do wychowania, czy bardziej k³opotliwe, zdrowe czy chorowite” (M. Ziemska,
1980 r. „Rodzina i dziecko”). Akceptacja
dziecka konieczna jest do tego, aby mog³o
ono samo siebie zaakceptowaæ, uwierzyæ we
w³asne si³y i mo¿liwoœci.
Rodzina stanowi integralny i wa¿ny element
ka¿dego spo³eczeñstwa,

podlegaj¹cy wiêkszym lub mniejszym wp³ywom dzisiejszej cywilizacji. £¹czy elementy
tradycji z elementami postêpuj¹cej nowoczesnoœci, u³atwiaj¹c swoim cz³onkom przystosowanie siê do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci spo³ecznej. Zmienia siê sama i zmienia jednostki dziêki wewn¹trzrodzinnej socjalizacji.
Niew¹tpliwie rola i znaczenie rodziny
wzrastaj¹ jeszcze bardziej, gdy rozpatrywany jest rozwój dzieci niepe³nosprawnych.
Wspó³czesne koncepcje rehabilitacji zwracaj¹ uwagê na koniecznoœæ wychowania
dziecka niepe³nosprawnego w jego naturalnym œrodowisku rodzinnym. Wskazuj¹ koniecznoœæ odejœcia od koncepcji rehabilitacji w warunkach instytucjonalnych na rzecz
wspomagania rodzin posiadaj¹cych dzieci
niepe³nosprawne. Realizacja takiego modelu rehabilitacji jest zadaniem z³o¿onym.
Wraz ze wzrostem znaczenia rodziny w procesie wychowania niepe³nosprawnego
dziecka wzrastaj¹ tak¿e trudnoœci w jego
realizacji.
Analizuj¹c sytuacjê rodzin wychowuj¹cych niepe³nosprawne dzieci badacze przyjmowali, ¿e im wiêksze s¹ nieprawid³owoœci
w obrêbie w³aœciwoœci œrodowiska rodzinnego, tym wiêksze zak³ócenia zachodz¹ w
procesach wychowania i opieki nad dzieæmi niepe³nosprawnymi. Przyczynowo-skutkowy model analizy funkcjonowania rodziny wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne
nie wyjaœnia jednak z³o¿onoœci sytuacji tych
rodzin. Model ten sugeruje, ¿e istnieje zwi¹zek pomiêdzy nieprawid³owymi postawami
rodzicielskimi, a zaburzeniami rozwoju spo³ecznego dziecka, poniewa¿ rodzice stosuj¹
nieprawid³owe metody wychowawcze. Model ten nie wyjaœnia dlaczego nadmierna
ochrona dziecka prowadzi do zak³óceñ w
podejmowaniu przez nie ról spo³ecznych.
Wiêksze mo¿liwoœci ukazania psychologicznej i spo³ecznej sytuacji rodzin dzieci
niepe³nosprawnych daje interakcyjny i sys-

temowy model funkcjonowania rodziny,
który przedstawi³a I. Obuchowska w swojej
ksi¹¿ce: „Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie”, 1995 r.
W podejœciu interakcyjnym w³aœciwoœci
dziecka traktuje siê jako pochodne procesów interakcji dziecka z otoczeniem spo³ecznym, szczególnie z najbli¿szymi cz³onkami
rodziny. Zachowania dziecka analizowane
s¹ w kontekœcie wzajemnej wymiany miêdzy
nim, a jego partnerami spo³ecznymi. Podejœcie interakcyjne jest œciœle powi¹zane z systemowym ujêciem zwi¹zków wewn¹trzrodzinnych.
Ujêcie systemowe zak³ada, ¿e pomiêdzy
zachowaniami cz³onków rodziny istniej¹
zale¿noœci. Przyjêcie
koncepcji interakcyjnej i systemowej funkcjonowania rodziny
pozwoli³o na sformu³owanie pewnych za³o¿eñ dotycz¹cych rodzin wychowuj¹cych
dzieci niepe³nosprawne:
1. Problemy rodziców i innych cz³onków
rodziny oraz problemy interakcji miêdzy
dzieckiem a rodzicami (i innymi cz³onkami rodziny) nale¿y traktowaæ jako nie
mniej wa¿ne ni¿ zaburzenia w rozwoju
dziecka oraz nale¿y d¹¿yæ do prawid³owego funkcjonowania ca³ego uk³adu
rodzinnego.
2. Niepe³nosprawnoœæ dziecka powoduje
zmiany w warunkach ¿ycia rodziny, zmienia lub ca³kowicie przekszta³ca istniej¹ce wzory jej funkcjonowania i mo¿e staæ
siê przyczyn¹ do nasilania siê konfliktów
i napiêæ pomiêdzy cz³onkami rodziny.
3. Pe³ne zrozumienie zjawisk zachodz¹cych
w rodzinie, szczególnie po uzyskaniu informacji o niepe³nosprawnoœci dziecka,
wymaga uwzglêdnienia czynnika czasu.
Wtedy procesy i zjawiska, które wystêpuj¹
w rodzinie mo¿na rozpatrywaæ w ich wzajemnych zwi¹zkach, a nie tylko w sposób
przyczynowo-skutkowy.
Wspó³czesna rodzina wp³ywa na osobowoœæ i funkcjonowanie jej cz³onków, a tak¿e kszta³tuje ich losy. Jeœli funkcjonowanie
rodzin i ich kondycja ulegaj¹ pogarszaniu
siê, odbija siê to ujemnie na funkcjonowaniu cz³onków rodziny i ca³ego spo³eczeñstwa.
Potrzebne jest zatem zarówno dla cz³onków rodzin, jak i spo³eczeñstwa prawid³owe
funkcjonowanie rodzin oraz tworzenie warunków dla prawid³owego ich funkcjonowania. Jak dotychczas rodzina w swoim uniwersalnym spo³ecznym i psychospo³ecznym
funkcjonowaniu jest niezast¹piona. Nie wypracowano jeszcze innej instytucji, mog¹cej skutecznie zast¹piæ rodzinê. Nale¿y wiêc
j¹ chroniæ i wspieraæ.
Joanna Jakubek
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Podobnie jak w ubieg³ych trzech latach, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. i
MGOK w Sêdziszowie M³p. podjê³y siê organizacji Gminnego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek. Impreza odby³a siê
tradycyjnie w MGOK, w ostatni czwartek przed zimowymi feriami.
26 stycznia 2006r. przed godzin¹ dziewi¹t¹ sala widowiskowa wype³ni³a siê po brzegi. Wœród widowni, oprócz uczestników i
ich opiekunów oraz zaproszonych goœci zauwa¿yæ mo¿na by³o wielu mieszkañców miasteczka i okolicznych miejscowoœci. Organizatorzy kolejny raz utwierdzili siê w przekonaniu, ¿e warto kontynuowaæ dzie³o rozpoczête przed trzema laty. Tegoroczny konkurs przebiega³ pod has³em „Niech wszêdy
zabrzmi œwiat w weso³oœci”.
Halina Szela – wicedyrektor Liceum,
otwieraj¹c imprezê odwo³a³a siê do s³ów
patrona szko³y ks. Piotra Skargi: „Kto OjczyŸnie swej s³u¿y sam sobie s³u¿y”. S³u¿yæ
OjczyŸnie to pielêgnowaæ jej zwyczaje, obrzêdy, siêgaæ do korzeni i kultywowaæ staropolskie tradycje. Wyrazi³a zadowolenie, i¿
m³odzi ludzie, czyni¹c zadoœæ tradycji naszych dziadów i ojców chêtnie kultywuj¹ staropolski zwyczaj jakim jest œpiewanie kolêd.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ szanowni goœcie: Ojciec Micha³ Draus
– gwardian z klasztoru oo. Kapucynów w
Sêdziszowie M³p., p. Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., p. Marta • dzieb³o
– Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury Iwierzyce z siedzib¹ w Wiercanach, p. Teresa

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu, w dniu 22 stycznia 2006r. pod
kierunkiem pani Eweliny Kania i pani Marii
Drozd przygotowali jase³ka po³¹czone z
Dniem Seniora.
Kilka tygodni prób oraz zaanga¿owanie
rodziców przynios³o oczekiwane rezultaty.
Zimowy, bardzo mroŸny dzieñ, zgromadzi³
w Domu Ludowym w
Bêdziemyœlu wielu widzów, wœród nich: babcie, dziadków, grono
pedagogiczne, i mieszkañców okolicznych
wsi.
Œwi¹teczny nastrój
jase³ek wszystkim siê
udzieli³, ogarn¹³ serca i
dusze nape³ni³ radoœci¹. Uatrakcyjnieniem

Parys – Dyrektor Zespo³u Szkó³ ZawodoZespó³ wokalny z LO w Sêdziszowie M³p.
Fot. O. M. Draus
wych im. prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p., p. Monika Szarek – Dyrektor
K. Kie³ba wprowadzi³o wszystkich w œwi¹teczSzko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
ny nastrój.
p. Marzena Jakubek i p. W³adys³aw Antos z
Po oficjalnym otwarciu, powitaniu goPolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
œci, jury, widzów i uczestników do pracy przyUpoœledzeniem Umys³owym z Ko³a w Sêdzist¹pi³y prowadz¹ce konkurs uczennice liszowie M³p., p. Kazimierz Popielarz – Dyceum Joanna Pazdan i El¿bieta Szpara, którektor Miejskiego-Gminnego Oœrodka Kulre prezentowa³y wykonawców i zaprasza³y
tury w Sêdziszowie M³p.
ich do wystêpów.
Wystêpy uczestników konkursu oceniaKonkurs tradycyjnie odbywa³ siê w
³o znakomite jury: p. El¿bieta Œwiniuch –
dwóch kategoriach, a jego wyniki przedstaZastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p. – przewiaj¹ siê nastêpuj¹co:
wodnicz¹ca jury, p. Bogus³aw Kmieæ – PrzePier wsza kategoria wiekowa (szko³y
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, p. Józef Barlik –
podstawowe)
Dyrektor Szko³y Muzycznej w Sêdziszowie
a) zespo³y
M³p., Ojciec Jerzy Sylwestrzak – z klasztoru
I miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y PodstaOO Kapucynów w naszym miasteczku, ks.
wowej w Wiercanach
Krzysztof Gac – katecheta z liceum, budowII miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y Podniczy nowego koœcio³a w Sêdziszowie M³p.
stawowej w nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Prowadz¹ca szczególnie ciep³o powitaIII miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y Pod³a uczestników konkursu i ich opiekunów z
stawowej w Iwierzycach
zaprzyjaŸnionej Gminy Iwierzyce, a tak¿e rewyró¿nienie – Patrycja Zaj¹c z zespo³em ze
prezentantów wszystkich typów szkó³ z tereSzko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszownu Gminy Sêdziszów M³p.
skiej
Piêkne wyst¹pienie Burmistrza Miasta p.
b) soliœci i duety
I miejsce – Klaudia Dudek i Weronika Strêk
ze Szko³y Podstawowej w Boreczku
jase³ek by³y tañce pastuszków oraz kolêdy w
II miejsce – Mariola Ocha³ ze Szko³y Podwykonaniu chóru szkolnego, którym opiestawowej w Zagorzycach Górnych
kuje siê pani Maria Drozd.
III miejsca nie przyznano
Wa¿n¹ rolê spe³nia³a równie¿ scenograDruga kategoria wiekowa (gimnazja i
fia przedstawiaj¹ca miasto Betlejem i niebo
szko³y ponadgimnazjalne):
us³ane gwiazdami – nad t¹ stron¹ widowiI miejsce – zespó³ wokalny z LO w Sêdziszoska czuwa³a pani Lucyna Zastawna.
wie M³p. i Kamil Fr¹czek z Gimnazjum
Uczniowie w swoje role w³o¿yli wiele serw Zagorzycach
II miejsce – Magdalena Bia³orucka, Ewelina Daniel i Magdalena Zawisza z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
III miejsca jury nie przyzna³o
wyró¿nienie – Katarzyna Grêdys z chórkiem
z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Nagrody i wyró¿nienia uczestnikom
ca. Przezwyciê¿aj¹c czêsto tremê, lêk, swoj¹
przegl¹du wrêczy³y p. El¿bieta Œwiniuch –
gr¹ wzbudzili zainteresowanie przyby³ych
Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p. i p.
na przedstawienie jase³kowe goœci, za co
Lucyna Doroba – Dyrektor Liceum Ogólzebrali zas³u¿one brawa. Dla uczniów wynokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdzistêpuj¹cych na scenie by³o to wielkie i nieszowie M³p.
zapomniane prze¿ycie, które uœwietni³o
Kolejny ju¿ raz piêknie zaprezentowa³a
Dzieñ Seniora.
siê ma³a mieszkanka Wiercan Julia Pasela,
Tekst i zdj. Ewelina Kania
która tradycyjnie zachwyci³a oryginalnoœci¹
swego wystêpu, odwag¹ na scenie i by³a swoist¹ maskotk¹ przegl¹du. Za swój pozakonkursowy wystêp równie¿ otrzyma³a specjalne wyró¿nienie.
Du¿¹ aktywnoœci¹ przy organizacji uroczystoœci wykaza³y siê p. Helena Filipek i Edyta Winkowska z MGOK oraz p. Jolanta Ziobro z liceum.
Do zobaczenia za rok – z takimi odczuciami wszyscy opuszczali salê konkursow¹.
Halina Szela
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Dnia 14 stycznia 2006 roku o godzinie
miñski – Wicestarosta Powiatu Ropczycko19.00 nasi tegoroczni maturzyœci rozpoczêSêdziszowskiego, który w swoim wyst¹pieniu
li huczne œwiêtowanie
jak¿e wa¿nej imprezy
dla ka¿dego ucznia,
jak¹ jest studniówka.
Ka¿da z Pañ przygotowywa³a od miesiêcy
swoj¹ kreacjê licz¹c, ¿e
bêdzie ona najpiêkniejsza ze wszystkich i pozostanie na d³ugo w pamiêci pozosta³ych. Panowie zaœ w pocie czo³a
dobierali odpowiednie
koszule i krawaty do strojów swoich partnerek.
I tak wszyscy ci bardziej
G³os zabiera p. St. Ziemiñski – wicestarosta powiatu, obok: W. Wojdon – przedstawiciel
i mniej dopasowani liczrodziców, L. Doroba – dyrektor szko³y, E. Trojan i T. Szela – uczniowie. Fot. R. Cio³kosz
nie przybyli do Sali SÊDZISZ, aby tam bawiæ siê
i wywijaæ najdziwniejsze obertasy do bia³ego
¿yczy³ wszystkim wspania³ej zabawy, a uczniom
rana. Podczas tej wspania³ej zabawy w³adze
sukcesów na czekaj¹cej ich maturze. W imiesamorz¹dowe reprezentowa³ p. Stanis³aw Zieniu rodziców wyst¹pi³ p. Wies³aw Wojdon.

Mi³oœæ jedyna jest
mi³oœæ nie zna koñca
mi³oœæ cierpliwa jest
zawsze ufaj¹ca
wszystko potrafi znieœæ
wszystko oddaæ umie
¿yciu nadaje sens
ka¿dego zrozumie.
Pocz¹tki tego œwiêta siêgaj¹ œredniowiecza, a wywodzi siê ono z Anglii. Jego patronem jest œw. Walenty, aczkolwiek do koñca
nie ustalono dok³adnie, który (a by³o ich
wielu). Najwa¿niejsi z nich to m.in.:
1. Biskup Interamny, który zosta³ zamordowany ok. 271 roku.
2. Ksi¹dz w Rzymie, który udziela³ œlubów w
sekrecie. Zamordowany mia³ byæ na rozkaz
cesarza Klaudiusza II Gota.
3. Ksi¹dz w Rzymie, który twierdzi³, ¿e Jupiter i Merkury s¹ postaciami bezwstydnymi.
4. Chrzeœcijanin ¿yj¹cy w Afryce, o którym
niewiele wiadomo.
Jeœli chodzi o polsk¹ tradycjê œwiêta walentynek to jest ona nied³uga. Przyby³a do
nas w latach 90-ych z zachodu i ma na celu
przypomnienie bliskim nam osobom, ¿e o
nich pamiêtamy oraz darzymy ciep³ym uczuciem. S¹ te¿ tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e œwiêto
to jest niepotrzebne twierdz¹c, i¿ jeœli siê
kogoœ kocha, to powinno to siê okazywaæ
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W zabawie uczestniczyli tak¿e wychowawcy
i grono pedagogiczne liceum.
Studniówka to przede wszystkim dobra
zabawa, ale to tak¿e PRZYPOMNIENIE, ¿e
za te mniej wiêcej 100 dni czeka nas coœ
bardzo wa¿nego. Gdy widzia³em uczniów
porwanych zabaw¹, jestem pewien, ¿e ¿aden
przez moment nie pomyœla³ o tym – i bardzo dobrze – to nie by³ odpowiedni czas ani
miejsce. Nawet Pani Dyrektor sêdziszowskiego liceum Lucyna Doroba w swoim przemówieniu rozpoczynaj¹cym bal maturalny,
mocno podkreœli³a, i¿ zabrania myœleæ o maturze w ten wspania³y wieczór.
Wszyscy doskonale siê bawili, czy to
w obcasach, z krawatem czy bez tych eleganckich dodatków, pomimo tego, ¿e z g³oœników czasem dobiega³y dŸwiêki muzyki
starszego pokolenia. Panowie kelnerzy podawali na sto³y potrawy, które zadowala³y
nawet najbardziej wybredne podniebienia,
a tak¿e czêstowali kaw¹ co bardziej zmêczone osoby, by znów postawiæ je na nogi
(co jak co, ale takie balety to potrafi¹ cz³owieka zmêczyæ). I tak do bia³ego rana.
A o œwicie ka¿dy uczeñ – jak po szkole –
powêdrowa³ w swoj¹ stronê, jedni na swoich
zmêczonych nogach, inni zaœ samochodami
czy te¿ pozosta³ymi cudami techniki. Ale czy
to wa¿ne jak kto tam wraca³ wa¿ne jest, ¿e
wszyscy jesteœmy zadowoleni i ka¿dy z nas powtórzy³by to najchêtniej jeszcze raz. :-]
Mateusz Kubas klasa IIIa

przez ca³y rok, a nie w jeden dzieñ tylko
dlatego, ¿e tak wypada. Wszystkie dni naszego ¿ycia powinny byæ wype³nione pozytywnymi uczuciami, ale nie ma nic z³ego w tym,
¿e wszyscy zakochani tego samego dnia ze
zdwojon¹ si³¹ okazuj¹ swe uczucia. Dla niektórych osób, bardziej nieœmia³ych, jest to
dobry moment, by po raz pierwszy wyznaæ
swoje skrywane uczucia drugiej osobie i to
nale¿a³oby uszanowaæ. Ka¿dy z nas, mniej
lub bardziej wra¿liwy, zakochany po uszy czy
te¿ wci¹¿ poszukuj¹cy drugiej po³owy, podchodzi do tego dnia w szczególny sposób.

mi siê czerwone ró¿e, ale na razie muszê
poczekaæ na nie i na Niego.

Oto opinie mieszkañców Sêdziszowa
i okolic na temat tego dnia:

Tomek
Walentynki s¹ wg mnie potrzebne. Dzieñ
spêdzony z ukochan¹ osob¹ sprawia, ¿e czujemy siê bardziej szczêœliwi. Ja sam go nie
obchodzê poniewa¿ nie mam póki co dziewczyny. Jeœli chodzi o prezenty to myœlê, ¿e
dobrym upominkiem dla dziewczyny s¹ kwiaty lub pluszowe misie.

Renata
Dzieñ zakochanych jest jak najbardziej
potrzebny, ale dla mnie osobiœcie nie ma
jakiegoœ szczególnego znaczenia. O wiele
bli¿sze mojemu sercu s¹ nasze polskie rodzime œwiêta przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Jeœli chodzi o prezenty to najbardziej ciesz¹ mnie dobre perfumy.
Ewa
Moim zdaniem to jedno z takich œwi¹t
weso³ych i powinno byæ ich wiêcej. Niezale¿nie od wieku, chyba ka¿demu jest mi³o,
gdy dostanie kartkê na walentynki, wtedy
wie, ¿e ktoœ bardzo ciep³o o nim myœli. Póki
co, moim wymarzonym prezentem jest
ogromny pluszowy miœ z czerwonym serduszkiem. Jak ka¿dej dziewczynie podobaj¹

Piotrek
Dla mnie Dzieñ œw. Walentego nie ma
bardzo szczególnej wartoœci, jest kolejnym
dniem, w którym kocham moj¹ ¿onê i jak
przy ka¿dym œwiêcie dla nas wa¿nym dajê jej
ró¿e lub bukiet innych kwiatów. Nie mam
nic przeciwko temu œwiêtu, gdy¿ jest pe³ne
radoœci i wzajemnych czu³oœci, a w dzisiejszym œwiecie musimy znaleŸæ chwilê czasu
na to, by siê uœmiechn¹æ.

Ania i Kacper
Walentynki to naprawdê wspania³y
dzieñ! Dla nas ma bardzo du¿e znaczenie.
Czêsto siê spotykamy i ten dzieñ próbujemy
spêdziæ inaczej, ciekawiej.
Ania: Lubiê dostawaæ kwiaty i perfumy.
Kacper: Mi wystarczy, by Ania by³a blisko mnie. Jeœli chodzi o prezent, przepadam za s³odyczami. Najczêœciej natomiast
dostajê misia lub perfumy.
Przyg. Mira Che³pa
i Katarzyna Jordan
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Jak co roku w MGOK w Sêdziszowie Ma³opolskim w okresie ferii zorganizowano cykl
ró¿norodnych zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y.
W ka¿dy poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek wszyscy chêtni mogli obejrzeæ w kinie „Jednoœæ”
bajki, a we wtorek i czwartek, w pierwszym
tygodniu ferii, najm³odsi mieli okazjê do zaprezentowania swoich wyj¹tkowych zdolnoœci plastycznych pod kierunkiem pañ Haliny Filipek i Barbary Czeladki.
Œrody, czwartki i pi¹tki w pierwszym tygodniu przeznaczone by³y dla tych, którzy
mieli ochotê potañczyæ na ludowo. W pierwszym tygodniu ferii odby³ siê tak¿e konkurs
dla m³odzie¿y na najlepszego prezentera
lub prezenterkê TV Miejskiej. Wszyscy chêtni bior¹cy w nim udzia³ mogli nie tylko
sprawdziæ swoje dziennikarskie mo¿liwoœci
przed kamer¹, ale równie¿ œwietnie siê przy
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stycznia 2006 roku w MGOK
w Sêdziszowie M³p odby³ siê koncert charytatywny na budowê
nowego koœcio³a w naszym mieœcie zatytu³owany „Kolêda p³ynie z wysokoœci”. Rozpocz¹³ siê on od przemówienia ks. Krzysztofa Gaca, który zadedykowa³ ten koncert ofiarom tragicznego wypadku w Chorzowie.
Nastêpnie przed sêdziszowsk¹ publicznoœci¹
zaprezentowali siê m³odzi wokaliœci z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie
oraz Szko³y Muzycznej I Stopnia w Chmielniku, a wœród nich laureaci miêdzynarodowych i ogólnopolskich festiwali piosenki, jak
równie¿ programów telewizyjnych. Za opracowanie koncertu, przygotowanie dzieci i
m³odzie¿y oraz aran¿acje wokalne odpowiada³a pani Anna Czenczek. Aran¿acje instrumentalne przygotowa³ Piotr Nowak, natomiast Ruch Sceniczny Edyta Leœ-Bomba.
Po tragedii, która wydarzy³a siê dzieñ
wczeœniej w Chorzowie nie do koñca by³o
wiadomo czy koncert siê odbêdzie. Jednak
przes³anie jakie niós³ ze sob¹ wystêp m³odych ludzi przewa¿y³o.
Licznie zgromadzona widownia, z pocz¹tku cicho i w skupieniu s³ucha³a wykonawców, z czasem reaguj¹c jednak coraz
bardziej ¿ywio³owo, ciep³o przyjmuj¹c ta-

tym bawiæ. Zwyciê¿y³a Anna Maroñ z gimnazjum w Sêdziszowie.
W drugim tygodniu ferii zainteresowani mogli spróbowaæ swoich si³ w tañcu towarzyskim. W rytm muzyki
latynoamerykañskiej zajêcia poprowadzi³a
pani Edyta Winkowska instruktor tañca i choreograf zespo³u tanecznego „Blues”. Panie z
biblioteki natomiast przygotowa³y dla najm³odszych zabawy z ksi¹¿k¹ oraz g³oœne czytanie bajek. Czytaj¹cymi byli miêdzy innymi
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b
oraz ks. Marek Dy³o, a tak¿e same dzieci.
Akcja Ferie jak co roku zakoñczy³a siê
organizowanym przez MGOK balem karnawa³owym dla wszystkich dzieci. Panie z
MGOK w Sêdziszowie przygotowa³y dla najm³odszych mnóstwo ciekawych zabaw. Licznie przyby³e na bal dzieciaki mog³y wiêc nie
tylko poszaleæ przy muzyce, ale równie¿
wspólnie pobawiæ siê i wykazaæ w rozmaitych
konkursach. Na koniec wszystkie poprzebierane w ró¿ne postacie z bajek dzieci mog³y

zaprezentowaæ swoje karnawa³owe kostiumy
raz jeszcze. Wszyscy bawili siê œwietnie, a ca³a
impreza by³a przygotowana bardzo dobrze.
Szkoda tylko, ¿e trwa³o to tak krótko podobnie jak i ca³e ferie. Wiêkszoœæ m³odych ludzi
powie „I znowu ta szko³a, a tak by³o fajnie”.
£.M.

kie wykonania jak:
„Oj maluœki, maluœki”, czy „Cicha Noc”.
Utworem, który
wzruszy³ wszystkich
najbardziej by³a kolêda Pt. „Uciekali” z
musicalu Metro. W
sumie zaprezentowanych zosta³o 22
kolêdy, a ca³y koncert trwa³ oko³o pó³torej godziny. Publicznoœæ gor¹co
podziêkowa³a wykonawcom wystêpuj¹cym na scenie oraz osobom odpowiedzialnym za przygotowanie
tego koncertu.
Przez kilka ostatnich lat m³odzi artyœci z
Centrum Sztuki Wokalnej zdobyli ponad 150
nagród, a do najwiêkszych osi¹gniêæ mo¿na
zaliczyæ III miejsce na XXV Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca Konin 2004,
czy te¿ uczestnictwo jednej z uczennic Joan-

ny Ho³ubiñskiej w musicalu „Kwiaty we w³osach”, która obecnie œpiewa w programie
TVP 2 „Imiennik Dwójki”. Niektórzy brali
udzia³ tak¿e w „Drodze do gwiazd” i specjalnym programie (dla dzieci chorych na raka)
„Od przedszkola do Opola”. Reprezentanci
rzeszowskiej szko³y œpiewu wystêpowali równie¿ poza granicami kraju, miêdzy innymi w
Bu³garii, na Wêgrzech i we Lwowie. Ci, którzy skoñczyli naukê w CSW studiuj¹ na wydzia³ach wokalnych w Poznaniu, Bydgoszczy,
Warszawie, Lublinie i Krakowie.
Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e pani Anna
Czenczek wraz z m³odymi solistami i grup¹
taneczn¹ z Centrum Sztuki Wokalnej przygotowuje od wrzeœnia spektakl oparty na
utworach Maryli Rodowicz Pt. „Nie ma jak
pompa”. Dok³adnej daty premiery jeszcze
nie ustalono aczkolwiek w planach s¹ dwa
miesi¹ce, kwiecieñ lub maj.
Byæ mo¿e i u nas wyst¹pi¹ ze swoim repertuarem i po raz kolejny poka¿¹ swój potencja³ artystyczno-wokalny.
Przyg. £.M.

TEA
TR
TEATR

„SÊDZISZEK”
Od po³owy wrzeœnia z inicjatywy Dyrektora Kazimierza Popielarza w MGOK w Sêdziszowie Ma³opolskim dzia³a teatr kukie³kowy „Sêdziszek”.
Wspó³tworz¹ go pani Jolanta Nord oraz
pan Janusz Pokrywka. Pani Jolanta jest wyk³adowc¹ w Instytucie Muzyki UR, pracownikiem
Sceny Propozycji Estrady Rzeszowskiej, a wczeœniej Teatru Lalki i Aktora „Kacperek”(obecnie Teatr Maska). Janusz Pokrywka to Dyrektor Sceny Propozycji Estrady Rzeszowskiej i
wyk³adowca UR w Instytucie Sztuk Piêknych.
Pani Nord zajmuje siê sprawami re¿yserskimi
i zadaniami aktorskimi. Natomiast pan Pokrywka odpowiada za scenariusz i scenogra-

Ferie w MGOK zakoñczy³ tradycyjny bal.

Fot. £. Majka

fiê, w której tworzeniu pomagaj¹ panie Halina Filipek i Barbara Czeladka.
Razem z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ z Sêdziszowa i okolic przygotowuj¹ siê do wystawienia sztuki opartej na rzeszowskich motywach
ludowych pt. „Jasiek i diabe³”. Jest to opowieœæ o diable, który poprzez dobre uczynki
sta³ siê anio³em. W sztuce bior¹ udzia³ ró¿ne
postacie, takie jak Zbójec, Duch œwiêty oraz
zwierzêta – miêdzy innymi wilk i osio³ek. M³odzie¿ chêtnie uczestniczy w próbach, a opiekunowie dbaj¹ o to, aby zajêcia nie kolidowa³y z nauk¹. Dla m³odych ludzi jest to przygoda poszerzaj¹ca wiedzê, rozwijaj¹ca wyobraŸniê i warsztat teatralny, który byæ mo¿e
niektórym z nich przyda siê w przysz³oœci.
Premiera spektaklu przewidziana jest
podczas tegorocznych Dni Sêdziszowa.
Przyg. £.M.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, przy wspó³udziale Telewizji Polskiej, zorganizowa³o Teleturniej „Na Olimpijskim
Szlaku”. Zadaniem konkursu by³o krzewienie idei olimpijskiej oraz poznawanie osi¹gniêæ
polskich i zagranicznych sportowców na arenach olimpijskich.
22 stycznia w Warszawie w Centrum Edukacji Olimpijskiej odby³ siê wielki fina³. Wziê³o
w nim udzia³ po 6 dru¿yn w trzech kategoriach wiekowych: otwartej, szkó³ gimnazjalnych
oraz szkó³ ponadgimnazjalnych, wy³onionych w dwóch pó³fina³ach oraz po 6 zawodników
w kategorii indywidualnej. Reprezentacja Podkarpacia w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych, w sk³adzie z Bart³omiejem Paœko, uczniem sêdziszowskiego LO uzyska³a w fina³owej
rozgrywce 81 punktów pozostawiaj¹c w tyle reprezentacje województw: ³ódzkiego (80
pkt), œl¹skiego (72 pkt), wielkopolskiego (62 pkt), czy te¿ podlaskiego (59 pkt).
A oto rozmowa z Bart³omiejem Paœko:
Na wstêpie naszej rozmowy chcia³bym
pogratulowaæ Ci zwyciêstwa w teleturnieju
„Na olimpijskim szlaku” i przebrniêcia
przez wszystkie szczeble eliminacje.
Czy od pocz¹tku myœla³eœ, ¿e tak daleko
zajdziesz?
Na pocz¹tku nie wiedzia³em czy siê zdecydowaæ wzi¹æ udzia³ w tym konkursie, ale
po etapie wojewódzkim uwierzy³em w to, ¿e
mogê coœ osi¹gn¹æ i wtedy zacz¹³em siê tak
na dobre uczyæ.
Z jakimi pytaniami mia³eœ najwiêcej problemów?
Najtrudniejsze by³y te od 1960 roku do
1976, gdzie startowa³o najwiêcej Polaków i
¿yciorysy.
Czy ktoœ pomaga³ ci w przygotowaniach?

Bart³omiej Paœko (z lewej) otrzymuje nagrodê za zwyciêstwo
reprezentacji Podkarpacia w ogólnopolskim pó³finale w Bia³ymstoku.
Fot. M. Kazior.
Mój wujek czyli pan Krzysztof Szela.
Sk¹d wziê³o siê u ciebie takie zainteresowanie zimowymi igrzyskami olimpijskimi?
Praktycznie od dziecka.

„CzarZiMnO plus minus kwadrans” - spektakl?
Czy aby na pewno!?
Ju¿ jakiœ czas temu otrzyma³em zaproszenie „Awangardowej grupy teatralnej
Wagabunda” na spektakl pt. „CzarZiMnO
plus minus kwadrans”. Jako znany krytyk
teatralny nie mog³em siê doczekaæ daty premiery ustalonej na 30 stycznia 2006 roku.
Tym bardziej, ¿e spektakl reklamowany by³
jako awangardowa forma z pe³nym udzia³em publicznoœci.
Wyznaczonego dnia stawi³em siê w budynku Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej
im. Jana Paw³a II, gdzie powitano mnie serdecznie i wrêczono identyfikator. Pozosta³y
czas do rozpoczêcia spektaklu z lekkim
dreszczykiem oczekiwania spêdzi³em na zapoznaniu siê z budynek szko³y i zdumiony
stwierdzi³em, ¿e wiêkszoœæ publicznoœci stanowi m³odzie¿. Podbudowany tym spostrze¿eniem pod¹¿y³em za II re¿yserem, moje
nadzieje na prze¿ycie czegoœ wzrasta³y z ka¿dym krokiem. Niezra¿ony niedogodnoœciami - wszak sztuka wymaga poœwiêceñ - pod¹¿y³em z reszt¹ towarzystwa. Po krótkiej chwili
dosta³em do rêki jak¹œ dziwn¹ mapê i ogólny kierunek, w którym mia³em siê udaæ. Do
tej pory nie wiem, w którym momencie po-
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myli³em drogê, poniewa¿ wróci³em do punktu wyjœcia. Na uporczywe pytania z mojej
strony, kiedy rozpocznie siê pierwszy akt
us³ysza³em, ¿e ju¿ siê skoñczy³ i czekano tylko na mnie. Rozgoryczony i z³y, ¿e straci³em
pocz¹tek spektaklu wróci³em do szko³y w
przemoczonych butach. W trakcie starañ
doprowadzenia do porz¹dku mojej garderoby dosta³em do rêki kolejn¹ kartkê i garœæ
strzêpków, z którymi, to musia³em uganiaæ
siê po ca³ym budynku szko³y.
A potem drugi akt: mapka, szukanie sceny po lesie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e zapad³y ciemnoœci. Jak siê zapewne mo¿na domyœleæ wynik
ca³ego tego szukania by³ jak w pierwszym
przypadku. Podsumowuj¹c pierwszy dzieñ
nie uda³o mi siê obejrzeæ ani odrobiny spektaklu, za to przemoczyæ buty i spodnie, o
tym, w jakim stanie by³ garnitur po przedzieraniu siê przez las nie bêdê siê rozpisywa³. Drugi dzieñ wygl¹da³ z grubsza tak samo,
z ma³ym wyj¹tkiem pomiêdzy trzecim, a
czwartym aktem odby³o siê bieganie, oczywiœcie z map¹.
Ile¿ dobry krytyk teatralny musi znieœæ
upokorzeñ. Muszê jednak przyznaæ, ¿e spek-

Czy interesujesz siê tak¿e letnimi igrzyskami?
Tak w tamtym roku bra³em udzia³ w turnieju „Od Aten do Aten”, gdzie zaj¹³em szóste miejsce w pó³finale ogólnopolskim.
Kiedy znajdujesz czas na przyswojenie
sobie tylu dat i wydarzeñ z historii igrzysk?
Najczêœciej wieczorem. Ciê¿ko by³o pogodziæ to z przedmiotami szkolnymi, ale
jakoœ siê uda³o.
Ile czasu na to poœwiêcasz?
Na pocz¹tku niewiele, natomiast z czasem kiedy przechodzi³em kolejne etapy musia³em poœwiêciæ wiêcej czasu.
Jakie wra¿enie wywar³ na Tobie budynek Centrum Edukacji Olimpijskiej?
Ciê¿ko to tak opisaæ w kilku s³owach,
ale wywar³ na mnie wielkie wra¿enie. Szeœciopiêtrowy budynek i podziemia w których jedliœmy obiad przy szwedzkim stole
zrobi³o na mnie wra¿enie.
Co dostaliœcie w nagrodê za zajêcie
pierwszego miejsca?
Kurtkê polskiej reprezentacji olimpijskiej, puchar, dyplom, pi³kê no¿n¹ , koszulkê z logiem PKOL, ksi¹¿kê o Robercie Korzeniowskim oraz inne drobne upominki.
Komu chcia³byœ podziêkowaæ lub zadedykowaæ ten sukces?
Rodzinie, która by³a ze mn¹ przez ca³y
czas i mnie wspiera³a.
Najlepsi otrzymali liczne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Wrêczali je m.in. wiceprezes PKOl – Ryszard
Parulski oraz prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej – Andrzej Szel¹g.
Przyg. £ukasz Majka
takl ów jest godny polecenia – wszak nie
zawsze i nie wszystko musi odbywaæ siê na
scenie teatralnej!!!!
W tym spektaklu „na leœnej scenie” bra³o udzia³ 73 zawodników i 8 opiekunów. Po
stronie organizatorów – 24 osoby, a w tym:
7 nauczycieli (G. Czarna, SP Czarna, SP
Wolica Piaskowa), 8 absolwentów oraz
5 uczniów Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej im. Jana Paw³a II.
W2
W poszczególnych klasyfikacjach XV
Czarniañskich Zimowych Marszów na
Orientacjê zwyciê¿yli: TD: Marek Pocz¹tek
i Piotr Goraj (Czarna) TM: Wioletta Czachor i Faustyna Trojak (Radomyœl Wlk.) TJ:
Witold Skiba i Andrzej Steciuk (Ustrzyki
Dln.) TS: Andrzej Rybski (Ustrzyki Dln.)
InOMrówka: Pawe³ Michno (Kolbuszowa)
Bieg na Orientacjê: Konrad Œwierad (Czarna Sêdz.)

Sprostowanie redakcji:
Zaproszenie kierowane do redakcji sportowej, nie wiedzieæ czemu, przechwyci³ dzia³ kulturalny, za co serdecznie przepraszamy.
Równoczeœnie informujemy organizatorów,
¿e czynimy wszelkie starania celem rezygnacji
naszego kolegi z dochodzenia odszkodowania za
zniszczony garnitur i buty.
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IV Regionalny Turniej Amatorów i Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Faworyzowana dru¿yna Dan Cake Powy, w którym zmierzy³a siê ¿eñska dru¿yna
lonia Rzeszów zwyciê¿y³a w IV Regionalnym
Soko³a Kolbuszowa z reprezentacj¹ rzeszowTurnieju Amatorów i Niezrzeszonych o
skich dziennikarzy. Mê¿czyŸni zwyciê¿yli 8:6,
Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. W fia dziewczêta zrewan¿owa³y siê, pokonuj¹c
nale rzeszowianie doœæ szczêœliwie pokonaich w serii rzutów karnych 5:3.
li sêdziszowskiego Mazaka.
Wyniki:
Grupa A: Mazak Sêdziszów M³p. – Zryw
Prawdziwy pi³karski maraton zafundowali kibicom i zawodnikom organizatorzy
Iwierzyce 6:0 (5:4)* Dynastia Jagiellonów –
turnieju. W niedzielê, 12 lutego, 13. ekip rozpoczê³o
zmagania ju¿ o godzinie 8.00,
a fina³ zakoñczy³ siê przed 23.
Mecz o zwyciêstwo w turnieju by³ bardzo emocjonuj¹cy,
a zwyciêska bramka dla Dan
Cake pad³a w ostatniej minucie po samobójczym trafieniu Mariusza Cesarza.
Za rewelacjê rozgrywek
uznaæ mo¿na dru¿ynê Castilla Czarna Sêdz., która kroczy³a od zwyciêstwa do zwyZwyciêska ekipa Dan Cake Polonia Rzeszów...
ciêstwa, a pogromców znalaz³a dopiero w pó³finale i w
meczu o trzecie miejsce. Na otarcie ³ez dru¿ynie Castilli zosta³ tytu³ króla strzelców, zdobyty przez Jakuba Knotta.
Ma³ym skandalem zakoñczy³ siê æwieræfina³owy mecz Moto-Hurtu z Placardem
Rzeszów. Dru¿yna z Rzeszowa, broni¹ca tytu³u sprzed roku, nie mog¹c pogodziæ siê z
pora¿k¹, ca³¹ winê usi³owa³a zrzuciæ na sêdziów. Arbitrzy co prawda podjêli kilka problematycznych decyzji, jednak wyniku meczu nie wypaczyli i wulgarna napaœæ na nich
by³a nieuzasadniona.
...i pokonany Mazak .
Fot. G. Wrona (2)
Atrakcj¹ dla kibiców by³ mecz pokazo-

Dlaczego sklep sportowy?
Przede wszystkim dlatego, ¿e nie by³o
takiego sklepu w Sêdziszowie i chc¹c kupiæ
sprzêt sportowy trzeba by³o jeŸdziæ do
Ropczyc lub Rzeszowa. A poza tym od
zawsze interesujê siê sportem i bawiê siê nim.
Grywam z kolegami na hali w Sêdziszowie,
biegam, poniewa¿ jako sêdzia pi³ki no¿nej
(na poziomie klasy okrêgowej) muszê dbaæ
o kondycjê.
Jaki asortyment oferuje Pan swoim
klientom?
Chcê zadowoliæ ka¿dego klienta, dlatego
d¹¿ê do tego, by w sklepie by³ bardzo szeroki
asortyment: od sprzêtu do turystyki górskiej,
poprzez siatkarski, koszykarski, p³ywacki itp.
W tej chwili najwiêcej sprzêtu zwi¹zanego
jest z pi³k¹ no¿n¹, ale myœlê, ¿e w ci¹gu roku,
bêdzie mo¿na kupiæ w sklepie wszystko.

Producenci sprzêtu to zarówno markowe
firmy, takie jak Reebok, Nike, Adidas, Puma,
Joma, McArthur, jak i nieco tañsi, dla
ka¿dego, kto chce uprawiaæ sport. Np. ceny
butów wahaj¹ siê od 30 z³otych do kilkuset.
Mo¿emy równie¿ zamówiæ ka¿dy towar na
¿yczenie klienta.
Widzê równie¿ na wieszakach sprzêt dla
kibiców.
Tak, mamy akcesoria dla kibiców: szaliki,
czapki, kapelusze, flagi, koszulki w barwach
narodowych – g³ównie z myœl¹ o zbli¿aj¹cych
siê Mistrzostwach Œwiata w Pi³ce No¿nej w
Niemczech. Kibice z naszych okolic,
wyje¿d¿aj¹cy na mistrzostwa, bêd¹ mogli
zaopatrzyæ siê w ca³y niezbêdny ekwipunek
na miejscu. Mamy te¿ szaliki i czapeczki dla
kibiców „Lechii” oraz repliki koszulek
renomowanych klubów z ca³ej Europy. Na

Artpress Sêdziszów M³p. 0:3 (3:4) Mazak –
Dynastia Jagiellonów 7:1 (3:1) Zryw – Artpress 5:0 (10:9) Mazak – Artpress 1:3 (2:4)
Zryw – Dynastia 7:2 (6:5)
1. Mazak 2. Zryw 3. Artpress 4. Dynastia
Grupa B: Castilla Czarna Sêdz. – Junior Sêdziszów M³p. 1:0 (6:5) Korona Góra Ropczycka – Castilla 2:7 (4:3) Korona – Junior 0:6 (5:6)
1. Castilla 2. Junior 3. Korona
Grupa C: Moto-Hurt Ropczyce – Pandor
Rzeszów 6:1 (4:1) Moto-Hurt – Hanmart
Gorlice 2:1 (4:3) Pandor – Hanmart 3:4 (3:4)
1. Moto-Hurt 2. Hanmart 3. Pandor
Grupa D: Placard-Waldi Rzeszów – Adus
Team Sêdziszów M³p. 1:1 (5:1) Placard-Waldi – Dan Cake Polonia Rzeszów 2:2 (5:4)
Adus Team – Dan Cake Polonia 3:5 (2:3)
1. Dan Cake 2. Placard 3. Adus
* wynik serii rzutów karnych

Æwieræfina³y: Mazak – Junior 2:2 (5:3)
Zryw – Castilla 4:7 Moto-Hurt – Placard 3:2
Hanmart –Dan Cake Polonia 2:4
Pó³fina³y: Moto-Hurt – Mazak 2:5 Castilla – Dan Cake Polonia 0:4
Mecz pokazowy: Sokó³ Kolbuszowa Dolna (Kobiety) – Via Press Team Rzeszów 6:8
(5:3)
O III miejsce: Moto-Hurt – Castilla 7:3
Fina³
Fina³: Mazak – Dan Cake Polonia 2:3
Klasyfikacje indywidualne:
Najlepszy zawodnik
– Mariusz Urbañski (Dan Cake Polonia)
Najlepszy strzelec
– Jakub Knott (Castilla) – 9 bramek
Najlepszy bramkarz
– Konrad Krupa (Dan Cake Polonia)
(b)
¿yczenie mo¿emy te¿ zamówiæ towar
oryginalny, chocia¿ wi¹¿e siê to z du¿ym
kosztem. Wiele koszulek sprowadzi³em z
myœl¹ o dzieciach – s¹ to koszulki w jakich
wystêpuj¹ œwiatowe gwiazdy: Ronaldo,
Ronaldinho, Beckham, czy nasz Ebi
Smolarek.
Jak uk³ada siê wspó³praca z klubami
sportowymi?
Jesteœmy w sta³ym kontakcie z
producentami strojów sportowych dobrej
jakoœci w atrakcyjnych cenach. Mamy du¿y
wybór pi³ek (ceny od 15 z³ do 200) – brakuje
jedynie modelu, którym rozgrywane bêd¹
mecze podczas Mistrzostw Œwiata. S¹
równie¿ pi³ki do koszykówki. W przysz³oœci
planujê wprowadzenie rabatów dla ludzi
zwi¹zanych z klubami sportowymi, a dla
sta³ych klientów – karty sta³ego klienta. Ceny
myœlê, ¿e s¹ konkurencyjne, a zawsze
mo¿emy siê targowaæ i ustaliæ cenê
satysfakcjonuj¹c¹ obie strony.
Rozm. (b)
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IGRZYSKA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
PI£KA NO¯NA HALOWA

PI£KA RÊCZNA

W dniu 7.01.2006 r. w Górze Ropczyckiej odby³y siê pierwsze w nowym roku rozgrywki sportowe. Zmagania rozpoczê³y siê
od najbardziej popularnej gry wœród ch³opców, czyli pi³ki halowej. Do rozgrywek zg³osi³o siê 13. szkó³ podstawowych. W kategorii
klas VI jak i V rywalizowa³o po 11 dru¿yn.
Zosta³y one podziealone na trzy grupy, w
których zosta³y rozegrane eliminacje do fina³u. Eliminacje i mecze fina³owe rozgrywane by³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Do
fina³u g³ównego w kategorii klas VI awansowa³y SP Zagorzyce Dolne, SP Krzywa, SP 3
Sêdziszów M³p.
Wyniki spotkañ fina³owych:
SP Zagorzyce Dolne – SP 3 Sêdziszów M³p.
1:3 SP Krzywa – SP Zagorzyce Dolne 1:0 SP
Krzywa – SP 3 Sêdziszów M³p 2:1
I m. SP Krzywa
II m. SP 3 Sêdziszów M³p
III m. SP Zagorzyce Dolne
Do fina³u g³ównego w kategorii klas V
awansowa³y: SP Bêdziemyœl, SP 2 Sêdziszów
M³p, SP Kawêczyn. Najwiêksz¹ niespodziankê sprawili ch³opcy z Kawêczyna wygrywaj¹c turniej w piêknym stylu.
Wyniki spotkañ fina³owych:
SP Bêdziemyœl – SP 2 Sêdziszów M³p. 1:4 SP
2 Sêdziszów – SP Kawêczyn 2:4 SP Bêdziemyœl – SP Kawêczyn 0:2
I m. SP Kawêczyn
II m. SP 2 Sêdziszów M³p.
III m. SP Bêdziemyœl
14.01.2006 r. w Iwierzycach rozegrano
powiatowy fina³ pi³ki halowej, w którym
ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Krzywej
zajêli III m., a ch³opcy z Kawêczyna ukoñczyli turniej na miejscu IV.

11.01.2006 r. w Iwierzycach dziewczêta
i ch³opcy z Czarnej Sêdziszowskiej reprezentowali gminê Sêdziszów M³p. na powiatowych zawodach w mini-pi³ce rêcznej. Wyst¹pi³o po cztery dru¿yny ch³opców i dziewcz¹t. Rozgrywki prowadzone by³y systemem
ka¿dy z ka¿dym. Ch³opcy z Czarnej pokonali wszystkich swoich przeciwników zdobywaj¹c I m. Dziewczêta wygra³y dwa spotkania,
przegra³y jedno. To jednak wystarczy³o by
zaj¹æ I m.
Powodzenia w eliminacjach rejonowych!

KOSZYKÓWKA
ch³opcy
W dniu 21.01.2006 r. w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej odby³y siê gminne eliminacje w mini-koszykówce ch³opców.
Do rozgrywek zg³osi³y swoje reprezentacje
cztery szko³y, z których bezkonkurencyjna
okaza³a siê dru¿yna z Czarnej Sêdz. Ch³opcy z Czarnej wygrali wszystkie spotkania bez
wiêkszych k³opotów. Ostatni mecz eliminacji miêdzy SP Klêczany, a SP 3 Sêdziszów
M³p mia³ emocjonuj¹cy przebieg. Ju¿ po
pierwszej kwarcie SP 3 Sêdz. prowadzi³a 10:0,
jednak przez pozosta³e trzy kwarty ch³opcy
z Klêczan odrabiali stratê, by ostatecznie
wygraæ spotkanie (16:15). Ch³opcom z Sêdziszowa zabrak³o szczêœcia i tzw. zimnej
krwi.
Najskuteczniejszymi zawodnikami w poszczególnych dru¿ynach byli: Bart³omiej
G³odek SP Czarna 27 pkt., Marcin Œliwa SP
3 Sêdz 13 pkt., Kamil Kocur SP Klêczany 12
pkt., Kamil Kondo³ SP 2 Sêdz 11 pkt.

Zarz¹d Ko³a PZW „Amur” w
Sêdziszowie M³p. informuje
¿e w dniu 12.03.2006 r.
w Domu Kultury odbêdzie siê

Walne Zebranie
Sprawozdawcze
Ko³a za rok 2005.
Zebranie rozpocznie siê o godz. 9.00, a w razie
braku quorum w drugim terminie o godz. 9.30.
Zarz¹d ko³a serdecznie zaprasza wszystkich
cz³onków do uczestnictwa w zebraniu.
Informujemy równie¿, ¿e op³aty kart
wêdkarskich mo¿na wnosiæ u skarbnika ko³a
kol. Wac³awa Pojaska.

Zarz¹d Ko³a
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Wyniki kolejnych spotkañ:
SP Klêczany – SP Czarna 6:12
SP 2 Sêdz. – SP 3 Sêdz. 7:16
SP Czarna - SP 2 Sêdz. 28:4
SP Czarna – SP 3 Sêdz. 15:7
SP Klêczany – SP 2 Sêdz. 12:4
SP Klêczany – SP 3 Sêdz. 16:15
I m. SP Czarna
II m. SP Klêczany
III m. SP 3 Sêdziszów M³p
IV m. SP 2 Sêdziszów M³p
dziewczêta
W dniu 28.01.2006 r. w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej odby³y siê gminne eliminacje w mini-koszykówce dziewcz¹t.
Do rozgrywek zg³osi³o swoje reprezentacje cztery szko³y podstawowe. Œwietn¹ gr¹
popisa³y siê dziewczêta z Czarnej Sêdz. wygrywaj¹c wysoko wszystkie spotkania.
Najwiêcej pkt. dla zespo³u z Czarnej zdoby³y: Magdalena Sroka (królowa strzelców)–
34pkt., Grendysa Agnieszka – 23pkt., Karolina Pocz¹tek – 16 pkt.
Najskuteczniejszymi zawodniczkami pozosta³ych zespo³ów by³y: Katarzyna Ignas 16 pkt.
(SP Wolica), Karolina Wójtowicz 8 pkt. (SP 3
Sêdz.), Martyna Idzik 4 pkt. (SP 2 Sêdz.).
Wyniki spotkañ:
SP Wolica – SP 2 Sêdziszów M³p 13:6
SP Czarna – SP 3 Sêdziszów M³p 20:0
SP Wolica – SP 3 Sêdziszów M³p. 13:10
SP Czarna – SP 2 Sêdziszów M³p. 33:0
SP Czarna –SP Wolica 42:12
SP 2 Sêdziszów M³p – SP 3 Sêdziszów M³p. 6:12.
I m. SP Czarna Sêdziszowska
II m. SP Wolica
III m. SP 3 Sêdziszów M³p
IV m. SP 2 Sêdziszów M³p
Grzegorz Wolak

DOBRE MIEJSCA
BIEGACZY Z CZARNEJ
Dnia 12.02.2006 r. w Jaœle odby³ siê VIII Ogólnopolski
Bieg Walentynkowy. Wœród uczestników nie zabrak³o i reprezentantów naszej gminy. Byli to: Micha³ Ró¿añski, który na dystansie 750 m zaj¹³ 2 miejsce; Agnieszka Grendysa, najlepsza
na dystansie 750 m oraz Konrad Zaj¹c, drugi na dystansie 1500
m.
W biegu g³ównym na dystansie 6 km wystartowa³a Renata
Skomra i zajê³a wysokie 3. miejsce.
Impreza by³a bardzo dobrze zorganizowana. Startowa³o
oko³o 120 uczestników w 11 biegach. Po biegu dla ka¿dego
uczestnika czeka³ ciep³y bigosik i herbatka. Za rok, mamy nadziejê, ¿e te¿ wystartujemy – byæ mo¿e w liczniejszym gronie.
Dziêkujemy pani Renacie za opiekê i przygotowanie do
zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Konrad Zaj¹c
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HARMONOGRAM DY¯URÓW CA£ODOBOWYCH APTEK
w Ropczycach i Sêdziszowie M³p.
marzec 2006 r.
Data dy¿uru

Dy¿ur ca³odobowy

Dy¿ur cz¹stkowy
(sobota - niedziela – œwiêta)
od godz. 9.00 do 14.00

27.02. - 06.03.2006

Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Jana Paw³a II 56
Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Rynek 26
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Jana Paw³a II 9
Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Koœciuszki 18a

Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2
Apteka Ropczyce
ul. Wyszyñskiego 45
Apteka Sêdziszów M³p.
ul. Jana Paw³a II 34
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 2
Apteka Ropczyce
ul. Grunwaldzka 1

06.03. - 13.03.2006
13.03. - 20.03.2006
20.03. - 27.03.2006
27.03. - 03.04.2006

Kazimierz Czapka

FRASZKI
ODWIECZNA PRZYCZYNA
Gdzie synowej z teœciow¹
konfliktu przyczyna?
- Bo ta m³oda tej starszej
odebra³a syna!
SI£A CZASU
Mê¿czyŸni byli
jej wielk¹ pasj¹
Lecz diametralnie
przemieni³ czas j¹.
Znamiennym to jest
w owej przemianie,
¯e teraz w d³oni
trzyma... ró¿aniec.
HOBBY
Hobby niejednej
„starszej ciotki”
Poobserwowaæ
i... pójœæ na plotki.
„MOCNE POSTANOWIENIE”
Postanawia co dnia
niejedna kobieta:
„Od jutra dieta”!
SZCZYT MARZEÑ
Zdoby³a prawie
wszystkie szczyty,
Tylko ten jeden
n i e z d o b y t y.
WA¯NA DATA
Mnie uœwiadamia 2 marzec
Jak coraz wiêkszy jestem starzec!

17.02.2006.
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