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1. Gmina pozyska³a dodatkowe œrodki finansowe z Unii Europejskiej. W ramach
ZPORR-u pozytywnie rozpatrzono nastêpne dwa wnioski z³o¿one przez gminny samorz¹d. Pierwszy z nich dotyczy trzeciego etapu budowy wodoci¹gu w Zagorzycach Górnych. Etap ten obejmuje 21 km
sieci z przy³¹czami i jedn¹ przepompowni¹ z zasilaniem elektrycznym. Kwota dofinansowania wynosi 650 tys. (po przetargu) i pokrywa 60% kosztów ca³oœci zadania. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e zamyka
siê w ten sposób wodoci¹gowanie najwiêkszej wsi w gminie Zagorzyc. Pozostanie bez wody ze Stacji Uzdatniania Wody
tylko Szkodna (w 2006 roku zlecona bêdzie dokumentacja techniczna).
Drugie zadanie finansowane ze œrodków
pomocowych to budowa kanalizacji deszczowej i ulic o nawierzchni bitumicznej
na osiedlu Rêdziny. Uzyskana w ramach
ZPORR kwota siêga 550 tys. z³. (60% ca³oœci kosztów). Wykonane zostan¹ ulice
œw. Klary, œw. Franciszka, W. Szymborskiej
oraz przebudowane zostanie skrzy¿owanie z ulic¹ Rêdziny. Mieszkañcy osiedla
wreszcie bêd¹ mogli przejœæ „such¹
stop¹” po swoich ulicach.
2. Trwaj¹ prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej. Na osiedlu Rêdziny budowane jest 23 km sieci grawitacyjno –
t³ocznej. Wykonywane s¹ przy³¹cza, docelowo ma ich byæ 270. Rozpoczêty zosta³ pierwszy etap budowy kanalizacji
Wolicy Piaskowej – tu wybudowane zostanie 25 km sieci z przy³¹czami i 9 przepompowni. Na to zadanie w po³¹czeniu
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z kanalizacj¹ Wolicy £ugowej i Góry Ropczyckiej zosta³ przez gminê z³o¿ony wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego na kwotê prawie 9 mln. z³. Liczymy na wsparcie
z funduszy unijnych w wysokoœci 60%
kosztów kwalifikowanych. W chwili obecnej trwa wstêpna weryfikacja z³o¿onych
wniosków. By by³y zrealizowane te i nastêpne inwestycje sanitarne niezbêdna
jest rozbudowa gminnej oczyszczalni œcieków. Ta dofinansowana z Europejskiego
Funduszu Regionalnego inwestycja jest
w trakcie realizacji. Planowane zakoñczenie rozbudowy to paŸdziernik 2006r.
Przypomnê, ¿e s³u¿yæ ona bêdzie ca³ej
gminie.
3. Rozpoczynaj¹ siê prace zwi¹zane z renowacj¹ i waloryzacj¹ zasobów przyrodniczo-kulturowych w Górze Ropczyckiej.
Pod t¹ skomplikowan¹ nazw¹ kryje siê
gruntowny i fachowy (pod czujn¹ opiek¹
konserwatorsk¹) remont parku podworskiego. Razem z kompleksem trzech odnowionych stawów bêdzie to naprawdê
ciekawe i pe³ne uroku miejsce dla spacerów mieszkañców Góry, Sêdziszowa i
gminy. Myœlê, ¿e tegoroczne wakacje
bêd¹ dobrym czasem na wyprawy do historycznego parku. Na realizacjê tego zadania gmina równie¿ pozyska³a 60% œrodków z funduszy unijnych.
4. Ruszy³y prace projektowe hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie. Gmina
naby³a potrzebn¹ pod budowê dzia³kê
uzyska³a pozytywna opiniê Konserwatora Zabytków, co do bry³y obiektu i czeka
teraz na dokumentacjê techniczn¹ z
pozwoleniem na budowê. W bud¿ecie
tegorocznym oprócz projektu zaplanowano równie¿ pierwszy etap budowy. Zabezpieczono w tym celu kwotê 500 tys.
z³. Gmina czyniæ bêdzie starania w Urzêdzie Marsza³kowskim o dofinansowanie
tego zadania tak, by nastêpny rok szkolny w dniu 3 wrzeœnia 2007 roku zainaugurowaæ w nowej hali sportowej.
5. Gmina przygotowuje siê do budowy,
modernizacji i niezbêdnych remontów
na drogach gminnych. O tym jakie s¹

potrzeby w tym zakresie nie trzeba nikogo przekonywaæ. W bud¿ecie na 2006 rok
zabezpieczono na ten cel kwotê ponad
3,2 mln. z³. Prócz dróg gminnych na naszym terenie znajduje siê 70 km dróg
powiatowych. Rokrocznie gmina wspiera finansowo programy drogowe Starostwa maj¹c na wzglêdzie przede wszystkim dobro mieszkañców i znaczenie jakie dla jakoœci ¿ycia i rozwoju lokalnego
ma infrastruktura drogowa. W roku
obecnym, po rozmowach przeprowadzonych z Panem Starost¹, gmina zadeklarowa³a pomoc przy realizacji dróg powiatowych w wysokoœci oko³o 200 tys. z³.
6. Od 15 marca do 31 maja tego roku czynny jest w Urzêdzie punkt konsultacyjny
dla rolników z naszej gminy. W tym czasie mo¿na skorzystaæ z fachowej pomocy
przy wype³nianiu wniosków o p³atnoœci
bezpoœrednie z funduszy unijnych. Warto skorzystaæ. W roku 2005 rolnicy naszej gminy skorzystali z pomocy finansowej w wysokoœci ponad 3 mln. z³. Z³o¿y³y
siê na to p³atnoœci bezpoœrednie ONW,
œrodki na wsparcie gospodarstw niskotowarowych, inwestycje w gospodarstwach
rolnych, u³atwienie startu m³odym rolnikom.
7. 7 marca odby³o siê spotkanie z So³tysami i Przewodnicz¹cymi Osiedli. W Domu
Kultury, w Sali lustrzanej przez trzy godziny rozmawiano o najwa¿niejszych i
najdotkliwszych dla mieszkañców gminy
problemach. So³tys to przecie¿ pierwsza
instytucja do której udaje siê potrzebuj¹cy. O czym dyskutowano: o realizacji
bud¿etu, o umowach i p³atnoœciach zwi¹zanych z kanalizacj¹ i wodoci¹gowaniem,
o œmieciach, o terenach pod zalesienie,
o sprawach powodzi i podstopieñ, o dop³atach z ARiMR i planowanej budowie
autostrady o… szeregu innych bol¹czkach dotykaj¹cych wsi i naszego miasteczka. Uzgodniono te¿ by tego typu spotkania odbywa³y siê czêœciej. I pewnie jest to
potrzebne.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Sêdziszowski Bank Spó³dzielczy liczy sobie ju¿ ponad 100 lat. Proszê streœciæ w
kilku zdaniach jego d³ugoletni¹ historiê.
Tak, minê³o ju¿ 100 lat – uroczystoœci
jubileuszowe mia³y miejsce w roku 2001.Pocz¹tki historii Banku siêgaj¹ roku 1901, gdy
na gruzach Chrzeœcijañskiego Towarzystwa
Kredytowego powsta³a w Sêdziszowie M³p.
Spó³ka Oszczêdnoœci i Po¿yczek. W swojej
ponad stuletniej dzia³alnoœci nazwa banku
by³a zmieniana kilkakrotnie. Ostatnia zmiana nast¹pi³a na Zebraniu Przedstawicieli w
dniu 4 sierpnia 1962 r i od tego dnia prowadzimy dzia³alnoœæ pod nazw¹ Bank Spó³dzielczy.

Wa¿na dla Banku data to miêdzy innymi rok 1969 – rozpoczêcie budowy obecnej siedziby. Budynek ten oddano do u¿ytku w 1971 r. z tym, ¿e na parterze mieœci³y
siê sklepy Rolniczej Spó³dzielni OgrodniczoPszczelarskiej, zaœ Bank zajmowa³ piêtro.
Rosn¹ca liczba klientów i rozwój Banku
„wymusi³y” decyzjê o rozbudowie budynku
i tak w 1986 roku oddano do u¿ytku nowe
pomieszczenia biurowe, co wp³ynê³o na
poprawê warunków obs³ugi klienta.
Prze³omowym wydarzeniem by³o podpisanie w grudniu 1996 r. umowy z RSOP, na
mocy której to Bank sta³ siê w³aœcicielem ca³ego budynku. Zakupienie parteru poci¹gnê-
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³o za sob¹ koniecznoœæ przeprowadzenia adaptacji pomieszczeñ. Przeniesiono tam stanowiska dysponenckie i otworzono trzy kasy,
co przyczyni³o siê do sprawniejszej obs³ugi
klientów. I na dzieñ dzisiejszy trudno jest nie
zauwa¿yæ naszego okaza³ego biurowca.
Kolejna wa¿na data to rok 2000, kiedy
to na podstawie uchwa³ Zebrania Przedstawicieli, przy³¹czyliœmy Bank Spó³dzielczy w
Iwierzycach, na bazie którego powsta³ nasz
oddzia³ w tej miejscowoœci Jako ciekawostkê pragnê podaæ, i¿ Bank jest w posiadaniu
protoko³ów z Walnego Zebrania, pisanych
piêkn¹ kaligrafi¹, pierwszy z nich nosi datê
6 stycznia 1902 r.
Czy pani zdaniem iloœæ banków w Sêdziszowie M³p. jest wystarczaj¹ca, czy te¿
jest miejsce na jeszcze wiêksz¹ ich iloœæ?
Jak siêgam pamiêci¹ wstecz na terenie
Sêdziszowa M³p. by³ tylko nasz bank. PóŸniej otworzy³ swoj¹ filiê bank Pekao S.A.,
nastêpnie PKO BP. Dla nas, jako monopolisty na tym rynku, pojawili siê konkurenci.
Oswoiliœmy siê z tym – konkurencja zdrowa
jest zawsze motorem napêdowym do racjonalnego myœlenia. Nastêpnie pojawi³y siê kolejne instytucje finansowe, jak Provident i
Grosik – i tu mam pytanie do Pana: czemu
ju¿ znikn¹³ z naszego rynku Grosik? I drugie
pytanie, dlaczego pracownicy Providentu
s¹ klientami Banku Spó³dzielczego?
IdŸmy dalej, przyszed³ czas na SKOK-i –
na dzieñ dzisiejszy mamy chyba trzy. Rok temu
swoj¹ filiê otworzy³ Podkarpacki Bank Spó³dzielczy, a parê dni temu BPH. Jak widaæ
przybywa nas, ale szanujmy siê, konkurujmy
uczciwie – zaznaczam – uczciwie, a miejsce
znajdzie siê dla ka¿dego z nas. Konkurencja
pomiêdzy bankami powinna s³u¿yæ przede
wszystkim klientom, a co za tym idzie spowodowaæ, ¿e us³ugi bankowe wykonywane bêd¹
na wysokim poziomie co nie jest równoznaczne na wysokich prowizjach.
Tak wiêc odpowiadaj¹c na Pana pytanie – iloœæ banków zale¿y przede wszystkim
od tego, czy nowe banki pozyskaj¹ klientów, gdy¿ Bank bez klienta nie ma racji bytu.
Jak¹ pozycjê, pani zdaniem, na sêdziszowskim rynku bankowym zajmuje BS?
Myœlê, ¿e Bank Spó³dzielczy skutecznie
broni siê, o czym najlepiej œwiadczy fakt, ¿e
istnieje od ponad 100 lat. Tak wiêc swoj¹
pozycjê w lokalnej spo³ecznoœci wypracowywa³ przez wiele lat, aby zas³u¿yæ na miano
Banku bezpiecznego i przyjaznego.
Bank jest obecnie, i chce byæ tak¿e w
przysz³oœci, wa¿nym czynnikiem stymuluj¹cym rozwój gmin Sêdziszów M³p. i Iwierzyce. Stara siê utrzymywaæ i umacniaæ swoj¹
pozycjê na trudnym rynku bankowym, jest
dla klientów, których ci¹gle nam przybywa,
co œwiadczy o zaufaniu, jakim cieszy siê nasza jednostka.
A co daje nam wielk¹ przewagê? To, ¿e
nie jesteœmy instytucj¹ anonimow¹. Klienci
znaj¹ nas, a i my znamy z imienia i nazwiska
bardzo wielu z nich.
Jaka jest sytuacja finansowa waszego
banku i czy nie obawia siê pani próby
przejêcia przez inne wiêksze banki?

Na dzieñ dzisiejszy sytuacja finansowa
Banku jest dobra, od wielu lat wypracowujemy zyski i z roku na rok s¹ one wy¿sze.
Osi¹gnêliœmy wymagany prawem bankowym
II próg kapita³owy i mo¿emy nadal funkcjonowaæ jako jednostka samodzielna. Bank
Spó³dzielczy, jako spó³dzielnia, podlega prawu bankowemu, ale tak¿e prawu spó³dzielczemu. W³aœcicielami Banku s¹ cz³onkowie
Banku tzw. udzia³owcy i bez nich nie zapadnie ¿adna wa¿na decyzja. Przejêcie nas przez
inny bank na dzieñ dzisiejszy nam nie zagra¿a. Bank Spó³dzielczy przetrwa³ trudne lata
przemian, jakie dokonywa³y siê w polskiej
spó³dzielczoœci bankowej. Jeszcze nie tak
dawno funkcjonowa³o w Polsce ponad 1200
banków spó³dzielczych. Na koniec 2005 r.
pozosta³o nas 588. Myœlê, ¿e te najgorsze
momenty mamy ju¿ za sob¹. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ Bank Spó³dzielczy jest
bankiem o kapitale polskim i to te¿ powinno mieæ prze³o¿enie przy wyborze dokonywanym przez klientów.
Jakich klientów obs³uguje pani bank?
Czy s¹ to wy³¹cznie mieszkañcy miasta i
gminy Sêdziszów M³p.?
Prowadzimy dzia³alnoœæ na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego i powiatów
s¹siaduj¹cych, czyli powiatu dêbickiego,
mieleckiego, kolbuszowskiego, strzy¿owskiego i rzeszowskiego. Jednak najliczniejsz¹
grupê klientów stanowi¹ mieszkañcy gminy
Sêdziszów M³p, a po przy³¹czeniu w 2000
roku Banku Spó³dzielczego w Iwierzycach,
s¹ to te¿ osoby zamieszka³e, lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ na terenie gminy Iwierzyce.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e klientem strategicznym
dla Banku jest Urz¹d Miasta i Gminy w Sêdziszowie M³p. oraz Urz¹d Gminy w Iwierzycach, z którymi wspó³pracujemy od kilkudziesiêciu lat. Zawsze by³y to stosunki
oparte na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Wœród naszych klientów jest wielu przedsiêbiorców, rolników, ale najwiêksz¹ grupê
stanowi¹ pracownicy, emeryci i renciœci.
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Banku jest
przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów. Przy pomocy kredytów obrotowych
jak i finansuj¹cych nowe inwestycje, wspieramy rozwój ma³ych i œrednich firm co ma
istotny wp³yw na rozwój gospodarczy naszego regionu.
Czy w najbli¿szej przysz³oœci mo¿na
oczekiwaæ wprowadzenia kart bankomatowych oraz obs³ugi kont bankowych
przez Internet?
Od kilku lat funkcjonuje u nas bankofon – jest to specjalnie wydzielony numer
telefoniczny pod którym klient dowiaduje
siê o stanie swojego konta na dany dzieñ.
Posiadamy tak¿e system home banking, który umo¿liwia klientowi samodzielne przeprowadzanie operacji bezgotówkowych na
swoim koncie, bez koniecznoœci zg³aszania
siê do Banku. Przyszed³ teraz czas na dalsze
innowacje, dlatego te¿ od 1 kwietnia bie¿¹cego roku rozpoczniemy wydawanie kart
p³atniczych VISA ELECTRON. Równie¿ w
niedalekiej przysz³oœci zamierzamy wprowadziæ nowy produkt bankowy, tj. konta inter-

netowe – rozpoczêliœmy ju¿ na ten temat
rozmowy z naszymi informatykami. Podjête
kroki w celu usprawnienia obs³ugi klientów
s¹ konieczne, ale moim zdaniem i te¿ smutne, z tego wzglêdu, ¿e coraz rzadszy bêdzie
bezpoœredni kontakt klienta z pracownikiem banku.
W jaki sposób by pani zachêci³a klientów do korzystania z us³ug sêdziszowskiego Banku Spó³dzielczego?
Niew¹tpliwym atutem Banku jest znajomoœæ lokalnego rynku, doskonale znamy
swoich klientów, ich potrzeby i problemy,
nie odgradzamy siê od nich barierami, nadmiarem formalnoœci. Klienci wiedz¹, ¿e zawsze mog¹ tutaj liczyæ na ¿yczliwoœæ oraz
pomoc w za³atwianiu swoich spraw finansowych. Skutkuje to wzrostem zaufania klientów i ich przywi¹zaniem do naszego banku.
¯eby zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w œrodowisku, w miarê swoim mo¿liwoœci sponsorujemy rozmaite inicjatywy gospodarcze, wspieramy oœwiatê, kulturê, sport i ochotnicz¹
stra¿ po¿arn¹.
Byæ wiarygodnym i nie straciæ zaufanie
u klientów – o to dbamy od ponad 100 lat.
Nasz¹ dewiz¹ jest byæ przyjaznym wobec
ka¿dego wchodz¹cego, sprzedaæ bankowe
us³ugi w mi³ej i kulturalnej atmosferze, w
miarê szybko i tanio, aby zechcia³ ponownie do nas przyjœæ, czy to po kredyt, czy te¿
ze swoimi oszczêdnoœciami. O przywi¹zaniu
najwymowniej œwiadczy fakt, ¿e w Banku
mamy klientów pokoleniowych, tj. przychodzi³ do nas dziadek, po latach syn, a teraz
klientem jest jego wnuczek. I to jest najlepszy marketing, reklama banku dokonuje siê
poprzez zadowolonych z naszych us³ug
klientów – jest to reklama najbardziej wiarygodna.
Jest w tej chwili g³oœno dyskutowana
problematyka bankowa. Czy pani zdaniem warto przechowywaæ oszczêdnoœci na koncie bankowym?
Doœæ ostre dyskusje jakie mia³y miejsce
na posiedzeniach Sejmu i w ostatecznoœci
przeg³osowanie uchwa³y o powo³aniu Komisji œledczej do zbadania wszystkich przekszta³ceñ kapita³owych i w³asnoœciowych w
sektorze bankowym oraz dzia³añ organów
nadzoru bankowego, spowodowa³y zaniepokojenie spo³eczeñstwa. Powo³anie Komisji œledczej nie stanowi bezpoœredniego zagro¿enia dla dalszego funkcjonowania Banku Spó³dzielczego.
Natomiast lokowanie swoich oszczêdnoœci na koncie w Banku jest na pewno bezpieczniejsze ni¿ trzymanie pieni¹¿ków w
domu, a w banku dodatkowo s¹ one oprocentowane. Nasze stopy procentowe nie
odbiegaj¹ od oferowanych przez inne banki istniej¹ce na terenie Sêdziszowa M³p. i
nie tylko.
Dziêkujê za rozmowê
Ja równie¿ dziêkujê, a koñcz¹c swoj¹
wypowiedŸ, pragnê z³o¿yæ czytelnikom Biuletynu Sêdziszowskiego ¿yczenia radosnych,
pe³nych nadziei i spe³nienia Œwi¹t Wielkanocnych.
Rozmawia³ Bogus³aw Kmieæ
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599.959 z³ stanowi¹cego zabezpieczenie
umowy z Wojewod¹ na przebudowê wêz³a
drogowego wraz z kanalizacj¹ deszczow¹
w Sêdziszowie M³p. Rêdziny-Wschód.

14 marca 2006 r. Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. swoje posiedzenie odby³a wyj¹tkowo w
godzinach porannych z uwagi na potrzebê dostarczenia w tym dniu niektórych uchwa³ do
Urzêdu Marsza³kowskiego jako uzupe³nienie wniosku o œrodki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na budowê kanalizacji sanitarnej w
Wolicy Piaskowej, Wolicy £ugowej i Góry Ropczyckiej.
1. Uchwa³a w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
W odpowiedzi na wspólny wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorz¹du Uczniowskiego Rada Miejska nada³a Szkole Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p. imiê JANA
PAW£A II.
Obecna na Sesji Dyrektor Szko³y – Pani
Monika Szarek stwierdzi³a, ¿e ca³a spo³ecznoœæ szkolna jest dumna z tego, ¿e
bêdzie mia³a takiego patrona. Biskup
Kazimierz Górny w piœmie skierowanym
do Pani Dyrektor wyrazi³ radoœæ, ¿e szko³a wybra³a na swojego patrona Ojca œw.
Jana Paw³a II.
2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXVIII/275/06 z dnia 31 stycznia 2006
r. w sprawie bud¿etu gminy na 2006 r.
Po ocenie formalnej wniosku na budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, Wolicy £ugowej i Górze Ropczyckiej Urz¹d Marsza³kowski zobowi¹za³
Gminê do dostarczenia limitów wydatków na zadania objête wnioskiem. Tym
samym zasz³a potrzeba wprowadzenia do
uchwa³y bud¿etowej na 2006 r. ca³oœci
kosztów w wysokoœci kwot kosztorysowych zwi¹zanych z realizacj¹ tych inwestycji. Tym samym zwiêkszono limit zobowi¹zañ z 3.445.864 z³ do 4.940.214 z³.
Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e po rozstrzygniêciu przetargów nie bêdzie zachodzi³a potrzeba zaci¹gania po¿yczki czy emisji obligacji. Œwiadczyæ mo¿e o tym przyk³ad kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, kwota kosztorysowa wynosi³a 4,2
mln z³ a po przetargu okaza³o siê, ¿e inwestycja ta zostanie zrealizowana za 2,1
mln z³.
3. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2006 r.
W zwi¹zku z podpisaniem przez Burmistrza w dniu 13 marca br. umowy z Wojewod¹ Podkarpackim zwiêkszono dochody bud¿etu o pozyskane œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿etu pañstwa na:
- rozbudowê sieci wodoci¹gowej w Zagorzycach – 567.707 z³,
- przebudowê wêz³a drogowego wraz z
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kanalizacj¹ deszczow¹ w Sêdziszowie
M³p. Rêdziny-Wschód – 599.959 z³.
W uchwale tej zwiêkszono równie¿ deficyt
o kwotê 1.494.350 z³ w tym na:
- budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej – 1.195.414 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Wolicy £ugowej – 149.468 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Górze Ropczyckiej – 149.468 z³.
Pozyskane œrodki na budowê wodoci¹gu w
Zagorzycach Górnych oraz budowê dróg
na Rêdzinach s¹ nastêpnym du¿ym sukcesem sêdziszowskiego samorz¹du, do bud¿etu gminy wp³ynê³o ponad 1,1 mln z³. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w grudniu 2005 r. miejska kasa
zosta³a zasilona œrodkami unijnymi na rozbudowê oczyszczalni œcieków w wysokoœci
blisko 3,4 mln z³.
4. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w zakresie inwestycji o wartoœci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie Gminy na 2006 r.
Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ ponad kwoty okreœlone w bud¿ecie gminy na 2006 r. na nastêpuj¹ce
zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowê sieci wodoci¹gowej w Szkodnej – 63.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie i Krzywej – 110.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim – 90.000 z³,
- opracowanie projektu obudowy studni wierconej w Wolicy £ugowej wraz z
budow¹ linii elektroenergetycznej do
SUW – 5.000 z³.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e w tegorocznym
bud¿ecie na dokumentacjê w Szkodnej przeznaczono – 13.000 z³, na projekt kanalizacji
w Kawêczynie i Krzywej – 40.000 z³, w Borku
Wielkim – 30.000 z³, na projekt obudowy
studni 3.000 z³. Realizacje tych zadañ zaplanowano na lata 2006-2007.
5. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego na kwotê

6. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do
zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada upowa¿ni³a Burmistrza do zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego na
kwotê 567.707 z³ stanowi¹cego zabezpieczenie umowy z Wojewod¹ na rozbudowê sieci wodoci¹gowej w Zagorzycach.
7. Uchwa³a w sprawie przyjêcia Statutu Zwi¹zku Gmin Doliny Tuszymki i Wielopolki.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, które jest organem rejestrowym zaleci³o wprowadzenie do Statutu
Zwi¹zku nastêpuj¹cych poprawek:
- do tej pory by³o zapisane, ¿e Zgromadzenie wybiera 1-3 Wiceprzewodnicz¹cych, obecnie wprowadzono zapis o wyborze 2 Wiceprzewodnicz¹cych,
- zamiast okreœlenia „Skarbnik” wprowadzono „G³ówny ksiêgowy”,
- dopisano, ¿e utrata cz³onkostwa Zwi¹zku musi byæ og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i wtedy staje siê skuteczna.
8. Uchwa³a w sprawie nadania nazwy ulicy.
Nowej ulicy, która jest boczn¹ na wschód
od ul. Konopnickiej nadano nazwê ul.
Orzeszkowej. Tym samym zakoñczono I
etap porz¹dkowania nazewnictwa i tworzenia nowych ulic w mieœcie.
9. Uchwa³a w sprawie zmiany Statutu Gminy Sêdziszów M³p.
Ulicê Orzeszkowej wprowadzono do Statutu przypisuj¹c j¹ do Osiedla Nr 3.
10.Uchwa³a w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Edwarda Sroki.
Rada ponownie uzna³a za bezzasadn¹
skargê Pana Edwarda Sroki dotycz¹c¹
wy³¹czenia jego dzia³ki z projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowoœci Wolica
£ugowa, poniewa¿ skar¿¹cy nie wniós³
nowych okolicznoœci w przedmiotowej
sprawie.
W interpelacjach radnych dyskusja toczy³a
siê wokó³ dróg. Na pytania Pana Jerzego
£yszczaka w sprawie dofinansowania dróg
powiatowych, Burmistrz wyjaœni³, ¿e na przestrzeni ostatnich piêciu lat Gmina Sêdziszów
M³p. wspomog³a Powiat na te zadania kwot¹
1,2 mln z³. W tym roku Burmistrz z³o¿y³ na
rêce Starosty pismo, w którym wstêpnie zaproponowa³ dofinansowanie w wysokoœci
500.000 z³. dwóch dróg powiatowych, które
s¹ zakwalifikowane w ramach ZPORR czyli
Borek Wielki – Boreczek oraz ul. Wêglowskiego – Góra Ropczycka.
Sekretarz Gminy
Jan Maroñ
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Ka¿de miasto ma swoje legendy
legendy.. W Sêdziszowie takim miejscem, o któr
ym od lat kr¹¿¹ tajemnicze opoktórym
wieœci jest staw po³o¿ony w po³udniowej czêœci miasta zwany Skrzynczyn¹.
Z up³ywem lat wody w Skrzynczynie zaczê³o ubywaæ. Przyczyn¹
zanikania naturalnych Ÿróde³ stawu, a tym samym powa¿nym zagro¿eniem dla istnienia tego zbiornika by³o obni¿anie siê poziomu
wód gruntowych oraz budowanie w niewielkiej odleg³oœci w latach
1955-1980 ujêæ wody dla miasta. W roku 1987 grupa wêdkarzy podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu ratowanie Skrzynczyny. W wyniku
tych poczynañ, na bazie dwóch kó³ wêdkarskich dzia³aj¹cych na
terenie miasta powsta³a „Wspólnota Skrzynczyna”. Z inicjatywy tej
Wspólnoty po³¹czono wodoci¹giem akwen z poblisk¹ gorzelni¹,
która w okresie „kampanii spirytusowej” zasila³a staw wod¹ poch³odnicz¹. Warunkowa³o to istnienie Skrzynczyny jako atrakcyjnego
³owiska sportowo-rekreacyjnego i nie ma co ukrywaæ, jedynego
miejsca traktowanego przez Sêdziszowian jako ostoja ptactwa wodnego, zieleni, ciszy. Miejsce to w tym okresie by³o licznie i chêtnie
odwiedzane przez ca³e rodziny. Nauczyciele przychodzili tu ze swo-

W godzinach nocnych w dniu 13 marca w Sêdziszowie M³p.
przy ul. Armii Krajowej spaleniu uleg³a po³owa sklepu firmy ROLPRZEM wraz z towarem. Po¿ar gasi³o 8 jednostek stra¿y po¿arnej.
Olbrzymi ¿ar i toksyczny dym z pal¹cych siê towarów i wyposa¿enia spowodowa³ zniszczenie tynków, a opadaj¹ce podwieszone
stropy zapala³y kolejne pomieszczenia. Stalowe elementy magazynu zewnêtrznego wraz z oblachowaniem zosta³y zdeformowane w
nieprawdopodobny sposób. Akcjê gaœnicz¹ ponadto utrudnia³ brak
wjazdu samochodów gaœniczych na podwórko, co znacz¹co utrudnia³o i opóŸnia³o gaszenie na kierunku szalej¹cego ognia.
Straty towarowe oceniane s¹ na ponad 400 tys. z³ oraz 200 tys. w
wyposa¿eniu. Sklep nie by³ ubezpieczony. Obecnie trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z usuwaniem skutków katastrofy. Odgruzowane
pomieszczenia s¹ tynkowane, osuszane, kompletnie zniszczone instalacje elektryczne, komputerow¹ wykonaæ trzeba od nowa. W³aœciciel nie jest w stanie podaæ terminu otwarcia czêœci sk³adu towarowego. Potrzebna jest ka¿da pomoc w ratowaniu niszczej¹cego
towaru, ka¿de rêce do pracy, tak odp³atnie jak i w formie przysz³ych upustów cenowych, o któr¹ prosi za naszym poœrednictwem.
Bogus³aw Kmieæ

Wnêtrze zniszczonego po¿arem sklepu.

Fot. Arch.

imi uczniami, aby w naturalnym œrodowisku przeprowadzaæ ciekawe lekcje przyrody.
W roku 2004 wydawa³o siê, ¿e zbiornik skazany jest na naturaln¹ œmieræ z powodu braku wody, poniewa¿ ju¿ od kilku lat gorzelnia nie funkcjonowa³a. Jednak dziêki wielu wspania³ym ludziom,
których w Sêdziszowie nie brakuje, uda³o siê w 2005 roku ponownie zasiliæ staw wod¹.Podziêkowania nale¿y rozpocz¹æ od kierowania ich w stronê Pana Burmistrza Kazimierza Kie³ba za ogromn¹
¿yczliwoœæ i zrozumienie oraz tych pracowników Urzêdu Miasta, z
którymi mieliœmy mo¿liwoœæ wspó³pracowaæ. Wyra¿amy wdziêcznoœæ panu Marianowi Kapuœcie za przychylnoœæ i dobr¹ wolê okazan¹ wielokrotnie w czasie prac zwi¹zanych z doprowadzaniem
wody. Pomocn¹ d³oñ wyci¹gnê³o do nas tak¿e PGKiM, firma „Sklep
¯elazny”, OSP w Sêdziszowie, Firma Budowlana pana Marka Szczêcha, a tak¿e pan Zbigniew Szeliga, który pozwoli³ na wykonanie
czêœci prac ziemnych na swoim terenie.
W wyniku tych przedsiêwziêæ w paŸdzierniku 2005 roku staw
„Skrzynczyna” zosta³ pod³¹czony do niezale¿nego Ÿród³a wody.
Przed pierwszymi lodami poziom lustra wody w akwenie podniós³
siê do wysokoœci oko³o 1,4 metra. Jest wiêc nadzieja, ¿e miejsce to
odzyska dawn¹ atrakcyjnoœæ, a rybom pomo¿e przetrwaæ okresy
zimowe.
Wszystkim pomagaj¹cym i wspieraj¹cym nas w tych dzia³aniach
jeszcze raz gor¹co dziêkujemy.
Wyrazy uznania i wdziêcznoœci.
Zarz¹d Wspólnoty „Skrzynczyna”
Okradali ksiêdza
Policjanci z Komisariatu w Sêdziszowie zatrzymali trzech nieletnich mieszkañców gminy, którzy jeszcze w ubieg³ym roku dokonali
czterokrotnie kradzie¿y z w³amaniem do plebanii w Bêdziemyœlu. Ich
³upem pad³o oko³o 1600 z³ oraz kilka butelek alkoholu. Do mieszkania
ksiêdza przestêpcy weszli dziêki oryginalnemu kluczowi, skradzionemu
wczeœniej w³aœcicielowi. By³o to wiêc dzia³anie dok³adnie zaplanowane.
Zatrwa¿aj¹ce jest to, ¿e sprawcy to m³odzi ch³opcy w wieku
zaledwie 14-15 lat. Ich sprawa trafi³a do S¹du Rodzinnego w Ropczycach.
Z³odzieje z Krakowa zatrzymani w Sêdziszowie M³p.
14 marca policjanci z Oddzia³u Prewencji KW Policji, pe³ni¹cy
s³u¿bê na Komisariacie w Sêdziszowie M³p., na jednym z parkingów
w naszym mieœcie próbowali skontrolowaæ samochód na krakowskich numerach rejestracyjnych. M³odzi ludzie: kieruj¹cy i pasa¿erowie tego auta, na widok policjantów podjêli próbê ucieczki. Po
poœcigu okaza³o siê, ¿e trzej mieszkañcy Krakowa posiadaj¹ w samochodzie sprzêt elektroniczny, bi¿uteriê i inne przedmioty, pochodz¹ce z kradzie¿y dokonanej w podrzeszowskim Mi³ocinie. Œledztwo, prowadzone w tej sprawie przez rzeszowskich policjantów wykaza³o, ¿e zatrzymani w Sêdziszowie krakowianie nale¿¹ do z³odziejskiej szajki, która mo¿e liczyæ nawet kilkadziesi¹t osób. Jest ona
obecnie rozpracowywana przez Policjê.
Œmieræ na drodze
Dziewiêtnastoletni mieszkaniec Góry Ropczyckiej zgin¹³ 17. marca w wypadku drogowym na drodze E-4. Do tego tragicznego wydarzenia dosz³o na ³uku drogi, w pobli¿u zajazdu Pod Gór¹. Kieruj¹cy
samochodem osobowym Bart³omiej F. wpad³ w poœlizg i zderzy³ siê z
nadje¿d¿aj¹c¹ z naprzeciwka ciê¿arow¹ Skani¹. Si³a uderzenia by³a
tak ogromna, ¿e samochód osobowy zosta³ praktycznie zmia¿d¿ony.
To ju¿ czwarta ofiara œmiertelna w tym roku, na drogach powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego. W ubieg³ym roku ofiar œmiertelnych wypadków drogowych w powiecie by³o 28., zaœ w roku 2004 – 14. Niestety,
tendencja wzrostowa utrzymuje siê. W skali ca³ego kraju, rocznie dochodzi do blisko 50 tys. wypadków, w których ginie prawie 5 tys. osób.
Benedykt Czapka
na podstawie informacji z KP Sêdziszów M³p.
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Inwestycje powiatowe:
Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie
Ø Trwaj¹ prace budowlane w nowopowsta³ym skrzydle Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie. Obecnie dobudowana
czêœæ jest w stanie zamkniêtym (ok. 1200
m2). Obiekt jest zadaszony, ocieplony,
osadzona zosta³a równie¿ stolarka okienna. W najbli¿szych dniach przyst¹pimy
do robót wykoñczeniowych, bêd¹ to
ok³adziny œcian p³ytkami ceramicznymi.
W nowym skrzydle bêdzie 15 pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszek (1-4 osobowych), biblioteka, czytelnia, si³ownia oraz
wêz³y sanitarne (6 ³azienek, pokój zabiegowy), pomieszczenia techniczne (magazyny, pralnie). Dom posiada 83 miejsca i zapewnia ca³odobow¹
opiekê. Przyjmowane s¹ do
niego dziewczêta niepe³nosprawne w wieku od 3 do 18
roku ¿ycia, czêsto ze
znaczn¹ dysfunkcj¹ upoœledzenia umys³owego. Termin
zakoñczenia robót i przekazania rozbudowanego
kompleksu do eksploatacji
planujemy na dzieñ 30
czerwca 2006 roku. Koszt inwestycji wyniós³ 2.431,153 z³.
Do zakoñczenia tej inwestycji potrzeba jeszcze 580 tys.
z³. Prowadzimy starania o
pozyskanie znacznej czêœci
tej kwoty z Urzêdu Marsza³kowskiego (z tzw. Kontraktu wojewódzkiego).
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych
w Ropczycach
Ø Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy budynku Nauczycielskiego Kolegium
Jêzyków Obcych w Ropczycach, placówki dla której organem za³o¿ycielskim
jest Samorz¹d Województwa Podkarpackiego. W celu umo¿liwienia naboru
kolejnych roczników studentów jêzyka
angielskiego jak równie¿ jêzyka niemieckiego na rok akademicki 2006/2007,
planujemy zmodernizowaæ i adaptowaæ
kolejne pomieszczenia parteru, wymieniæ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, wykonaæ roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz roboty tynkarskie. W wyniku
prac remontowo-adaptacyjnych powstan¹ pomieszczenia dla potrzeb biblioteki jêzykowej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 155 tys. z³.
Przymierzamy siê równie¿ do III etapu
prac, gdzie planujemy wykonaæ modernizacjê i adaptacjê pomieszczeñ pierwszego piêtra. W wyniku tych prac powstan¹
kolejne sale dydaktyczne (4 sale, 1 du¿a
aula, 2 sale æwiczeñ, pomieszczenia kancelaryjno-administracyjne, pomieszczenia
sanitariatów, szatnia, zorganizowana zostanie multimedialna pracownia komputerowa). Planujemy przebudowê dachu
ze stropodachu p³askiego na wielospadowy, gdzie czêœæ z poddaszem u¿ytkowym
przeznaczymy na pokoje dla m³odzie¿y
ponadgimnazjalnej (internat). Chcemy
tak¿e wybudowaæ now¹ klatkê schodow¹
(któr¹ dobudujemy przy istniej¹cym budynku od strony wschodniej). Opracowu-

PB

jemy równie¿ projekt wykonawczy wraz z
zagospodarowaniem terenu wokó³ budynku. Wszystko po to, aby m³odzie¿ naszego
powiatu mog³a nieodp³atnie studiowaæ i
uzyskaæ cenne na rynku pracy kwalifikacje. Jest to formalnie pomoc dla samorz¹du województwa œwiadczona przez powiat. W istocie zaœ adresatem pomocy jest
m³odzie¿ naszego powiatu studiuj¹ca nieodp³atnie.
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ropczycach
Ø Dobiegaj¹ koñca prace remontowomodernizacyjne w Specjalnym Oœrodku Wychowawczym w Ropczycach. W I
etapie realizacji naszej inwestycji przebudowaliœmy pomieszczenia sanitarne

na II piêtrze budynku. Ca³kowity koszt
inwestycji wyniós³ blisko 280 tys. z³.Przymierzamy siê do II etapu prac, gdzie
planujemy budowê pochylni dla osób
niepe³nosprawnych oraz przebudowê
wejœæ. Planujemy tak¿e zakupiæ samochód do przewozu dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej. Dzia³ania te realizujemy w ramach programu „Edukacjaprogram pomocy w dostêpie do nauki
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych”,
przy dofinansowaniu ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych.
Wypo¿yczalnia Sprzêtu Rehabilitacyjnego w
Ropczycach
Ø Rozpoczêliœmy remont i adaptacjê pomieszczeñ parteru w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, gdzie umieœcimy
wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego dla osób niepe³nosprawnych. Wypo¿yczalnia bêdzie udostêpnia³a nieodp³atnie osobom niepe³nosprawnym z
terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego sprzêt rehabilitacyjny i urz¹dzenia pomocnicze. Termin zakoñczenia
prac przewidujemy na dzieñ 28.04.2006r.
W II kwartale bie¿¹cego roku planujemy otwarcie i oddanie do u¿ytku wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyjnego. Wypo¿yczalnia to kolejna instytucja œwiadcz¹ca niezwykle potrzebn¹ pomoc, która obok Powiatowego Zespo³u Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdzie siedzibê w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Ca³kowity

koszt prac I etapu w roku 2006 wyniesie
oko³o 30 tys. z³.
Zakoñczyliœmy prace Powiatowej Komisji
Lekarskiej w Ropczycach
Ø Na podstawie porozumienia zawartego
pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim a
Zarz¹dem Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w dniach od 06.02.2006r. do
14.03.2006r. Starosta Ropczycko-Sêdziszowski przy wspó³pracy Powiatowej
Komisji Lekarskiej przeprowadzi³ pobór
mê¿czyzn rocznika 1987 i starszych, okreœlaj¹c ich zdolnoœæ do czynnej s³u¿by
wojskowej.
Po przebadaniu przez Powiatow¹ Komisjê Lekarsk¹ w Ropczycach oko³o 700.
poborowych rocznika 1987 nale¿y stwierdziæ, ¿e ogólny stan zdrowia tych m³odych ludzi jest dobry i spe³niaj¹ oni standardy, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ w przysz³ej s³u¿bie wojskowej. Kategoriê A uzyska³o oko³o 78% poborowych.
Powo³aliœmy Zastêpcê Szefa Powiatowego
Zespo³u Reagowania Kryzysowego
Ø Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie
sposobu tworzenia gminnego zespo³u
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespo³u reagowania kryzysowego
Starosta Ropczycko-Sêdziszowski powo³a³ Powiatowego Lekarza Weterynarii
Pani¹ Katarzynê Oleœ-Bizoñ na czasowego Zastêpcê Szefa Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego. Powo³anemu Zastêpcy Szefa Zespo³u Starosta powierzy³ organizacjê przedsiêwziêæ.
Kierowanie dzia³aniami zwi¹zanymi z
zapobieganiem powstawania zagro¿enia
epizootycznego oraz opanowaniem i likwidacj¹ epizootii na obszarze powiatu. W siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach odby³o siê 4. posiedzenia
Powiatowego Zespo³u Reagowania Kryzysowego. Dokonano analizy ryzyka wyst¹pienia ognisk ptasiej grypy na terenie
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, jak
równie¿ oceny gotowoœci s³u¿b odpowiedzialnych za eliminowanie zagro¿enia. W naszym powiecie znajduje siê 9
ferm drobiu gdzie jest ok. 80 tys. sztuk
drobiu, (w najbli¿szym czasie zostanie
zorganizowane szkolenie w³aœcicieli tych
ferm) Na posiedzeniach opracowano
procedury w razie stwierdzenia ogniska
chorobowego z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- ograniczenia dostêpu osób obcych do
du¿ych skupisk zwierz¹t,
- ograniczenia swobodnego przebywania zwierz¹t hodowlanych, g³ównie
drobiu poza pomieszczeniami zamkniêtymi,
- propagowania w³aœciwych zachowañ
spo³eczeñstwa poprzez plakaty, ulotki, szkolenia rolników .
Szczególn¹ uwagê postanowiono zwróciæ na:
- akcjê informacyjn¹ poprzez ulotki,
komunikaty, zaanga¿owanie gmin, so³tysów, prasê lokaln¹,
- zakaz organizowania targów ¿ywych
ptaków,
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- zakaz utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni
- zakup poprzez gminy preparatów
szczepionkowych dla wybranych grup
ludzi stanowi¹cych tzw. grupy ryzyka
(osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia).
W ramach promocji i upowszechniania
przedsiêwziêæ kulturalnych:
Ø Z³o¿yliœmy wniosek do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programów operacyjnych na 2006 rok
na zadania z zakresu upowszechniania
kultury. Projekt pn.: „Konkurs plastyczny CZTERY PORY ROKU – piêkno architektoniczne i krajobrazowe powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego” jest kontynuacj¹ d³ugofalowego konkursu organizowanego corocznie przez Starostwo
Powiatowe w Ropczycach. Pozyskanie
dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umo¿liwi nie tylko
kontynuowanie tego przedsiêwziêcia,
ale równie¿ udoskonalenie i przeprowadzenie w innej ciekawszej formie, na
wiêksza skalê przy wykorzystaniu wiedzy
i doœwiadczenia artystów profesjonalnie
zajmuj¹cych siê malarstwem. Wnioskowana wielkoœæ dofinansowania wynosi
40 000 z³ co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wydzia³ Komunikacji
Ø Przypominamy!
Nie zwlekaj z wymian¹ starego prawa
jazdy na nowe, 1 lipca bêdzie ju¿ za póŸno. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktur y termin wymiany
praw jazdy up³ywa 30 czerwca 2006 r.
Do 30 czerwca 2006 r. wymianie podlegaj¹ prawa jazdy wydane od 1 maja 1993
roku do 30 czerwca 1999 r. ( za datê
wydania uznaje siê datê wydania ostatniego druku prawa jazdy). Wnioski dotycz¹ce wymiany uprawnieñ s¹ dostêpne w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, pok.207 i w
Zamiejscowym Referacie Komunikacji
w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 10.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- wyraŸn¹ fotografiê o wymiarach 3,5 na
4,5 cm bez nakrycia g³owy i okularów z
ciemnymi szk³ami, lewy pó³profil z widocznym lewym uchem z zachowaniem
równomiernego oœwietlenia twarzy,
- kserokopiê prawa jazdy,
- dowód uiszczenia op³aty za wydanie
prawa jazdy w wysokoœci 70 z³ +1 z³
op³aty ewidencyjnej,
- znaki op³aty skarbowej w wysokoœci 5
z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego
za³¹cznika.
Zapraszamy do wymiany od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.00
Wydzia³ Architektury
Planujesz budowê budynku gospodarczego, wiaty, altany, przydomowej oran¿erii?
Mo¿esz to zrobiæ bez wiêkszych trudnoœci. Zg³oszenia zamiaru budowy nale¿y
dokonaæ przed terminem zamierzonego
rozpoczêcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach (Wy-

dzia³ Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej). Do wykonywania
robót mo¿na przyst¹piæ je¿eli w terminie
30 dni od dnia dorêczenia zg³oszenia w³aœciwy organ nie wniesie sprzeciwu. Prace
nale¿y rozpocz¹æ nie póŸniej ni¿ po up³ywie 2 lat od okreœlonego w zg³oszeniu terminu ich rozpoczêcia.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ:
1. oœwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele budowlane (druki oœwiadczeñ i
zg³oszeñ do pobrania w Starostwie
Powiatowym)
2. kopiê mapy zasadniczej do celów opiniodawczych z zaznaczeniem usytuowania projektowanego budynku gospodarczego
3. opis techniczny projektowanego budynku (zestawienie powierzchni, materia³y budowlane u¿yte do budowy,
sposób prowadzenia robót)
4. rysunki projektowanego budynku – rzuty fundamentów, przyziemia, wiêŸby
dachowej i dachu, przekrój, elewacje
5. w przypadku usytuowania projektowanego budynku w pobli¿u sieci uzbrojenia terenu uzgodnienie lokalizacji
budynku z zarz¹dcami tych sieci
6. zaœwiadczenie z w³aœciwego miejscowo urzêdu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego (dotyczy budynków
gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ wymienionych w pkt I).
Budowa budynków gospodarczych nie wymagaj¹cych pozwolenia na budowê
I. Zgodnie z art. 29 ust 1. pkt 1 i pkt. 13
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z póŸn. zm.) pozwolenia
na budowê nie wymaga budowa obiektów gospodarczych przeznaczonych na
cele gospodarki leœnej i po³o¿onych na
gruntach leœnych Skarbu Pañstwa oraz
budynków zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹ i uzupe³niaj¹cych zabudowê zagrodow¹ w ramach istniej¹cej dzia³ki
siedliskowej (na dzia³ce takiej musi siê
znajdowaæ budynek mieszkalny i co najmniej jeden budynek gospodarczy). Do
tych budynków nale¿¹ parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m2 przy rozpiêtoœci konstrukcji
nie wiêkszej ni¿ 4,80 m.
II. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 pozwolenia na budowê nie wymaga budowa
wolno stoj¹cych parterowych budynków
gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym ³¹czna
liczba tych obiektów na dzia³ce nie mo¿e
przekroczyæ dwóch na ka¿de 500m2 powierzchni dzia³ki. Obiekty te mo¿na sytuowaæ wy³¹cznie na terenach budowlanych (zgodnie ze stanowiskiem G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego).
III.Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego pozwolenia na budowê nie
wymaga budowa obiektów gospodarczych i altan na dzia³kach w rodzinnych
ogrodach dzia³kowych o powierzchni
zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2
poza granicami miast oraz wysokoœci do
5 m przy dachach stromych i do 4 m
przy dachach p³askich (definicja rodzin-

nych ogrodów dzia³kowych zawarta jest
w art. 6 i 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005r.
o rodzinnych ogrodach dzia³kowych /
Dz. U. Nr 169, poz. 1419/).
IV. Art. 29 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy – pozwolenia na budowê nie wymaga budowa
budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2 , s³u¿¹cych jako
zaplecze do bie¿¹cego utrzymania linii
kolejowych, po³o¿onych na terenach
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
i bêd¹cych we w³adaniu zarz¹du kolei.
Inne
Ø Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ opracowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Ropczycach dwa nowe projekty wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Powiatowy Urz¹d Pracy w Ropczycach od
1 kwietnia 2006 roku rozpoczyna realizacjê dwóch nowych projektów wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt dla Dzia³ania 1.2 „Perspektywy dla m³odzie¿y” pt. „Aktywni na starcie” skierowany jest do m³odzie¿y do 25
roku ¿ycia, zamieszkuj¹cej teren powiatu
ropczycko – sêdziszowskiego, zarejestrowanej w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Ropczycach. Ca³kowita wartoœæ projektu
wynosi 1 766 500,00 z³ w tym udzia³ œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego wynosi 1 371 000,00 z³. Projekt dla
dzia³ania 1.3 „Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia” pt. „Ponowny start” skierowany jest do osób powy¿ej 25 roku ¿ycia, zamieszkuj¹cych teren powiatu ropczycko – sêdziszowskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Ropczycach. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 1 038 020,00 z³ w tym
udzia³ œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego wynosi 793 000,00 z³. W
ramach projektów planowane jest skierowanie do odbycia sta¿u u pracodawcy 270
osób oraz do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 122 osób. Przewidziano równie¿ organizacjê subsydiowanego zatrudnienia w postaci prac interwencyjnych dla 70 osób. Osoby przedsiêbiorcze, które chc¹ rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ a nie posiadaj¹
na ten cel œrodków finansowych bêd¹ mog³y otrzymaæ jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. T¹
form¹ pomocy planujemy obj¹æ 37 osób.
Z doœwiadczenia PUP w realizacji projektów o podobnej tematyce wynika, ¿e
przewidziane w projekcie wsparcie cieszy siê ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony osób bezrobotnych jak
równie¿ ze strony pracodawców. Dziêki
wspó³finansowaniu projektów z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Powiatowy Urz¹d Pracy w Ropczycach ma mo¿liwoœæ zaktywizowania wiêkszej iloœci osób
bezrobotnych ni¿ by³oby to mo¿liwe bez
udzia³u œrodków z Unii Europejskiej.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie mog¹ wiêcej informacji uzyskaæ w siedzibie PUP w Ropczycach przy ul. NMP 2,
tel. 017 22 18 523.
Inf. w³asna
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WYKAZ NIERUCHOMOŒCI
przeznaczonej do sprzeda¿y
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami /tekst jedn. Dz.U. Nr 268 poz.2663 z 2004 r./ – Burmistrz
Sêdziszowa Ma³opolskiego podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego bêd¹cej w wieczystym u¿ytkowaniu Gminy Sêdziszów Ma³opolski wraz z w³asnoœci¹ budynków na niej zlokalizowanych.
Oznaczenie wg ksiêgi wieczystej: KW nr 47868
Numer ewidencyjny nieruchomoœci: 2815/13
Powierzchnia nieruchomoœci w ha: 0.2835
Szacunkowa wartoœæ w z³: 845 600
Przeznaczenie nieruchomoœci w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Budownictwo przemys³owo-us³ugowe
Forma sprzeda¿y: Przetarg ustny-nieograniczony
Inne informacje o nieruchomoœci: Zabudowana budynkiem portierni, murowanym jednokondygnacyjnym o pow. ca³k. 130 m2, magazynem kooperacji z
czêœci¹ socjaln¹ o pow. ca³k. 2625 m 2, konstrukcja ¿elbetonowa, budynkiem
socjalnym, jednokondygnacyjnym murowanym o pow. ca³k. 153 m2 .
Informuje siê, ¿e zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy pierwszeñstwo
w nabyciu nieruchomoœci przys³uguje osobie, która spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1) przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy niniejszej
ustawy lub odrêbnych przepisów,
2) jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym
prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobierc¹.
Uwaga! Poprzedni w³aœciciel to osoba, która zosta³a pozbawiona prawa
w³asnoœci nieruchomoœci wskutek jej wyw³aszczenia albo przejêcia na rzecz
Skarbu Pañstwa lub na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie
innych tytu³ów.
By³y w³aœciciel lub jego spadkobiercy korzystaj¹ z pierwszeñstwa w nabyciu
w/w nieruchomoœci, je¿eli z³o¿¹ oœwiadczenie, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na jej nabycie
za cenê podan¹ w niniejszym wykazie.
Wnioski w tej sprawie nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim do dnia 13.04.2006 r.

ZARZ¥D POWIA
TU
POWIATU
ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO
w Ropczycach
og³asza pierwszy nieograniczony przetarg publiczny (licytacja)
na sprzeda¿ dzia³ki nr 1747/4
po³o¿onej w Ropczycach przy ul. Witosa
Dane dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunki przetargu:
Przedmiot przetargu: dzia³ka 1747/4 o pow. 0,2251 ha obj. KW-35 649 stanowi¹ca w³asnoœæ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Opis nieruchomoœci: nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana.
Zapis w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ropczyce: „Nieruchomoœæ po³o¿ona jest w obszarze terenów niezabudowanych, które mog¹ byæ przeznaczone na cele us³ug publicznych i komercyjnych”.
Cena wywo³awcza wynosi: 51 240,00 z³ – brutto(s³ownie: piêædziesi¹t jeden tysiêcy
dwieœcie czterdzieœci z³otych) Cena wywo³awcza zawiera 22% stawkê VAT.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 kwietnia 2006r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pokój nr 228 – I piêtro.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium w gotówce w wysokoœci
10% ceny wywo³awczej (tj. 5 120,00 z³) do dnia 21 kwietnia 2006 r. do godz.
15.00 w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, lub na
konto Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Podkarpackim Banku Spó³dzielczym Oddzia³ Dêbica Filia Ropczyce ul. Œw. Barbary 4, 39-100 Ropczyce nr 82
8642 1139 2013 3903 7295 0004.
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nieruchomoœci.
W przypadku uchylenia siê przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy sprzeda¿y, wadium ulega przepadkowi.
Minimalne post¹pienie wynosi 510,00 z³
Przystêpuj¹cy do przetargu winni okazaæ dowód to¿samoœci, a osoba fizyczna reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ winna okazaæ dodatkowo pe³nomocnictwo.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geodezji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 pok. nr 118 lub pod nr tel. (0-17) 22 28 960, 22 28
970, 22 28 967.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
mgr Wies³aw Rygiel
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ZARZ¥D POWIA
TU
POWIATU
ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO
w Ropczycach
og³asza pierwszy nieograniczony przetarg
publiczny (licytacja)
na sprzeda¿ 9 nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie:
Ropczyce-Witkowice
Dane dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunki przetargu:
Przedmiot przetargu: dzia³ki nr: 1633, 1634, 1640, 1655,
1656, 1657, 1658, 1659, 1664 o ³¹cznej pow. 2,9715 ha
obj. KW- 12 516 stanowi¹ce w³asnoœæ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Opis nieruchomoœci: nieruchomoœci gruntowe-niezabudowane, teren uprawiany rolniczo.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
dzia³ki nr nr: 1633,1634,1640,1655,1656,1657,1658,1659
o ³¹cznej pow. 1,1003 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem
us³ug nieuci¹¿liwych
- dzia³ka nr 1664 o pow. 1,8712 ha przeznaczona pod
us³ugi publiczne nieuci¹¿liwe z funkcj¹ mieszkaniow¹
uzupe³niaj¹c¹.
Cena wywo³awcza wynosi:

Cena wywo³awcza zawiera 22% stawkê VAT
Przetarg odbêdzie siê w dniu 25 kwietnia 2006 r. o
godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pokój nr 228 – I piêtro.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni wp³aciæ wadium
w gotówce w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej do
dnia 21 kwietnia 2006 r. do godz. 15.00 w kasie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5,
lub na konto Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w
Podkarpackim Banku Spó³dzielczym Oddzia³ Dêbica
Filia Ropczyce ul. Œw. Barbary 4, 39-100 Ropczyce nr
82 8642 1139 2013 3903 7295 0004.
W przypadku wygrania przetargu wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomoœci.
W przypadku uchylenia siê przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy sprzeda¿y, wadium ulega przepadkowi.
Przystêpuj¹cy do przetargu winni okazaæ dowód
to¿samoœci, a osoba fizyczna reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ winna okazaæ dodatkowo pe³nomocnictwo.
Dodatkowych informacji o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Geodezji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 pok. nr 118 lub pod nr tel. (017) 22 28 960, 22 28 970, 22 28 967.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
mgr Wies³aw Rygiel

Punkt doradczy dla rolników
W Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. uruchomiono punkt informacyjno-doradczy, w którym rolnicy z terenu naszej gminy bêd¹ mogli uzyskaæ pomoc
w wype³nianiu wniosków o p³atnoœci bezpoœrednie
do gruntów rolnych. Biuro znajduje siê w Ratuszu w
pok. nr 10, czynne bêdzie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w okresie od 15 marca do
31 maja br.

Nr 3 (112) 2 kwietnia 2006 rr..
12. i 13. marca 2006 rr.. by³y w parafii Góra Ropczycka dniami szczególnymi. W tych bowiem dniach wizytowa³ parafiê sam Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gór
ny
Górny
ny..

tej w Górze Ropczyckiej, Ksi¹dz Biskup Ordynariusz uda³ siê do Zagorzyc Dolnych. O
godzinie 11.00 zosta³ serdecznie powitany
chlebem i sol¹ przez mieszkañców. Równie¿
w Zagorzycach Dolnych Arcypasterz przewodniczy³ Najœwiêtszej Ofierze, w której
koncelebransami byli: Ks. Wicekanclerz diecezji rzeszowskiej, Ks. mgr lic. Janusz S¹del i
Ks. Proboszcz.Podczas homilii Ks. Biskup
Ordynariusz podziêkowa³ serdecznie mieszkañcom Zagorzyc Dolnych za ich wielkie
zaanga¿owanie i ogromny wysi³ek przy

¿añcowymi, Stowarzyszeniem Przyjació³
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, oaz¹ m³odzie¿ow¹ oraz z lektorami
i ministrantami.
Podczas tego spotkania Ks. Biskup stworzy³ bardzo serdeczn¹, prawie rodzinn¹ atmosferê. Spotkanie zakoñczy³o siê tu¿ przed
statnia wizytacja parafii Góra Ropgodzin¹ 15.00, gdy¿ ju¿ mia³y siê rozpocz¹æ
czycka mia³a miejsce przed oœmiu
Gorzkie ¯ale. Tak przebieg³ pracowicie
laty – w 1998 r., a dokona³ jej Ks.
pierwszy dzieñ wizytacji kanonicznej.
Biskup Edward Bia³og³owski. Na te niezwyDrugi dzieñ wizytacji kanonicznej rozk³e dni parafianie przygotowywali siê duchopocz¹³ Ks. Biskup Ordynariusz od uroczywo i zewnêtrznie. Przez kilka tygodni mostej Mszy Œwiêtej
dlono siê o dobr¹
koncelebrowanej w
wizytacjê, a wielu
kaplicy dojazdowej
parafian w ostatw Gnojnicy Dolnej.
nich dniach przed
Wraz z Ks. Biskupem
wizytacj¹ przyst¹pikoncelebrowali: Ks.
³o do Sakramentu
mgr lic. Janusz S¹del
Pokuty. Równie¿ Ks.
i Ks. Proboszcz. Na
Proboszcz ofiaropocz¹tku tej Mszy
wa³ kilka mszy œw. w
Œwiêtej gor¹co powiintencji owocnej witali Arcypasterza:
zytacji. Do spotkadzieci, m³odzie¿ z
nia z ArcypasteZespo³u Szkó³ w
rzem przygotowyGnojnicy Dolnej
wa³y siê równie¿
oraz dyrektor Stefan
grupy œwieckich,
Ziobro. W tej Mszy
dzia³aj¹cych przy
Œwiêtej brali udzia³
parafii.
mieszkañcy GnojniWreszcie przycy, a tak¿e Grono
chodzi oczekiwany
Nauczycielskie z Zedzieñ – 12.03.2006 r.
O godzinie 8.50 Pa- JE ksi¹dz bp Kazimierz Górny przewodniczy Mszy œw. w koœciele parafialnym w Górze Ropczyckiej wspó³celebrowanej przez ks. spo³u Szkó³, jak równie¿ dzieci i m³osterz Diecezji Rze- dziekana Aleksandra Œmietanê oraz ks. proboszcza Eugeniusza Regu³ê.
dzie¿. Piêknym œpieszowskiej przybywa
wem ubogaci³a liturgiê Mszy Œwiêtej schola
do œwi¹tyni w Górze Ropczyckiej. Zostaje wzniesieniu tak piêknej i gustownie urz¹z Zespo³u Szkó³.Podczas homilii Ks. Biskup
gor¹co powitany przez dzieci, m³odzie¿ i do- dzonej œwi¹tyni. Po skoñczonej Mszy Œwiêtej Arcypasterz spotka³ siê z grup¹ miniOrdynariusz wyrazi³ wdziêcznoœæ mieszkañros³ych parafian. Natomiast Ks. Proboszcz,
strantów i da³ im na pami¹tkê obrazki. Za- com Gnojnicy za wybudowanie kaplicy i
Ks. Kanonik Eugeniusz Regu³a zda³ sprawozraz po spotkaniu z ministrantami, Ks. Bista³¹ troskê o jej wygl¹d, a tak¿e podziêkodanie Arcypasterzowi ze stanu materialnoskup uda³ siê do tzw. „Ochronki”, gdzie odwa³ Gronu Nauczycielskiemu za wspó³pramoralnego parafii.
wiedzi³ siostry zakonne, pracuj¹ce przy pa- cê z parafi¹ i trud dobrego wychowania dzieRozpoczê³a siê koncelebrowana Msza
ci i m³odzie¿y, w duchu religijnym i patrioŒwiêta, w której brali udzia³: Ks. Dziekan, rafii. Siostry gor¹co powita³y Arcypasterza i
zaprosi³y na herbatkê.
tycznym. Po skoñczonej Mszy Œwiêtej ArcyKs. Kanonik Aleksander Œmietana; Ks. ProPo
pracowitych
godzinach
Ks.
Biskup
pasterz wpisa³ siê do Kroniki Szko³y.
boszcz, a przewodniczy³ uroczystej konceprzyby³ na plebaniê, by zjeœæ zas³u¿ony
Nie móg³ d³u¿ej Ks. Biskup zatrzymaæ
lebrze Ks. Biskup Ordynariusz.Podczas kaobiad. Nie móg³ jednak Ks. Biskup trochê
siê na spotkaniu z Gronem Nauczycielskim,
zania Arcypasterz podkreœli³, jak wiele paodpocz¹æ, gdy¿ o godzinie 14.00 by³o ju¿
z dzieæmi i m³odzie¿¹, bo czeka³o Go ju¿
rafianie dokonali od ostatniej wizytacji kaspotkanie z grupami parafialnymi: z Rad¹
kolejne spotkanie.
nonicznej. Wybudowali i urz¹dzili piêkn¹
Na godzinê 11.00 przybywa Arcypasterz
kaplicê dojazdow¹ w Zagorzycach Dolnych, Parafialn¹, zespo³em Caritasu, ró¿ami ródo Zespo³u Szkó³ w Górze Ropna cmentarzu parafialnym
czyckiej. Tu zostaje powitany w
wznieœli i te¿ urz¹dzili du¿¹
piêknych i podnios³ych s³owach
kaplicê, mieszcz¹c¹ oko³o
przez dyrektora Zespo³u Szkó³
300 osób, z ca³ym zapleMariusza Kaziora.
czem, wybudowali równie¿
Jak¿e urzeczony zosta³ Ks. Bigara¿e parafialne, dokonaskup, kiedy na rozpoczêcie akano remontu po³owy plebademii wyst¹pi³ zespó³ dzieciêcy,
nii, a w ubieg³ym roku u³owykonuj¹c piêknie poloneza.
¿ono wokó³ koœcio³a kostkê
Nastêpnie dzieci recytowa³y
brukow¹. Arcypasterz, dziêwiersze patriotyczne, przeplatakuj¹c parafianom za tak
ne piosenkami religijnymi, a
wiele dokonañ w dziedzinie
akompaniowa³ im na gitarze ks.
materialnej, równie¿ dziêkokatecheta Ryszard Wacek. Panowa³ za niezaniedbywanie
dziedziny duchowej.
Przed kaplic¹ w Zagorzycach Dln, wspólnie z Komitetem jej budowy
(ci¹g dalszy na str. 10)
Po skoñczonej Mszy œwiê-

O
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(ci¹g dalszy ze str. 9)
wa³a mi³a i serdeczna atmosfera, a Arcypasterz w³¹cza³ siê do œpiewu piosenek religijnych. Na koniec gor¹co podziêkowa³ Gronu Nauczycielskiemu za kultywowanie wartoœci religijno-patriotycznych. Po skoñczeniu oficjalnej uroczystoœci Ks. Biskup zosta³
zaproszony na poczêstunek, który spo¿y³
wraz z nauczycielami i kap³anami, pracuj¹cymi przy parafii.
Czas bieg³ przyjemnie, ale nieub³aganie.
Ju¿ o godzinie 12.30 zjawi³ siê Ks. Biskup w
Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. Powita³a Go gor¹co, w imieniu Grona Nauczycielskiego i uczniów, pani dyrektor Maria Ocha³. A póŸniej nast¹pi³a akademia. Uczniowie recytowali piêkne wiersze o ziemi ojczystej, które by³y przeplatane
piosenkami religijnymi. Ks. Biskup by³ pod
urokiem g³oœnego, ale i piêknego œpiewu
dzieci. Po skoñczonej akademii zrobiono

Wierni z Góry Ropczyckiej i okolic szczelnie wype³nili koœció³.

Wnêtrze kaplicy w Zagorzycach Dln. podczas nabo¿eñstwa.

pami¹tkowe zdjêcia z Arcypasterzem, a pani
dyrektor zaprosi³a Ks. Biskupa na poczêstunek. Koñcz¹c mi³e spotkanie, Ks. Biskup
podziêkowa³ w serdecznych s³owach Gronu Nauczycielskiemu, za troskê o wychowanie religijne, a tak¿e w duchu mi³oœci do
ojczyzny. ¯egnaj¹c siê z Gronem Nauczycielskim, dokona³ tak¿e wpisu do Kroniki
Szko³y.
W drodze powrotnej Ks. Biskup Ordynariusz odwiedzi³ ob³o¿nie chore ma³¿eñstwo pañstwa Wozowiczów.
Oko³o godziny 14.00 czeka³ ju¿ na Ks.
Biskupa obiad na plebanii. Po chwilowym
oddechu, spotka³ siê Arcypasterz na plebanii z Komitetem Budowy Kaplicy w Zagorzycach.
O godzinie 17.00 rozpoczê³a siê Msza
Œwiêta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa, podczas której m³odzie¿y z parafii Góra Ropczycka zosta³ udzielony Sakrament Bierzmowania. W homilii

PB

Arcypasterz w gor¹cych s³owach zachêca³
m³odzie¿ bierzmowan¹ do dawania œwiadectwa o Chrystusie zawsze i wszêdzie. M³odzie¿

Ciep³e powitanie JE bpa w Szkole w Górze Ropczyckiej.

jako wotum za otrzymanie Sakramentu
Bierzmowania ofiarowa³a dla parafii trzy
bia³e ornaty.
Przed udzieleniem pasterskiego b³ogos³awieñstwa m³odzie¿ bierzmowana bardzo
serdecznie podziêkowa³a Ks. Biskupowi
Ordynariuszowi za umocnienie ich ³askami
i darami Ducha Œwiêtego.
Po podsumowaniu wizytacji, Arcypasterz podziêkowa³ bardzo serdecznie wszystkim parafianom za tak wiele dokonañ na
terenie parafii.
Na dalszy trud w dziedzinie materialnej
i duchowej Ks. Biskup Ordynariusz udzieli³
wszystkim pasterskiego b³ogos³awieñstwa.
Po uroczystoœciach w koœciele Ks. Biskup
uda³ siê na plebaniê, gdzie w gronie wszystkich kap³anów dekanatu spo¿y³ kolacjê.
Dni wizytacyjne pozostan¹ na d³ugo w
pamiêci i sercu parafian, poniewa¿ Ks. Biskup Ordynariusz stworzy³ ciep³¹, niemal
rodzinn¹ atmosferê.
ks. kanonik Eugeniusz Regu³a
proboszcz Parafii Góra Ropczycka

Fot. R. Wszo³ek (5)
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NASZE ZWYCZAJE
Okresy postów zwykle poprzedzaj¹ istotne, wznios³e wydarzenia. Podobnie jak modlitwa s¹ one form¹ oczyszczenia duszy z
grzechów i przygotowania do niezwyk³ych
prze¿yæ. Czterdziestodniowy Wielki Post poprzedza³y zapusty (ostatki, karnawa³), kiedy
to ludzie starali siê „najeœæ i wybawiæ na zapas”. W naszych stronach popularne by³o
wtedy chodzenie „zapustnych dziadów”- przebierañców, którzy za inscenizowanie fragmentów wesela, dowcipne rymowanki i ¿yczenia otrzymywali
od gospodarzy datki. Jeœli
któryœ gospodarz by³ sk¹py, oni wlewali do swoich
koszyków wodê, zatapiaj¹c ca³¹ izbê. Œroda Popielcowa zadawa³a kres
„tañcom, hulankom, swawolom”. Zast¹pi³y je: powaga, skupienie i umartwienia. Niegdyœ zalecenia
Wielkiego Postu respektowane by³y z wyj¹tkow¹
skrupulatnoœci¹. Jak wspominaj¹ najstarsi mieszkañcy, ludzie zachowywali siê
bardziej powœci¹gliwie,
unikaj¹c ¿artów i g³oœnego œmiechu. Nosili ciemne
stroje, nie s³uchali g³oœnej
weso³ej muzyki, nie œpiewali pogodnych piosenek, ale
wiêcej siê modlili w domach i koœcio³ach. Od¿ywiali siê bardzo
skromnie, czemu nieraz sprzyja³ tzw. przednowek. Rezygnowali z potraw miêsnych i
okraszonych t³uszczem zwierzêcym. Wielu
unika³o nawet nabia³u. Na sto³ach pojawia³
siê czêsto barszcz: z ziemniakami, bobem,
cebul¹ i z chlebem upieczonym z m¹ki „¿arnówki”. Z tamtych czasów pochodzi znane
u nas powiedzenie: „Na œniadanie barszczyk,
na obiad barszcz, na wieczerzê barszczysko”.
Ten uprzykrzony napój spotyka³a w Wielki
Pi¹tek swoista kara – publiczne wylanie i rozbicie garnka. W tutejszych wsiach wieszano
garnek z barszczem na drzewie. Czynnoœæ
tê wykonywa³ jakiœ œwarny m³odzian. Z góry
prosi³ o pomoc nieœwiadomego skutków
przechodnia. Kiedy ten ofiarnie podtrzymywa³ garnek, naczynie zawsze jakoœ „przypadkiem” siê przechyla³o, a jego zawartoœæ l¹dowa³a na g³owie i ubraniu przera¿onego
„delikwenta”. W taki sposób z ka¿dym rokiem mala³a iloœæ chêtnych do pomocy podczas wykonywania owej egzekucji.
Na okres Wielkiego Postu przypada³y
obrzêdy zwi¹zane z nadejœciem wiosny, która ongiœ te¿ czasem siê spóŸnia³a. Pomocne
wtedy okazywa³o wywo¿enie za wieœ i niszczenie „Œmiercichy” (Œmiertki, Marzanny).
Mia³a ona postaæ s³omianej kuk³y ustrojonej bia³ymi ga³gankami i wst¹¿kami. Ten
pradawny zwyczaj wi¹za³ siê z wypêdzeniem

zimy, a tak¿e chroniæ mia³ ludzi i zwierzêta
przed groŸnymi chorobami. Po spaleniu
b¹dŸ utopieniu Œmiercichy nale¿a³o natychmiast siê oddaliæ. Obejrzenie siê poza siebie
lub – co gorsza – przewrócenie sprowadza³o chorobê, a nawet œmieræ. W wieku XIX
obrzêd ten nabra³ bardziej rozrywkowego
charakteru. W ostatnich czasach topienie
Marzanny przeniesiono na 21 marca (niegdyœ by³ to czwarty tydzieñ Wielkiego Postu). Dokonuj¹ tego g³ównie m³odsi ucznio-

wie szkó³ podstawowych – i to coraz rzadziej. W pierwszym dniu marca nale¿a³o koniecznie znaleŸæ w domu muchê i wynieœæ
j¹ na dwór. PóŸniej owady te nie nêka³y ju¿
domowników. Z niecierpliwoœci¹ upatrywano powrotu bocianów. Jeœli nie pojawi³y siê
przed œwiêtem Zwiastowania Pañskiego (25
marca), grozi³o to nieurodzajami. Z³ym znakiem by³o te¿ zauwa¿enie po raz pierwszy
ptaka siedz¹cego w gnieŸdzie. Trzymanie w
garœci pieni¹¿ka gwarantowa³o przysz³y dostatek.
Kto nie marzy o pomyœlnoœci, zdrowiu i
powodzeniu? Sprzyjaæ im mia³o osiedlenie
siê bocianów i jaskó³ek jak najbli¿ej ludzkich
siedzib. Ptaki te zawsze otaczano nadzwyczajn¹ czci¹ (dowodem – poezja C. K. Norwida). Zniszczenie gniazd lub zabicie ptaka
uwa¿ano za grzech ciê¿ki, grozi³a za to kara
– po¿ary i inne nieszczêœcia. Wielkim zagro¿eniem dla cz³owieka by³o „morowe powietrze”, wobec którego czu³ siê on bezbronny.
W trosce o zdrowie dokonywano ró¿nych
magicznych zabiegów. Na przyk³ad podczas
pierwszej wiosennej burzy nale¿a³o tarzaæ siê
po ziemi. Mia³o to uchroniæ przed bólem
„krzy¿a”. Mimo postêpów w medycynie, co
jakiœ czas seniorzy o tym nam przypominaj¹.
Dbano równie¿ o zdrowie zwierz¹t gospodarskich. Przed pierwszym wypasem kropiono je œwiêcon¹ wod¹. Krowom na rogach

rysowano kred¹ krzy¿yki, przywi¹zywano te¿
czerwone tasiemki. Zapewniæ to mia³o zdrowie i odpornoœæ na uroki. Obecnie mo¿na
jeszcze zobaczyæ krowy i konie z przywi¹zanymi tasiemkami (do uŸdzienic, kantarów).
Byd³o wolno by³o wypêdzaæ na pastwisko
dopiero od dnia œw. Jerzego i Wojciecha (23
kwietnia). Wtedy oblewano wod¹ pasterza,
aby nie zasn¹³ podczas pasienia. Wiosenne
prace w polu zaczyna³y siê dopiero od dnia
œw. Józefa (19 marca). Nikt nie odwa¿y³ siê
wyjechaæ w pole wczeœniej.
„Rozgniewana” ziemia mog³aby wtedy odmówiæ urodzaju.
Pod pierwsz¹ skibê warto by³o
w³o¿yæ palmê lub garœæ ziela,
zaœ do zbo¿a „siewnego” –
wrzuciæ trochê poœwiêconego
owsa. Zabiegi te, wsparte dodatkowo pokropieniem œwiêcon¹ wod¹, zapewnia³y dobre
plonowanie.
Zbli¿a³ siê koniec Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa
przypomina wiernym wydarzenia poprzedzaj¹ce œmieræ
i zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas uroczystej mszy
kap³an œwiêci przyniesione do
koœcio³a palmy i zielone ga³¹zki (roœlin doniczkowych o
nazwie „palma”). Zwyczaj ten
zosta³ wprowadzony do liturgii koœcielnej w XI wieku, na
pami¹tkê triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W niektórych rejonach
Polski palmy s¹ wyj¹tkowo
okaza³e, bardzo wysokie. U nas nigdy nie
mia³y one tak imponuj¹cych rozmiarów.
Zwi¹zane pêdy trzciny, zwieñczone wiechami, zdobiono barwinkiem, bukszpanem, baziami i s³omiankami (zasuszone kwiatki). Poœwiêcona palma chroni³a domostwo przed
po¿arami i burzami. Po³kniêcie bazi zapobiec mia³o bólowi gard³a. Z wierzbowych
ga³¹zek gospodarz wi¹za³ ma³e krzy¿yki i
wbija³ je w obsian¹ niwê, aby ominê³o j¹ gradobicie. Krzy¿yki takie mo¿na by³o zobaczyæ
ok. 30-20 lat temu.
Wielki Tydzieñ – to czas rozpamiêtywania ostatnich chwil ¿ycia Chrystusa. Nale¿a³o te¿ wykonaæ wiele prac przedœwi¹tecznych: przygotowaæ potrawy i pisanki, wybieliæ izby, odnowiæ ozdoby np. „paj¹ki”. Gospodynie stara³y siê w tych dniach wysiaæ
nasiona warzyw i kwiatów. Jest to okres sprzyjaj¹cy wzrostowi zasianych i posadzonych
roœlin, co znajduje odzwierciedlenie w przys³owiach ludowych: „Siew w Wielki Pi¹tek,
zbiorów dobry pocz¹tek”, „Wielki Tydzieñ,
zbo¿e wysiej”, „W Wielki Tydzieñ siejesz,
³adne plony zbierzesz”.
Dawne obyczaje ulegaj¹ zapomnieniu.
Zmienia siê te¿ ludzka mentalnoœæ. Niezmiennie tylko, od wieków, cz³owiek czeka
na Wielkanoc – najbardziej radosne œwiêto
w koœcielnym roku liturgicznym.
Maria Wilczok
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Goœcimy w domu pañstwa
Wszo³ków,,
Hanny i Ryszarda Wszo³ków
przed nami le¿¹ zdjêcia z ubieg³orocznej
pielgrzymki
do
Wiecznego Miasta. Ze spokojem, ¿alem, ale i ogromn¹
wdziêcznoœci¹ za dar Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, wspominaj¹ ten ubieg³oroczny wyjazd Ryszarda do Rzymu.
Rok temu, 2. kwietnia, o godzinie 21.37 zmar³
Ojciec œw. Jan Pawe³ II. Choroba i œmieræ Naszego Wielkiego Rodaka wywo³a³a na ca³ym
œwiecie ogromne poruszenie, jednocz¹c ludzi
w modlitwie i ¿alu. Wype³nione po brzegi œwi¹tynie, t³umy w miejscach szczególnie bliskich
zmar³emu, miliony œwiec p³on¹cych na ulicach
i placach Jego imienia. I pogrzeb, gdy Watykan mieni³ siê biel¹ i czerwieni¹, niesamowite
wra¿enie oklasków, którymi Jana Paw³a II po¿egnali W³osi, okrzyki: „Santo subito!”...

Min¹³ rok. Co zosta³o z tamtych niezwyk³ych chwil? Jak zapamiêtaliœmy Naszego
Papie¿a? Jakie uczucia towarzyszy³y nam
przez ten pierwszy rok bez Niego?
Oto opinie mieszkañców Sêdziszowa,
których poprosiliœmy o odpowiedŸ na
pytania:
1. Jak wspomina pan(i) naszego Ojca
Œwiêtego?
2. Czy œmieræ Jana Paw³a II zmieni³a w
jakiœ sposób pani(a) myœlenie, podejœcie
do ¿ycia?
3. Czy odczuwa pan(i) Jego brak?
Zofia – pedagog
1. Wspominam go bardzo gor¹co i serdecznie.
To by³ niezwyk³y cz³owiek. Nie wiem czy bêdzie
mi dane spotkaæ jeszcze w ¿yciu równie niepowtarzaln¹ osobê.
2. W pewnym sensie tak. Wiêcej czasu poœwiêcam na analizowanie pewnych spraw, próbujê wyci¹gaæ wnioski na przysz³oœæ.
3. Tak i to bardzo. Codziennie siê modlê za to
by zosta³ œwiêtym. Codziennie odczuwam tak¿e jego brak.
Lidia – ekonomistka
1. Jako cz³owieka, któr y kocha³ wszystkich ludzi bez wzglêdu na rasê, wyznanie i kulturê.
2. Modlitwa jest najwa¿niejsza – uspokaja.
Myœlê, ¿e troszkê zmieni³a moje myœlenie. Jest
chwila, któr¹ siê cieszymy, a za chwilê mo¿e ju¿
ludzie bêd¹ nas mogli tylko wspominaæ.
3. Chyba ka¿dy odczuwa Jego brak. Brakuje
mi Jego g³osu, ruchów, tego jakie mia³ kazania. Ca³ej Jego osoby mi brakuje.
Beata – katechetka
1. Nadal jest w moim sercu, tak jakby ca³y czas
by³ z nami. Szanowa³ godnoœæ ludzi. By³ nieocenionym cz³owiekiem.
2. Zawsze ¿y³am Jego nauk¹ wiêc tak za wiele
siê nie zmieni³o jeœli chodzi o moje myœlenie.
3. Bardzo! Przede wszystkim brakuje mi Jego
ciep³ego g³osu.
Anna – uczennica
1. Wspominam Go jako wielkiego cz³owieka,
dobrego Ojca.
2. Mam dopiero 15 lat, wiêc szukam tego co
dla mnie najlepsze. Nie prze¿y³am wyboru
Jana Paw³a II na papie¿a. Zazdroszczê tym,
którzy teraz wszystko to jeszcze raz prze¿ywaj¹,
wspominaj¹. Dopiero po Jego œmierci zrozumia³am jak wielkim by³ cz³owiekiem.
3. Tak. Obecny papie¿ nie przypomina poprzedniego. ¯a³ujê, ¿e nigdy nie by³am na pielgrzymce Ojca Œwiêtego, gdy by³ w Polsce. Mia³
wspania³y kontakt z jego ukochan¹ m³odzie¿¹.
£.M. i M.C.
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Jan Flisak: Proszê powiedzieæ, jak to siê
sta³o, ¿e w³aœnie Panu uda³o siê byæ na pogrzebie Ojca Œwiêtego?
Ryszard Wszo³ek: Nigdy wczeœniej nie
by³em w Rzymie, nie by³em na audiencji papieskiej. Widzia³em Go na pielgrzymkach do
Polski, ale dojechanie do Rzymu wydawa³o
mi siê niemo¿liwe. Widzia³em jak trudno dostaæ siê przed Jego oblicze, ¿e taka audiencja mo¿e ograniczyæ siê do 20 sekundowego pozowania do wspólnej fotografii … . I
drugiego kwietnia 2005 roku ta smutna wiadomoœæ, ¿e On jest ju¿ w „Domu Ojca”. Szybka decyzja: jadê! ¯ona, niestety, musia³a zostaæ razem z dzieæmi. Pomyœla³em, co nam
Polakom teraz zosta³o, On by³ przecie¿
wszystkim, co mieliœmy najcenniejszego. Z
jednej strony ¿al, wspólna modlitwa, rozwa¿ania, a drugiej pojawi³o siê pytanie: jak
dotrzeæ do Rzymu. O Placu Œw. Piotra nawet nie myœla³em, bo przecie¿ dobrze pamiêtamy, jakie wieœci by³y przekazywane
przez media: ju¿ dziesi¹tki kilometrów przed
Rzymem drogi mia³y byæ zablokowane licznymi pielgrzymami, namawiano raczej do
pozostania w kraju, a jeœli wyjazd to z dobrze zorganizowan¹ grup¹. Dowiedzia³em
siê od ksiêdza Leopolda z Ropczyc, ¿e biuro turystyczne „Pielgrzym” organizuje wyjazd na pogrzeb Papie¿a. Pojecha³em.
JF.: Jak tê wiadomoœæ przyjê³o Pana œrodowisko?
R.W.: Ku mojemu zaskoczeniu nastrój
w pracy, w œrodowisku by³ wyj¹tkowy. Lu-

Ryszard Wszo³ek po pogrzebie Jana Paw³a II.

Nietypowa
dzie smutni, a jednak pogodni. Dowiedziawszy siê o moim wyjeŸdzie zaczêli dawaæ mi
kartki z proœbami, jakie pragnêli z³o¿yæ u
stóp naszego œwiêtego papie¿a, m³odzie¿ w
szkole by³a wyciszona, z uwag¹ œledzi³a informacje o Papie¿u, uœwiadomi³a sobie wyj¹tkowoœæ tamtych dni. Przypominam sobie:
kiedy w kantorze wymiany walut dowiedziano siê, gdzie jadê, to kazano mi zap³aciæ
ni¿sz¹ cenê za euro.
J.F.: Tak wiêc Pan wyjecha³ …
R.W.: Nasza grupa trzech autokarów
wyjecha³a spod rzeszowskiej katedry. Z nami
jecha³o kierownictwo „Pielgrzyma”, delegacja NSZZ „Solidarnoœæ” z Podkarpacia,
mieliœmy w³asnych ksiê¿y. Warunki podró¿y
by³y komfortowe, gdy¿ kilka osób w ostatniej chwili zrezygnowa³o z podró¿y. To jeszcze nie koniec ci¹gu zdumieñ: we W³oszech
czekaliœmy na zapowiadane korki, a tu niemal puste drogi, przejechaliœmy ca³y Rzym i
dotarliœmy pod sam hotel bez najmniejszego problemu.
J.F.: Mieliœcie jakieœ z góry upatrzone
miejsce na czas ceremonii pogrzebu?
R.W.: Nie. Wiedzieliœmy tylko tyle, ¿e
chcemy byæ jak najbli¿ej doczesnych szcz¹tków Jana Paw³a II. Nie byliœmy w tym osamotnieni. Setki tysiêcy pielgrzymów spêdzi³o noc na placach i ulicach Rzymu, za nic
nie chcia³o przegapiæ szansy na dotarcie na
Plac Œw. Piotra. Kiedy do naszej grupy koczuj¹cej na Placu Niepodleg³oœci (Piazza del
Risorgimento) podszed³ W³och oferuj¹cy
nocleg i wy¿ywienie dla piêciu osób, to nikt
siê nie zg³osi³, woleliœmy na wszelki wypadek
pozostaæ pod ch³odnym niebem. Wiedzieliœmy, ¿e bêd¹ ludzie wpuszczani na Plac Œw.
Piotra, ale nie wiadomo, któr¹ bram¹. Plac
mo¿e pomieœciæ 250 tysiêcy ludzi, wiêc szansa na dotarcie tam istnia³a.
J.F.: I uda³o siê wam wszystkim wejœæ na
plac?
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pielgrzymka
R.W.: Tak. W³osi zdecydowali siê wpuszczaæ na plac kilkoma bramkami. Po dwóch
godzinach oczekiwania wszed³em kilkaset
metrów od miejsca, gdzie mia³a staæ trumna Papie¿a. ¯a³owaliœmy jedynie tego, ze nie
byliœmy z ho³dem przy doczesnych szcz¹tkach papieskich wystawionych na widok
publiczny. Trzeba by³o zebraæ siê trzy godziny wczeœniej, to pewnie i tego zaszczytu
dost¹pilibyœmy.
J.F.: Jaki panowa³ nastrój wœród ludzi?
R.W.: Tam w Rzymie, na Placu œw. Piotra
uœwiadomi³em sobie w pe³ni, ¿e zmar³ nasz
Wielki Rodak, ale te¿ uwielbiany pasterz Koœcio³a Powszechnego. Widzia³em zap³akanych ludzi reprezentuj¹cych wszystkie kolory skóry, kontynenty, ró¿ne narody.
J.F.: Jak manifestowali swój ¿al za Janem Paw³em II?
R.W.: Tak jak im nakazywa³a ich tradycja
i kultura: np. W³osi klaskali w czasie pogrzebu, œpiewali radosne piosenki, dziennikarze i
fotoreporterzy przez tysi¹ce obiektywów dokumentowali ca³e wydarzenie, ka¿dy naród

Widok z lotu ptaka na Plac œw. Piotra.
stara³ siê pokazaæ flagi, transparenty. Myœmy
mieli flagê „Solidarnoœci”, niedaleko nas pielgrzymka KUL-u roz³o¿y³a w³asny transparent,
czêœæ ludzi przywdzia³o ludowe stroje (np.
polscy górale). Co zadziwiaj¹ce w tej ró¿norodnoœci czu³o siê jednego ducha. Ludzie
byli ¿yczliwi sobie, cierpliwi na niedogodnoœci i jakoœ tak specyficznie smutni … .
J.F.: Z tego, co widzia³em w telewizji, z
ogl¹danych w³aœnie zdjêæ wy³ania siê obraz

W czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jan Paw³a II do Polski, w czerwcu 1979 r., by³am studentk¹. Oczywistym wiêc dla mnie by³ udzia³ w spotkaniu z papie¿em na
Ska³ce – u krakowskich Paulinów.
Mia³o ono miejsce póŸnym wieczorem, ale ¿eby wejœæ na
dziedziniec klasztorny, wyszliœmy z akademika na miasteczku studenckim zaraz po
po³udniu. Na placu obok koœcio³a, na murach, w pobliskich ulicach, znajdowa³o siê
tysi¹ce m³odych ludzi, którzy przez kilka godzin, czekaj¹c na Ojca Œwiêtego, modlili
siê, œpiewali, grali na gitarach. Co jakiœ czas nad naszymi g³owami pojawia³ siê helikopter, który – jak s¹dzê – mia³ przeszkadzaæ w tej ogromnej manifestacji wiary i mi³oœci
m³odzie¿y do Jana Paw³a II. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ta pielgrzymka nie by³a wygodna dla
komunistycznych w³adz PRL. W ka¿dym razie, ka¿dy przelot helikoptera przyjmowany
by³ bardzo g³oœnymi gwizdami zgromadzonych.
Pojawienie siê Ojca Œwiêtego (po spotkaniu z przedstawicielami œwiata nauki)
wywo³a³o ogromny entuzjazm: okrzyki „Niech ¿yje papie¿!”, oklaski i dywan kwiatów,
rzucanych ponad g³owami w Jego kierunku. To niezwykle gor¹ce powitanie sprawi³o,
¿e Jan Pawe³ II zrezygnowa³ z wczeœniej przygotowanego przemówienia, a spotkanie
przerodzi³o siê w dialog poœwiêcony w du¿ej czêœci duszpasterstwu m³odzie¿y.
Mimo, ¿e wydarzenia te mia³y miejsce 27. lat temu, wspominam je ze wzglêdu na
niezwyk³¹ atmosferê radoœci, poczucia wspólnoty i dumy, ¿e nasz rodak, Karol Wojty³a,
którego pamiêtaliœmy ze spotkañ op³atkowych, zosta³ papie¿em.
El¿bieta Œwiniuch

Sk¹d jesteœ?

Audiencje z Ojcem œw. Janem Paw³em II odbywa³y siê w œrody,
latem na Placu œw. Piotra a zim¹ w Auli Paw³a VI. W niektóre
œwiêta Papie¿ spotyka³ siê z mniejszymi grupami w Sali Klementyñskiej. Za ka¿dym razem pielgrzymi udawali siê wczeœniej na
audiencjê i w skupieniu oczekiwali na Nastêpcê œw. Piotra. Uderza³a mnie wówczas prawda o powszechnoœci Koœcio³a. Ludzie
ró¿nych ras, kultur i jêzyków siedzieli obok siebie próbuj¹c b¹dŸ
z ¿yczliwoœci¹ nawi¹zaæ kontakt ze sob¹, b¹dŸ zamyœlaj¹c siê g³êboko. Przychodzili ze swoimi radoœciami i problemami i w tym
momencie skupia³o siê jak w soczewce to, co najwa¿niejsze w ich
¿yciu. Utkwi³y mi w pamiêci te ró¿ne twarze ludzi, z których ka¿dy mia³ momenty zadumy a potem ogromnej, dzieciêcej radoœci
ze spotkania z Ojcem. Najbardziej ¿ywio³owo reagowali Po³u-

Fot. zbiory R. Wszo³ka
Placu Œw. Piotra opanowanego g³ównie
przez Polaków.
R.W.: Takie jest wra¿enie, mo¿e faktycznie tak by³o, mo¿e w³oskie s³u¿by porz¹dkowe celowo ¿yczliwiej traktowa³y naszych rodaków przy wpuszczaniu na plac, mo¿e to
przypadek lub wynik wiêkszej „przedsiêbiorczoœci” ludzi znad Wis³y. Trudno mi to rozstrzygaæ. Najwa¿niejsza by³a ta wspólnota z
ca³ego œwiata.
J.F.: Nie bêdê chyba osamotniony w tym,
co powiem: dost¹pi³eœ czegoœ wyj¹tkowego, a nam po prostu ¿al, i¿ nie by³o nas tam
z wami.
R.W.: Mo¿na pielgrzymowaæ do miejsc
zwi¹zanych z ¿yciem Jana Paw³a II.
J.F.: W³aœnie, gdzie byliœcie po pogrzebie?
R.W.: Jeszcze tego samego dnia zwiedziliœmy Bazylikê Œw. Paw³a za murami.
Nazajutrz uczestniczyliœmy we Mszy Œw.
koncelebrowanej przez m.in. ks. Piotra Tarnawskiego (rodaka z Sêdziszowa M³p.) w
miejscu zupe³nie wyj¹tkowym, bo w samej
Katedrze Œw. Piotra. Zwiedziliœmy katedrê,
Kaplicê Sykstyñsk¹, pojechaliœmy ogl¹dn¹æ
Koloseum. W drodze powrotnej byliœmy w
Padwie, miejscu zwi¹zanym ze œw. Antonim.
Oficjalne zakoñczenie pielgrzymki nast¹pi³o w czasie mszy œw. w Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Jan Flisak: Dziêkujê za rozmowê i udostêpnienie zdjêæ.

dniowcy. Ojciec œw. jak ojciec ró¿nych dzieci do ka¿dego potrafi³
dotrzeæ. Nie chodzi mi tu tylko o jêzyk, który z ³atwoœci¹ zmienia³,
lecz przede wszystkim o uwagê, z któr¹ zwraca³ siê do rozmówcy.
Ojciec œw. chcia³ te¿ po prostu wiedzieæ sk¹d s¹ pielgrzymi.
Gdy zim¹ 1981 roku by³am jako studentka, po raz pierwszy na
audiencji, Ojciec œw. rozmawia³ po niemiecku z grup¹ w której
by³am. Wówczas zawo³a³am po polsku:
- „Ojcze œwiêty!” Papie¿ us³ysza³ pomimo t³umu jêzyk ojczysty
i zapyta³ mnie:
- „Sk¹d jesteœ?”
- „Z Sêdziszowa” odpar³am z przejêciem
- „A gdzie to jest?”
- „Ko³o Rzeszowa.”
- „Acha…”
Gra¿yna Bursztyn-Bajorska
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siê sta³o, to siê nie odstanie i nie ma
sensu p³akaæ nad rozlanym mlekiem. Przechodzenie jednak do porz¹dku dziennego nad permanentnym rozlewaniem tego¿ mleka tym bardziej nie ma uzasadnienia, w dodatku jest przyzwoleniem na g³upotê.
Dlatego pytam publicznie i otwarcie: czemu i komu
s³u¿y³o wyciêcie starych lip rosn¹cych wokó³ koœcio³a w Bêdziemyœlu? Kto wpad³ na taki pomys³
i kto wyda³ na to zgodê?
Koœció³ w Bêdziemyœlu to by³a chyba ostatnia tak malowniczo po³o¿ona i
architektonicznie elegancka œwi¹tynia w
okolicy. Ulokowana na uboczu, na lekkim wzniesieniu sta³a tak sobie kilkadziesi¹t lat, bêd¹c ozdob¹ krajobrazu, ciesz¹c oczy, a jej sylwetka przebijaj¹ca
wœród kêpy okaza³ych drzew by³a wizytówk¹ miejscowoœci. Teraz straci³a po³owê swojego uroku, do³¹czaj¹c do szacownego grona innych, w ten sposób
ogo³oconych obiektów, jak koœció³ i cmentarz w
Czarnej, klasztor oo. Kapucynów i cmentarz w
Sêdziszowie.
Je¿eli ktoœ myœli, ¿e zamierzam wylewaæ krokodyle ³zy nad wyciêtymi drzewami, ¿a³uj¹c, ¿e nie
zd¹¿y³em przykuæ siê ³añcuchem do pni, to jest w

(choæ czêsto budowane znan¹ nam z niedawnych
lat metod¹: taczka piasku, ³opata wapna, cementu – wcale i na kielicha! Pardon, pija³o siê z
musztardówek). Je¿eli wiêc „wiêkszoœæ” pragnie
szpetoty i tandety, to po co utrzymywaæ armiê figurantów w rodzaju speców od ochrony œrodowiska i kszta³towania krajobrazu? Po co architekci,
projektanci etc.? Niech szambo p³ynie rowami, a
ratusz przemalujmy na mi³y, ró¿owy kolor, postawmy plastikowe krasnale. „Wiêkszoœci” siê

spodoba. Dajmy dzieciom woln¹ rêkê, a „wiêkszoœæ” z nich bêdzie jad³a s³odycze, chrupki i chipsy, a¿ padnie trupem. „Wiêkszoœæ” nie zawsze ma
racjê, nie zawsze wie, co dobre, a co z³e. Dla niej
samochód jest piêkniejszy od drzewa, a ogl¹danie
TV wartoœciowszym zajêciem od rozmyœlania w

siê pogodziæ. Nauczyciele z bêdziemyskiej szko³y
niejedn¹ lekcjê przeprowadzili w cieniu wiekowych lip, przekonuj¹c o koniecznoœci ich ochrony, znaczeniu dla œrodowiska i piêkna krajobrazu. Ufne dzieci s³ucha³y w dobrej wierze. Z pewnoœci¹ równie gorliwie s³ucha³y na lekcjach religii o potrzebie mi³oœci bliŸniego, szacunku dla
autorytetów.
Dziœ lipy le¿¹ pociête na opa³, a z uczuciami
wieloletniego, by³ego proboszcza, cz³owieka ascety, zas³u¿onego dla parafii, jak ma³o kto,
dla którego drzewa te by³y mi³oœci¹ ¿ycia,
nikt siê nie liczy³.
Nie ³udŸmy siê, m³odzi ludzie œwietnie wyczuwaj¹ fa³sz œwiata doros³ych.
Nie zbierzemy autorytetu, rozsiewaj¹c
frazesy. W tym kontekœcie wstyd mi, ¿e
nale¿ê do œwiata doros³ych. Dlatego nie
przy³o¿ê rêki do jakichkolwiek konkursów, akcji i inicjatyw – jak zwa³ tak
zwa³ – ekologicznych, s³u¿¹cych tylko i
wy³¹cznie temu, ¿e ktoœ gdzieœ tam odfajkuje sobie zrealizowanie kolejnego punktu w planie
pracy. Je¿eli nadleœnictwo og³asza konkurs dla
szkó³ polegaj¹cy na szukaniu starych, dziuplastych drzew, rzekomo w celu ich ochrony, a jednoczeœnie urz¹dza masakrê ca³ych po³aci lasów,

Te dwa zdjêcia dzieli tydzieñ czasu. Dysponujê kilkudziesiêcioma zdjêciami przedstawiaj¹cymi to dzie³o zniszczenia (czy, jak kto woli, postêpu).
b³êdzie. Nie mam zamiaru walczyæ z wiatrakami.
O obsesji wycinania drzew, psychozie przypominaj¹cej polowanie na czarownice, ju¿ pisa³em na
³amach „Biuletynu”. Zrozumieæ j¹ ³atwo, bo przecie¿ musi byæ jakaœ przyczyna wszelkich nieszczêœæ
i niepowodzeñ. Na tej zasadzie opiera siê mechanizm dzia³ania wszelkich pogromów. Taka jest
psychika t³umu. Winowajc¹ nie mo¿e byæ przecie¿
w³asne lenistwo, nieudolnoœæ, partactwo, wygodnictwo, pijañstwo, agresja… .Winowajcê trzeba
wskazaæ palcem i zniszczyæ. Choæ bywa³o ró¿nie,
akurat teraz pad³o na drzewa. I jestem g³êboko
przekonany, ¿e wkrótce, w majestacie prawa i ku
uciesze t³umu, ostatnie stare drzewo zniknie z krajobrazu. I bêdzie to krajobraz w oczach „reprezentatywnej wiêkszoœci” piêkniejszy, tak, jak piêkniejsza jest Doda Elektroda od Marii Konopnickiej, panele od parkietu, kolorowy brukowiec od
gazety dla myœl¹cych. Wraz z drzewami znikn¹
codzienne problemy. Drogi bêd¹ bezpieczne, obejœcia niezaœmiecone, a budynki mocne i solidne

PB

cieniu konarów. „Wiêkszoœæ” czêsto jest praktyczna, leniwa i ¿yje dniem dzisiejszym. I taka jest
naturalna kolej rzeczy. Ale ta „wiêkszoœæ” powinna mieæ m¹drych opiekunów, którzy, czasem,
wbrew jej woli, umiejêtnie ni¹ pokieruj¹ dla wspólnego dobra. Po to jest architekt, aby kszta³towa³
gusty i dba³ o to, by przysz³e pokolenia nie wstydzi³y siê za nasz¹ radosn¹ twórczoœæ. Po to jest specjalista od ochrony œrodowiska, ¿eby pilnowa³ nie
tylko czystoœci wody i powietrza, ale tak¿e otaczaj¹cych nas resztek zieleni, równie¿ wbrew obiegowej
opinii o wszelkiego rodzaju zagro¿eniach, która
wynika z niewiedzy, wygodnictwa i ulegania zbiorowej histerii.
Po to wreszcie jest proboszcz parafii, by uczy³
ludzi poszanowania dla piêkna, dla trudu poprzednich pokoleñ, a tym bardziej dla swoich
poprzedników. Uczy³ nie tylko z ambony, ale
przede wszystkim czynami, o co tak trudno w
dzisiejszej dobie nadmiaru s³ów.
Wreszcie najwa¿niejsze, z czym najtrudniej

Fot. G. Bury

jakiej nie pamiêtaj¹ najstarsi leœnicy, to czym to
jest? Komedi¹, szyderstwem, a mo¿e jednak pouczaj¹c¹ lekcj¹ cynizmu?
Wpad³ mi przez przypadek w oko jeden z
odcinków serialu „Ranczo”. Po przyjeŸdzie z
Amer yki nowa w³aœcicielka dokonuje remontu
starego, odziedziczonego po przodkach dworku.
Dworek stoi ciasno otoczony drzewami okaza³ego
parku. I oto w ostatnim ujêciu budynek ukazuje
siê w pe³nej krasie, piêknie odrestaurowany i, o
dziwo, nadal otoczony t¹ sam¹ gêstw¹ wszechobecnych drzew. Wszystko sprawia wra¿enie idealnej harmonii i spokoju. Ju¿ widzê zachwyty
telewidzów. A przecie¿ mam podstawy, by s¹dziæ, ¿e wiêkszoœæ z nich na miejscu bohaterki
wyciê³aby drzewa jeszcze przed remontem.
Mo¿e to naiwne porównywaæ film do ¿ycia.
Ale puknijmy siê wreszcie w g³owê i odpowiedzmy sobie samym: czego tak naprawdê chcemy?
Grzegorz Bury
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Wstêp albo fakty
na cenzurowanym
W pewien spokojny sobotni wieczór polskie media zelektryzowa³a hiobowa wieœæ,
¿e oto w wyœcigu do unijnej kasy wygra³ sympatyczny sk¹din¹d, g³upiutki i naiwny Mato³ek dystansuj¹c szacown¹ grupê klasyków
polskiego malarstwa.
Bardzo dziwi to zdziwienie. Przecie¿ to
logiczne. Znaj¹c kosmopolityczne
nastawienie Unii Europejskiej trudno oczekiwaæ, aby wspiera³a ona wartoœci typowo polskie, specyficzne dla
jednego zaledwie kraju. Matejko,
Che³moñski, Kossak symbolizuj¹ tradycjê narodowo-patriotyczn¹. Do
tego dochodz¹ elementy wiary katolickiej i zdecydowany brak politycznej poprawnoœci. WeŸmy takiego Matejkê. Ho³d Pruski – upamiêtnienie
upokorzenia naszego s¹siada, prym
zreszt¹ w UE wiod¹cego. Có¿ z tego,
¿e taka by³a prawda historyczna. Sobieski pod Wiedniem. Znowu problem. Przyk³ad nietolerancji, sugerowanie, ¿e wiara chrzeœcijañska jest
bardziej europejska. ¯e Polska przedmurzem Europy, ¿eby Turków do Europy nie wpuszczaæ. Wszak wiadomo,
¿e przyjêcie Turcji do UE, czyli samego j¹dra Starego Kontynentu jest tylko kwesti¹ czasu. Do tego elementy antyrosyjskie,
zwi¹zane chocia¿by z rozbiorami. Do czego
to podobne. Nacjonalizm, ksenofobia. St¹d
ju¿ tylko krok do nietolerancji. Co innego
g³upawy Mato³ek. Mi³y, sympatyczny, nikomu nie wadzi. Miêdzynarodowy i internacjonalistyczny.
Szerszy kontekst Kozio³ka,
albo o co chodzi
Unii Europejskiej
Powy¿sz¹ sprawê media przekaza³y w duchu sensacyjno – odkrywczym, potêpiaj¹c
jej bezsens. Jak zwykle jednak dziennikarze
skupili siê na obserwacji poszczególnych
drzew nie dostrzegaj¹c ca³ego lasu. Rzecz
nie sprowadza siê tylko do tej jednej decyzji, nie jest ona bynajmniej ani odosobniona ani przypadkowa. Od ³adnych kilku lat
staram siê pokazywaæ mechanizmy steruj¹ce Uni¹ Europejsk¹. Bowiem tylko ich zrozumienie, w przeciwieñstwie do skupiania
siê na poszczególnych decyzjach i wydarzeniach, pozwoli na pojêcie istoty rzeczy, czyli
tego, czym tak naprawdê jest struktura, do
której przyst¹piliœmy, przewa¿aj¹c¹ iloœci¹
g³osów naszego spo³eczeñstwa. Postaram siê
pokrótce swoj¹ argumentacjê nakreœliæ, aby
umo¿liwiæ zobaczenie wspomnianego Mato³ka w szerszym kontekœcie.
Jak to siê wszystko zaczê³o
albo mi³e z³ego pocz¹tki…
Powo³ana w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia Europejska Wspólnota Wê-

gla i Stali (EWWiS), „babcia” aktualnie funkcjonuj¹cej Unii Europejskiej, mia³a na celu
regulacjê sytuacji przemys³u ciê¿kiego oraz
jego restrukturyzacjê w obliczu zmniejszaj¹cego siê popytu na wêgiel i stal. Sytuacja
w tym sektorze gospodarki w wielu krajach,
przede wszystkim Wielkiej Brytanii, krajach
Beneluksu oraz Niemczech doprowadzi³a
do realizacji sformalizowania pomys³u zacieœnienia wspó³pracy kilku krajów europejskich. Powo³ano odpowiedni aparat urzêdniczy, okreœlono wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich i rozpoczêto wspó³pracê w w¹skim,
œciœle ograniczonym zakresie. Nie wchodz¹c

w szczegó³y, na przestrzeni lat z jednej strony problematyka sektora wêglowo – stalowego traci³a na znaczeniu, rynek sam regulowa³ jego kurczenie siê, zmniejsza³o siê równie¿ znaczenie w gospodarkach pañstw za³o¿ycieli. Z drugiej zaœ rozpocz¹³ siê proces
odchodzenia od przemys³u ciê¿kiego na
rzecz lekkiego, a nastêpnie wzrastaj¹ca dominacja sektora us³ug. Wydawa³oby siê, ¿e
wobec takiego rozwoju sytuacji EWWiS równie¿ bêdzie ograniczaæ swoj¹ dzia³alnoœæ,
a¿ wreszcie zostanie ona zakoñczona, gdy
przedmiot jej dzia³ania bêdzie tak znacz¹co okrojony. Tak dzieje siê wszak¿e w przypadku przedsiêbiorstw, które w momencie,
kiedy cel ich dzia³ania zostanie osi¹gniêty,
lub gdy spada czy zanika popyt na ich produkty czy us³ugi, przestaj¹ istnieæ b¹dŸ to w
wyniku œwiadomej decyzji w³aœcicieli, b¹dŸ
w skrajnych przypadkach poprzez bankructwo.
Rozwój si³¹ rozpêdu
albo niedaleko pada jab³ko
od jab³oni
W tym przypadku tak siê jednak nie sta³o. Raz powo³any do ¿ycia aparat urzêdniczy zacz¹³ ¿yæ swoim ¿yciem i rozrasta³ siê
niczym hydra. Na przestrzeni lat stopniowo, ma³ymi kroczkami, urzêdnicy dbaj¹cy
o odpowiedni¹ iloœæ zajêcia uzasadniaj¹cego ich funkcjonowanie poszerzali zakres
kompetencji struktury, którego czêœci¹ sk³adow¹ byli. Wraz z rozrostem zadañ zwiêksza³ siê te¿ bud¿et przez nich administrowany. Dosz³o do zmiany nazwy. Pocz¹tkowe Wê-

giel i Stal zosta³y zast¹pione ca³oœciowym ujêciem gospodarki, struktura zmieni³a nazwê
na Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹.
Teraz, pod nowym szyldem, urzêdnicy mogli rozwin¹æ skrzyd³a i wzi¹æ pod nie tylko
przemys³ ciê¿ki, ale i lekki, us³ugi, dodaæ politykê celn¹, wizow¹, zatrudnienia, opiekê
spo³eczn¹ i wiele, wiele innych. Ta zwiêkszona iloœæ dziedzin interwencji wymaga³a, co
oczywiste, dodatkowych dzia³añ. Dodatkowe dzia³ania wymaga³y zatrudnienia dodatkowych urzêdników. Nowi zatrudnieni to
wzrost wynagrodzeñ, koniecznoœæ wynajêcia b¹dŸ wybudowania nowych pomieszczeñ oraz ich wyposa¿enia. Nowo zatrudnieni urzêdnicy czuli siê z kolei w obowi¹zku nie tylko uzasadniaæ w³asne funkcjonowanie, ale i wymyœlaæ nowe dziedziny, w których jeszcze mo¿na by podj¹æ interwencjê.
Dodano wiêc sferê edukacji, kultury, sztuki,
s¹downictwa. To z kolei spowodowa³o koniecznoœæ zatrudnienia dodatkowych
urzêdników. Nowi zatrudnieni… i tak dalej,
i tak dalej. Mija³y lata. Nazwa odwo³uj¹ca
siê do samej li tylko gospodarki przesta³a
byæ wystarczaj¹ca dla oddania tak szerokiego i wszechogarniaj¹cego zakresu dzia³ania
struktury.
Si³a rozpêdu albo
czy leci z nami pilot…
W kolejnej ods³onie, wnuczka poczciwej EWWiS otrzyma³a nazwê Unia Europejska. O, i to dopiero jest nazwa pojemna. W przeciwieñstwie do swoich przodkiñ
nie okreœla ona i nie zawê¿a w ¿adnym przypadku zakresu dzia³ania urzêdników. Nareszcie mog¹ oni w sposób nieskrêpowany
rozwijaæ skrzyd³a. Na podstawie doœwiadczeñ zwi¹zanych z (naszkicowanym powy¿ej) rozwojem mamy i babci, zapewne nietrudno przewidzieæ, co siê dzieje. Dodatkowe dzia³ania wymagaj¹ zatrudnienia dodatkowych urzêdników). Nowi zatrudnieni to wzrost... I tak dalej i tak dalej. Rozszerzanie siê zakresu dzia³ania urzêdników
powoduje, ¿e Unia Europejska zajmowaæ
zaczyna siê wszystkim. A to dozwolon¹ krzywizn¹ bananów, a to iloœci¹ mleka, jak¹
mo¿e wyprodukowaæ przy pomocy swojej
krasuli rolnik, a to ocen¹ dzia³alnoœci Augusto Pinocheta, a to ptasi¹ gryp¹, a to
interpretacj¹ ksi¹¿ek dotycz¹cych Holokaustu. Jednym s³owem - szwarc, myd³o i
powid³o. Sprawy o znaczeniu miêdzynarodowym mieszaj¹ siê jak w tyglu ze sprawami czysto lokalnym, gospodarka miesza siê
z etyk¹, polityka z okreœleniem zasad produkcji d¿emu marchewkowego w Portugalii. Aparat urzêdniczy liczy kilkadziesi¹t
tysiêcy osób w samej tylko Brukseli i Strasburgu. Do tego dochodz¹ liczne rzesze w
poszczególnych krajach – urzêdnicy pochylaj¹ siê nad efektami nadprodukcji dokumentów i regulacji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. W tym pochylaniu siê towarzysz¹ im sowicie wynagradzani doradcy, którzy pomagaj¹ im
odnaleŸæ siê w g¹szczu przepisów. Interes
(ci¹g dalszy na str. 16)
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siê krêci. ¯eby wykorzystaæ dwuznacznoœæ
tego niezbyt mo¿e eleganckiego okreœlenia – pojawia siê pytanie zasadnicze czyj
jest to interes i do czego prowadzi? Jak
mo¿na przypuszczaæ z tytu³u chocia¿by
niniejszego artyku³u prowadzi zapewne do
Pacanowa, w którym czeka ju¿ strudzony
d³ug¹ drog¹ Kozio³ek, ale o tym dopiero
za chwilê.
£añcuszek albo
jak nie wiadomo, o co chodzi,
to chodzi o pieni¹dze
W tym miejscu nale¿y, choæby z grubsza, nakreœliæ mechanizm przep³ywów finansowych Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieæ sobie na pytanie sk¹d wziê³y siê pieni¹dze na promowanie Kozio³ka Mato³ka,
nale¿y siêgn¹æ do Ÿróde³ owych pieniêdzy i
zadaæ fundamentalne, a nies³ychanie rzadko zadawane pytanie – o czyich pieni¹dzach
mówimy? Sk¹d pochodz¹ œrodki na te wszystkie dzia³ania podejmowane przez opisywan¹
tutaj strukturê? Sk¹d ma ona pieni¹dze na
ich przyznawanie, na ró¿nego rodzaju konkursy, programy i inicjatywy. OdpowiedŸ
na to pytanie stanowi klucz do zrozumienia
znacznej czêœci dzia³añ struktury.
Otó¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to tylko i
wy³¹cznieNASZE W£ASNE pieni¹dze, choæ
nie wystêpuj¹ one pod nazwiskiem rodowym, a jedynie przybranym mieni¹c siê w
ustach zarówno dziennikarzy, urzêdników
jak i polityków unijnymi.
S³yszymy nieustannie, ¿e otrzymaliœmy
tyle a tyle œrodków unijnych, ¿e gmina X
wykorzysta³a œrodki unijne, a wójtowi Y nie
uda³o siê takowych pozyskaæ. Zbli¿aj¹c siê
zaœ powoli do naszego Mato³ka – s³yszymy,
¿e na jego w³aœnie propagowanie œrodki
unijne zosta³y przeznaczone. Moglibyœmy
popatrzeæ na to z pob³a¿aniem i uœmiechem
– Cha cha, a to ci dopiero Unia dowcipna.
Takie du¿e pieni¹dze daje na Mato³ka, a
nic na ratowanie klasyków polskiego malarstwa. Œmieszne, prawda? Gdyby tylko nie
fakt, o którym w³aœnie by³a mowa – rodowe

nazwisko okreœlaj¹ce pochodzenie omawianej gotówki brzmi nasze w³asne, nazwisko
unijne jest przybrane i œwiadczy wy³¹cznie o
bie¿¹cym celu, a nie pochodzeniu tej¿e. Cel
w rzeczy samej jest unijny.
Kto komu p³aci,
albo gdzie znika gotówka
Obrazowo rzecz ujmuj¹c – Unia Europejska jest niczym innym jak kosztownym
mechanizmem biurokratycznym ( nie czas w
tym miejscu na rozwa¿anie, czemu on s³u¿y i
jak wyznaczane s¹ polityczne kierunki jego
dzia³ania – analizujemy wy³¹cznie sferê podstawowej dzia³alnoœci). Œrodki na sfinansowanie jego dzia³ania pochodz¹, w ró¿nych
proporcjach, z op³at celnych, podatku VAT,
akcyzy oraz bezpoœrednich wp³at z bud¿etów poszczególnych pañstw cz³onkowskich,
dodajmy jeszcze, choæ to oczywiste, ¿e bud¿et pañstwa czerpie fundusze z pieniêdzy
swoich podatników, czyli naszych. Kategorie te sk³adaj¹ siê na wp³acan¹ corocznie
sk³adkê do bud¿etu Unii Europejskiej. PrzeœledŸmy pokrótce drogê tych pieniêdzy.
WyobraŸmy sobie, ¿e wp³acamy jako
pañstwo 100 jednostek do bud¿etu Unii. Ich
pobranie, przeliczenie i wys³anie z kraju
kosztuje (urzêdnicy je obs³uguj¹cy, ich wyposa¿enie, telefony, konta bankowe itp.) 10
jednostek. Do Brukseli dochodzi 90. Z tych
pieniêdzy op³acane s¹ WSZYSTKIE koszty
funkcjonowania niezliczonych instytucji
Brukseli, Strasburga, Frankfurtu, pensje,
przeloty, podró¿e, delegacje, miliony stron
t³umaczeñ. Ubywa kolejne 20. Teraz czas
na przekazanie (czytaj: oddanie z powrotem) gotówki (z tych 70, które pozosta³o)
tak zwanym beneficjentom, czyli krajom
cz³onkowskim. Tak prosto jednak gotówki
przekazaæ siê nie da. Powstaj¹ rozmaite programy i konkursy maj¹ce t¹¿e gotówkê podzieliæ.
Do przygotowanie programów potrzebni s¹ urzêdnicy, firmy doradcze, pensje, przeloty…Uby³o kolejne 20. W formie
programów wraca do kraju jednostek 50.
Nad programami pochylaj¹ siê polscy urzêdnicy. Najpierw Ministerstwo, które tworzy

zasady prze³o¿enia unijnych zasad na polskie, dostosowuj¹c je do naszego prawa. Jego
wytyczne trafiaj¹ do urzêdów marsza³kowskich (specjalnie do tego celu powo³anych),
które tworz¹ zasady prze³o¿enia ministerialnych zasad na regionalne. Te z kolei trafiaj¹
do gmin, które tworz¹ zasady wdro¿enia
regionalnych i ministerialnych zasad w lokalnych warunkach. Przy tylu poœrednich
szczeblach g¹szcz jest trudny do ogarniêcia. Zatrudniani s¹ nowi urzêdnicy, op³acani doradcy. Uby³o kolejne 20. Z pozosta³ych 30 jednostek udaje siê wykorzystaæ 20,
10 wraca do Brukseli. W wyniku ca³ego procesu (oczywiœcie jest on uproszczony do granic mo¿liwoœci, a proporcje poszczególnych
ubytków zupe³nie hipotetyczne) otrzymujemy zwrot 20% NASZYCH W£ASNYCH,
uprzednio wp³aconych pieniêdzy i w dodatku nie maj¹c pola manewru musimy je wydaæ na promocjê Kozio³ka Mato³ka, choæ
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj¹,
¿e wolelibyœmy na Che³moñskiego i Matejkê. 80% poch³aniaj¹ urzêdnicy zagraniczni
i krajowi A poza tym jesteœmy krajem suwerennym i niepodleg³ym i mo¿emy dysponowaæ swoimi pieniêdzmi.
Epilog albo sk¹d wzi¹³ siê
Kozio³ek Mato³ek
Historia powstania ksi¹¿ki jest bardzo
ciekawa. Otó¿ przed wojn¹ w jednej z krakowskich kawiarñ siedzia³ sobie smutny,
ubogo odziany mê¿czyzna. A przy s¹siednich stolikach kilku literatów prowadzi³o
o¿ywion¹ rozmowê. Wœród nich by³ w³aœnie
Kornel Makuszyñski. Po pewnym czasie
zwrócili oni uwagê na samotnego pana i
zapytali sk¹d pochodzi. Okaza³o siê, ¿e z
Pacanowa, ma³ej i bardzo biednej osady na
KielecczyŸnie. Wtedy Makuszyñski rzek³:
- Trzeba jakoœ pomóc temu Pacanowi.
Ja coœ napiszê.
- To ja namalujê - dorzuci³ Marian Walentynowicz.
I tak narodzi³ siê pomys³ uciesznej historii Kozio³ka Mato³ka
Ma³gorzata Lalicka
malgorzata.anna@op.pl

¯egnamy zimê, witamy wiosnê!
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Oferta edukacyjna
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p. na rok szkolny 2006/07.
Dla uczniów gimnazjów zbli¿a siê czas wyboru drogi edukacyjnej, która ma niebagatelny wp³yw na ich dalsze
wykszta³cenie, a w konsekwencji przysz³¹ drogê ¿yciow¹. Szko³y ponadgimnazjalne przedstawiaj¹ swoje oferty i
podejmuj¹ dzia³ania promocyjne.
Przedstawiciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. odwiedzili ju¿ niektóre gimnazja z terenu.
Spotkali siê z uczniami klas trzecich tych szkó³. By³a to okazja do
przedstawienia dorobku liceum, osi¹gniêæ jego uczniów i absolwentów, przedstawienia zasad rekrutacji na najbli¿szy rok szkolny.
W najbli¿szym terminie zaplanowane s¹ ju¿ wyjazdy do pozosta³ych
gimnazjów.
Pierwszy dzieñ wiosny 2006r. up³yn¹³ w liceum pod has³em
„Dzieñ otwarty szko³y”. Wszystkim uczniom gimnazjów z najbli¿szego terenu, zainteresowanym obejrzeniem bazy szko³y, zapoznaniem
z warunkami pracy zosta³a stworzona taka mo¿liwoœæ.
Sêdziszowskie Liceum – to najstarsza szko³a œrednia w miasteczku. We wrzeœniu ubieg³ego roku obchodzi³a uroczysty Jubileusz 60lecia istnienia. W ci¹gu tego okresu czasu wykszta³ci³a ponad cztery
tysi¹ce absolwentów. Wielu spoœród nich piastuje wysokie stanowiska w administracji pañstwowej, w wojsku i marynarce wojennej,
pe³ni funkcje prezesów wielu firm i spó³ek prywatnych i pañstwowych, pracuje naukowo w wielu renomowanych wy¿szych uczelniach. Absolwenci naszej szko³y pracuj¹ na terenie swojej gminy,
powiatu, województwa, ale tak¿e w ca³ej Polsce i poza jej granicami.
Ponad 90% absolwentów kontynuuje naukê na wy¿szych uczelniach – najwiêcej w Rzeszowie, ale tak¿e w Krakowie, Lublinie,
Warszawie, Katowicach, Wroc³awiu, Czêstochowie. W zdecydowanej wiêkszoœci na studiach dziennych. Nasi absolwenci mieszkaj¹ i
ucz¹ siê tak¿e za granic¹. Dziêki dobrym umiejêtnoœciom jêzykowym nabytym w szkole, wielu z nich kontynuuje naukê w szko³ach
jêzykowych.
Wysoki poziom nauczania w szkole zapewnia dobrze wykszta³cona kadra pedagogiczna. Spoœród 35 pedagogów 17 to nauczyciele dyplomowani. Wielu z nich pracuje aktywnie jako egzaminatorzy Nowej Matury a p. dyrektor Lucyna Doroba jako ekspert
w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
Szko³a systematycznie rozwija swoj¹ bazê dydaktyczn¹: do dyspozycji uczniów pozostaj¹ dobrze wyposa¿one klasopracownie
przedmiotowe, nowoczesne pracownie internetowe, pokój multimedialny z dostêpem do Internetu, doskonale wyposa¿ona biblioteka i czytelnia, nowoczesna hala widowiskowo-sportowa i sala gimnastyczna, gabinet pedagoga oraz higienistki szkolnej.

W ka¿dej klasie uczeñ ma do wyboru dwa jêzyki obce wybrane
spoœród: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
- pierwszy w wymiarze 3 lub 5 godzin (w klasie „d”)
- drugi w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Szczegó³owych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szko³y w godzinach 7.30-14.30 tel. 2216112. Polecamy równie¿
nasz¹ witrynê internetow¹ www.losedziszow.edu.pl
Halina Szela

Dzieñ Otwarty
w sêdziszowskim ogólniaku
21 marca to pierwszy dzieñ kalendarzowej
wiosny. Przyroda zaczyna budziæ siê do ¿ycia,
choæ w tym roku wydaje siê jakby trochê zaspa³a. Mimo ma³o wiosennej aury,w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. odby³y siê dni otwarte szko³y. Odwiedzili nas gimnazjaliœci z Sêdziszowa
M³p., Kamionki, Wielopola Skrzyñskiego i
Iwierzyc, którzy po oprowadzeniu po salach
szkolnych obejrzeli program artystyczny

przygotowany przez uczniów
klas II c i I a.
Uczniowie us³yszeli dwie
piosenki w wykonaniu licealistek Doroty Pusz i Barbary Serednickiej: „Pod papugami” i
„Pomaluj mój œwiat”. Oprócz
talentów wokalnych licealiœci
ujawnili równie¿ ukryte zdolnoœci aktorskie w niemiecko-

Aneta Siwiec z klasy IIc w roli Czerwonego Kapturka. Fot. A. Malska

jêzycznym spektaklu pt.
„Czerwony Kapturek”. Nie
mog³o te¿ zabrakn¹æ wystêpu
szkolnych cheerleaderek.
Ca³oœæ programu zakoñczy³ koncert muzyczny zespo³u „98 okien” dzia³aj¹cego
przy naszej szkole, z którym
goœcinnie wyst¹pi³ „Banex”.
Mi³ym goœciom ¿yczymy
jak najlepszych wyników na
egzaminie gimnazjalnym i
trafnego wyboru szko³y.
POWODZENIA!!!
Katarzyna Szeliga
Aneta Malska
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Dzieñ wsta³ ponury i wietrzny. Bure chmury leniwie toczy³y siê po niebie, co rusz sypi¹c garœciami
œniegu. Zima powoli ustêpowa³a, jednak pora nie by³a jeszcze sposobna do podró¿y. Mimo to,
dzielny Ziemowit zwo³a³ swoj¹ wiern¹ dru¿ynê i powiód³ na wschód. Wêdrowali ju¿ d³u¿szy czas,
gdy w oddali zamajaczy³ gród komesa Sêdzisza – cel ich wyprawy. Ziemowit spojrza³ na swoich
towarzyszy: Radowan patrzy³ groŸnie przed siebie i niecierpliwie poprawia³ miecz u boku, Milan,
zwany Zawziêtym w³o¿y³ pod he³m futrzan¹ czapkê, która dodatkowo chroniæ go bêdzie, gdyby
jakiœ cios siêgn¹³ jego g³owy. Spotka³ jeszcze niespokojny wzrok m³odego Bedgosta, poszuka³ oczami piêknej Vesny...
Tak mog³oby zaczynaæ siê opowiadanie
o przygodach dzielnej dru¿yny pras³owiañskich wojowników, osadzone w realiach XXI-wiecznej S³owiañszczyzny. Kto wie, mo¿e
kiedyœ powstanie jego dalszy ci¹g. Póki co
jednak, tak samo mo¿na zacz¹æ opowiadanie o pobycie w Sêdziszowie Dru¿yny Wojów Pras³owiañskich z Dêbicy, którzy 16.
marca zaprezentowali siê w Szkole Podstawowej nr 2, podczas I Gminnego Konkursu
Historycznego.
Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów
szkó³ podstawowych i dotyczy³ dziejów Ziemi Sêdziszowskiej od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoœci. Na zaproszenie do

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i organizatorami.
Sk¹d zainteresowanie odtwarzaniem kultury dawnych S³owian?
Histori¹ interesowa³em siê od najm³odszych lat, w szkole podstawowej dodatkowo mia³em œwietnego nauczyciela od historii, który to zainteresowanie jeszcze bardziej rozbudzi³...
A zainteresowanie dawnymi S³owianami
bierze siê po trosze z mojego patriotyzmu, z
chêci poznania przodków u ich korzeni.
Dlaczego ten okres dziejów, a nie inny?
Przede wszystkim dlatego, ¿e do tego
okresu odnosi siê du¿a czêœæ znalezisk z naszego terenu (grody w Braciejowej, Przeczycy, Trzcinicy ko³o Jas³a i inne). Poza tym
czasy np. Boles³awa Chrobrego by³ to okres
wielkiej potêgi naszego kraju. Ponadto nasza ziemia nie by³a przesycona wtedy tak
mocnymi wp³ywami obcymi jak póŸniej
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udzia³u w nim odpowiedzia³o 11. spoœród
14. szkó³ podstawowych w gminie. W sumie
do zmagañ historycznych przyst¹pi³o 32.
uczestników. W pierwszej czêœci konkursu
rozwi¹zywali oni test, a szeœæ osób z najlepszymi wynikami, awansowa³o do fina³owej
czêœci ustnej. Oprócz klasyfikacji indywidualnej, prowadzona by³a równie¿ klasyfikacja szkó³ (regulamin przewidywa³, ¿e ka¿da
szko³a wyst¹pi w trzyosobowym sk³adzie). Z
kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e
koñcowa klasyfikacja indywidualna przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
I. Karolina Maciejczyk (Kawêczyn)
II. Adrianna Sobecka (SP 3 Sêdziszów)

Fot. W. Naja

III. Micha³ Przydzia³ (Czarna Sêdz.)
IV. Aneta Róg (SP 3 Sêdziszów)
V. Wojciech Wojton (SP 2 Sêdziszów)
VI. Sylwia Kuc (Borek Wlk.)
Wœród szkó³ zwyciê¿y³a SP 3 Sêdziszów
przed Czarn¹, Kawêczynem i SP 2 Sêdziszów.
A co z wojami? Ich wystêp by³ dodatkow¹
atrakcj¹ dla uczestników konkursu i uczniów
„Dwójki”. Zaprezentowali odzie¿, uzbrojenie
i techniki walki sprzed tysi¹ca lat. Prym wiód³
groŸny Radowan – jego przeciwnicy co rusz
padali „trupem”. Pogromcê znalaz³ dopiero
w Niezwyciê¿onym Damianie z ... III klasy,
który co prawda o ma³o nie upad³ pod ciê¿arem miecza, ale w walce zwyciê¿y³.
I Gminny Konkurs Historyczny przeszed³ do historii. Czy okaza³ siê na tyle atrakcyjny, by za rok spotkali siê na nim reprezentanci wszystkich szkó³ z terenu gminy?
Zobaczymy.
Serdecznie dziêkujemy za pomoc
w organizacji konkursu:
Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
– Honorowemu Patronowi Konkursu
PKS Connex Sêdziszów M³p.
PGKiM w Sêdziszowie M³p.
GS Samopomoc Ch³opska w Sêdziszowie M³p.
MGOK w Sêdziszowie M³p.
Firmie „Mazak”
Specjalne podziêkowania dla:
Pani Dyr
Dyr.. SP 2 Marii Chuderskiej
Rady Rodziców przy SP 2 w Sêdziszowie M³p.
Pani Heleny Filipek
Pani Albiny Œwierad
Pani Anny Piechowiak
Pana W³odzimierza Lacha
Benedykt Czapka

(chrzeœcijañstwo, kultura niemiecka itp.)
Czy to kosztowne hobby?
Kosztowne to moim zdaniem
jest nurkowanie w Nilu albo wspinaczka alpejska. Wyposa¿enie woja Pras³owiañscy wojowie zaprezentowali wczesnoœredniowieczn¹ odzie¿,
(podstawowe) kosztuje ok. 1000 z³, uzbrojenie i techniki walki.
Fot. B. Czapka
wyjazd na imprezê historyczn¹ ok.
100 z³. Z drugiej jednak strony na pokazach
Kto mo¿e nale¿eæ do waszej dru¿yny?
zarabiamy co najmniej 100 z³ dziennie.
Ka¿dy. Dru¿yna siê powiêksza i obecnie
Gdzie szukacie informacji o ¿yciu S³oprzyjmujemy ludzi praktycznie z ca³ej Polwian?
ski. Jednak¿e m³odzie¿ poni¿ej 18. roku ¿ycia
W ksi¹¿kach historycznych, nieraz barmusi mieæ pozwolenie od rodziców.
dzo szczegó³owych. Internet w tej kwestii
Ty wyst¹pi³eœ z nog¹ w gipsie, jeden z
jest Ÿród³em tylko powierzchownym.
wojów wymaga³ pomocy medycznej – czê-
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W Hollywood przyznawane s¹ Oscar y, na Festiwalu Filmowym w Cannes Z³oPalmy,, zaœ w sêdziszowskim Gimnazjum – Benedykty
Benedykty.. Oczywiœcie, nagrate Palmy
dzani s¹ nie najlepsi aktorzy czy aktorki, ale nauczyciele i uczniowie.
Uroczystoœæ odby³a siê dnia 21 marca, w
Dzieñ Wiosny, zwany te¿ Dniem Wagarowicza. Myœlê, ¿e wszyscy byli tak zainteresowani,
¿e nie pozwolili sobie opuœciæ szko³y nawet na
jedn¹ lekcjê :) Tydzieñ wczeœniej ka¿da z klas
otrzyma³a listê kategorii i wytypowa³a swoich
faworytów. Benedykta otrzyma³y osoby, które
po podliczeniu wszystkich g³osów, mia³y ich
najwiêksz¹ liczbê. A oto wyniki:
Benedykty:
Nauczyciele:
Opanowany – Maria Barciñska
Przyjacielski – Anna Paœciak
Wysportowany – Andrzej Szczypek
Uœmiechniêty – Anna Skworzec
Czaruj¹cy – Piotr Podpora
Dowcipny – Pawe³ Gnacek
Piêkny – Jacek Bielak
Delikatny i skromny – Joanna Bia³ek
Elegancki – Ma³gorzata M³ocek
Zaanga¿owany – Bogus³awa Stec

Uczniowie:
Milutki – Marcin Kania
Adwokat i obroñca – Joanna Niemiec

24. marca o godzinie 9.00 w MGOK w
Sêdziszowie odby³ siê konkurs „Poeci i pisarze
dzieciom”, którego tematem przewodnim tym
razem by³a „Wiosna”. W tym dniu przeprowadzone zosta³y eliminacje gminne, w których
udzia³ wziê³y dzieci ze szkó³ podstawowych
gminy Sêdziszów. Uczestnicy zostali podziele-

ni na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza: klasy
I – III, druga: klasy IV – VI. Swoj¹ artystyczn¹
twórczoœæ natomiast prezentowali w trzech
formach: recytacji, piosenki i prac plastycznych. Na scenie wyst¹pi³o w sumie 32 m³odych wykonawców oraz trzy grupy wokalne.
Ka¿dy zaprezentowa³ na swój sposób jeden z
wybranych utworów o wioœnie, zaœ Jury pod
przewodnictwem pani Jolanty Nord – wyk³adowcy URz na Wydziale Sztuk Piêknych oraz
pracownikaSceny Propozycji Estrady Rzeszowskiej po wys³uchaniu wszystkich uczestników
podjê³o decyzjê i¿ do nastêpnego etapu czyli
eliminacji powiatowych, które odbêd¹ siê 31
marca równie¿ w sêdziszowskim Domu Kultury przejd¹ nastêpuj¹ce osoby:

sto zdarzaj¹ siê kontuzje?
Rzadko, ale jednak. Jednak¿e ten wojownik zosta³ ranny z w³asnej winy, poniewa¿ nie wzi¹³ na pokaz odpowiednio opancerzonej rêkawicy. Generalnie im wiêksze
umiejêtnoœci i lepsze opancerzenie tym
mniejsze ryzyko kontuzji.
Jakie osi¹gniêcia macie na swoim koncie?
W zesz³ym roku daliœmy kilka presti¿owych pokazów, m.in. dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Poza tym uda³o mi
siê namówiæ gminê Dêbica na rekonstrukcjê s³owiañskiego grodu, jednak czy ostatecznie on powstanie zale¿y przede wszystkim od tego, czy pozyskamy na to œrodki.
Na polu bitwy nasza dru¿yna wyró¿nia siê
tym, ¿e potrafimy wygrywaæ, nie maj¹c przewagi liczebnej.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Pracowity – Katarzyna Jordan
Ruchliwy – Marcin Paœko
Przystojny – Dawid Kruk
Wysportowany – Pawe³ Trojan
Elegancki – Monika Szeliga
G³oœny i rozkrzyczany – Jonasz Konsor
Ambitny – Anika Olech
M¹dry – Jakub Drozd
W ten dzieñ, oprócz og³oszenia wyników, uczniów czeka³y równie¿ inne atrakcje. Klasy wybra³y swoich przedstawicieli, którzy przebrani w wymyœlone stroje, reprezentowali kole¿anki i kolegów. 21 marca na korytarzu szkolnym mo¿na wiêc by³o zobaczyæ
niez³¹ „mieszankê wybuchow¹”; ch³opcy naœladowali kobiety,
motocyklistów, kibiców, zaœ dziewczyny
czarownice, ksiê¿niczki i gospodynie.
Jednak niewa¿ne
by³o to, kto wygl¹da³
najlepiej, kto potrafi³ rozœmieszyæ widowniê, ale to, ¿e
wszyscy siê œwietnie
bawili i choæ na
chwilê zapomnieli,
¿e w szkole jedynie
mo¿na siê uczyæ.

Wiosenni przebierañcy.

Recytacja:

I kategoria
Adrianna Puty³o – SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p.
Nikoletta Opiela – SP Wolica Piaskowa
Damian Grabowski – SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p.
II kategoria
Joanna Jarz¹b – SP Zagórzyce Dolne
Gabriela NiedŸwiedŸ – SP Wolica Piaskowa
Maciej Madryga³ – SP nr 3 w Sêdziszowie
M³p.
Krystian Ziajor – SP Szkodna

Fot. Arch.

Recytuje Damian Grabowski.

K.J.

Fot. £. Majka

Piosenka:

I kategoria
Anna Bajorska – SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Izabela Skoczek – SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p.
Dominika Cis³o – SP Klêczany
W II kategorii wiekowej w piosence nie
przyznano nominacji do nastêpnego etapu.
Jeœli chodzi o prace plastyczne, to na
eliminacje gminne wp³ynê³o ich 116 z 9 szkó³
podstawowych. Komisja pod przewodnictwem pani Marii Grodeckiej – dyrektor SP
w Czarnej Sêdziszowskiej przyzna³o nominacje i nagrody autorom 34. prac.
£ukasz Majka
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28 lutego w MGOK w Sêdziszowie odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 523 rocznic¹ nadania praw miejskich naszemu miastu. Gala
rozpoczê³a siê od wystêpu m³odzie¿y ze szko³y muzycznej z Sêdziszowa. Nastêpnie wszystkich przyby³ych goœci przywita³ dyrektor
MGOK Pan Kazimierz Popielarz. Burmistrz zaœ w swoim przemówieniu przypomnia³ wszystkim o tym jak wa¿ne jest przywi¹zanie do
korzeni i miejsca w którym siê wychowaliœmy. PóŸniej swój referat
na temat historii Sêdziszowa w sposób bardzo ciekawy przedstawi³
Benedykt Czapka – historyk, nauczyciel oraz redaktor naczelny
„Biuletynu Sêdziszowskiego”. Z du¿ym zainteresowaniem wszyscy
œledzili tak¿e zmagania m³odzie¿y gimnazjalnej z Czarnej, Zagorzyc
i Sêdziszowa podczas quizu na temat historii oraz czasów wspó³czesnych naszego miasta. Zwyciê¿y³o Gimnazjum z Sêdziszowa, które
na samym finiszu wyprzedzi³o Gimnazjum z Zagorzyc Górnych. Uroczystoœæ zakoñczy³ wystêp chóru z sêdziszowskiego gimnazjum pod
przewodnictwem Pana Paw³a Gnacka.
Przyg. £ukasz Majka

P

odczas II Gali plebiscytu „Z³ote g³osy”, która odby³a siê 23 lutego br w
sali widowiskowej centrum kultury w
Ropczycach wyró¿nione zosta³y osoby zwi¹zane ze Sêdziszowem.
W kategorii nauczyciel roku trzecie miejsce zajê³a pani Otylia W³odarska – nauczyciel dyplomowany jêzyka polskiego w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. Absolwenci
szko³y uznali, ¿e wysi³ek i poœwiêcenie, które w³o¿y³a poprzez d³ugie lata swojej pracy nale¿y uhonorowaæ i
zg³osili p. Otyliê do organizowanego plebiscytu, za co
nauczycielka tym wszystkim, którzy na ni¹
g³osowali serdecznie dziêkuje:
Satysfakcj¹ jest dla mnie to, ¿e wielu uczniów,
absolwentów stwierdza, ¿e wiedza któr¹ zdobyli
na lekcjach jêzyka polskiego, zajêciach pozalekcyjnych, w czasie wyjazdów do teatru pozwoli³a im
osi¹gn¹æ dobre wyniki na egzaminie dojrza³oœci,
ukoñczyæ studia, ¿e przydaje im siê w ¿yciu. Niektórzy z nich zajmuj¹ wysokie stanowiska, s¹ dobrymi nauczycielami j. polskiego, osi¹gaj¹ sukcesy zarówno w ¿yciu zawodowym i osobistym. Ich
sukcesy s¹ moimi sukcesami – mówi p. Otylia
W³odarska.
Na pytanie czy praca z m³odzie¿¹ sprawia jej satysfakcjê odpowiada: Praca z m³odzie¿¹ zawsze dawa³a mi zadowolenie, muszê jednak przyznaæ, ¿e staje siê ona co raz trudniejsza.
Powodem jest z³y stan czytelnictwa, brak zainteresowania literatur¹, kultur¹. Zawód ten wybra³am œwiadomie wiedz¹c, ¿e wymaga poœwiêcenia
i du¿o pracy, któr¹ staram siê wykonywaæ jak
najlepiej z korzyœci¹ dla uczniów. Moim celem
by³o i jest wyposa¿yæ uczniów w wiedzê, wychowaæ na dobrych, kulturalnych ludzi, rozbudziæ w
nich zainteresowanie literatur¹ i sztuk¹. Myœlê,
¿e w jakimœ stopniu cel ten uda³o mi siê osi¹gn¹æ.

PB

W uroczystoœciach rocznicowych wziêli udzia³, siedz¹cy od prawej: ks. pra³at S. Ryba, kpt. Z.
Ciosek, kom. L. •dzieb³o, wójt Ostrowa Marian Dwojak, Burmistrz K. Kie³b i starosta W. Rygiel.
Fot. B. Czapka.

O sukcesach w pracy z m³odzie¿¹ mówi:
Moi uczniowie osi¹gali dobre wyniki na egzaminach dojrza³oœci, byli laureatami wielu konkursów recytatorskich na szczeblu wojewódzkim, centralnym. Dostawali siê na dobre studia. Cieszy
mnie fakt, ¿e spotykam siê z ¿yczliwoœci¹ moich

wychowanków, absolwentów, ich rodziców, ¿e
witaj¹ mnie na ulicy uœmiechem, dziel¹ siê swoimi radoœciami i wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ.
Nagrody indywidualne nie maj¹ dla niej
tak du¿ego znaczenia jak wdziêcznoœæ i szacunek uczniów do wykonywanej przez ni¹
zawodu. I tego nale¿y pani Otylii W³odarskiej ¿yczyæ bo swoj¹ skromnoœci¹ i sercem
do pracy zas³uguje na to.
W kategorii Sportowiec Roku pierwsze
dwa miejsca zajê³y zawodniczki LUKS Syrena Gnojnica Wola, siostry Agata i Katarzyna
Pieprzak. Natomiast Cz³owiekiem Sportu
zosta³ prezes klubu LUKS Syrena Gnojnica
Wola Ryszard Prokop.
A oto krótka rozmowa ze starsz¹ z sióstr
Katarzyn¹ Pieprzak uczennic¹ LO w Sêdziszowie Ma³opolskim:
Od kiedy zaczê³aœ trenowaæ zapasy?
Trenowaæ zaczê³am od VI klasy szko³y
podstawowej czyli szeœæ lat temu
Czy ktoœ namówi³ Ciê do tego, czy inicjatywa wysz³a od Ciebie?
Brat zachêci³ mnie do uprawiania zapasów. Wspólnie trenowaliœmy i nabieraliœmy

doœwiadczenia w tej dyscyplinie.
Jakie znacz¹ce sukcesy uda³o Ci siê osi¹gn¹æ do tej por y?
Dwukrotne Mistrzostwo Polski w kadetkach oraz 11 miejsce w ME w Albanii.
Jak wspó³pracuje Ci siê z rodzeñstwem,
które równie¿ trenuje zapasy?
Oprócz mnie jeszcze
czwórka rodzeñstwa trenuje
zapasy. Wszyscy siê wspieramy
i pomagamy sobie na treningach. Moja m³odsza siostra
Agata, która chodzi obecnie
do trzeciej klasy gimnazjum na
Mistrzostwach Europy w Albanii, które odbywa³y siê od 1113 Lipca ubieg³ego roku, zajê³a trzecie miejsce oraz dwukrotnie zdoby³a Mistrzostwo Polski Kadetek. W najbli¿szym czasie wybiera siê na Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski.
Czy uprawiasz jeszcze jakieœ inne dyscypliny sportowe?
Staram siê skoncentrowaæ na zapasach,
aczkolwiek w wolnym czasie lubiê równie¿
pograæ sobie w siatkówkê, pi³kê no¿n¹ czy
koszykówkê oraz pojeŸdziæ na ³y¿wach.
Jakie s¹ twoje najbli¿sze plany, jeœli chodzi o starty w zawodach?
2. kwietnia biorê udzia³ w Mistrzostwach
Polski Juniorek.
Dziewczêtom ¿yczymy wielu sukcesów na
kolejnych zawodach.
Warto tak¿e wspomnieæ o II miejscu O.
Hieronima Warachima – Seniora z Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie i nauczycielu wychowania fizycznego w
sêdziszowskim gimnazjum Leszku Marciu,
który tak¿e zaj¹³ II miejsce w kategorii Sportowiec Roku. Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy.
Przyg. £ukasz Majka
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Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego W³adys³aw Szczêch, cz³onek Zarz¹du Ko³a M-G
PZW Franciszek B¹kowski.
Zgodnie z programem zebrania, dokonano wyboru przewodnicz¹cego, sekretarza zebrania i komisji uchwa³ i wniosków.
Po czêœci oficjalnej, sprawozdania z³o¿yli: w imieniu Zarz¹du Ko³a – Prezes Stanis³aw Œliwa, Komisji Rewizyjnej – Przewodnicz¹cy Roman K³os, S¹du Kole¿eñskiego –
cz³onek Marian Kaznecki, Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej – komendant Janusz Rataj, preliminarz bud¿etowy na 2006 rok – skarbnik
Zarz¹d ko³a PZW Amur w Sêdziszowie
Wac³aw Pojasek, plan pracy Zarz¹du na 2006
M³p. informuje cz³onków, ¿e w dniu 12.03.2006
r. – Prezes Stanis³aw Œliwa.
roku odby³o siê Walne Zebranie SprawozdawNad sprawozdaniami i planem pracy Zacze Ko³a za 2005 rok. Zebranie otworzy³ kol.
rz¹du rozpoczê³a siê dyskusja. G³os w dysStanis³aw Œliwa – Prezes Ko³a, który przywita³
kusji zabierali: Kazimierz Kie³b, W³adys³aw
przyby³ych cz³onków i zaproszonych goœci.
Szczêch, Stanis³aw Œliwa, W³adys³aw Bieniek,
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³eWac³aw Pojasek, Jan Drozd, Stefan Koziego cz³onka naszego ko³a, kol. W³adys³awa
lec i inni. Mówcy poruszali tematy czystoœci
Klimka.
wód, zarybienia, budowy zapory w KamionNa zebranie przyby³o 42. cz³onków ko³a
ce, organizacji zawodów itp.
oraz zaproszeni goœcie: Burmistrz SêdziszoPo dyskusji, cz³onkowie zatwierdzili: prewa M³p. Kazimierz Kie³b, Dyrektor Biura
liminarz bud¿etowy na 2006 r., plan pracy
PZW w Rzeszowie W³adys³aw Bieniek, Z-ca
Zarz¹du na 2006 r., zg³oszone
wnioski.
Po zakoñczeniu czêœci formalnej, przewodnicz¹cy zebrania podziêkowa³ za udzia³
goœciom i cz³onkom Ko³a.
***
Zgodnie z planem pracy
Ko³a na 2006 rok, w dniach 610 lutego w siedzibie Ko³a odby³o siê szkolenie m³odzie¿y
zrzeszonej i niezrzeszonej. W
szkoleniu uczestniczy³o 31.
Prezydium zebrania sprawozdawczego.
Fot(2). C. Butryn.
ch³opców. Najbardziej zaan-

Pi³ka no¿na
18.02.2006 w sêdziszowskiej hali odby³y siê
powiatowe zawody w halow¹ pi³kê no¿n¹ klas
pierwszych i drugich. W kategorii klas pierwszych w turnieju wziê³y udzia³ trzy dru¿yny:
Sêdziszów M³p., Wielopole i Wola Ociecka.
Oto wyniki meczów: Sêdziszów – Wielopole
0:0 Wielopole – Wola Ociecka 0:1 Sêdziszów
– Wola Ociecka 2:0
1. Sêdziszów M³p.; 2. Wola Ociecka; 3. Wielopole
Spoœród klas drugich wyst¹pili reprezentanci czterech gmin: G1 Ropczyce, Wielopole, Czarna Sêdziszowska, Ostrów. Gra w
turnieju, rozgrywanym systemem „ka¿dy z
ka¿dym”, by³a zaciêta i bardzo interesuj¹ca. Do ostatniego meczu wa¿y³y siê losy
pierwszego miejsca. Czarniacy próbowali
broniæ tytu³u mistrzów z roku poprzedniego, ale Wielopolanie ostro walczyli o zwyciêstwo. Dopiero w drugiej po³owie meczu
pi³ka trafi³a do bramki Czarnej i niestety nie
uda³o siê obroniæ tytu³u mistrzów (choæ
wystarczy³by tylko remis!).

Mamy zatem nowych mistrzów!
Oto wyniki turnieju: Ropczyce – Wielopole
2:1(1:1) Czarna – Ostrów 2:2 (1:2) Ropczyce – Czarna 1:2 (0:0) Wielopole – Ostrów
2:1 (1:1) Ropczyce – Ostrów 1:2 (1:1) Wielopole – Czarna 1:0 (0:0)
1. Wielopole; 2. Ostrów; 3. Czarna; 4. Ropczyce
Tenis sto³owy
11.02.2006 w Zagorzycach odby³a siê
Gminna Gimnazjada w tenisie sto³owym
dziewcz¹t. Dziewczêta rywalizowa³y w swoich kategoriach wiekowych. Oto wyniki:
Klasy I
1. Makuch Margot (G. Sêdziszów)
2. Motyka Patrycja (G. Zagorzyce)
3. Wozowicz Agnieszka (G. Sêdziszów)
4. Magdoñ Wioletta (G. Zagorzyce)
5. Ksi¹¿ek Magdalena (G. Czarna)
6. Ziajor Ewelina (G. Zagorzyce)
Klasy II
1. Jaszczyszyn Marta (G. Sêdziszów)
2. Blicharz Agnieszka (G. Czarna)
3. Pocz¹tek Aneta (G. Czarna)
4. Makhalova Ksenia (G. Zagorzyce)
5. Róg Joanna (G. Zagorzyce)
6. Charchut Anna (G. Zagorzyce)

ga¿owani to: Adrian S³owik, Kamil Jakubek,
Krystian Krzywdzik, Adam Fularz, B³a¿ej
Bia³ek, Artur Krzywdzik. Szkolenie prowadzili i zorganizowali kol. Andrzej Œliwa Cezary Butryn.
***
W dniu 26. lutego Komisja ds. Sportu
zorganizowa³a w Czarnej Sêdziszowskiej zawody wêdkarskie podlodowe, w których
uczestniczy³o 11. zawodników z Kó³ PZW
Amur i M-G w Sêdziszowie. Ka¿dy uczestnik
zawodów musia³ spe³niæ specjalne warunki,
by byæ dopuszczonym do rywalizacji. Po zaciêtej, trzygodzinnej rywalizacji, zwyciê¿y³a
Maria Jajko – 880 pkt., przed Romanem

Mistrzyni w zawodach podlodowych – Maria Jajko
K³osem – 805 pkt. i Wies³awem Skarbkiem –
785 pkt. Sêdzi¹ zawodów by³ kol. Andrzej
Markiewicz.
Wiêcej szczegó³ów nt. pracy Zarz¹du i
planów na 2006 rok mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.pzwamur.com
Jacek Surdel
Klasy III
1. Weso³owska Ewelina (G. Zagorzyce)
2. Skarbek Marzena (G. Sêdziszów)
3. Daniel Wioletta (G. Sêdziszów)
4. Kopeæ Wioletta (G. Sêdziszów)
5. Barañska Monika (G. Sêdziszów)
6. Cyzio Justyna (G. Czarna)
Koszykówka
Dnia 15 marca 2006 r. w Mielcu odby³y
siê rejonowe zawody w koszykówkê m³odzie¿y gimnazjalnej z udzia³em reprezentacji
Gimnazjum z Czarnej Sêdz. w sk³adzie: Karol ¯urad, Micha³ Guzy, Wojciech Nyzio,
Dawid Placek, Rafa³ Pocz¹tek, Bartek Kamiñski, Wojciech Malski, Marcin Czapka,
Mateusz Skwirut, Mateusz Dr¹¿kiewicz, Micha³ Gniewek.
Oto wyniki: Dêbica – Mielec 20:26 Kolbuszowa – Czarna 15:13 Dêbica – Kolbuszowa
26:13 Czarna – Mielec 16:31 Dêbica – Czarna 33:13 Mielec – Kolbuszowa 45:12
Gimnazjum w Czarnej zajê³o w konsekwencji 4. miejsce, a zwyciêzc¹ zawodów
okaza³o siê gimnazjum z Mielca. Awans uzyska³a równie¿ dru¿yna z Dêbicy. Wygranym
¿yczymy dalszych sukcesów.
R.S
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Fina³ rozgrywek P
ALP
PALP
Zakoñczy³y siê rozgrywki IV edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej PALP
(Ropczyce-Sêdziszów M³p.) odbywaj¹cej siê
pod patronatem Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Andrzeja Michalskiego. Ostatnim
akcentem by³ fina³owy pojedynek Pucharu
Ligi, w którym spotka³y siê zespo³y Celtów
DSI Ropczyce z Lux- Marem Ropczyce. Po
zaciêtym, emocjonuj¹cym spotkaniu 4:2
zwyciê¿y³ zespó³ Celtów wystêpuj¹cy w sk³adzie Kosiba Dariusz, Borek Wojciech, Czerkies £ukasz, Piecuch Piotr, Piecuch Mateusz, Cichosz Mariusz, Filipek Lucjan, Daniel
Wojciech, Zagórski Ryszard, Zjajor £ukasz.
Bramki dla zwyciêzców Cichosz – 2, Piecuch
Mateusz, Zagórski – po 1 . Dla pokonanych
Sulisz i Misiura po 1. Po meczu fina³owym
nagrodzono uczestników rozgrywek ligowych i pucharowych
najlepszych strzelców: Grzegorz Wcis³o
(Onduline Mielec – I liga), Pawe³ Idzik
(Adus Team Sêdziszów M³p. – II liga), Mariusz Wiktor (Cukrownia Ropcze S.A. – III
liga i zwyciêzca klasyfikacji generalnej);
najlepszych bramkarzy: Dariusz Kaznecki
(PUK Team Ropczyce – I liga i klasyfikacja

Dru¿yny Sport-Team oraz Media Podkarpacia.

Fot. PALP.

generalna), Piotr Dar³ak (P³omieñ Zagorzyce – II liga), Pawe³ Wiktor (Ulmar Ropczyce – III liga),
zwyciêzców klasyfikacji Fair Play: Roma
Kamionka
Dru¿yna Publicznoœci: Artpress Sêdziszów M³p.,
a tak¿e najtrafniej typuj¹cych ligowe wyniki
kibiców: Dominik Pieprzak z Sêdziszowa
M³p.
Podczas uroczystego zakoñczenia odby³
siê tak¿e mecz pokazowy pomiêdzy Sport
Team Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego

Zwyciêski
Moto-Hurt
W niedzielê 5. marca w hali sêdziszowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego odby³ siê
I Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Pi³karskich Podkarpacia 2006 roku Powiatowej
Amatorskiej Ligi Pi³karskiej PALP (Ropczyce-Sêdziszów M³p.). W tych pionierskich na
Podkarpaciu zawodach rywalizowa³y dru¿yny: Dawid Rzeszów – mistrz ALP Rzeszów,
Moto-Hurt Ropczyce – wicemistrz ALP Rzeszów, Cortina Styl Krosno – mistrz KALH
Krosno, DPSS Delphi Krosno – wicemistrz
KALH, Euro-Kantor Strzy¿ów – trzeci zespó³
HLPN Strzy¿ów i Juwenia Junior Cieszanów
– trzecia dru¿yna LHPN w Cieszanowie.
Zespo³y podzielono na dwie grupy, a po
ka¿dym pojedynku wykonywano rzuty karne, w których za zwyciêstwo przyznawano 1
punkt.

Grupê B utworzy³y DPSS Delphi Krosno,
Dawid Rzeszów, Euro-Kantor Strzy¿ów.
Wyniki:
DPSS Delphi Krosno – Dawid Rzeszów 4:7
(k.5-4) DPSS Delphi Krosno – Euro-Kantor
Strzy¿ów 3:3 (k.5-2) Dawid Rzeszów – EuroKantor Strzy¿ów 7:0 (k.3-4)
Tabela
1. Dawid Rzeszów
2 6
14-4
2. DPSS Delhi Krosno
2 3
7-10
3. Euro-Kantor Strzy¿ów 2 2
3-10
Zwyciêska ekipa Moto-Hurtu Ropczyce.

Fot. PALP

W grupie A rywalizowa³y Moto-Hurt,
Cortina Styl i Juwenia Junior.
Wyniki:
Moto-Hurt – Cortina Styl 5:3 (karne 6-5)
Moto-Hurt – Juwenia Junior 9:0 (k.4-3)
Cortina Styl – Juwenia Junior 5:2 (k.5-4)
Tabela
1. Moto-Hurt Ropczyce
2 8 14-3
2. Cortina Styl Krosno
2 4 8-7
3. Juwenia Junior Cieszanów 2 0 2-14

Przygotowania do wiosny

Od 11. stycznia dru¿yna seniorów Lechii – lider dêbickiej V ligi, rozpoczê³a przygotowania do rundy wiosennej. Zajêcia odbywa³y siê na hali LO w Sêdziszowie M³p. oraz na
œwie¿ym powietrzu na stadionie i w terenie. Z dru¿yn¹ seniorów trenuje kilku utalentowanych juniorów – wychowanków. Nowe twarze w dru¿ynie to Marcin Wiêcek z EC Rzeszów
oraz £ukasz Przybek z Olimpii Nockowa.
Mecze kontrolne: Lechia – Izolator 0:2 Stal £añcut – Lechia 1:4 (Idzik, Brudek, Duduœ,
Pazdan) Lechia – Korona Za³ê¿e 0:3 Lechia – Wis³ok Wiœniowa 2:0 (Idzik, Brudek) Lechia –
EC Rzeszów 3:1 (Szeliga-2, Idzik) Kolbuszowianka – Lechia 3:2 (G. Gdowik, samob.) Lechia
– B³êkitni Ropczyce 2:1 (Brudek, Zieliñski) – w Lechii zadebiutowa³ kolejny nowy zawodnik
Bart³omiej Dar³ak, poprzednio w B³êkitnych. Lechia – Crasnovia 3:1 (Idzik, Ciepiela, Dar³ak)
Korona Za³ê¿e – Lechia 1:3 (Brudek, Pazdan, Duduœ), Lechia – Wis³ok Wiœniowa 1:3.
W innych spotkaniach: Korna Góra Rocz. – Inter Gnojnica 2:1 Olchovia – K³os Kawêczyn 2:1 K³os – P³omieñ Zagorzyce 3:2 Huragan Przedbórz – Kaskada Kamionka 0:2 Korona – P³omieñ 4:1.
Runda wiosenna rusza 1-2 kwietnia 2006 r.
Tomasz Toton
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z zespo³em Media Podkarpacia, zakoñczony zwyciêstwem goœci w rzutach karnych po
remisie 6:6 w regulaminowym czasie gry.
Przyznano tak¿e Sportowe Victory Powiatu
dla Sportowej Osobowoœci Roku 2005,
któr¹ zosta³ prezes i trener zapaœniczego
klubu LUKS Syrena Gnojnica Wola Ryszard
Prokop, jak równie¿ Sportowca ubieg³ego
roku Agaty Pieprzak, zapaœniczki tego¿ klubu, br¹zowej medalistki Mistrzostw Europy
kadetek w stylu wolnym w Albanii.
S. Siwiec

Mecz o V miejsce
Juwenia Junior – Euro-Kantor 9:1
Pó³fina³y
Moto- Hurt – DPSS Delphi 5:3
Cortina Styl – Dawid 4:4 karne 2-3
Mecz o III miejsce
DPSS Delphi – Cortina Styl 5:3
Fina³
Moto- Hurt – Dawid Rzeszów 2:0
W tym emocjonuj¹cym i trzymaj¹cym
do koñca w niepewnoœci fina³owym pojedynku, sukces Moto-Hurtu na dwie minuty
przed koñcem przypieczêtowa³ celnym
strza³em najlepszy strzelec zawodów Krzysztof Sier¿êga.
Najlepszy strzelec: 7 bramek – Krzysztof
Sier¿êga (Moto-Hurt)
Najlepszy bramkarz: Mariusz Œlêczka
(Dawid)
Najlepszy zawodnik: Konrad Cupryœ
(Moto-Hurt)
Dru¿yna Moto-Hurtu, oprócz nagród
za zwyciêstwo, otrzyma³a równie¿ okaza³y
Puchar Przechodni Turnieju Mistrzów, którym szczyciæ siê mo¿e do przysz³orocznych
zmagañ, planowanych na 4 marca 2007 kiedy to otrzyma replikê mistrzowskiego pucharu. Na w³asnoœæ Puchar Mistrzów otrzymuje zespó³ po trzykrotnym triumfie w zawodach.
S. Siwiec
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Kazimierz Czapka

FRASZKI
PTASIA GRYPA
Padaj¹ ptaki, le¿¹ bez ducha
Prasa na alarm teksty drukuje;
To dobrze, ¿e siê na zimne dmucha,
Ale czy zbyt siê nie rozdmuchuje?
PARAFRAZA
Poœród politycznych
swarów spiêæ i sporów
Coraz - brzmi wyraŸniej:
„haj¿e na Kaczorów!”
TRUDNE PYTANIE
Gdy nas brzuch boli
( lub coœ w g³owie)
Szukamy s³u¿by co leczy zdrowie,
Lecz jest opinii iloœæ spora,
¯e s³u¿ba ta ...jest równie¿ chora.
Nim wiêc powierz¹
nas jej pieczy
Pytanie bêdzie nie od rzeczy:
„A... s³u¿bê zdrowia kto uleczy?”
POLSKIE DROGI
Stan dróg na wiosnê
to w du¿ej mierze
Dziura na dziurze!
- jak w szwajcarskim serze.
DLA KIEROWCÓW
Z gara¿u „pod chmurk¹”
w zimowe poranki
Nie da siê wyjechaæ
„zwykle bez „skrobanki”.
SUPERPROMOCJE
Promocje w supermarketach
mo¿na braæ te¿ tak¹ miar¹:
Poluj¹c na niskie ceny
klient sam staje siê ofiar¹!
25.03.2006.
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