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1. Najwiêcej emocji i dyskusji wywo³uje wœród naszych mieszkañców stan ulic
i dróg. I trudno siê dziwiæ, wszak dysponujemy coraz wiêksz¹ liczb¹ dobrych i nierzadko nowych samochodów. Chcemy wiêc jeŸdziæ bezpiecznymi i wygodnymi drogami.
St¹d taki du¿y nacisk spo³eczny na remonty, modernizacje i budowê nowych dróg.
Jednym z wa¿niejszych ci¹gów komunikacyjnych w naszej gminie jest droga wojewódzka relacji Sêdziszów – Kolbuszowa. Od
kilku lat Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich k³adzie nowy dywanik z masy bitumicznej na coraz to dalszym odcinku tej
drogi. W roku obecnym jest to odcinek
w Sêdziszowie i Czarnej Sêdziszowskiej. Nale¿y byæ optymist¹ i liczyæ na to, ¿e w roku
nastêpnym bêdzie dokoñczony ostatni fragment przez las i nareszcie kierowcy przestan¹ narzekaæ na jakoœæ nawierzchni.
Trzeba tutaj podziêkowaæ serdecznie
i g³oœno panu Pos³owi Zbigniewowi Chmielowcowi za pomoc w pozyskaniu œrodków
finansowych na remont tej drogi i osobiste
zaanga¿owanie. Chcê przypomnieæ mieszkañcom naszej gminy, ¿e na ostatnich do¿ynkach gminnych w sierpniu tego roku
pan Pose³ publicznie, do mikrofonu obieca³ pomoc i s³owa jak widaæ dotrzyma³. Panie Poœle – dziêkujemy.
Przy tej okazji przebudowane zosta³y

Kto ubiera choinkê,
a kto przyrz¹dza karpia?
Jaka jest ulubiona kolêda?
O jakim prezencie marzymy? Czego bêdziemy
¿yczyæ sobie i innym z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku? Takie pytania zadaliœmy znanym i mniej znanym mieszkañcom
Ziemi Sêdziszowskiej. A oto efekty naszej
przedœwi¹tecznej sondy.

Bogus³aw Kmieæ, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
W moim domu choinkê ubiera: Choinkê
ubieramy wspólnie z ¿on¹, chocia¿ mam
nadziejê, ze ju¿ w tym roku bêdziemy mogli liczyæ na wydatn¹ pomoc naszej 2,5 letniej córeczki Martynki.
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równie¿ chodniki na odcinku przy szko³ach
w Czarnej Sêdziszowskiej i przy ul. Kolbuszowskiej (tu remont chodnika wspó³finansowa³a gmina w wysokoœci 25 tys. z³).
2. Mieszkañcy ulicy Piekarskiej w Sêdziszowie mog¹ ju¿ korzystaæ z gruntownie
przebudowanej drogi wraz z chodnikiem
i ca³¹ infrastruktur¹. Myœlê, ¿e przez nastêpne kilkanaœcie lat nikt nie powinien mieæ
problemów z remontami na tej ulicy. Ca³oœæ prac kosztowa³a prawie 1 milion z³. Nie
jest to zakoñczenie inwestycji. W roku nastêpnym planujemy przebudowê ulicy
Ogrodowej (zgodnie z posiadan¹ dokumentacj¹ techniczn¹).Wtedy te dwie ulice
i ³¹cznik w postaci schodów spe³ni swoj¹ rolê
i bêdzie ozdob¹ tej czêœci miasta.
3. I jeszcze jeden odcinek drogi gminnej doczeka³ siê nawierzchni bitumicznej.
Myœlê tu o odcinku (350 m) drogi biegn¹cej przez Wolicê £ugow¹. We wsi koñcz¹ siê
prace zwi¹zane z kanalizacj¹ sanitarn¹ i na
wa¿niejszych odcinkach zniszczonych dróg
gminnych postaramy siê po³o¿yæ dywanik
asfaltowy. Ten konkretny fragment razem
z powierzchniowym odprowadzeniem deszczówki kosztowa³ gminê prawie 200 tysiêcy
z³.
4. Trudno sobie pewnie niektórym
wyobraziæ, ¿e w dzisiejszych czasach s¹ jeszcze mieszkañcy w naszej gminie, którzy by
dostaæ siê do w³asnych domów musz¹ pokonywaæ w bród rzekê. Tak do niedawna
by³o w przysió³ku Chmielówka w Zagorzycach Górnych. Ale od kilkunastu dni mog¹
ju¿ such¹ stop¹ przejœæ po nowo wybudowanym przez gminê moœcie. Mieszkañcy
kilku domów i rolnicy doje¿d¿aj¹cy do pól
uprawnych maj¹ mo¿liwoœæ spokojnego
przejazdu. Mam nadziejê, ¿e most, który
kosztowa³ 350 tysiêcy z³. Bêdzie d³ugo s³u¿y³ wszystkim potrzebuj¹cym. Jeszcze jeden
przysió³ek Zagorzyc Górnych – Ocha³ówka

Wigilijnego karpia oprawia: Nikt, poniewa¿ ze wzglêdów humanitarnych zaopatrujemy siê w ju¿ gotowe filety rybne, niekoniecznie z karpia.
Moja ulubiona kolêda: „Przybie¿eli do
Betlejem”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: Wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ka¿dym dniu nadchodz¹cego roku
¯yczy³bym sobie: Zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia dla siebie i swojej
rodziny
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: Ksi¹¿ka Normana Davies’a p.t. „Powstanie’44”.
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: Te z mojego dzieciñstwa, spêdzane
w tradycyjnej, rodzinnej atmosferze
u dziadków na wsi.
Nowy, 2008 Rok, powitam w domu
w towarzystwie: Rodziny i przyjació³.

czeka na swój most. W chwili obecnej gmina czeka na projekt techniczny i najdalej
w 2009 roku winien on byæ wybudowany.
Bêdzie to ostatni tak potrzebny most w gminie.
5. Tr waj¹ prace przy przebudowie
chodników w ci¹gu ulic powiatowych: 3-go
Maja i Partyzantów. Nikomu nie trzeba przypominaæ fatalnego stanu p³ytek tworz¹cych
kiedyœ chodnik. Mieszkañcy i miasta i wszyscy przyje¿d¿aj¹cy do Sêdziszowa korzystaj¹
przecie¿ czêsto z tych chodników. Powiat
nie znalaz³ œrodków finansowych w swoim
bud¿ecie. Gmina wziê³a wiêc na swoje barki ciê¿ar finansowania tych inwestycji. Wierzê, ¿e jeszcze przed œwiêtami mieszkañcy
bêd¹ mogli chodziæ po nowo przebudowanych chodnikach.
6. Jaki jest stan techniczny i estetyczny
dworca kolejowego w Sêdziszowie nikogo
nie trzeba przekonywaæ. Powoli staje siê on
miejscem, które bêdzie odstraszaæ podró¿nych. Bardzo trudno rozmawia siê z przedstawicielami PKP. Od piêciu lat sprawy nie
mog¹ siê posun¹æ do przodu. Naszym sojusznikiem w staraniach poprawy wizerunku dworca s¹ Prezesi dawnego PKS-u, obecnie Veolia Transport Podkarpacie. Na dzieñ
dzisiejszy gmina wystosowa³a pismo do Prezesa PKP w Warszawie z proœb¹ o nieodp³atne przekazanie dworca wraz z dzia³k¹, gwarantuj¹c jednoczeœnie w³aœciwe jego zagospodarowanie, oczywiœcie zachowuj¹c w czêœci niezbêdne dla funkcjonowania PKP
i PKS poczekalniê dla podró¿nych wraz
z czêœci¹ socjaln¹ i pomieszczeniami na kasy
i dy¿urki. ZnaleŸliœmy sojusznika dla problemu dworca w osobie Senatora RP
p. Zdzis³awa Pupy, który osobiœcie obieca³
zaanga¿owaæ siê w rozwi¹zanie tego problemu.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Anna Chmiel, nauczycielka
W moim domu choinkê ubiera: ja i tata
Wigilijnego karpia oprawia: mama albo ja
Moja ulubiona kolêda: „Z narodzenia
Pana”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³abym innym: umiejêtnoœci bycia szczerym wobec samych siebie i odwagi do robienia rzeczy, których
siê pragnie,
¯yczy³abym sobie: wiêcej optymizmu na
2008 rok i... odwagi do robienia rzeczy,
których siê pragnie,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: A niech tam... 10 milionów w totka,
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: ostatnie œwiêta z babci¹,
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
przyjació³ – tych najprawdziwszych.
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Marek Flis, nauczyciel
W moim domu choinkê ubiera: ubieramy
razem
Wigilijnego karpia oprawia: ja
Moja ulubiona kolêda: „Bóg siê rodzi”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: wszelkiej pomyœlnoœci,
¯yczy³bym sobie: zdrowia,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: dobra ksi¹¿ka,
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: œwiêta w wojsku,
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
rodziny

Kazimierz Popielarz, dyrektor
MGOK
W moim domu choinkê ubiera: wszyscy
Wigilijnego karpia oprawia: ¿ona
Moja ulubiona kolêda: „Hej, maluœki,
maluœki”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: zdrowia,
¯yczy³bym sobie: zdrowia,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: ka¿dy prezent,
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: œwiêta w czasach dzieciñstwa
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
wspó³pracowników.

Dorota ¯ak, sekretarka
W moim domu choinkê ubiera: wszyscy,
nawet pies krêci siê ko³o nas i „próbuje”
pomagaæ
Wigilijnego karpia oprawia: oczywiœcie
m¹¿!
Moja ulubiona kolêda: „Nie by³o miejsca
dla Ciebie” – wspomnienie z dzieciñstwa
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³abym innym: dystansu do œwiata, cierpliwoœci, uœmiechu na co
dzieñ,
¯yczy³abym sobie: realizacji zaplanowanych zadañ – oczywiœcie pozytywnie,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: kilka chwil tylko dla
mnie i moich najbli¿szych,
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: ka¿de œwiêta s¹ piêkne i wyczekane
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
najbli¿szych i przyjació³.

Józef Rojek, Starosta RopczyckoSêdziszowski
W moim domu choinkê ubiera: Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia to rodzinne œwiêta
pe³ne piêknych tradycji i podnios³ego nastroju. Jedn¹ z najm³odszych tradycji jest
strojenie choinki. W moim domu choin-

Zdzis³awa Œwider, kierownik
MGOPS
kê ubiera
ma³¿onka
z wnuczkami,
natomiast „fundament” pod
choinkê i oœwietlenie to moje zadanie.
Wigilijnego karpia
oprawia: Do legendy przesz³y wigilie o daniach z ryb. Potrawy z karpia przygotowywanego na wiele sposobów
nale¿¹ niew¹tpliwie do polskiej tradycji.
Osobiœcie nie preferujê tej ryby, wolê inne
np. pstr¹ga, ³ososia, solê czy pangê. Je¿eli
ju¿ jest karp, to jego przyrz¹dzaniem zajmuje siê ¿ona.
Moja ulubiona kolêda: Szczególnym wyrazem radoœci towarzysz¹cej Œwiêtom Bo¿ego Narodzenia jest kolêda. Do tradycji
nale¿y wspólne kolêdowanie w gronie rodzinnym w czasie wieczoru wigilijnego. W
kolêdach wyœpiewujemy sens wydarzeñ betlejemskiej nocy. Polskie kolêdy s¹ melodyjne i trudno powiedzieæ, ¿e któraœ jest
bardziej czy mniej ulubion¹.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: Wszystkim chcia³bym ¿yczyæ, aby przy ¿adnym
œwi¹tecznym stole nie zabrak³o mi³oœci,
œwiat³a i prawdziwego ciep³a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie, wiarê i pomyœlnoœæ.
¯yczy³bym sobie: ¯yczy³bym wiêcej spokoju i zrozumienia oraz rzetelnej
i sprawiedliwej oceny podejmowanych
dzia³añ. Chcia³bym te¿ mieæ wiêcej czasu
dla rodziny oraz na realizacjê w³asnych zainteresowañ.
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: Prezenty materialne na
pewno ka¿dego ciesz¹. Sk³adanie podarków jest mi³ym zwyczajem, ale i kosztownym. Du¿¹ radoœæ sprawi³by mi przyjazny
uœmiech przy codziennej pracy, s³owo
uznania, serdeczny uœcisk d³oni. Te ma³e
gesty dobroci wobec drugiego cz³owieka
s¹ niezwykle wa¿ne. Matka Teresa z Kalkuty powiedzia³a przecie¿: Zawsze ilekroæ
uœmiechniesz siê do swojego brata i wyci¹gniesz do niego rêkê – jest Bo¿e Narodzenie.
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: To ka¿de œwiêta moich dziecinnych
lat w rodzinnym domu kiedy 7-o osobowa
rodzina zasiada³a przy wspólnym stole. W
pokoju pachnia³a œwie¿a choinka, nie by³o
radia, telewizora, ale panowa³a mi³a, przyjazna, niezapomniana atmosfera.
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
Na pewno wspólnie z ma³¿onk¹, mo¿e w
towarzystwie wnuków. Gdyby siê jednak
zdarzy³o, ¿e bêdzie œnieg, to marzy mi siê
powitaæ Nowy Rok gdzieœ na nartach.

W moim domu choinkê ubiera: m¹¿
Wigilijnego karpia oprawia: ja
Moja ulubiona kolêda: „Cicha noc”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³abym innym: zdrowia, spokoju,
¯yczy³abym sobie: zdrowia,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: ka¿dy prezent dany od
serca,
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: œwiêta z dzieciñstwa
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
w gronie rodzinnym

Zdzis³aw Pupa, senator:
W moim domu choinkê ubiera: ¯ona
i dzieci.
Wigilijnego karpia oprawia: Jest to dla
mnie zawsze trudny temat, wobec tego kupujê filety z karpia i powierzam je ¿onie,
która zajmuje siê reszt¹.
Moja ulubiona kolêda to: „Bóg siê rodzi.”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: Aby radoœci i pokoju p³yn¹cej od nowo narodzonej dzieciny nie brak³o w ¿adnej polskiej
rodzinie.
¯yczy³bym sobie: Aby spe³nia³y siê nadzieje
i oczekiwania wyborców.
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³by mi prezent- niespodzianka, którego
najmniej by³bym siê spodziewa³.
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: S¹ to ka¿de œwiêta spêdzone
w gronie rodzinnym.
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów
Sylwestrowo- Noworocznych, ale mam
nadziejê, ¿e z nadziej¹ i optymizmem.

Marcin Klimek, wspó³w³aœciciel
firmy „MAZAK”
W moim domu choinkê ubiera: ca³a rodzina
Wigilijnego karpia oprawia: ¿ona
Moja ulubiona kolêda: „Oj, maluœki, maluœki”
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczy³bym innym: du¿o
zdrowia, spokoju,
¯yczy³bym sobie: zdrowia, wiêcej czasu dla
rodziny,
Œwi¹teczny prezent, który sprawi³by mi
najwiêksz¹ radoœæ: zegarek
Œwiêta, które wyj¹tkowo ciep³o wspominam: wszystkie mi³o wspominam
Nowy, 2008 Rok, powitam w towarzystwie:
rodziny i znajomych.
Zebrali: (b) GW
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Remont drogi Sêdziszów M³p. - Kolbuszowa
- koszt inwestycji: 736,000,00 z³,
- zakres inwestycji: roboty bitumiczne na
trzech odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 1991
mb; chodnik przy ul. Kolbuszowskiej o
d³ugoœci 200 mb za kwotê 44 945,00 z³.
Gmina Sêdziszów M³p. dofinansowa³a
budowê chodnika w kwocie 20 000,00 z³
W obu zadaniach inwestorem by³ Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich.
Remont drogi gminnej Wolica £ugowa
przez wieœ
- koszt inwestycji: 199 411, 21 z³
- zakres inwestycji: wykonano odwodnie
nie + nawierzchniê bitumiczn¹
- wykonawca: MPDiM Rzeszów

Remont chodnika przy ul. Partyzantów
- koszt inwestycji: 33 008,75 z³
- zakres inwestycji: roboty rozbiórkowe,
ustawienie krawê¿nika, nowa kostka na
powierzchni 190 m2
- wykonawca: PGKiM Sêdziszów M³p.

Przebudowa ul. Piekarskiej
- koszt inwestycji: 995 967, 18 z³
- zakres inwestycji: wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej,
chodnika jednostronnego i remont
oœwietlenia
- wykonawca: Drogbud

Remont chodnika przy ul. 3-go Maja
- koszt inwestycji: 66 984,98 z³
- zakres inwestycji: roboty rozbiórkowe,
ustawienie krawê¿nika, nowa kostka na
powierzchni 405 m2
- wykonawca:
PGKiM Sêdziszów M³p.

Sprostowanie
W poprzednim numerze Biuletynu,
w artykule poœwiêconym 89. rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê,
pod fotografi¹ przedstawiaj¹c¹ delegacjê PiS na gminnych uroczystoœciach,
umieœci³em podpis: Senator Zdzis³aw
Pupa w towarzystwie partyjnych kolegów: Jana Flisaka i Marka Flisa. Tymczasem w rzeczywistoœci cz³onkami partii
Prawo i Sprawiedliwoœæ s¹ Zdzis³aw Pupa
i Marek Flis, natomiast Jan Flisak jest
bezpartyjny. Za niezamierzon¹ dezinformacjê przepraszam.
Autor
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Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p.
- koszt inwestycji: 535 901,96 z³
- zakres inwestycji:
hala przeznaczona jest do zajêæ szkolnych
z zakresu kultury fizycznej oraz organizowania imprez sportowych pozaszkolnych. W nowo wybudowanej czêœci budynku znajduje siê sala sportowa, która
posiada boisko o wymiarach 36 x 18,5 m,
dwie
sale
æwiczebne
o powierzchni 99,6 m2 i 69,7 m2, oraz pomieszczenia us³ugowe, sanitarne, techniczne, magazynowe jak równie¿ bar
i szatnia. Widownia dostêpna z poziomu
holu liczy 195 miejsc. Powierzchnia u¿ytkowa obiektu to 1539,7 m2, powierzchnia zabudowy – 1673 m2, kubatura – 4912
m3.
- wykonawca: Przedsiêbiorstwo Produkcji i Us³ug „Budoimpex”, 39-218 Straszêcin 295D
Oprac. GW
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XI Sesjê zwan¹ potocznie „podatkow¹”
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a w
dniu 27 listopada 2007 r.
Na wstêpie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pani Katarzyna Oleœ-Bizoñ w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów przybli¿y³a zebranym zasady uboju zwierz¹t w gospodarstwach domowych oraz poddawania
miêsa badaniom.
Nastêpnie Rada podjê³a 11 uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie wst¹pienia
w sk³ad Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Pana Kazimierza Malskiego.
Po œmierci Pana Tadeusza Zacha sk³ad
Rady zosta³ uzupe³niony przez Pana Kazimierza Malskiego, który w wyborach samorz¹dowych w ubieg³ym roku kandydowa³ z Komitetu Wyborczego Ziemia Sêdziszowska,
w okrêgu wyborczym nr 1, obejmuj¹cym miasto Sêdziszów M³p.

Kazimierz Malski, nowy radny Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.
Fot. J. Maroñ
2. Uchwa³a w sprawie zmian w sk³adach
sta³ych Komisji Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Nowych radnych – Pana Andrzeja Zawiszê i Pana Kazimierza Malskiego powo³ano
do sk³adu Komisji Oœwiaty, ponadto Pan
Kazimierz Malski zosta³ cz³onkiem Komisji
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej,
Budownictwa i Komunikacji.
3. Uchwa³a w sprawie obni¿enia œredniej ceny skupu ¿yta og³oszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwarta³ów 2007 r.
Obni¿ono œredni¹ cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa GUS przyjmowan¹ jako
podstawê do naliczenia podatku rolnego
z kwoty 58,29 z³ do 30,00 z³ za 1 q. Tak wiêc
podatek rolny dla gospodarstw (powy¿ej
1 ha) liczony jako równowartoœæ 2,5 q ¿yta
wynosiæ bêdzie w 2008 r. – 75,00 z³ za 1 ha
przeliczeniowy i bêdzie wy¿szy od obowi¹zuj¹cego w 2007 r. o 5 z³. Dla gospodarstw
poni¿ej 1 ha podatek liczony jako równowartoœæ 5 q ¿yta z 1 ha fizycznego ulegnie
podwy¿szeniu o 9 z³ i wynosiæ bêdzie 150 z³.
Cena ¿yta (30 z³/q) ustalona przez sê-

dziszowsk¹ Radê jest jedn¹ z najni¿szych,
dla porównania w Ropczycach uchwalono
35,52 z³, w Kolbuszowej – 35 z³, w Œwilczy –
37 z³, w Strzy¿owie – 41 z³, w Iwierzycach –
35 z³, w Wielopolu Skrz. – 42,62 z³.
4. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na
2007 r.
Rada ustali³a stawki podatku od nieruchomoœci na 2008 r. – œrednio wy¿sze o oko³o 2,5 % w stosunku do obowi¹zuj¹cych
w 2007 r. - w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie wodne 3,74 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,12 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 17,85 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 8,50 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych – 3,77 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) domków letniskowych – 6,37 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 3,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli 2% ich wartoœci.
5. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportu.
Stawki podatku od œrodków transportu
w 2008 r. bêd¹ wy¿sze o oko³o 2,5 % w stosunku do obowi¹zuj¹cych w roku bie¿¹cym.
Uchwa³a jest publikowana w pe³nym brzmieniu w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
6. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.
Zwiêkszono wydatki bud¿etu z przeznaczeniem na:
a) roboty dodatkowe przy budowie hali
sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie

M³p. – 114.311 z³,
b) opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Sêdziszowie M³p.
przy ul. S³onecznej i ul. Weso³ej – 3.651 z³
c) zakup czyszczarki do utrzymania
pod³óg w hali sportowej przy Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p. – 6.383 z³
7. Uchwa³a w sprawie wstrzymania realizacji zadania ujêtego w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Postanowiono nie budowaæ w bie¿¹cym
roku kanalizacji deszczowej w Sêdziszowie
M³p. w ul. Odrow¹¿ów oraz ul. Starzeñskich.
8. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie
Gminy na 2007 r.
Rada postanowi³a o zaci¹gniêciu zobowi¹zania na lata 2008-2009 na opracowanie
dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdziszowskiej, ³¹cznie projekt ten bêdzie kosztowa³ 256.200 z³.
9. Uchwa³a w sprawie ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania oraz wartoœci 1 punktu
w jednostkach organizacyjnych Gminy Sêdziszów M³p.
Najni¿sze wynagrodzenie oraz wartoœæ
1 punktu dla pracowników obs³ugi i administracji w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Zespole Obs³ugi Szkó³
i Przedszkoli oraz we wszystkich przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach
ustalono na takim poziomie, ¿e od 1 stycznia 2008 r. podwy¿ka wynagrodzenia dla tych
osób bêdzie wynosi³a œrednio 10 %.
10. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsultacji z mieszkañcami Krzywej oraz Kawêczyna Sêdz. w zakresie zmiany granic.
Przedmiotem konsultacji bêdzie zmiana
granic miejscowoœci Krzywa i Kawêczyn Sêdz.
polegaj¹ca na w³¹czeniu do Krzywej dzia³ek
nr 375/5 i 375/3 o ³¹cznej powierzchni 0,46
ha po³o¿onych obecnie w Kawêczynie Sêdz.
Wnioskodawcami tej zmiany s¹ Pañstwo Kozak i Szeliga, a konsultacje zostan¹ przeprowadzone w formie zebrañ wiejskich w terminie do 29 lutego 2008 r.
11. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
przetargu na rezerwacjê czêstotliwoœci z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) na obszarze 09.01.
Uchwa³a ta ma charakter intencyjny,
przyzwala burmistrzowi na przyst¹pienie
wspólnie z powiatami i gminami zachodniej
czêœci naszego województwa - od Tarnobrzega do Jas³a poprzez Stalow¹ Wolê, Mielec,
Kolbuszow¹, Rzeszów, Ropczyce, Dêbicê,
Strzy¿ów – do przetargu na czêstotliwoœæ,
która docelowo ma s³u¿yæ bezprzewodowej
sieci internetowej w systemie WiMAX. Dokumentacjê przetargow¹ przygotowuje Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie
a œrodki zapisane w uchwale – 1.370,76 z³,
przeznaczone s¹ na wk³ad naszej gminy
w kosztach opracowania dokumentacji oraz
wadium w przetargu. Udzia³ œrodków ustalony jest proporcjonalnie do iloœci mieszkañców w gminach, które przyst¹pi³y do tego
programu.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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Nr 10 (129) 20 grudnia 2007 r.
UCHWA£A NR XI/98/07 RADY MIEJSKIEJ
W SÊDZISZOWIE M£P. z dnia 27. listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm. ), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych ( M.P. Nr
47, poz. 557 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paŸdziernika 2007 r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2008 r. ( M.P. Nr 76, poz. 813 )
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawki podatku od œrodków transportowych na terenie Gminy Sêdziszów M³p. od 2008 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
1.1. wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 r.:

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego – stawki podatku
okreœla Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
7.1. wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 r. o liczbie
miejsc do siedzenia:

7.2. wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1998 r. o liczbie
miejsc do siedzenia:

7.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3, jedynym Ÿród³em zasilania
jest gaz:
1.2. wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1998 r.:

1.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3:

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki okreœla Za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton :
3.1. wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 r. :

3.2. wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1998 r.:

3.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator,
spe³niaj¹ wymogi EURO2 lub EURO3:

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton –
stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
5.1. wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 r. :

5.2. wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 1998 r. :
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§4
Traci moc uchwa³a Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 2008 roku.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XI/98/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 27. listopada 2007 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton

Nr 10 (129) 20 grudnia 2007 r.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XI/98/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 27. listopada 2007 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla ci¹gników siod³owych i
balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XI/98/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 27. listopada 2007 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

W dniu 12 listopada Powiat Ropczycko-Sêdziszowski podpisa³
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwie umowy na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, niezbêdnych do praktycznej nauki zawodu. W ramach pozyskanych œrodków Zespó³ Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach zakupi³ ci¹gnik rolniczy, kosiarkê trawnikow¹ i siewnik, z przeznaczeniem dla kszta³cenia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz sprzêt
gastronomiczny, komputery i specjalistyczne oprogramowanie dla
zawodu technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego. £¹cznie na
zakup w/w sprzêtu Starostwo Powiatowe pozyska³o kwotê w wysokoœci 198 910,00 z³.
Wiêkszoœæ sprzêtu rolniczego, bêd¹cego na wyposa¿eniu Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkó³ Agro-Technicznych, który jest
u¿ywany do kszta³cenia m³odzie¿y, pochodzi jeszcze z lat 70-tych
i 80-tych ubieg³ego wieku, jest ju¿ mocno wyeksploatowany, wymaga kosztownych remontów i daleko odbiega od dzisiejszych wymagañ. Zakup nowego sprzêtu umo¿liwi kszta³cenie uczniów na odpowiednim poziomie, a tak¿e na przeprowadzanie egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe.
Równie¿ pracownia technologii gastronomicznej nie spe³nia
standardów nowoczesnego kszta³cenia, gdy¿ wiêkszoœæ jej wyposa¿enia pochodzi jeszcze z lat 80-tych poprzedniego stulecia i jest
ju¿ mocno wyeksploatowana. Doposa¿enie pracowni pozwoli na
kszta³cenie uczniów na wysokim poziomie, dostosowanym do potrzeb rynku pracy, który od pracowników bran¿y gastronomicznej
wymaga umiejêtnoœci obs³ugi nowoczesnych urz¹dzeñ i oprogramowania komputerowego.
Starostwo Powiatowe w Ropczycach podejmuje wszelkie mo¿liwe dzia³ania w celu pozyskiwania dodatkowych zewnêtrznych œrodków na realizacjê zadañ Powiatu. Szczególn¹ uwagê k³adziemy na modernizacjê i rozwój
placówek oœwiatowych. Cieszy wiêc fakt, ¿e uda³o nam siê pozyskaæ œrodki
na zakup nowoczesnego sprzêtu dla Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych, co z
pewnoœci¹ przyczyni siê do wzrostu poziomu kszta³cenia m³odzie¿y z terenu
naszego powiatu – twierdzi Józef Rojek Starosta Powiatu.
Inf. w³asna

13. grudnia 2007 r. Msz¹ œw. celebrowan¹ przez ks. Krzysztofa Gaca, uczczono w Sêdziszowie M³p. 26. rocznicê wprowadzenia stanu wojennego. Po nabo¿eñstwie uczestnicy oddali ho³d
kapelanowi Solidarnoœci, ks. Jerzemu Popie³uszce, zamordowanemu przez SB.
(-)
Fot. A. Stynczy³ów

Nowy sprzêt gastronomiczny i rolniczy bêdzie s³u¿y³ uczniom Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych w Ropczycach.
Fot.(2) Starostwo powiatowe
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Oddano now¹ zaporê na rzece Tuszymce w miejscowoœci Kamionka - Ruda
W czwartek, 29 listopada br., oddano do
u¿ytku now¹ zaporê na Tuszymce, wybudowan¹ za oko³o 3,7 miliony z³, na któr¹ mieszkañcy powiatu ropczycko - sêdziszowskiego
czekali od 2005 roku.
G³ównym inwestorem budowy zapory
ziemno - betonowej na rzece Tuszymka
Du¿a w miejscowoœci Kamionka by³ Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie, zaœ g³ównym wykonawc¹
i realizatorem zapory by³o Przedsiêbiorstwo
Robót Melioracyjnych i In¿ynieryjny RPM
Mielec. Wœród osób zaproszonych, które
uczestniczy³y w odbiorze zapory byli: Stanis³aw Stachura - Dyrektor PZMiUW z Rzeszowa, Roman Bieniasz - Inspektorat Dêbic-

W POWIECIE
ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIM
W dniu 22 listopada 2007 r. roku o godzinie 12:00 w Restauracji Malaga w Sêdziszowie
M³p. odby³a siê konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach na temat „Pracownik socjalny i jego rola w diagnozie przemocy domowej”, po³¹czona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.
Zadania, jakie realizuj¹ pracownicy pomocy spo³ecznej s¹ bardzo trudne, wymagaj¹ od
nich olbrzymiej wiedzy, zaanga¿owania, odpowiednich umiejêtnoœci i zdystansowania do
problemów spo³ecznych. Ubóstwo, przemoc,
bezradnoœæ i cierpienie to codzienna rzeczywistoœæ pracownika socjalnego. Od pracowników socjalnych oczekuje siê zawsze dobrej organizacji pracy, skutecznoœci w dzia³aniu, komunikatywnoœci i odpornoœci psychicznej. Jak
trudno sprostaæ tym wszystkim wymaganiom
i oczekiwaniom, a równoczeœnie jak ogromn¹
satysfakcjê przynosi wykonywanie swojego zawodu, wiedz¹ doskonale pracownicy socjalni.
Na konferencjê dotycz¹c¹ pracy pracowników socjalnych przybyli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych: Pan Józef Rojek – Starosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Pan Stanis³aw Ziemiñski – Wicestarosta Powiatu, Pan
Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
Pan Czes³aw Leja – Wójt Gminy Wielopole
Skrz., Pani Janina Ziemiñska – Sekretarz Gminy Iwierzyce, Pan Marian Dwojak – Cz³onek
Zarz¹du Powiatu i Sekretarz Gminy Ostrów,
pracownicy s³u¿b pomocy spo³ecznej, przedstawiciele stowarzyszeñ, instytucji i organizacji
pozarz¹dowych z terenu powiatu ropczycko-
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ko - Ropczycki, Józef Rojek - Starosta Powiatu Ropczycko - Sêdziszowskiego, Stanis³aw Ziemiñski - Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sêdziszowskiego, Alfred Ku³ak - Kierownik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Marian Dwojak - Sekretarz Gminy Ostrów, Jan
Ko³odziej - pracownik UG Ostrów, Józef Bajor - So³tys wsi Kamionka, Adam Kowalik dyrektor PZW Rzeszów, ponadto Czes³aw
Trznadel - Dyrektor RPM Mielec, Zbigniew
Ziêba - Z-ca Dyrektora RPM Mielec, Pawe³
Walas - kierownik budowy oraz Krzysztof
Kopeæ - Inspektor PZMiUM w Rzeszowie.
Dziêki dobrej wspó³pracy z jednostk¹ terytorialn¹, jak¹ jest Starostwo Powiatowe w Ropczycach, mo¿na by³o na przestrzeni dziesiêciu miesiêcy zainicjowaæ i doprowadziæ do koñca budowê zbiornika na rzece Tuszymka Du¿a. Takimi
s³owami pan Stanis³aw Stachura doceni³
wspó³pracê z Starostwem Powiatowym
w Ropczycach. Jednoczeœnie z³o¿y³ podziêkowania za szybkie wydanie decyzji na budowê zbiornika, co znacznie skróci³o czas
realizacji tego zadania.
Starosta Józef Rojek i Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski podzielili opiniê RPM
Mielec i PZMiUW dotycz¹c¹ zbiornika, ¿e

Zapora w Kamionce oddana do u¿ytku.
Fot. Starostwo powiatowe.

sêdziszowskiego oraz inne osoby aktywnie zaanga¿owane w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych w œrodowisku lokalnym. Udzia³ w ww.
uroczystoœci wziê³a równie¿ Pani Halina Piecuch – Kierownik Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Kadrowych Starostwa Powiatowego
w Ropczycach oraz Pan Dariusz Socha – przedstawiciel Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie.
Czêœæ szkoleniow¹ rozpoczê³a Pani dr Barbara Ni¿ankowska Pó³torak – psycholog, psychoterapeuta, wyk³adowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, która przedstawi³a wyk³ad na temat „Pracownik socjalny i jego rola w pomaganiu
osobom w cierpieniu”.
Drugim z kolei prelegentem by³a Pani mgr
Barbara B³a¿ – psycholog kliniczny, specjalista
psychoterapii uzale¿nieñ oraz specjalista w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
z Centrum Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ
w Rzeszowie, która wyg³osi³a prelekcjê na temat „Pracownik socjalny i jego rola w diagnozie przemocy domowej”.
W dalszej czêœci uroczystoœci Pan Józef Rojek podziêkowa³ wszystkim osobom, które s¹
zaanga¿owane w realizacjê zadañ pomocy spo³ecznej, przede wszystkim pracownikom
Oœrodków Pomocy Spo³ecznej z terenu powiatu, Domów Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie
i Rudzie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Œrodowiskowych Domów
Samopomocy w Sêdziszowie M³p. i Ropczycach, Warsztatów Terapii Zajêciowej w Ropczycach, Domu Dziennego Pobytu Emerytów,
Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach,
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Sêdziszowie M³p.,
Stowarzyszeniu „Jesteœmy Razem” w Ropczycach i innych instytucji i organizacji. Pan Józef
Rojek podkreœli³ równie¿, ¿e ustawodawca, doceniaj¹c rolê pracowników socjalnych, ustano-

wi³ dzieñ 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.
¯yczenia i gratulacje pracownikom pomocy spo³ecznej z³o¿y³a równie¿ Pani Zofia Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Pani Mudryk podziêkowa³a tak¿e w³adzom wojewódzkim, powiatowym i samorz¹dowym za pomoc i wsparcie finansowe, które przyczynia siê do efektywniejszej realizacji zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej.
W ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego dyplomami b¹dŸ kwiatami uhonorowane zosta³y osoby, które w mijaj¹cym roku
w szczególny sposób wyró¿ni³y siê w pracy zawodowej: Pani El¿bieta Bajor, Pani Bo¿ena Rogiñska-Olech, Pani Bernadetta Dworak, Pani
Danuta Krajewska-Kobos, Pani Barbara Dunaj,
Pani Gra¿yna Rybska, Pani Zofia Mudryk, Wioletta Malska, Pani Halina Krysa, Pani Urszula
Rymut, Pani Marzena Jakubek, Pani El¿bieta
Pasela, Pani Marta Zub, Pani Zofia Jasek, Pani
Anna Niemiec, Pani Barbara Borowiec, Pani
Bo¿ena Mucha, Pani Wiktoria Pazdan, Pani
Zdzis³awa Œwider, Pan W³adys³aw Antos, Pan
Adam Str¹czek i Pan Artur Wlaz³o.
¯yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i podziêkowania za pracê wszystkim pracownikom pomocy spo³ecznej z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego z³o¿yli równie¿
Pan Kazimierz Kie³b, Pan Czes³aw Leja, Pani
Janina Ziemiñska i Pan Marian Dwojak. Na
rêce pani Zofii Mudryk podziêkowania za trud
pracy w s³u¿bie cz³owiekowi i ¿yczenia pracownikom socjalnym przekazali w formie pisemnej równie¿: Pan Kazimierz Moskal – Pose³ na
Sejm RP oraz Pan Boles³aw Bujak – Burmistrz
Ropczyc.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej wszyscy
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczêstunek.
Joanna Idzior PCPR w Ropczycach

ta zapora jest jednym z najbardziej nowoczesnych inwestycji tego typu w województwie podkarpackim, jak nie w ca³ej Polsce.
Jednoczeœnie obiekt ten znacz¹co wp³ynie na poprawê walorów turystycznych naszego terenu - powiedzia³ Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski.
Doda³, ¿e: teraz nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby go wypromowaæ, tak, aby s³u¿y³ spo³ecznoœci,
turystom i wêdkarzom.
Zakres wykonanych prac obj¹³: budowê
jazu, wykonanie kana³u obiegowego, kana³u przerzutowego miêdzy jazem a mostem,
przep³awkê dla ryb, roboty wykoñczeniowe
na ca³oœci inwestycji oraz odmulenie dna
zbiornika.
Inf. w³asna
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I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê:

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach okreœlonych w :
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.
U. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.) – zadanie I,
2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) –
zadanie II, III, IV, V.
2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie powierzania z udzieleniem dotacji na jego realizacjê
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r.
2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy stron¹ umowy.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne doœwiadczenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
5. Oferta musi byæ z³o¿ona na obowi¹zuj¹cym formularzu
okreœlonym w :
1) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form wspó³dzia³ania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdañ z realizacji zadañ pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 55, poz. 662) dla zadania I,
2) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 193, poz. 1891) dla zadañ II, III, IV, V.
6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de
zadanie oddzielnie, zadanie II sk³ada siê z 7-iu odrêbnych zadañ.
Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs ofert na realizacjê zadania (podaæ
rodzaj zadania okreœlonego w konkursie) w 2008 r.
7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia),
aktualny statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007r.
IV. Termin i miejsce sk³adania ofert :

1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 31 grudnia 2007 r.
(poniedzia³ek) o godz. 10.00.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert :
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od
dnia sk³adania ofert.
2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz
na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl
3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona
komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – ocena formalna:
2) drugi etap – ocena merytoryczna:
4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczony zostanie oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi
formalne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub inn¹ jednostk¹, której
celem statutowym jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym
w konkursie ofert na 2008 r., do którego przystêpuje,
3) jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym,
4) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym w og³oszeniu.
5. Kryteria merytoryczne:
1) wartoœæ merytoryczna projektu, mo¿liwoœæ realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby kadrowe
z odpowiednimi kwalifikacjami, doœwiadczenie),
2) staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych
z Gmin¹ Sêdziszów M³p. w latach 2005-2007.
3) wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wysokoœæ oczekiwanej dotacji, udzia³ œrodków w³asnych oraz pozyskanych z innych Ÿróde³.
W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert przekroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjonalnego zmniejszenia wielkoœci dofinansowania, stosownie do posiadanych œrodków.
VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu i
roku poprzednim zadañ publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych dotacji:

BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
Kazimierz Kie³b
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Dziêki inicjatywie eurodeputowanego,
Pana dr Mieczys³awa Janowskiego (pos³a
PiS) m³odzie¿ z gimnazjów województwa
podkarpackiego mia³a okazjê wykazaæ siê
wiedz¹ w konkursie „Nasz region w Unii
Europejskiej”. Zwyciêzcy konkursów szkolnych zostali wyró¿nieni wspania³¹ nagrod¹
w postaci wycieczki do Brukseli.
W gimnazjach naszej gminy konkursy
przygotowano w wyj¹tkowo uroczystej oprawie 24 maja 2007r. Finalistami zostali:
Katarzyna Hulek – absolwentka Gimnazjum w Sêdziszowie – obecnie uczennica
I LO w Rzeszowie,
Marta Pêkala – uczennica III klasy Gimnazjum w Zagorzycach Górnych,
Rafa³ Rogala – absolwent Gimnazjum
w Czarnej Sêdziszowskiej, obecnie uczeñ
LO w Sêdziszowie M³p.
Wycieczka do Brukseli odby³a siê
w dniach 27 listopada – 1 grudnia 2007r.
Wziê³o w niej udzia³ 55 osób – du¿a grupa
m³odzie¿y, ich opiekunów, studenci, wyró¿nieni w olimpiadach przedmiotowych.
Oprócz m³odzie¿y, w wycieczce uczestniczyli
równie¿ ksiê¿¹ katecheci, w tym ks. Marek
Dy³o z Sêdziszowa M³p. oraz pose³ PiS –
Kazimierz Go³ojuch.
G³ównym punktem perfekcyjnie przygotowanego wyjazdu, pod przewodnictwem
Pana Jacka Adamowicza – dyrektora biura
poselskiego w Rzeszowie, by³a obserwacja
obrad Parlamentu Europejskiego oraz zwiedzanie jego obiektów.
Po dwudziestogodzinnej podró¿y, przez
Niemcy i Holandiê dotarliœmy do Brukseli,
gdzie na wspólnej kolacji powita³ nas sam
organizator i sponsor wyjazdu. Pomimo
zmêczenia, w ma³ych grupach uczestnicy
wycieczki udali siê na nocne spotkanie
z Bruksel¹. W dniu 29 listopada dotarliœmy
do obiektów Unii, w tym g³ównego budynku – konstrukcji stalowo – szklanej, zwieñczonej pó³kolist¹ po³aci¹ dachow¹ wysok¹
na 70 m z wielk¹ pó³okr¹g³¹ sal¹ posiedzeñ.
Brukselczycy nazywaj¹ ten obiekt budowla-

ny caprice des dieux – kaprysem bogów. W
budynku oczekiwa³ na nas sam pose³ Janowski wraz ze swoimi asystentami. Uczestniczy³
on w tym dniu w mini-sesji, albowiem wszystkie plenarne posiedzenia, a jest ich 12
w roku, odbywaj¹ siê w Strasburgu.
W sali posiedzeñ komisji uczestniczyliœmy w wyk³adzie Pana pos³a oraz jego asystenta na temat instytucji UE w Brukseli.
A jest ich trzy: Parlament Europejski, Rada
Ministrów i Komisja Europejska. Parlament
Europejski ma swoj¹ siedzibê w Strasburgu,
jednak ka¿dego roku zbiera siê w Brukseli
na oko³o 4-6 mini-sesji. Jest to jedyna instytucja UE, która obraduje przy otwartej kurtynie. Podczas sesji cz³onkowie parlamentu, a jest ich 843, w tym 54 Polaków, nie
siedz¹ razem ze swoimi rodakami, lecz
tworz¹ kluby parlamentarne zgodnie z przynale¿noœci¹ partyjn¹. Parlament wybiera
spoœród swego grona przewodnicz¹cego
i 14 wiceprzewodnicz¹cych, których kadencja trwa dwa i pó³ roku. W Brukseli dzia³a
te¿ ca³a sieæ komitetów, które pe³ni¹ funkcje pomocnicze i doradcze.
Radê Ministrów tworz¹ szefowie rz¹dów
pañstw cz³onkowskich oraz przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska to cia³o wykonawcze UE, bêd¹ce jednoczeœnie organem kontrolnym. Zajmuje siê dystrybucj¹ œrodków
finansowych (10% œrodków z bud¿etu otrzymuj¹ Polacy). Komisja ma siedzibê w stolicy Belgii. Pracuje w niej ponad 10 tysiêcy
cywilnych urzêdników.
Uwaga Droga M³odzie¿y! Jeœli interesuje Was w przysz³oœci praca urzêdnicza w UE,
zainteresujcie siê mo¿liwoœci¹ odbycia sta¿ów, które umo¿liwi¹ Wam pracê w strukturach unijnych. Informacje na ten temat
znajdziecie na stronie www.europarl.europa.eu.
Nadmieniê jeszcze, ¿e przewodnictwo
Rady Unii Europejskiej, które obecnie sprawuje Portugalia, przypadnie nam – Polakom, w drugiej po³owie 2011r.
Punktem kulminacyjnym dla naszej wycieczki by³o wejœcie na salê obrad i godzinne uczestniczenie w sesji parlamentarnej
z mo¿liwoœci¹ wys³uchania wyst¹pieñ eurodeputowanych w jêzyku polskim (t³umaczenie pod numerem 18). Dodatkow¹ atrakcj¹
by³ wspólny obiad z Panem Janowskim
w jednej z 10 restauracji, jakie s¹ do dyspozycji parlamentarzystów na terenie obiek-

Rodzinne zdjêcie uczestników wycieczki do Brukseli – uczniów podkarpackich szkó³, opiekunów i organizatorów.
Fot. (2) Zb. autorki
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tów unijnych.
Jako ciekawostkê podam, i¿ polski eurodeputowany zarabia 2 tysi¹ce euro, podczas gdy jego w³oski kolega otrzymuje 12
tysiêcy. Ró¿nica w poborach wynika z faktu
przydzielania œrodków przez kraj, którego
jest przedstawicielem.
Zwiedzanie Brukseli rozpoczêliœmy od
£uku Triumfalnego i Muzeum Royal de
l’ Armée. Przewodniczka grupy – Polka
(mieszka trzydzieœci lat w Belgii) podkreœla³a zwi¹zki polsko – belgijskie, jakie ³¹cz¹
nas od 1830 roku – momentu odzyskania
niepodleg³oœci przez Belgiê i utworzenia jej
pañstwowoœci. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Belgowie ¿ywi¹ szacunek i wdziêcznoœæ do Polaków za to, ¿e wybuch powstania listopadowego w Polsce w 1830r. powstrzyma³ Rosjan
od interwencji i umo¿liwi³ Belgom odzyskanie niepodleg³oœci. Po upadku powstania
listopadowego czêœæ wielkiej emigracji polskiej osiedli³a siê w Belgii. Polscy genera³owie i oficerowie podjêli s³u¿bê w armii belgijskiej. St¹d w Muzeum Royal jest ekspozycja polska i ukazane zwi¹zki miêdzy obu
narodami.
Niezapomniane wra¿enie zrobi³ na nas
Grand Place – Plac Roberta Schumana –
ojca Unii Europejskiej, wizytówka Brukseli
– Manneken Pis. (siusiaj¹cy ch³opczyk), który ubrany jest w ró¿ne stroje, równie¿ polskie i Atomium (model atomu ¿elaza powiêkszony 165 bilionów razy), a na mêskiej
czêœci wycieczki stadion Heysel.
Po¿egnanie z Bruksel¹ i naszym goœcinnym eurodeputowanym dr Mieczys³awem
Janowskim mia³o miejsce w restauracji Chez
Léon (u Leono) w obrêbie „petit ringu”.
W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê
na zwiedzanie Antwerpii – rodzinnego miasta barokowego malarza Petera Paula Rubensa. To pó³milionowe miasto zachwyci³o
architektur¹ i klimatem.
Na zakoñczenie pragnê, w imieniu m³odzie¿y, z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za
umo¿liwienie zwiedzenia Brukseli Panu
pos³owi Janowskiemu i dyrektorowi biura
poselskiego Panu Jackowi Adamowiczowi.
Pobyt w Stolicy Belgii umo¿liwi³ m³odzie¿y poznanie funkcjonowania instytucji Unii
Europejskiej i otworzyæ siê na ró¿norodnoœæ
a zarazem „ jednoœæ” Europy w ró¿norodnoœci.
Bo¿ena Michalska

Laureaci konkursu „Nasz region w Unii Europejskiej” oraz autorka w towarzystwie Jacka
Adamowicza, dyrektora biura europos³a Mieczys³awa Janowskiego w Rzeszowie.
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W epoce liberalizmu, czyli materializmu
praktycznego, który wspó³czeœnie ogarnia
Europê, s¹ tacy, którzy twierdz¹: „Boga nie ma.
Nie jest nam potrzebny Dekalog, ani Ewangelia, ani Koran”. Powszechnie panuje niedosyt dóbr materialnych. Cz³owiek jest zatroskany, smutny, nie znajduje sensu swojego
¿ycia, troszczy siê o to, by jak najwiêcej mieæ,
i zawsze ma za ma³o. Stwarza sobie sztuczne
Ÿród³a radoœci, które mog³yby mu przynieœæ
bodaj odrobinê zmiany nastroju. Wykorzystuje siê przeto chrzeœcijañskie œwiêta, by ludziom
podrzuciæ namiastkê radoœci. Dlatego œwiat³a neonów, dekoracje sklepów, g³oœna muzyka, krzykliwe reklamy, szaleñstwo zakupów, by
cz³owieka spragnionego radoœci, bodaj na
chwilê rozweseliæ, przy tym wykorzystaæ naiwnoœæ klientów, zrobiæ du¿y interes finansowy.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia dla chrzeœcijan, to œwiêta wielkiej radoœci, ³¹cz¹ce wierz¹cych w Boga w jedn¹ Rodzinê Ludu Bo¿ego.
„Radoœæ ludzi wszêdzie s³ynie” mówi polska
kolêda. Zród³em tej radoœci jest podstawowa
prawda wiary: BÓG JEST MI£OŒCI¥, ukocha³ cz³owieka zagubionego w grzechach,
sam sta³ siê Cz³owiekiem w Osobie Jezusa
-

Jakie to wspania³e! Przysz³o nam pêdziæ szczêœliwe ¿ycie w kraju zamieszkanym przez same anio³y
przebaczenia i siostry mi³osierdzia. W ka¿dym razie takie wra¿enie mo¿na odnieœæ, s³uchaj¹c dobiegaj¹cych zewsz¹d g³osów, niczym chóry anielskie wo³aj¹cych: zapomnijmy o przesz³oœci, darujmy urazy, nie b¹dŸmy pamiêtliwi, budujmy jutro,
porzuæmy polskie kompleksy. Brzmi rzeczywiœcie
nieŸle. Có¿ mo¿na powiedzieæ na takie argumenty? Œwiêta za pasem, publiczny klimat sprzyja.
Mocna jest pokusa, by okazaæ siê fajnym, równym,
nowoczesnym i powiedzieæ: przebaczam wszystko
wszystkim! Zacznijmy od nowa! Wszak¿e przebaczenie to królowa cnót.
Zgoda. Jest wszelako jeden warunek: przebacza sam pokrzywdzony. Tymczasem wspania³omyœlnym przebaczeniem szastaj¹ ci, którzy ¿adnych
krzywd nie doznali. Gorzej – w skóry piewców
mi³osierdzia wskakuj¹ sami krzywdziciele, b¹dŸ
ich potomkowie, wci¹¿ odcinaj¹cy kupony od
krzywd, jakie kiedyœ zosta³y wyrz¹dzone. Bo tak
siê sk³ada, ¿e za uszczerbkiem jednych z regu³y stoi
korzyœæ innych – nietrudno siê domyœliæ, ¿e w³aœnie krzywdzicieli. Nikt, kto nie dozna³ naprawdê
ciê¿kich krzywd, nie powinien siê nawet wypowiadaæ na temat przebaczenia. S¹ przewinienia, których wybaczenie le¿y poza zasiêgiem i wyobra¿eniem wiêkszoœci z nas, wymagaj¹ce wewnêtrznego
heroizmu, wrêcz œwiêtoœci. Pojêcie to zosta³o jednak strywializowane przez rzesze przem¹drza³ków,
dla których najwiêksz¹ ¿yciow¹ krzywd¹ by³ brak
deseru po obiedzie. Dla nich przebaczenie jest bardzo tanie.
Tak czy inaczej, wspomniany chór anielskich
pieni jest w stanie zag³uszyæ wszelkie rozs¹dne g³osy, których pozycjê mo¿na z góry uznaæ za stracon¹. Bo choæ, o ironio, domagaj¹ siê tylko prawdy, nie zaœ zemsty, to w³aœnie one s¹ odbierane
jako zgrzytliwy dysonans, nieprzystaj¹cy do panuj¹cego, wydawaæ by siê mog³o, ducha przebaczenia. ZejdŸmy jednak na ziemiê, a przekonamy siê,
ile z owego ducha zostanie. Zobaczymy, o ile ³atwiej
wybaczaæ w cudzym imieniu najstraszliwsze przewiny, ni¿ doznane osobiœcie b³ahostki. Oto zagorza³y zwolennik historycznej amnezji, puszczaj¹cy
w niepamiêæ, w imiê „dobros¹siedzkich” stosunków, tysi¹ce ofiar katyñskiego ludobójstwa, przez
ca³e lata toczy za¿arte boje z s¹siadem zza p³otu o
liœcie z drzewa, które „zaœmiecaj¹” mu ogród, zamiast poœwiêciæ raz w roku piêtnaœcie minut na
zamiatanie. Oto ideowy przeciwnik kary œmierci,
pieni¹cy siê na sam¹ myœl, ¿e mo¿na zabiæ w majestacie prawa wielokrotnego mordercê, bêdzie was
œciga³ szaleñczo na drodze, gotów zepchn¹æ do rowu
za to tylko, ¿e niezbyt gorliwie zjechaliœcie na pobocze przed jego pêdz¹cym bmw. Wtóruje mu dwudziestoletni zwolennik grubej kreski, wspania³omyœlnie przebaczaj¹cy kapusiom maj¹cym na sumieniu niejeden z³amany ¿yciorys, niepotrafi¹cy
jednak z uœmiechem machn¹æ rêk¹ na wyczyny
drogowe niewiasty, która z powodzeniem mog³aby
byæ jego babk¹, kierowany zaœ przez ni¹ maluch –

s¹dz¹c z wieku –ojcem.
W ka¿dej prawie rodzinie znajd¹ siê przyk³ady sporów toczonych
przez dziesiêciolecia o
rzeczy tak b³ahe, jak
kiepski prezent komunijny, brak zaproszenia na
œlub, niezrêczna wypowiedŸ, kilka stówek spadku. Na porz¹dku dziennym jest wszelkiego rodzaju „nieodzywanie siê” i
darcie kotów, a przyczyn¹ jest zawsze jakiœ drobiazg. I jak to siê ma do powszechnej aprobaty bezmyœlnego zapomnienia powa¿nych krzywd, których
skutki ci¹gn¹æ siê bêd¹ przez ca³e pokolenia, w
imiê dziwnie pojêtego budowania przysz³oœci i porzucenia kompleksów?
W s¹siedniej gminie zrodzi³ siê pomys³ odœwie¿enia pamiêci niemieckiego poligonu rakietowego
w BliŸnie. Pomys³ doskona³y, zwa¿ywszy, ¿e liczne
pozosta³oœci po wyrzutniach, halach monta¿owych,
liniach kolejowych i ca³ej infrastrukturze poligonu znane by³y do niedawna raptem garstce lokalnych mieszkañców i pasjonatów. W³adze gminy
zaprosi³y do wspó³pracy stronê niemieck¹ i jest
prawdopodobne, ¿e powstanie ciekawe muzeum
historyczne. Dziw bierze, ¿e zagubiona, zapomniana wioska to ta sama miejscowoœæ, która wymieniana jest przez liczne historyczne Ÿród³a. Nie bêdzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, ¿e era lotów
kosmicznych mia³a swój pocz¹tek w lasach na pó³noc od Sêdziszowa. To w³aœnie rakiety V-2 pos³u¿y³y po wojnie do konstrukcji pierwszych pojazdów
zdolnych osi¹gn¹æ orbitê oko³oziemsk¹. Nie nale¿y
jednak zapominaæ, ¿e poligon w BliŸnie s³u¿y³ te-

stowaniu broni, która, choæ nie zdecydowa³a ostatecznie o losach wojny, zd¹¿y³a unicestwiæ tysi¹ce
istnieñ ludzkich. Rozpracowanie jej konstrukcji
alianci zawdziêczaj¹ ¿o³nierzom polskiego podziemia oraz odwa¿nym cywilnym mieszkañcom okolic poligonu. I takie te¿ bêdzie, mam nadziejê, przes³anie powstaj¹cego muzeum. Nale¿y jednak mieæ
siê na bacznoœci, by zaproszenie do wspó³pracy strony niemieckiej nie zaowocowa³o tym, ¿e muzeum
w BliŸnie niepostrze¿enie zmieni swe g³ówne przes³anie i stanie siê propagatorem niemieckiej myœli
technicznej. Takie przecie¿ by³yby oczekiwania bogatych niemieckich turystów przybywaj¹cych do
biednej Blizny. Sznur mercedesów ci¹gn¹cych
wyremontowan¹ specjalnie dla nich „betonówk¹”,
ku uciesze wdziêcznych, licz¹cych skwapliwie euro
mieszkañców, by³by swoistym chichotem historii.
Historii, która ju¿ niejeden raz zakpi³a sobie z nas,
korzystaj¹c z tego, ¿e zbyt ³atwo po³knêliœmy haczyk, myl¹c przebaczenie z wyrzeczeniem siê obrony
w³asnej wersji dziejowych wydarzeñ. By to zrozumieæ, wystarczy sobie uœwiadomiæ, jak ³atwo i bezkarnie w europejskiej mentalnoœci zakorzeniaj¹
siê takie eufemizmy jak „nazistowskie zbrodnie”
(broñ Bo¿e, nie niemieckie!) „stalinowski terror”
(nie rosyjski, oczywiœcie) b¹dŸ, o zgrozo, „polskie
obozy zag³ady”.
Nie ³udŸmy siê. Historia nie zrównuje katów
z ofiarami. Ona zamienia ich miejscami. Mam
nadziejê, ¿e dotrze to do naszej œwiadomoœci, zanim uca³ujemy wype³nion¹ walut¹ d³oñ przybysza zza Odry, któremu, jak 60 lat temu, bêdzie siê
wydawaæ, ¿e oto ³askawie niesie kaganek postêpu
w dziki, lesisty kraj.
Grzegorz Bury

Chrystusa. „Jezus Chrystus ogo³oci³ samego
siebie i sta³ siê nam podobny we wszystkim
oprócz grzechu.” Tak uczy œw. Pawe³ Aposto³.
Œw. Augustyn, doktor Koœcio³a twierdzi:
„Bo¿e Narodzenie to Œwiêto Radoœci.
Œwiêto uni¿enia siê Boga do cz³owieka.
Œwiêto wywy¿szenia cz³owieka do Boga.”
Wszystkim ludziom dobrej woli, z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczê, by ze Ÿród³a
wiary czerpali czyst¹, nie reklamowan¹ radoœæ
serc. Niech Pan Wam zawsze b³ogos³awi.
Z serca ¿yczy
O. Hieronim Warachim
z klasztoru Kapucynów w Sêdziszowie
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„Nic dwa razy siê nie zdarza
i nie zdarzy...”
W. Szymborska

Moja, a raczej nasza wigilia Bo¿ego Narodzenia... rzeczywiœcie, nigdy ju¿ nie bêdzie
taka, jak chocia¿by przed dwoma laty. Jest
miejsce, czas, ale nie ma osoby, dziêki której to miejsce by³o szczególne. Nie ma babci... To dla Niej i wokó³ Niej spotyka³a siê
ca³a rodzina Baranowskich – oko³o czterdziestu osób. W domu rodzinnym mojej mamy
spêdzi³am z trzydzieœci szeœæ niezapomnianych wigilii Bo¿ego Narodzenia.
Ten wieczór w ka¿dym domu jest jedyny, niepowtarzalny i uroczysty. Tak te¿ by³o
w mojej rodzinie.
Babcia zrezygnowa³a z ukochanej pracy
w szkole, by zaj¹æ siê nami, tzn. kuzynami
Renat¹, Adamem, Tomkiem i mn¹. Byliœmy
i jesteœmy jak rodzeñstwo, wiêc przygotowania do wigilii czyniliœmy razem. Nale¿a³o oczywiœcie ubraæ choinkê. Tak¹ prawdziw¹, pachn¹c¹, prosto z lasu. Przynosi³ j¹ zawsze dziadziu. Nie pamiêtam kupowanych ozdób.
Tkwi mi zaœ w pamiêci obraz kuchni w starym domu. Na œrodku stoi ogromny stó³. Na
nim wszystko, co mog³o w jakikolwiek sposób przydaæ siê do wykonania zabawek. By³o
ciep³o, pe³no pociêtego papieru, moc zabawy i œmiechu i ani s³owa o tym, ¿e ba³aganimy. U babci wolno wszystko. Pamiêtam, ¿e
robiliœmy z ni¹ piêkne baletnice. Mia³y takie
zgrabne nogi i baletki. Ka¿da ubrana w inn¹
spódnicê. Krêci³y siê na choince i wygl¹da³y
jak prawdziwe.
Po baletnicach na ga³¹zki sz³y ³abêdzie.
Tu nale¿a³o wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ robienia wydmuszek. Nie s¹dzê, byœmy umieli
to robiæ. Posz³o pewno du¿o jajek. Po jednej stronie wydmuszki nasz ptak mia³ piêkny ogon z piórek i bibu³y. Do boków – jakimœ dziœ nieznanym mi zupe³nie sposobem
– doczepialiœmy skrzyd³a. Ca³oœæ wieñczy³a
piêkna, ³abêdzia szyja. Dumnie strzeg³a naszej choinki. Nigdy póŸniej nie widzia³am takich ³abêdzi.
Ale najbardziej tajemne i pracoch³onne
by³y stroiki ze s³omy, bêd¹ce miniaturkami
ogromnych, s³omianych stroików, zawieszanych pod sufitem. Nie potrafi³abym ich dziœ
wykonaæ. Ciê³o siê najpierw kilkucentymetrowej d³ugoœci kawa³ki s³omy, ale z tej rêcznie skoszonej, ³¹czy³o siê je potem w przestrzenne figury i ozdabia³o. Pewno wiele tych
stroików zepsuliœmy. Pomimo, ¿e by³a to trudna praca, ale czas mija³ tak przyjemnie.
Pod kuchni¹ buzowa³ ogieñ, babcia pe³na pomys³ów i nieziemskiej cierpliwoœci do
nas. Myœla³am, ¿e zawsze tak bêdzie. Gdybym
jako dziecko mog³a przewidzieæ, ¿e to siê kiedyœ skoñczy, pewno bardziej przyk³ada³abym
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siê, by zapamiêtaæ ka¿dy ruch jej rêki.
Stó³ wigilijny by³ ogromny. Tradycyjnie
nakryty bia³ym obrusem. Pod nim sianko
i op³atki. W k¹cie snop zbo¿a. Jedno nakrycie wiêcej dla niespodziewanego goœcia.
I kiedyœ przyszed³! Nie zna³yœmy tego mê¿czyzny. Przyszed³ taki biedny, Ÿle ubrany,
zjad³, podziêkowa³ i poszed³. Nakrycie przyda³o siê.
Bo¿e! Jak czekaliœmy na tê pierwsz¹
gwiazdkê. Przez ca³y dzieñ obowi¹zywa³ nas
œcis³y post. Nie wolno by³o ogl¹daæ telewizji,
ani s³uchaæ radia. Nie przewidywano taryfy
ulgowej dla dzieci. O tempora, o mores! dziœ
wspominam to z sentymentem, ale wtedy by³am wielce nieszczêœliwa.
Babcia pilnowa³a, by na wigilijnym stole
by³o dwanaœcie potraw. Najsmaczniejszy jednak by³ barszcz bia³y. Co roku obiecywa³am
sobie, ¿e w nastêpnym zjem go tylko trochê,
by skosztowaæ innych potraw. Nigdy nie uda³o mi siê dotrzymaæ s³owa. ¯aden jednak
barszcz tak nie smakowa³, jak ten w wigiliê.
Wujek, który go gotowa³, mówi³, ¿e zwyk³y.
Magia tego wieczoru sprawia³a jednak, i¿ nabiera³ niepowtarzalnego smaku. Jedliœmy go
z pokrojonymi grzybami i ziemniakami.
Zanim jednak usiedliœmy do sto³u, modliliœmy siê. Wszyscy odœwiêtnie ubrani, klêkaliœmy w dwóch pomieszczeniach, pochylaliœmy nisko g³owy i p³ynê³y s³owa modlitwy,
prowadzonej przez babciê. Zawsze wszyscy
p³akali. Ba³am siê tego momentu, ale równoczeœnie czeka³am na niego. W starych œcianach domu, który widzia³ zarówno œmieræ
najbli¿szych, jak i narodziny, modlitwa za
zmar³ych i ¿yj¹cych nabiera³a ogromnej
mocy i powagi. Pamiêtam ten moment – nie
tylko ja – jak dziœ. Tylko podczas wigilijnej
modlitwy w oczach babci widzia³am to, co w
¿yciu przesz³a i ³zy smutku. Wyznawa³a bowiem zasadê, o której zreszt¹ przypomnia³
mi kuzyn Adam, by ¿yæ z uœmiechem na twarzy, choæby serce pêka³o, bo mo¿e ktoœ tego
uœmiechu potrzebowaæ.
Na stole pojawia³y siê tradycyjne, polskie
potrawy. By³a jednak jedna inna. Tê przygotowywa³ dziadziu Józef Baranowski. Pochodzi³ z Kresów Wschodnich, spod Lidy. Tu rzuci³a go mi³oœæ i II wojna œwiatowa. Przygotowywa³ co roku œlizy. Robi³ ciasto makarono-

we, formowa³ z niego wa³ki, kroi³ je na ma³e
czêœci i piek³ na z³oty kolor. Do tego robi³
zalewê z miodu, wody, maku. Kluseczki moczy³y siê w tym smako³yku. Dziadzia nie ma
z nami od dwudziestu lat, ale œlizy jemy nadal. A po jedzeniu kolêdy i pastora³ki ze starej kantyczki jeszcze po prababci. Szczególnie czekaliœmy na pastora³kê o Walku, Staszku i innych pasterzach, co im wilcy spodnie
zjedli, ciekli do Pana po grudzie, bez szelek
itp. Towarzyszy³a nam zawsze muzyka: skrzypce, akordeon, flet, gitary, tr¹bka. Gdy tak objedzeni, œpiewaliœmy, graliœmy, babcia ogarnia³a ca³¹ rodzinê wzrokiem pe³nym szczêœcia i dumy z tego, ¿e jesteœmy razem, ¿e kochamy siê. Muzyki, radoœci nigdy nie by³o
jej doœæ.
My jednak chcieliœmy ju¿ koñczyæ – choæ
na chwilê – bo nagle gas³o œwiat³o, bi³y dzwony, czyli garnki i nadlatywa³ najprawdziwszy
w œwiecie anio³. Przynosi³ ca³¹ górê prezentów. Nasza anielica mia³a skrzyd³a, w³osy, czasem dziwnie znajom¹ wierzchni¹ szatê
i buty. Trudno wyobraziæ sobie tym, którzy
spêdzaj¹ wigiliê w ma³ym gronie, co dzia³o
siê, gdy czterdzieœci osób dawa³o i otrzymywa³o prezenty – ka¿dy od ka¿dego. By³o cudnie! Tak zorganizowanego chaosu nie widzia³am nigdzie indziej. Wszyscy byli wtedy dzieæmi. Babcia perfumowa³a siê jednoczeœnie
wszystkimi perfumami, a dostawa³a je prawie od ka¿dego. Pachnia³o!
A potem œpiew i na pasterkê!
Tegoroczna wigilia bêdzie drug¹ bez
babci. Wiem, ¿e jest z nami. Co prawda ka¿da z Jej córek, czyli moja mama Zosia, ciocie
Renia i Jania robi¹ wieczerze w swoich domach, ale myœlami i tak jesteœmy wszyscy przy
babci i dziadziu, czyli nadal razem. I to jest
ta magia œwi¹t. Najwiêkszym marzeniem by³o
to, by rodzina siê kocha³a i tworzy³a jedno.
Myœlê, ¿e choæ trochê tak jest.
Ta wigilia bêdzie ju¿ inna, ale te¿ piêkna, bo u mamy. Zaczyna siê tworzyæ kolejne
ogniwo w tradycji. Cieszê siê ,¿e moje dzieci
tkwi¹ korzeniami w tej mojej, babcinej, ale
ich ramiona siêgaj¹ obecnej. Musz¹ wszystko pamiêtaæ, by przekazaæ to nowym pokoleniom.
Agnieszka Medygra³
Fot. Zb. autorki
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Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie. Coraz gorliwiej przywo³ujemy w pamiêci zapamiêtane obyczaje, zastanawiaj¹c siê, które jeszcze pielêgnowaæ, a które zaniechaæ, jako ¿e
nie przystaj¹ ju¿ do naszej „nowoczesnej”
rzeczywistoœci.

Niegdyœ ka¿de z ludzkich zachowañ
mia³o okreœlone znaczenie i swoist¹ symbolikê. W dobie nieprawdopodobnego postêpu technicznego i gwa³townych przemian
kulturowych wielu ludzi ju¿ tylko z nawyku
b¹dŸ dla tradycji kultywuje utrwalone przez
wieki zachowania. Starsi mieszkañcy okolic
Sêdziszowa M³p. z sentymentem wspominaj¹ sw¹ „m³odoœæ górn¹”, kiedy – jak mawiaj¹ – ¿y³o siê lepiej, weselej, a wolniej p³yn¹cy czas nie by³ jeszcze „najwiêkszym wrogiem cz³owieka”. Im bli¿ej œwi¹t, tym czêœciej pojawiaj¹ siê one w rozmowach, wystrojach miejscowoœci i w mediach. Obecnie
³atwiej sobie wyobraziæ m³odego cz³owieka
siedz¹cego przed komputerem ni¿ brn¹cego przez zaspy z „gwiazd¹” w rêku. Przypomnijmy raz jeszcze obyczaje obecne w naszej rzeczywistoœci, ju¿ tylko w formie szcz¹tkowej, ale wci¹¿ jeszcze ¿ywe w pamiêci starszych mieszkañców okolic Sêdziszowa Ma³opolskiego.
D³uga jest historia Adwentu bêd¹cego
okresem oczekiwania na nadejœcie Wielkiej
Nowiny – Narodzenie Chrystusa. Siêga jeszcze wczesnego œredniowiecza (V w.). Z pocz¹tku trwa³ on szeœæ tygodni, obecnie –
cztery. W tym czasie ludzie gorliwie siê modlili, przystêpowali do spowiedzi i komunii
œwiêtej, unikali zabaw, nosili ciemne ubrania, poœcili w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki.
„Œwiêta Katarzyna klucze pogubi³a,
Œwiêty Andrzej znalaz³, schowa³ skrzyp
ki zaraz” (przys³owie ludowe).
W naszych stronach do dziœ zachowa³
siê zwyczaj umieszczania w oknach zapalonych œwieczek w œwiêto Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny (8 XII). Ku
Jej czci przez ca³y Adwent odbywaj¹ siê msze
roratnie, w których niegdyœ uczestniczy³y
g³ównie matki z dzieæmi. Jeœli jakiœ malec
podczas wêdrówki siê przewróci³, jak mawiano, „chwyci³ rerotkê”, poczytano to za
pomyœlny znak. Od dnia œw. £ucji (13 XII)
codziennie obserwowano stan pogody, dopasowuj¹c do kolejnych dni miesi¹ce nastêpnego roku. W Adwencie nie wolno ju¿
by³o pracowaæ w polu, aby nie „obraziæ” ziemi, która mog³aby odmówiæ plonowania
w nastêpnym roku. O dziwo, chocia¿ dawniej ora³o siê wo³ami lub koñmi, ka¿dy zd¹¿y³ na czas, co dzisiaj nie zawsze siê udaje.
Z wszelkimi ciê¿szymi pracami gospodarskimi nale¿a³o uporaæ siê przed Wigili¹, aby
w przysz³ym roku nie opóŸniæ wa¿nych prac
np. ¿niw, wykopek, siewów, sianokosów.
M³ócenie zbo¿a (cepami), mielenie w ¿arnach, obijanie go w stêpie, gromadzenie

drewna na opa³, ubijanie zwierz¹t (u bogatszych gospodarzy) – to niektóre z prac, jakie poprzedza³y Wigiliê. Gdy nasta³ ten
oczekiwany dzieñ, gospodynie przygotowywa³y „poœnik” (wieczerzê). Dwanaœcie potraw, okraszonych olejem, przyrz¹dzano
z „darów” pól, sadów i lasów. Od rana obowi¹zywa³ œcis³y post. Wolno by³o zjeœæ tylko
trochê chleba z kaw¹ zbo¿ow¹ lub wod¹
oraz ziemniaki z surow¹ cebul¹, która w tym
dniu mia³a szczególn¹ moc: jej zjedzenie
chroni³o potem przez ca³y rok przed bólem gard³a. Domownicy starali siê byæ wobec siebie ¿yczliwi, nie wszczynali zwad, rzetelnie pracowali, bowiem: „W Wigiliê jaki,
ca³y rok taki”. Mile widziane by³y odwiedziny przynosz¹cych pomyœlnoœæ mê¿czyzn,
natomiast przed kobietami nieraz bezceremonialnie zamykano drzwi, aby „biedy sobie nie napytaæ”. Do zakazanych prac nale¿a³o: szycie, przêdzenie, haftowanie, tkanie.
Na ³ami¹cych ów zakaz czeka³y z³e moce.
Aby je odpêdziæ, nad drzwiami wejœciowymi zawieszano pêki jemio³y. Obowi¹zkiem
gospodarza by³o przyniesienie z lasu ga³¹zek jod³y – symbolu ¿ycia. Ustrojone barwnymi ³añcuchami z papieru, kulami z op³atków i jab³kami, zawieszano u powa³y (sufitu). Wed³ug wierzeñ takie pod³aŸniki zapewnia³y domostwu dostatek oraz chroni³y
przed chorobami i urokami. Na pocz¹tku
XX wieku „pod strzechy” trafi³y choinki
(przywêdrowa³y do nas w XIX w. z Niemiec).
„Ubiera³y” je dziewczêta i ma³e dzieci, wykorzystuj¹c wykonane uprzednio z bibu³y:
gwiazdki i anio³ki, ³añcuchy z papierków i

ze s³omy (symbol wê¿a kusiciela), drobne
ciasteczka (dostatek), jab³ka i orzechy (owoce ¿ycia), a na szczytach umieszczano du¿e,
jasne gwiazdy (upamiêtnia³y gwiazdê betlejemsk¹). Z czasem zaczêto na ga³¹zkach
umocowywaæ ma³e œwieczki, przy pomocy
drucików i „¿abek”. Zapalano je tu¿ przed
poœnikiem. U nas niegdyœ choinkê nazywano po prostu „drzewkiem”. Jode³kê, z czasem zast¹pion¹ œwierkiem, gospodarz przywozi³ z lasu - cichaczem, „metod¹ kradzion¹”, co – wed³ug wierzeñ – zapewnia³o
rodzinie szczêœcie i pomyœlnoœæ. Zwyczaj k³adzenia prezentów pod choinkê nie by³ we
wsiach znany. Przyj¹³ siê on w dworach szlacheckich i u mieszczan (w XIX w.). Czêsto
natomiast w chatach widywa³o siê przytwierdzone do powa³y piêkne ozdoby wykonane z op³atków misternie wyciêtych na kszta³t
gwiazdek i kó³eczek. Dzieci z utêsknieniem
wypatrywa³y, kiedy pojawi siê na niebie
pierwsza gwiazda. Gospodarz wnosi³ jeszcze
do izby snopy czterech zbó¿ i ustawia³ je
w k¹tach. Pozdrawia³ domowników s³owami: „Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!”. Najstarsi ludzie pamiêtaj¹, ¿e s³om¹
zaœcielano ca³¹ polepê, a na stole rozk³adano siano. By³ on najwa¿niejszym meblem,
na co dzieñ posi³ki spo¿ywano na ³awach.
Na stole zwykle sta³a pasyjka, nie nale¿a³o
na nim k³aœæ czapki czy chustki ani siadaæ.
W dniu Wigilii przykrywano go bia³ym materia³em, a na sianku umieszczano op³atki.
W³aœnie op³atek, siano i s³oma upamiêtnia³y ubog¹ stajenkê, w której narodzi³ siê Pan
Jezus. Uroczyst¹ wieczerzê poprzedza³y s³owa przypominaj¹ce to wa¿ne Wydarzenie.
PóŸniej modlono siê, ³amano op³atkiem
i sk³adano sobie ¿yczenia. By³ to najbardziej
podnios³y i wzruszaj¹cy moment poœniku.
£amanie siê op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ
ma prawdopodobnie szlachecki rodowód.
Pada³y wtedy s³owa: „Bodajbyœmy na przysz³y rok ³amali go z sob¹” (J. U. Niemcewicz). Przyzywano te¿ wilka i oczekiwano na
(ci¹g dalszy na str. 14)

Na pasterkê – akwarela. Mal. M. Wilczok
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(ci¹g dalszy ze str. 13)
pojawienie siê duchów zmar³ych przodków.
Z myœl¹ o nich nie zamykano drzwi i zostawiano jedno wolne miejsce przy stole. Potrawy podawane by³y w du¿ych miskach
i donicach, pod które k³adziono op³atki. Jeœli przylepi³y siê do dna, uszczêœliwieni gospodarze przepowiadali dobry urodzaj np:
zbó¿, owoców, grzybów. Podczas ca³ego
poœniku warto by³o trzymaæ w lewej rêce
kawa³ek chleba i przegryzaæ go od czasu do
czasu. Dziêki temu ludzie zapewniali sobie
dobre zdrowie przez ca³y nastêpny rok.
Z kolei od³o¿enie ³y¿ki grozi³o powa¿n¹ chorob¹. Nie wolno przy tym pomin¹æ ¿adnej
potrawy, gdy¿ „Kto jedzenie minie, tego dobro nie imie”. Opisy literackie podkreœlaj¹
podnios³oœæ i nastrojowoœæ wieczoru wigilijnego. Istotnie, u nas te¿ nie zabrak³o powagi, ale tylko na pocz¹tku. Pojawianie siê
kolejnych potraw witano z radoœci¹, która
przybiera³a ró¿ne formy. Pewne za chowania mia³y bowiem zapewniæ pomyœlnoœæ
przysz³ych zbiorów. W naszych stronach powszechne by³o czochranie sobie w³osów i zawo³ania: „Kiœæ siê pszeniczko, kiœæ, ino siê
nie œnidŸ!”, „Sk³adaj siê kapusto, sk³adaj!”
(tu sk³adano rêce), „Wi¹¿ siê grochu, wi¹¿!”
(zataczano rêk¹ ko³o na g³owie s¹siada),
„Trzêœcie siê gruszki, œliwki!” (odpowiednio
potrz¹sano g³ow¹ siedz¹cego obok). Po wieczerzy gospodyni na chwilê zwi¹zywa³a ³y¿ki
sianem, aby krowy w lecie siê nie gzi³y, tzn.
nie ucieka³y przed gzami. Gospodarz natomiast wychodzi³ do sadu z powrós³ami i siekier¹ w rêku. Uderza³ obuchem w pnie
drzew owocowych i gromkim g³osem pyta³:
„Bêdziesz rodzi³o?” Towarzysz¹cy mu syn lub
inny krewniak skwapliwie odpowiada³:
„Bêdê, bêdê, bêdê!” Wtedy drzewko zosta³o ocalone i obwi¹zane powrós³em. Minê³o
30, 40 lat, a nam wci¹¿ brzmi¹ w uszach owe
nawo³ywania, które pozosta³y ju¿ tylko we
wspomnieniach.
Ciekawym zwyczajem, znanym niegdyœ
g³ównie na pó³nocnych po³aciach naszej
gminy, by³o gromadne odwiedzanie s¹siadów podczas poœniku. Sama forma przypomina³a nieco dawne kuligi szlacheckie, kiedy do jednych sañ do³¹cza³y kolejne. Pewna rodzina zawita³a do s¹siada, a po krótkiej, wspólnej wieczerzy, z ³y¿kami w rêkach,
„ca³e towarzystwo” pod¹¿a³o do kolejnej
„cha³py”. Z biegiem czasu gromada wci¹¿
siê powiêksza³a i œpieszy³a dalej. Oczywiœcie,
nie wszyscy domownicy uczestniczyli w tej
wêdrówce. Po kilku odwiedzinach ka¿dy
czu³ siê tak syty, ¿e móg³ jedynie po odrobince „spaczaæ” (spróbowaæ) smacznych
potraw. Zwyczaj ten wygas³ równie¿ ok. 40
lat temu. Podczas przemieszczania siê rozbawieni uczestnicy poœników œpiewali g³ównie weso³e pastora³ki, ¿artowali i radowali
siê w sposób nam nieznany – jak wówczas
mawiano – „Trzeba cieszyæ biedê, póki siê
da”. Po spo¿yciu czêœci potraw i powrocie
do domów utrudzeni (m.in. jedzeniem)
k³adli siê w izbach na s³omie; czego przy-
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k³ad dawali gospodarze. Ich zachowanie
mia³o przypominaæ odpoczynek pasterzy
odwiedzaj¹cych Jezusa w Betlejem. Zabronione ju¿ by³o zamiatanie i mycie naczyñ.
Wspólnie œpiewano kolêdy i pastora³ki np.
„Pó³noc ju¿ by³a”, „Po kolêdzie”. Nasta³ czas
wró¿enia i przepowiedni. Dziewczêta wychodzi³y za próg i nas³uchiwa³y, z której strony najpierw zaszczeka pies. Wierzy³y, ¿e
stamt¹d nadejd¹ ich przyszli mê¿owie. Na
podstawie koloru wyci¹gniêtego ŸdŸb³a siana przewidywa³y, jak szybko wyjd¹ za m¹¿
np. zielone i pachn¹ce oznacza³o rych³e zamêœcie. W pamiêci naszych seniorów zachowa³ siê te¿ obyczaj rzucania garœci kaszy na
powa³ê oraz zatykanie za tragarze k³osów
zbo¿a. Je¿eli na tych miejscach utrzymywa³y siê one jeszcze d³ugo po œwiêtach, uradowani domownicy spodziewali siê, ¿e nastêpny rok bêdzie dostatni i pomyœlny dla dobytku. Przed udaniem siê na Pasterkê nale¿a³o pójœæ do stajni i pos³uchaæ, czy „gady”
(zwierzêta) przemówi¹ ludzkim g³osem. Kobiety zbiera³y ze sto³u wigilijnego okruchy
chleba, aby przechowaæ je a¿ do wiosny. Te
wysuszone resztki podawano byd³u przed
pierwszym wypêdzeniem na pastwisko, co
mia³o uchroniæ „gadzinê” przed chorobami i urokami. W drodze na Pasterkê nie
wolno by³o ogl¹daæ siê za siebie, by nie naraziæ siê na zachorowanie w przysz³ym roku.
Pilnie natomiast obserwowano niebo. Czyste i rozgwie¿d¿one wró¿y³o powodzenie
w plonach: „Gdy niebo jasne, to stodo³y ciasne”.
Wed³ug dawnego zwyczaju Œwiêto Bo¿ego Narodzenia rodzina spêdza³a we w³asnym domu. Ludzie uczestniczyli we mszy
œw., modlili siê, œpiewali kolêdy, wspominali
dawne czasy, po prostu odpoczywali. Zabronione by³y wszelkie prace w gospodarstwie,
nawet gotowanie. Spo¿ywano to, co pozosta³o z poœniku. Wolno by³o jedynie nakarmiæ i napoiæ zwierzêta domowe. Nazajutrz,
w dniu œw. Szczepana w koœcio³ach œwiêcono owies. Gospodarz rozrzuca³ go w polu,
¿eby zapobiec plenieniu siê „czarciego ziela” czyli ostu. Kilka garœci rozrzuci³ te¿ po
izbach w³asnego domu, a tak¿e w czasie odwiedzin s¹siadów lub krewnych. Resztê zachowa³ do czasu wiosennych i jesiennych
siewów. Ludzie wierzyli, ¿e garœæ poœwiêconego owsa, dodana do ziarna siewnego,
„wzmocni” plonowanie zbó¿. Dziewczêta z
pozornym lêkiem spogl¹da³y w stronê
okien, czy jakiœ „kawalyr” nie pomalowa³
szyb wapnem. Na podwórku mog³y równie¿
zobaczyæ rozsypan¹ sieczkê i plewy (z biegiem lat – s³omê). Na wysokim drzewie b¹dŸ
na kalenicy stodo³y móg³ tkwiæ s³omiany
„dziad”, nazywany w naszych stronach
„œmieciorzem”.
„Posz³y kaczki na chlapaczki,
Najad³y siê rz¹sy,
Idzie œmieciorz do Agaty,
Podkrêco se w¹sy”.
W tej piosence s³owo Agata mo¿na by³o
zast¹piæ innym imieniem. Panny na wyda-

niu w gruncie rzeczy z zadowoleniem przyjmowa³y takie niedogodnoœci, które œwiadczy³y o powodzeniu u ch³opców. Nale¿a³o
tylko szybko wysprz¹taæ podwórko i œci¹gn¹æ
„dziada”. Sprytni „ciurysy” tylko na to czekali, bowiem sama operacja zdejmowania
œmieciarza nie by³a ³atwym zadaniem. „Œwarnych” ch³opaków czeka³a za to nagroda w
postaci poczêstunku (z gorza³k¹). Dziewczêta odp³aca³y im siê w Nowy Rok. Wtedy niejeden kawaler móg³ po przebudzeniu zobaczyæ na p³ocie lub na drzewie „pani¹
m³od¹”. By³a to s³omiana kuk³a w d³ugiej
spódnicy i z welonem na g³owie uszytym ze
starej firanki. W taki to ¿artobliwy sposób
m³odzi, wolni ludzie przynaglali siê wzajemnie do wst¹pienia w stan ma³¿eñski. Z czasem ¿arty i dowcipy przybiera³y na sile, przybieraj¹c postaæ niewybrednych, niebezpiecznych zachowañ. Nale¿¹ tu: zdejmowanie bram, wci¹ganie wozów na dachy, wytaczanie narzêdzi i maszyn rolniczych na drogi, zas³anianie kominów szybami, podpieranie ko³kami drzwi wejœciowych itp. Jak¿e
³atwo przekroczyæ granicê miêdzy sympatycznym ¿artem, a zwyk³ym chuligañstwem.
Do tradycji œwi¹tecznych nale¿¹ te¿ odwiedziny grup kolêdniczych – z Gwiazd¹,
Turoniem i Herodem. Do „kolêdowania”
m³odzi i starsi przygotowywali siê na d³ugo
przed œwiêtami: szyli stroje, uczyli siê tekstów, æwiczyli œpiewanie pastora³ek i kolêd.
Gospodarze z zadowoleniem przyjmowali
ich do swych domów i nagradzali datkami.
Uwa¿ali, ¿e obecnoœæ grup kolêdniczych
przyniesie szczêœcie ca³ej rodzinie. Popularne te¿ by³o chodzenie „po stodrokach”.
„Stodrocki, ko³ocki powiadaj¹ nom,
Jak nie docie stodrocka, ko³ocka,
Dejcie placka krom”.
W odpowiedzi na te s³owa gospodyni
œpieszy³a do „kumory” i wynosi³a ogromn¹
pajdê s³odkiej bu³ki lub chleba, czêsto dodaj¹c kawa³ek s³oniny lub kie³basy. Dawno
temu po stodrokach chodzi³y g³ównie dzieci
z ubo¿szych rodzin. Wszystkie maluchy odwiedzaj¹ce swoje babcie, ciocie, chrzestne,
otrzymywa³y od nich „stodrocki” czyli drobne podarunki (nawet pieni¹dze).
Tak niegdyœ przygotowywano siê do
Bo¿ego Narodzenia i œwiêtowano w naszych
podsêdziszowskich wioskach. Szcz¹tkowe
pozosta³oœci dawnych zwyczajów pielêgnujemy jeszcze i dziœ w naszych domach, ale
… jak d³ugo? Wiele z nich uleg³o zapomnieniu, niektóre ¿yj¹ ju¿ tylko w pamiêci najstarszych mieszkañców. Przypominaj¹ im
m³odoœæ, która choæ czasem biedna i nie³atwa, na zawsze pozostanie dla nich cudown¹
„krain¹ szczêœliwoœci”.
Jak¿e trudno jest dziœ odtworzyæ niezwyk³y klimat i atmosferê tamtych czasów... Wie
o tym autorka tego tekstu, która pisa³a go
m.in. w oparciu o w³asne wspomnienia oraz
te, które zna z opowiadañ ludzi, z jakimi
mia³a szczêœcie zetkn¹æ siê w swych rodzinnych stronach.
Maria Wilczok
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Ewelina Grzegorczyk - 16 lat, mieszka
w Zagorzycach, jest uczennic¹ LO w Sêdziszowie M³p. Jej pasj¹ jest poezja oraz taniec. Wiersze i opowiadania pisze ju¿ od kilku lat. Swoje prace zamieszcza na blogu internetowym
( www.evelina5.blog.onet.pl ). Marzy o tym by
jej utwory by³y kiedyœ powszechnie znane i czytane.
Wiêzieñ
Mia³am byæ szczêœliwa.
Jestem smutna.
Mia³am byæ dobra.
A nie jestem.
Mia³am mieæ tyle.
A nie mam nic.
P³onie ogieñ
a we mnie ¿al.
Tylko p³omieñ œwiecy dogasa,
jak ma nadzieja.
Radoœæ w tej chwili
daremnym jest uczuciem
Mi³oœæ marzeniem niespe³nionym.
£zy obmywaj¹ moja twarz,
lecz to w niczym nie pomaga.
Pisane mi by³o z³ote ¿ycie
a ¿yjê jak cieñ.
S³owa w moja stronê s¹ wci¹¿ przekleñstwem,
które zabiera wiatr.
Ka¿da ¿yczliwoœæ w koñcu stanie siê
z³orzeczeniem.
Czujê tylko to co podtrzymuje mnie przy
¿yciu-muzykê.
Czujê samotnoœæ, choæ ludzi obok mnie
tysi¹ce.
Czujê wci¹¿ ból, grozê i bunt, jednak to
mnie przygniata
Oœmieszona, pe³na wstydu i nie woli.
Tkwiê gdzieœ w dolinie rozpaczy, wci¹¿
s³ysz¹c swoje jêki i deszcz sp³ywaj¹cy z
szarego nieba.
Tylko zimne mury, tylko ja i kraty oddzielaj¹ce mnie od œwiata.
Nadzieja
Jak dziecku odebrano matkê.
Jak s³oñcu odebrano promienie.
Jak niespodziankom odebrano zagadkê.
Jak poetom odebrano natchnienie.

Kolejn¹ ju¿ inicjatyw¹ grupy twórczej
„ANIMUS” by³ koncert, który odby³ siê w
Art. Cafe pubie „Ceg³a” w Ropczycach
7. grudnia 2007 r. Dok³adnie o godzinie
19.45 rozpocz¹³ siê koncert, na który przyby³o ok. 80 osób. Jako pierwszy pojawi³ siê
zespó³ industrialowy Qwert z Dêbicy, elektryzuj¹c wszystkich swoj¹ muzyk¹. Zaraz po
nich oblicze nu-metalu/hc pokaza³ zespó³
Radical Count z Brzeska. Jako trzeci wyst¹pi³ punk rockowy zespó³ Zmowa z Rzeszowa, który na dobre rozbuja³ publicznoœæ.
Czwartym i ostatnim zespo³em by³ Kingston
z Przedmieœcia Dubieckiego, który to pomimo problemów technicznych nastawi³
pozytywnie publicznoœæ, graj¹c muzykê reg-

Jak dano ból po stracie kogoœ bliskiego.
Jak dano rzeki ,które wysychaj¹.
Jak dano strach przed upadkiem ¿ycia
ludzkiego.
Tak dano mi mi³oœæ, któr¹ za z³¹ maj¹.
Tyle mi ¿ycie rzeczy da³o.
Tyle smutków a czasem promieñ radoœci.
Jednak wci¹¿ mam k³opotów nie ma³o.
Czasem ³yk z³oœci we mnie zagoœci.
Mo¿e kiedyœ to wszystko ulegnie zmianie.
Mo¿e zmieni mnie parê lat.
Mo¿e wrócisz do mnie kochanie.
Mo¿e na ³¹ce œwiata, wyroœnie kolejny i to
nasz mi³oœci kwiat.

Koncert na rzecz budowy studni w Afryce to kolejna inicjatywa grupy twórczej „Animus”

nego koncertu. Wszelkie informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci oraz kontakt do grupy
twórczej „ANIMUS” znajd¹ pañstwo na stronie
www.frontanimus.prv.pl
Marcin Lach

W dniu 23 listopada 2007r. o godzinie
11.30 w MGOK w Sêdziszowie M³p. odby³o
siê otwarcie wystawy „OFFART”, zorganizowanej przez grupê twórcz¹ „ANIMUS”. By³a
to ju¿ druga wystawa w dorobku organizatorów. Tym razem zgromadzona publicznoœæ mog³a podziwiaæ dorobek artystyczny
12 osób. Na wystawie znalaz³y siê zarówno
rysunki, fotografie, jak równie¿ wiersze. Na
wernisa¿ przybyli zaproszeni goœcie. Ca³oœæ
imprezy wywo³a³a wiele emocji, szczególnie
za spraw¹ koncertu zespo³u: „Beside” z Rzeszowa, który to tworz¹ m³odzi wychowankowie szkó³ muzycznych. Najbli¿sza okazja,
aby odczuæ dzia³alnoœæ FRONTU „ANIMUS” ju¿ 7 grudnia, podczas charytatyw-

Wystawa OFFART cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Fot. M. Go³¹b

„Fotografowaæ to znaczy wstrzymaæ oddech, uruchamiaj¹c wszystkie nasze zdolnoœci w obliczu ulotnej rzeczywistoœci”. Sama
od wielu lat interesuje siê fotografi¹. Nie
przechodzi obojêtnie obok ciekawych
obiektów architektury, przyrody na co dzieñ
nas otaczaj¹cej a przede wszystkim tego co
przynosi ka¿dy nowy dzieñ.
„Terra Sancta czyli Œladami Zbawiciela”
– pod tak¹ nazw¹ otwarto w sobotê 8. grudnia w MGOK w Sêdziszowie M³p. wystawê
fotograficzn¹ autorstwa Ma³gorzaty Lalickiej, której wielka pasj¹ jest w³aœnie fotografowanie. Nie jest to pierwsza taka wystawa,
zorganizowana przez Pani¹ Ma³gorzatê:
„Wilno polskimi widziane oczami”, „Polska
bez-kresna, kresy bez-polskie”, „Polskie drogi do niepodleg³oœci” oraz „Papie¿ Jan

Pawe³ II orêdownik pokoju” to dotychczasowe wystawy, podziwiane w latach ubieg³ych. Ka¿da, niezale¿nie od tematyki, bogata w szerok¹ gamê wysokiej jakoœci zdjêæ,
stanowi³a swego rodzaju wyprawê do miejsc
z nimi zwi¹zanych. Ostatnio otwarta wystawa to obrazy, stanowi¹ce zaledwie wycinek
„Pi¹tej Ewangelii”, mog¹ce pos³u¿yæ w odbyciu chocia¿by symbolicznej pielgrzymki
do miejsc œwiêtych. „Nie czas i okolicznoœci
narodzenia, ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale przede wszystkim miejsce gdzie wszystko siê dokona³o” – podczas
swojej ostatniej podró¿y do Izraela Pani Ma³gorzata stara³a siê pod¹¿aæ œladami zbawienia, maj¹cych dla osoby pe³nej wiary wielkie znaczenie.
Wystawa potrwa jeszcze do 31 stycznia
2008 roku, dlatego te¿ w okresie zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, warto
udaæ siê na tê symboliczn¹ wycieczke do
Ziemi Œwiêtej.
MI

Jak Ksiê¿ycowi zabrano ciemn¹ noc.
Jak anio³om zabrano wszystko w niebie.
Jak zmarzniêtemu zabrano koc.
Tak samo zabrano i mi Ciebie.
Jak dano w szare, mokre dni wspomnienia.
Jak dano ¿al za ludŸmi ,których kochamy.
Jak dano przez ludzi dla mnie ró¿ne
cierpienia.
Jak dano ma³o rzeczy, których ¿¹damy.

gae. Dziêki atmosferze i poœwiêceniu wielu
osób (w szczególnoœci zespo³ów) uda³o siê
zrealizowaæ cel charytatywny, jak równie¿
sprawiæ poczucie potrzeby organizacji podobnych imprez w naszym powiecie.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim
za wspieranie takich inicjatw.
www.frontanimus.prv.pl
Marcin Lach
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wyruszyli na Mazowsze œladami wybitnych Polaków
Pod koniec ubieg³ego roku szkolnego
nauczyciele z naszej szko³y opracowali program trzydniowej wycieczki „Œladami wybitnych Polaków i patrona szko³y”. Dyrektor
szko³y Pani Maria Ocha³ zwróci³a siê z wnioskiem do KO w Rzeszowie o dofinansowanie wycieczki. Wniosek zosta³ przyjêty i dostaliœmy 2670 z³. Dziêki temu w dn. 18-20
wrzeœnia grupa uczniów klasy VI wraz z opiekunami uda³a siê na Mazowsze.
Program pierwszego dnia by³ bardzo napiêty, dlatego wyruszyliœmy o 5 rano i ju¿
ok. 11-ej zwiedzaliœmy Warszawê. To miasto po³o¿one wœród rozleg³ej Niziny Mazowieckiej, po obu stronach Wis³y, najd³u¿szej
rzeki w Polsce, od czterech wieków stolica
Polski, wielokrotnie skazywane na zag³adê,
zyska³o miano „nieujarzmionego”.
Nasz¹ wêdrówkê po Warszawie zaczêliœmy od zwiedzania Zamku Królewskiego –
najokazalszej budowli w mieœcie. Zachwyci³y nas tam królewskie apartamenty z³o¿one
z Sali Balowej, Rycerskiej, Tronowej, Pokoju Marmurowego i Gabinetu Konferencyjnego oraz Sala Senatorska, zwana Sal¹ Konstytucji 3 Maja. Dalej, ju¿ z przewodnikiem,
spod Kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym wyruszyliœmy w zau³ki Starego Miasta.
Ulic¹ Œwiêtojañsk¹ dotarliœmy do najstarszej
warszawskiej œwi¹tyni, pochodz¹cej z prze³omu XIII i XIV wieku – archikatedry Œw.
Jana Chrzciciela. Tu w 1764 r. odby³a siê
koronacja Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, a w 1791 zaprzysiê¿ono Konstytucjê
3 Maja. St¹d blisko do rynku staromiejskiego, wytyczonego pod koniec XIII wieku. Tu
zwiedzaliœmy zrekonstruowane piêkne kamieniczki i przywitaliœmy siê z warszawsk¹
syrenk¹. Uliczk¹ Krzywe Ko³o dotarliœmy do
Barbakanu, potem przeszliœmy pod pomnik

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych przed
pomnikiem swego patrona W³adys³awa Broniewskiego w P³ocku.
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Ma³ego Powstañca. Lekcj¹ historii nie tak
odleg³ej, i ci¹gle ¿yj¹cej w sercach Warszawiaków, by³a wizyta pod pomnikiem Powstañców Warszawskich. Pomnik ten odzwierciedla los i prze¿ycia uczestników tych
wydarzeñ. Nas tak¿e pobudzi³ do refleksji.
£azienki nie by³y dla nas ³askawe. Zwiedzaliœmy park w strugach deszczu, wierzba
na pomniku Chopina zap³aka³a „autentycznymi” ³zami, dlatego wizyta w £azienkach
by³a niezapomniana.
Nastêpnego dnia wyruszyliœmy w kierunku pó³nocnym Niziny Mazowieckiej. Skierowaliœmy siê do P³ocka, przepiêknego miasta po³o¿onego na wiœlanej skarpie. Widok
od strony Wis³y jest zachwycaj¹cy. Przyjechaliœmy tam w poszukiwaniu œladów ¿ycia naszego patrona szko³y, W³adys³awa Broniewskiego. Ale okaza³o siê, ¿e to miasto skrywa
wiele jeszcze innych niespodzianek. Obejrzeliœmy tam katedrê, ratusz, na którego
wie¿y o godz. 12 stra¿nik odgrywa hejna³,
a za chwilê pojawia siê postaæ W³adys³awa
Hermana, który pasuje na rycerza Boles³awa Krzywoustego. Wreszcie okaza³o siê równie¿, ¿e w tutejszym klasztorze ¿y³a œw. Faustyna, która tu mia³a pierwsze objawienie.
Zachowana jest w niezmienionym stanie
piekarnia, w której pracowa³a. Oczywiœcie
obejrzeliœmy muzeum W³adys³awa Broniewskiego, jego pomnik, d¹b, pod którym tworzy³.
Wracaj¹c do Warszawy wst¹piliœmy na
¯oliborz do koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki,
miejsca gdzie pracowa³ i ¿y³ niezwyk³y cz³owiek, patriota ks. Jerzy Popie³uszko.
Wieczorem odby³ siê grill, na którym
œpiewaliœmy piosenki czêstowaliœmy siê kie³baskami podarowanymi nam przez Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej.
Nastêpnego, s³onecznego dnia wyjechaliœmy zwiedzaæ inne ciekawe miejscowoœci
na Mazowszu zwi¹zane z ¿yciem s³ynnych

¯elazowa Wola – miejsce urodzin Fryderyka Chopina.

Wnêtrza Zamku Królewskiego zachwyci³y uczniów z Zagorzyc.

U stóp pomnika Ma³ego powstañca.

Nad Wis³¹ w P³ocku.
Polaków. Do tego miejsca przywiod³y nas
dŸwiêki muzyki. Mowa oczywiœcie o ¯elazowej Woli. Tu w 1810 roku urodzi³ siê Fryderyk Chopin. Obecny dworek urz¹dzony
w atmosferze XIX-wiecznego dworku szlacheckiego to przebudowana oficyna istniej¹cego w czasach Chopina dworku hrabiów
Skarbków. Na tarasie wys³uchaliœmy utwo-

Fot. (5) E. Po³eæ
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rów kompozytora, a muzyka nios³a siê do
p³yn¹cej przez park rzeki Utraty.
Inny charakter ma barokowy pa³ac
w Nieborowie. Od 1774 a¿ do 1945 roku
stanowi³ on w³asnoœæ Radziwi³³ów. Tu szczególnie zachwyci³a nas klatka schodowa, której œciany i sufit zosta³y wy³o¿one 10 tys. b³êkitnych kafli holenderskich, a ka¿dy z nich
jest o niepowtarzalnym wzorze.
Nastêpnym etapem naszej podró¿y by³
Niepokalanów. Nazwa ta obejmuje koœció³
i klasztor Franciszkanów, za³o¿ony w 1927
roku przez œw. Maksymiliana Mariê Kolbego, który w sierpniu 1941 roku poniós³
œmieræ w Oœwiêcimiu. ¯ycie i dzia³alnoœæ
œwiêtego pokazuje wystawa muzealna. Zaiste niezwyk³y to ¿yciorys i niezwyk³a postaæ.
Ostatnim etapem naszej podró¿y by³a
£ódŸ. Zobaczyliœmy tylko wizytówkê miasta
– ulicê Piotrkowsk¹. £ódŸ, która uniknê³a
zburzenia w 1945 roku, jest jednym z naj-

W dniu 27 wrzeœnia 2007 roku piêtnastu uczniów klasy VI Szko³y Podstawowej
w Szkodnej oraz troje opiekunów: pani Urszula P³ocicka, Renata Opiela, Gra¿yna
Daniel by³o na wycieczce w Przemyœlu i Pra³kowcach .
Wyjazd zosta³ zorganizowany w ramach
„Programu wycieczek edukacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y do miejsc pamiêci narodowej- Podró¿e historyczno-kulturowe
w czasie i przestrzeni.” W miesi¹cu czerwcu
szko³a z³o¿y³a wniosek do konkursu w/w
programu og³oszonego przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty . Wniosek zosta³
zakwalifikowany do programu i otrzymaliœmy dofinansowanie wycieczki w kwocie 510
z³, dziêki czemu koszty wycieczki dla
uczniów by³y niewielkie i ca³a klasa mog³a
w niej uczestniczyæ .
Celem wycieczki by³o zapoznanie
uczniów z zabytkami kultury narodowej
miasta Przemyœla i Pra³kowic; podkreœlanie
postaw tolerancji i szacunku dla innych
narodów i kultur; kszta³towanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej; upowszechnienie wiedzy na temat
polskiej historii, kultury sztuki, a tak¿e walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu podkarpackiego.
Zgodnie z planem uczniowie poznali
zabytki Przemyœla, piêkno ziemi ojczystej,
zdobyli wiedzê na temat historii narodu
polskiego i regionu Podkarpacia. W ramach
programu „Spacerkiem po Przemyœlu” najpierw ze wzgórza Kopiec Tatarski podziwiali
panoramê Przemyœla, wys³uchali historii
wieków Przemyœla oraz zwiedzili ruiny fortu. W centrum Przemyœla spacerkiem po
Rynku ogl¹dnêli zabytkowe kamienice
z XVI-XVII wieku, Muzeum Dzwonów i Fajek, zobaczyli te¿ Zamek Królewski z XIV
wieku wzniesiony przez króla Kazimierza

wiêkszych zespo³ów architektury secesyjnej,
a znaczna jej czêœæ skupia siê w³aœnie na tej
ulicy, do dziœ pe³nej najelegantszych sklepów, lokali gastronomicznych, hoteli oraz
wa¿nych urzêdów. Tu tak¿e znajduj¹ siê
oryginalne pomniki najwybitniejszych
mieszkañców £odzi: Juliana Tuwima, Artura Rubinsteina i W³adys³awa Reymonta. Poniewa¿ £ódŸ jest du¿ym polskim oœrodkiem
kinematografii, ma te¿ aleje gwiazd – aktorów i re¿yserów. Wspólne zdjêcia uczestników na ³aweczce z Tuwimem i przy fortepianie z Rubinsteinem bêd¹ wspania³¹ pami¹tk¹ z naszej niezwykle ciekawej wycieczki.
Podsumowaniem wycieczki by³a lekcja
historii i geografii dla uczniów starszych
klas. Uczestnicy wycieczki podzielili siê wra¿eniami i wiadomoœciami zdobytymi podczas wyjazdu. Przygotowali te¿ recytacje
utworów W³adys³awa Broniewskiego i pio-

Wielkiego.
Uczniowie poznali równie¿ kulturê
i religiê mniejszoœci narodowych i etnicznych, uœwiadomiono ich o koniecznoœci
ochrony dziedzictwa kulturowego, identyfikacji z miejscem pochodzenia, dbania tradycje swego kraju, regionu i miejscowoœci.
W tym celu zwiedzili Archikatedrê Bizantyjsko-Ukraiñsk¹, Koœció³ i Klasztor Karmelitów z XVII wieku , Archikatedrê Rzymskokatolick¹ z XV-XVII wieku z póŸnobarokow¹ Dzwonnic¹ i Figur¹ Matki Boskiej Jackowej, gdzie skupili siê na modlitwie i kontemplacji. W Koœciele Franciszkanów
z XVIII wieku zobaczyli bogactwo rzeŸb i
fresków, a w Muzeum Archidiecezjalnym
mogli podziwiaæ rzeŸby, ikony, oryginalne
eksponaty z ró¿nych koœcio³ów (ornaty,
kapy, monstrancje) z przestrzeni dziejów,

senki o Warszawie i Mazowszu. Wykazali siê
nastêpnie du¿¹ wiedz¹ w konkursie dotycz¹cym zwiedzanych miejsc, obiektów i postaci, które tam ¿y³y.
Wycieczka po ziemi mazowieckiej dostarczy³a wszystkim uczestnikom niezapomnianych wra¿eñ, poszerzy³a wiadomoœci
z ró¿nych dziedzin wiedzy. Po raz kolejny
nasi uczniowie zobaczyli jak piêkna jest
nasza ojczyzna.
Na koniec pragniemy podziêkowaæ tym
wszystkim, dziêki którym program naszej
wycieczki by³ tak bogaty. S¹ to:
· „ZURBTRAK” Zagorzyce
· Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej
· Moto-Hurt w Ropczycach
· Biuro Poselskie PiS w Ropczycach
· Rada Rodziców SP w Zagorzycach Dolnych
· Caritas Parafii Zagorzyce Dolne
· GS Sêdziszów Ma³opolski.
Zyta Wiktor, Krystyna Taczuk

salê z pami¹tkami poœwiêcon¹ Janowi Paw³owi II, oraz poznali sylwetkê i dzia³alnoœæ
patrona Œw. Józefa Sebastiana Pelczara oraz
B³ogos³awionego Jana Balickiego. Nastêpnym etapem podró¿y by³y Pra³kowce.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Sanktuarium
Matki Boskiej Zbaraskiej, gdzie Ksi¹dz Proboszcz Parafii Pra³kowce przekaza³ im historiê Koœcio³a i Obrazu Matki Boskiej Zbaraskiej.
Uczniowie podczas wycieczki wykonali
mnóstwo zdjêæ, które wraz z opisami oraz
inne materia³y umieœcili na gazetce œciennej , dziêki czemu m³odsi koledzy i kole¿anki oraz rodzice mogli poznaæ wa¿ne dla
historii i kultury naszego narodu miejsca,
które mieli mo¿liwoœæ odwiedziæ i podziwiaæ
najstarsi uczniowie szko³y.
Moim zdaniem wycieczka by³a bardzo
udana. Mieliœmy okazjê nie tylko odpocz¹æ
od codziennych zajêæ, ale zobaczyæ na w³asne oczy jeden z najpiêkniejszych zak¹tków
naszego regionu.
Renata Opiela

Grupa wycieczkowa ze Szkodnej w Przemyœlu - w tle Koœció³ Reformatów.
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„Aby staæ siê lepszym,
nie musisz czekaæ na lepszy œwiat”

6 grudnia b.r. koordynator akcji pan
Wojciech Sala wraz z pedagog Nikodem¹
D¹bek, pani¹ Katarzyn¹ Szarek i reprezentantami uczniów udali siê do oœrodka, gdzie
wrêczono zgromadzone zabawki oczekuj¹cym dzieciom. By³o wiele radoœci i wzruszeñ.

Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3 im.
Jana Paw³a II wziê³y udzia³ w akcji „Pluszaki
uciesz¹ dzieciaki”. Przez ca³y listopad
uczniowie zbierali zabawki i maskotki pluszowe, które zosta³y przekazane do jednej
z najwiêkszych w naszym regionie katolickiej placówki opiekuñczo- wychowawczej w
£¹ce.
„Zawsze takie Rzeczypospolite bêd¹,
jakie ich m³odzie¿y chowanie.”

Tu¿ po jednym z najwiêkszych œwi¹t narodowych w poniedzia³ek 12 listopada
w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Paw³a II
w Sêdziszowie M³p. odby³ siê Szkolny Konkurs Patriotyczny pod has³em „Nie rzucim
ziemi, sk¹d nasz ród”. Turniej ten przybli¿a³ uczniom klas pi¹tych i szóstych zarówno dzieje ma³ej Ojczyzny (Sêdziszowa i okolic), jak i historiê narodu i pañstwa polskiego.
Najwa¿niejszym celem konkursu by³o
uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na tradycje narodowe, patriotyzm lokalny, dziedzictwo kulturowe i historyczne. W zmaganiach
konkursowych wziê³o udzia³ 12 uczniów.
Dzielni zawodnicy w szrankach konkursowych musieli sobie poradziæ z opowiadaniem miejscowych legend, odgadywaniem
s³awnych postaci historycznych, a tak¿e rozpoznawaniem znanych budowli województwa podkarpackiego oraz szkicowaniem

4 i 25 listopada br. w koœciele parafialnym w Zagorzycach Górnych odby³y siê
koncerty muzyki organowej i kameralnej pt.
„Listopadowe Wieczory Organowe”. S³uchaj¹cy mogli podziwiaæ mistrzowskie wykonanie utworów najwybitniejszych œwiatowych kompozytorów. Koncertowali laureaci
konkursów muzycznych krajowych i zagranicznych.
Organizuj¹c koncerty w listopadzie, ks.
proboszcz Kazimierz Marek, po³¹czy³ muzykê powa¿n¹ z modlitw¹ za zmar³ych. Czas
jesienny, to czas sprzyjaj¹cy zadumie, a muzyka powa¿na potrafi z wielk¹ si³¹ wzruszaæ
i wzbogacaæ œwiat prze¿yæ wewnêtrznych s³uchacza. Pomys³odawc¹ koncertów by³ orga-
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charakterystycznych herbów naszego regionu.
Uczestnicy konkursu musieli te¿ wykazaæ siê znajomoœci¹ i umiejêtnoœci¹ wykonania polskich pieœni patriotycznych przy
akompaniamencie pani dyrektor Moniki
Szarek. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Nikodemy D¹bek oceni³a
bardzo wysoko wiedzê i zdolnoœci uczniów.
W kategorii historycznej zwyciêstwo odniós³
Waldemar Stawiñski z klasy VI b przed Aleksandr¹ Kuc i Ann¹ Kazior z VI a. Patriotyzm
dzieci uwidacznia³ siê równie¿ w wykonaniu
przez nich tematycznych prac plastycznych
poœwiêconych Ziemi Sêdziszowskiej. W tej
dziedzinie I miejsce zajê³a Wiktoria Zima z
klasy Va za przedstawienie cmentarza

nista Piotr Rojek z Wroc³awia, maj¹cy swoje rodzinne korzenie w Zagorzycach. Warto dodaæ, ¿e pan Rojek w 2006 r. otrzyma³
nominacjê do nagrody polskiego przemys³u muzycznego „Fryderyk” w kategorii „Album Roku – Muzyka Solowa” za p³ytê „Wielkie toccaty organowe”. P³yta zosta³a nagrana w koœciele œw. Wawrzyñca w Wo³owie,
gdzie znajduj¹ siê jedyne w Polsce organy
wykonane przez Adama Horacego Caspariniego z 1716 r. Zagranie na organach legendarnego mistrza, jest marzeniem ka¿dego organisty. Te od wieków s³yn¹ce z piêknego dŸwiêku instrumenty zachowa³y siê
w Europie w œladowych iloœciach.
Pierwszy koncert odby³ siê 4 listopada,

Obdarowanie malucha pluszakiem pozwala mu choæ na chwilê zapomnieæ o bólu
i samotnoœci. U³atwia równie¿ prowadzenie
zajêæ wychowawczych. Dziêki maskotkom
najm³odsi szybciej reaguj¹ na pozytywne
bodŸce i lepiej siê rozwijaj¹. Z drugiej strony darczyñcy uwra¿liwiaj¹ siê na potrzeby
innych, rozwijaj¹ empatiê.
Nie jest to akcja jednorazowa tej placówki. Szko³a uczestniczy w rozmaitych akcjach
charytatywnych. Otacza trosk¹ potrzebuj¹cych. Pamiêta o starszych i samotnych. Sk³adamy serdeczne podziêkowania ca³emu œrodowisku szkolnemu – uczniom, ich rodzicom, nauczycielom.
Dziêkujemy za serce, za pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebuj¹.
SW
¿ydowskiego na tle refleksyjnych i sk³aniaj¹cych do zadumy jesiennych liœci, zaœ II
miejsce przypad³o Dominice Sado z Vb za
interesuj¹c¹ wizjê œredniowiecznego grodu.
Pozosta³e dzieci uczestnicz¹ce w konkursie
zosta³y wyró¿nione. Nagrody wrêcza³ Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, który ufundowa³ wiêkszoœæ nagród rzeczowych
w postaci piêknych albumów i ksi¹¿ek historycznych. Podziêkowania tak¿e nale¿¹ siê
Przedsiêbiorstwu Veolia Podkarpacie Sp.
z o.o. za upominki i gad¿ety na rzecz konkursu. Pomys³odawc¹ i organizatorem konkursu by³ nauczyciel historii pan Wojciech
Sala. Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach.
SW

a wykonawcami byli muzycy z Katowic: pan
Witold Zaborny (organy) i pani Ma³gorzata Komorowska (flet). W swoim programie
przedstawili m.in. utwory J. S. Bacha, D. Buxtehudea, J. P. Sweelincka, G. Faurea,
L. Boccheriniego i A. Blumera. Oryginalne dŸwiêki organów i subtelne tony fletu,
dostarcza³y s³uchaj¹cym wielu estetycznych
wra¿eñ. Publicznoœæ wyrazi³a swoj¹ wdziêcznoœæ artystom kwiatami i gor¹cymi oklaskami. Kolejny artystyczny wystêp mia³ miejsce
25 listopada. W piêknie udekorowanym
kwiatami wnêtrzu zagorzyckiej œwi¹tyni,
muzycznych wzruszeñ dostarczali s³uchaj¹cym artyœci z Wroc³awia: pan Marek Stawicki (organy) i pani El¿bieta Dawidowicz
(skrzypce). Wykonali oni utwory kompozytorów barokowych i romantycznych: J. S.
Bacha, E. Ysayea i M. Regera. Szczególne
s³uchowe wra¿enia wywo³a³o po³¹czenie
dŸwiêków organów i skrzypiec w utworze
T. A. Vitalego – Chaconne g-moll. Wieczor-
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ne koncerty prowadzi³a pani Alina Jukna z
Dêbicy. Wœród goœci, obecni byli tak¿e burmistrzowie: Ropczyc Boles³aw Bujak i Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ oraz dyrektor M-GOK Kazimierz Popielarz.
Swoj¹ pozytywn¹ opiniê o jesiennych
koncertach, wyrazi³ Pan Burmistrz Kazimierz Kie³b: Uwa¿am, ¿e by³a to ciekawa inicjatywa ks. proboszcza. Nie do wszystkich to trafi, bo i nie do wszystkich powinno to trafiæ tzn.
trafi do tych, którzy takiej muzyki chc¹ s³uchaæ.
Owszem ludzie ogl¹daj¹ w telewizji, czy s³uchaj¹
w radiu muzyki lekkiej, ³atwej, przyjemnej, czyli
rozrywkowej, natomiast z takim czymœ zetknêli siê
po raz pierwszy. By³em na trzech koncertach w
Zagorzycach Górnych i uwa¿am, ¿e frekwencja
by³a bardzo du¿a. Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e
takie listopadowe spotkania z muzyk¹ powa¿n¹,
organizowane by³y pierwszy raz w historii parafii Zagorzyce. Ostatni koncert wywar³ na mnie
du¿e wra¿enie, tym, którzy przyszli do koœcio³a
myœlê, ¿e w wiêkszoœci równie¿ siê podoba³o. Powoli pewnie znajdzie siê grupa melomanów zagorzyckich, a potem mo¿e do³¹cz¹ melomani z ca³ej
gminy. Pan burmistrz zadeklarowa³ pomoc
organizacyjn¹ dla tego nowatorskiego
przedsiêwziêcia ks. proboszcza w przysz³ym
roku.
Podsumowuj¹c jesienne artystyczne wystêpy, ks. proboszcz Kazimierz Marek, podziêkowa³ wykonawcom, publicznoœci i
sponsorom: burmistrzowi Boles³awowi Bujakowi i burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi, który nie po raz pierwszy okaza³ swoj¹
pomoc dla zagorzyckiej parafii.
Osoby, które nie mia³y mo¿liwoœci
uczestniczenia w tych artystycznych wydarzeniach na ¿ywo, mog¹ je obejrzeæ i wys³uchaæ w TV Miejskiej Sêdziszów i Katolickim
Radiu „Via” oraz na ich stronach internetowych.
Mieszkañcy bardzo pozytywnie wypowiadali siê na temat listopadowych muzycznych
wydarzeñ. Czêœæ z nich przysz³a, poniewa¿
tak¹ muzyk¹ siê interesuje, a czêœæ ze zwy-

k³ej ciekawoœci. Niektórzy ze s³uchaczy, po
raz pierwszy uczestniczyli w koncercie muzyki powa¿nej na ¿ywo i wyra¿ali zdziwienie
tym, ¿e organy w koœciele parafialnym nadaj¹ siê do tego rodzaju przedsiêwziêæ. Koncerty spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem pomimo, i¿ muzyka organowa nie jest
³atwa w odbiorze, wymaga bowiem od s³uchaczy skupienia i zaanga¿owania. Wszyscy
obecni na koncertach mogli przekonaæ siê
o potêdze i piêknie muzyki klasycznej, a
wra¿enia artystyczne pozostan¹ w pamiêci
na d³ugo.
Barbara Traciak

Rozmowa z artystami
Barbara Traciak: Czy koœció³ w Zagorzycach ma odpowiedni¹ akustykê do grania
muzyki klasycznej, jak Pañstwo to oceniaj¹?
Marek Stawicki: Akustyka jest dobra, pog³os jest w sam raz. Organy s¹ bardzo dobrze zrobione, klawiatura dzia³a precyzyjnie, g³osy równie¿ bardzo dobrze stroj¹
miêdzy sob¹, tak ¿e jak najbardziej mo¿na
robiæ takie koncerty. Organy nie s¹ du¿e,
tylko jeden manua³, ale ja mia³em w programie utwór Maksa Regera, póŸnoromantycznego kompozytora, który oprócz pisania utworów symfonicznych, napisa³ te¿ kilka mniejszych utworów, kameralnych i ja
wykona³em Toccatê a-moll z op.80.
B.T.: Z jakimi instrumentami mo¿na
³¹czyæ organy?
M.S.: Organy mo¿na ³¹czyæ niemal ze
wszystkimi instrumentami: fletem, skrzypcami, altówk¹, saksofonem, a tak¿e z wokalem.
B.T.: Czy z czasem nie wyczerpie siê repertuar?
M.S.: Nie ma takiej mo¿liwoœci. Ca³y czas
powstaj¹ nowe utwory, wspó³czesne, poza
tym jest du¿o muzyki dawnej, mniej znanej, bo artyœci na koncertach graj¹ utwory,
które ludzie dobrze znaj¹. Jest mnóstwo
mniej znanych kompozytorów i takie kon-

Tegoroczna nietypowa aura
nie zmyli³a Œw. Miko³aja. Mimo
braku bia³ego puchu punktualnie o godzinie 900 – 5 grudnia,
przyby³ do Publicznego Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie. Jego
g³oœne wo³anie: „czy s¹ tu grzeczne
dzieci?”- zelektryzowa³o maluchów. Po
chwili by³o ju¿ g³oœno i weso³o.
Miko³aj rozmawia³ z dzieæmi, wys³uchiwa³ wierszy i piosenek poszczególnych grup, cierpliwie znosi³ swobodne
interpretacje dzieci. Nastêpnie uda³ siê do poszczególnych grup, zaczynaj¹c od najm³odszych i rozdawa³ prezenty. Wszystkie dzieci by³y tak szczêœliwe, ¿e nawet nie
zauwa¿y³y, ¿e zawartoœæ paczek ró¿ni siê od tego co zamawia³y w licznych listach- rysunkach kierowanych do
Miko³aja ju¿ od po³owy listopada.
W pe³nieniu mi³ego obowi¹zku obdarowywania dzieci prezentami dzielnie wspomagali pomocnicy Œw. Miko³aja: Anio³ek oraz œpiewaj¹ca „Œwita”. Dwugodzinna zabawa z Miko³ajem minê³a jak jedna chwilka. Odchodz¹cego staruszka ¿egna³y uœmiechniête buzie, które dziêkowa³y i gor¹co prosi³y, aby Miko³aj wróci³ tu za rok.

certy trzeba robiæ po to, by odkrywaæ nowe
rzeczy. Na pewno na kilkanaœcie lat starczy
repertuaru, a potem zawsze mo¿na coœ powtórzyæ.
B.T.: W ka¿dym regionie znajdzie siê
grupa s³uchaczy muzyki powa¿nej, tak¿e
tutaj. Jak Pañstwo s¹dz¹, czy ta grupa jest
du¿a, czy ma³a?
El¿bieta Dawidowicz: Wydaje mi siê, ¿e
jest du¿a, bo ludzie lubi¹ s³uchaæ muzyki
powa¿nej tylko nie zawsze maj¹ mo¿liwoœci. Jeœli mog¹ przyjœæ na koncert za darmo,
tak jak do koœcio³a, to chêtnie przychodz¹.
A jeœli na koncert do filharmonii chcia³aby
pójœæ 5-cio osobowa rodzina, to bêdzie ju¿
spory wydatek.
B.T.: Czy odczuwaj¹ Pañstwo jak¹œ ró¿nicê miêdzy koncertowaniem w du¿ych
miastach
i ma³ych miejscowoœciach?
Czy nie ma to ¿adnego znaczenia?
M.S.: Wszystko zale¿y od s³uchaczy, od
ich reakcji. Czasem jest tak, ¿e w bardzo du¿ym mieœcie na niedzielny koncert przyjdzie
20 osób. A ostatnio zdarzy³o siê, ¿e w bardzo ma³ej miejscowoœci przysz³o tak du¿o
osób, ¿e brak³o miejsc siedz¹cych. Wiem,
¿e na koncercie 4 listopada by³o du¿o osób,
choæ to pierwszy koncert z listopadowej serii i gdyby t¹ tradycjê festiwali utrzymaæ, to
co roku bêdzie coraz wiêcej s³uchaczy. To
nie zale¿y od wielkoœci miejscowoœci, ale te¿
od tradycji, od dobrego poinformowania.
B.T.: Dziêkuje za rozmowê.

Ks. Kazimierz Marek z muzykami: El¿biet¹ Dawidowicz i
Markiem Stawickim

Œw. Miko³aj z dzieæmi z Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.
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9. listopada 2007r. w sêdziszowskim Przedszkolu nr 2 – dzieñ jakby inny. Coraz bli¿ej do
Œwiêta Niepodleg³oœci. Z okazji 89. rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê przedszkolaki grup I-VI wys³uchuj¹ prelekcji.
Na podwórko wje¿d¿a opancerzony
i uzbrojony Honker. Na wie¿yczce ¿o³nierz
w pe³nym uzbrojeniu. Niesamowite wra¿enie.
Pocz¹tkowe zaskoczenie, onieœmielenie mija.
Pojawia siê wiêcej naszych ¿o³nierzy, zaczynaj¹
siê nieœmia³e pytania rozmowy.
Nasze dzieciaki witaj¹ siê z ¿o³nierzami
1 Batalionu Strzelców Podhalañskich stacjonu-

Polski ¿o³nierz z irack¹ dziewczynk¹. Rys. Ania lat 6.

6 grudnia – dok³adnie w œwiêto Miko³aja
o godzinie 900, starszaki z Przedszkola nr
2 w Sêdziszowie M³p. wybra³y siê na wycieczkê
do Mielca. Dzieci zosta³y zaproszone do zwiedzania firmy P.F „COBI”- produkuj¹cej klocki i zabawki z plastiku.
Z zaciekawieniem ogl¹da³y jak przebiega
proces produkcji klocków i z jakich materia³ów s¹ one wytwarzane. Najwiêksz¹ uwagê dzieci przyci¹gn¹³ moment „wyskakuj¹cych” go-

j¹cych w Rzeszowie. Po pierwszej nieœmia³oœci
nie ma ju¿ œladu Z ogromnym podziwem dzieci patrz¹ na umundurowanych zaproszonych
¿o³nierzy, na góralski kapelusz i peleryny. Starszy plutonowy Charchut przedstawia dzieciom
historiê powstania jednostki, która siêga roku
1918, a tak¿e ciekawostki zwi¹zane z otrzymaniem sztandaru przez jednostkê. Nie ma ziewania, dzieciêce buzie jeœli s¹ otwarte to tylko z
zachwytu.... pytania, pytania.
¯o³nierze przechodz¹ w swoich opowieœciach do dnia dzisiejszego. Opowiadaj¹
o uczestnictwie ¿o³nierzy 1 Batalionu Strzelców
Podhalañskich na misji w Iraku. Mówi¹ m.in.
o prowadzeniu dzia³añ operacyjnych,
w tym patrolowaniu i konwojowaniu. Wspominaj¹ o wa¿nej roli jak¹ odgrywa równie¿ pomoc
humanitarna niesiona przez ¿o³nierzy mieszkañcom Iraku i nie tylko.
Ch³opcy nie mog¹ ju¿ usiedzieæ, chc¹
ogl¹daæ, dotykaæ broni. Nasi ¿o³nierze nie
daj¹ siê prosiæ, prezentuj¹, jak nale¿y j¹
rozk³adaæ i sk³adaæ. Nie zapominaj¹ o najwa¿niejszym. Wpajaj¹ dzieciom, ¿e to nie
zabawki, ¿e trzeba za wszelka cenê unikaæ jej u¿ywania.
Na koniec fina³! Przeja¿d¿ka samo-

DRODZY ¯O£NIERZE
Przesy³amy Wam kartki i ¿yczenia ¿eby przypomnieæ
Wam o Waszej Rodzinie, ¿yczymy Wam zdrowia, prezentów na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i choinki.
Dziêkujemy, ¿e bierzecie udzia³
w takiej trudnej Misji.
Têsknimy za Wami i chcemy
¿ebyœcie byli bezpieczni i szybko wrócili do domu.
Wszyscy Was kochamy i o Was
pamiêtamy!!!
Maria Setera

towych elementów.
Na koniec ka¿de dziecko otrzyma³o ciekawy upominek od firmy. O godz. 1200 zadowolone dzieci przyby³y do
przedszkola, gdzie czeka³ na nich
gor¹cy obiad. Wycieczka by³a udana tym bardziej, ¿e dzieci mia³y
darmowy przejazd autokarem
dziêki uprzejmoœci Burmistrza Sêdziszowa.
Marta Skiba

Akcjê ,,Choinki Jedynki” zorganizowa³o Polskie
Radio oraz Fundacja Anny
Dymnej ,,Mimo wszystko”.
Prace fina³owe zostan¹ wystawione na licytacjê, a ca³kowita kwota pochodz¹ca z
licytacji przeznaczona bêdzie na budowê oœrodka dla 200 niepe³nosprawnych osób w Radwanowicach ko³o Krakowa.
Tematem prac plastycznych by³y choinkowe marzenia. Jury
konkursu nagrodzi³o 32. i wyró¿ni³o 40. prac. Wœród wyró¿nionych znalaz³a siê malowana na szkle praca autorstwa Klaudii Lewkowicz (l.10) z Sêdziszowa Ma³opolskiego. Gratulujemy!
Ma³gorzata Worek
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chodem wojskowym, pami¹tkowe zdjêcia,
uœmiechniête buzie dzieci wygl¹daj¹ce z kabiny samochodu. Dzieci nie chc¹ byæ d³u¿ne.
Chc¹c podziêkowaæ za przybycie, wrêczaj¹ ¿o³nierzom przygotowane przez siebie laurki a
same otrzymuj¹ znaczki przedstawiaj¹ce szarotkê – symbol ¿o³nierza podhalañskiego i kolorowe foldery. Koñczy siê wizyta. Na d³ugo zapadnie w pamiêci dzieci.
Mija kilka dni. Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia dzieci przygotowa³y kartki œwi¹teczne,
które przekaza³y ¿o³nierzom 1 Batalionu strzelców Podhalañskich, bêd¹cym na misji w Iraku.
Przekaza³y im te¿ swoje myœli...

Po raz kolejny, ju¿ XVII, szkolne ko³o turystyczne „Wagabunda” dzia³aj¹ce przy gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej organizuje imprezê, która cieczy siê nies³abn¹cym powodzeniem od lat....
w³aœnie siedemnastu. Jest to XVII CzarZiMnO 2008 czyli Czarnieñskie Zimowe Marsze na Orientacjê. W tej edycji zawodów uda³o siê
nam pozyskaæ wielu sponsorów, a co za tym idzie – bêd¹ tak¿e
ciekawe nagrody.
Patronatem honorowym nasz¹ imprezê obj¹³ podkarpacki kurator oœwiaty. W zmaganiach uczestniczyæ bêd¹ uczniowie wszystkich typów szkó³ a tak¿e osoby doros³e. W ci¹gu trzech dni (14-1516 stycznia 2008) zawodnicy pokonaj¹ 4 etapy w okolicznych lasach, bêd¹ uczestniczyæ w etapie biegowym, bawiæ siê w grê zwinnoœciowo – orientacyjn¹ „InOMrówkê” oraz braæ udzia³ w konkursie ekologicznym.
Aleksander Czy¿

Regulamin XVII CzarZiMnO 2008
na stronie 23.
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nie do rundy rewan¿owej.
Jak¹ w takim razie ma pan
wizjê gry Lechii wiosn¹?
Trzeba sobie odpowiedzieæ
na pytanie: czym Lechia chce
zdobywaæ punkty w rundzie wiosennej. Potencja³ pi³karski jest
na okreœlonym poziomie, s¹ to
ch³opcy ambitni, którzy chc¹ coœ
osi¹gn¹æ. Awansowali do IV ligi,
w minionym sezonie utrzymali
siê w niej, wiêc potrafi¹ graæ
w pi³kê. Na pewno trzeba popracowaæ nad przygotowaniem motorycznym, bo walk¹ i zaanga¿owaniem mo¿na wywalczyæ wiele punktów.
Przyjdzie te¿ czas na naukê gry w pewnych systemach, czy najczêœciej spotykanym 4-4-2, czy
w innych, które w razie koniecznoœci mog³yby
zostaæ u¿yte. Czeka nas kompleksowa praca nad
wszystkim: taktyk¹ i motoryk¹, trzeba te¿ wp³yn¹æ na mentalnoœæ zawodników. Te nasze grudniowe spotkania maj¹ w³aœnie spowodowaæ by
zapomnieli o pora¿kach i odbudowali siê psychicznie, byœmy mogli siê poznaæ, przyzwyczaiæ do siebie i abyœmy w styczniu mogli ruszyæ
do pracy pe³n¹ par¹.
Ma pan jakiœ trenerski wzorzec? Jose Mourinho, Rafael Benitez, a mo¿e ktoœ inny?
Nigdy nie zastanawia³em nad tym, ale patrz¹c z perspektywy wielu lat, myœlê, ¿e zawsze
warto braæ przyk³ad z trenera Kazimierza Górskiego, który potrafi³ w paru krótkich s³owach
przekazaæ wiele pi³karskiej m¹droœci. Wspó³czesnych trenerów obserwujê, podziwiam, ale nie
traktowa³bym tego jako wzorzec.
Gdzie w przysz³oœci chcia³by trafiæ Adam
Domaradzki?
Chcia³bym zawsze byæ tam, gdzie s¹ ludzie
przyjaŸni dla pi³ki, niekoniecznie na jakimœ wielkim poziomie. Uwa¿am, ¿e pi³kê no¿n¹ tworz¹
ludzie: pi³karze, trenerzy, dzia³acze a nie I czy
II liga. Tak by³o m.in. w G³ogowie, gdzie pracowa³em po rezygnacji z funkcji trenera Stali Rzeszów. Trafi³em rzeczywiœcie na fajnych ludzi, fajnych zawodników i praca na tym poziomie te¿
przynosi³a mi wielkie zadowolenie. Ka¿dy z trenerów z pewnoœci¹ chcia³by pracowaæ na jak

najwy¿szym poziomie, ale ja nie patrzê tak daleko w przysz³oœæ.
Trenowa³ Pan kilka klubów z naszego regionu: wspomniane ju¿ Stal Rzeszów, G³ogoviê, a tak¿e Izolatora Boguchwa³a, Czarnych
Czudec, m³odzie¿ Stali Rzeszów,
teraz Lechia – jak Pan s¹dzi, dlaczego ¿adnemu klubowi st¹d nie
udaje siê od lat wybiæ ponad III
ligê?
Myœlê, ¿e problem, tkwi w komercjalizacji pi³ki no¿nej. W dzisiejszych czasach wszystko opiera
siê na dobrej organizacji i finansach. Nasz region niestety nie nale¿y do najbogatszych i ma to
wp³yw tak¿e na wyniki naszych dru¿yn. Jest wielu utalentowanych zawodników, którzy graj¹ w ró¿nych
klubach w kraju, s¹ dobrzy trenerzy, jak choæby
Janusz Bia³ek czy W³odzimierz G¹sior, pracuj¹cy w klubach ekstraklasy, ale z powodów g³ównie finansowych nie przek³ada siê to na wyniki
klubów. Brakuje u nas ludzi, którzy gotowi byliby zainwestowaæ pieni¹dze w dru¿ynê pi³karsk¹,
sprowadzili tu klasowych zawodników, lub dali
mo¿liwoœæ rozwoju miejscowym, utalentowanym pi³karzom. O tym ¿e jest to mo¿liwe niech
œwiadczy przyk³ad ¿u¿lowców Marmy Rzeszów
– jest sponsor, dobra organizacja i s¹ wyniki.
Polska reprezentacja awansowa³a po raz
pierwszy w historii do fina³ów Mistrzostw Europy – jaki wynik naszej dru¿yny zadowoli³by
Pana?
Moim marzeniem jest, aby Polska znalaz³a
siê w pierwszej czwórce mistrzostw.
Staæ na to naszych pi³karzy?
Turnieje rz¹dz¹ siê w³asnymi prawami. Przy
odpowiednim przygotowaniu jest to mo¿liwe.
Oczywiœcie najpierw trzeba wyjœæ z grupy. Podstaw¹ jest posiadanie wyrównanej kadry, aby ten
zawodnik, który wchodzi z ³awki rezerwowych,
czy z dalszego zaplecza nie by³ gorszy o tego,
który schodzi z boiska.
A wracaj¹c na sêdziszowskie podwórko:
myœla³ Pan ju¿ o wzmocnieniu kadry Lechii
w rundzie wiosennej?
Na pewno uzupe³nienie sk³adu zespo³u jest
niezbêdne. Myœlimy o tym, ale na nazwiska jest
jeszcze zdecydowanie za wczeœnie.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesu w pracy z pi³karzami Lechii.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

³u jest coraz lepsza, jednak ch³opcom brakuje jeszcze ogrania i doskona³oœci w technice siatkarskiego rzemios³a, gdy¿ za krótko trenuj¹ tê dyscyplinê sportu. Po pierwszych dwóch meczach z czo³owymi dru¿ynami, z Rzeszowa, w których zespó³
walczy³ i zostawi³ sporo serca na parkiecie, przytrafi³y siê nam a¿ cztery kontuzje czo³owych zawodników, w tym Przemka Cyrulika i libero Micha³a Pawlikowskiego. Szczególnie ¿al mi pora¿ki ze Stal¹ Mielec, z któr¹ wygrywaliœmy ju¿ 2-0
w setach, by ostatecznie przegraæ 2-3 i przegranej, równie¿ u siebie, z MOS-em Lubaczów 1-3.

W ch³opakach drzemi¹ spore mo¿liwoœci: potrafi¹ walczyæ, jak równy z równym, ale koñcówki
setów, w wielu wyrównanych momentach, nale¿a³y jeszcze do przeciwników. Zabrak³o koncentracji i umiejêtnoœci wygrywania w koñcówkach
setów. Gra zespo³u, mimo i¿ coraz lepsza, nie przynosi jeszcze spodziewanych efektów w postaci wiêkszej liczby wygranych meczów, jednak wierzê, i¿
staæ dru¿ynê na pokazanie siê z jak najlepszej
strony w II rundzie i odniesienie, przynajmniej
kilku, wartoœciowych zwyciêstw.
¯yczymy ambitnej dru¿ynie Têczy i jej
trenerowi sukcesów i zwyciêstw w nadchodz¹cym, 2008 roku.
M. Kazior

Rozmowa z trenerem Lechii
Sêdziszów M³p. Adamem Domaradzkim
Panie trenerze, zacznê nasz¹ rozmowê nieco przewrotnie: ogl¹da³ Pan kilka meczów dru¿yny Lechii w rundzie jesiennej i mimo to zosta³ Pan jej trenerem?
Rzeczywiœcie, ogl¹da³em zespó³ Lechii
w trzech meczach: z Galicj¹ Cisna, Kolbuszowiank¹ i Stal¹ Sanok. Niestety wszystkie z nich
by³y przegrane (odpowiednio 2:5, 0:3, 0:7 –
przyp. BC). Po meczu z Kolbuszowiank¹ z pewnoœci¹ pozosta³ w dru¿ynie Lechii pewien niedosyt, gdy¿ w mojej ocenie by³ on dosyæ wyrównany. Mecz z Galicj¹ dosyæ dziwny – prosto stracone bramki zdecydowa³y o pora¿ce, a mecz
w Sanoku chyba nie wymaga komentarza. Pi³karze Lechii ustêpowali dru¿ynie z Sanoka pod
ka¿dym wzglêdem. Myœlê, ¿e pi³karze Lechii ju¿
przed tym meczem zakoñczyli rundê jesienn¹.
Zdecydowa³em siê na pracê w tej dru¿ynie, bo
jednak pewien potencja³ w niej jest. Mecze
z Kolbuszow¹ czy z Galicj¹ w wielu momentach
mog³y siê podobaæ, co – przy dobrym przygotowaniu taktyczno-technicznym i motorycznym
– mo¿e dobrze rokowaæ na przysz³oœæ. Chocia¿
muszê przyznaæ, ¿e mecz z Sanokiem spowodowa³, ¿e popatrzy³em na tê dru¿ynê doœæ trzeŸwo.
Jak oceni³by Pan mo¿liwoœci sêdziszowian
z perspektywy tabeli czwartej ligi? Dziœ jest to
dru¿yna w ogonie tabeli, jednak to jedyna dru¿yna, która ogra³a lidera na jego boisku.
S³ysza³em o tym meczu – niestety nie by³em na nim. Myœlê, ¿e œrodek tabeli, to jest miejsce na miarê mo¿liwoœci tego zespo³u. S¹ dru¿yny z czo³ówki, jak Stal Sanok, Siarka czy Izolator, których potencja³ jest wiêkszy ni¿ u nas, ale
myœlê, ¿e miejsce w œrodku tabeli to wynik, który by nas zadowoli³.
Jak Pan myœli, gdzie tkwi przyczyna nieudanej rundy jesiennej sêdziszowian? Pocz¹tek by³
udany, a póŸniej coœ siê za³ama³o.
Gdybym próbowa³ dokonaæ takiej oceny,
ocenia³bym pracê moich poprzedników, a nie
chcê tego robiæ. Przychodzê tutaj od rundy wiosennej i chcia³bym poprowadziæ dru¿ynê na
swój sposób. Nie chcê mówiæ, czy by³a to kwestia taktyki, czy motoryki. O tej rundzie trzeba
po prostu zapomnieæ i przygotowaæ siê solid-

Zakoñczy³a siê pierwsza runda rozgrywek siatkarskiej III ligi mê¿czyzn. Po 11.
kolejkach Têcza Sêdziszów M³p. zajmuje
11., przedostatnie miejsce w tabeli, z dorobkiem 4. pkt., wyprzedzaj¹c San Lesko,
który legitymuje siê zerowym kontem punktowym.
„Wci¹¿ borykamy siê z problemami kadrowymi” – podsumowuje tê czêœæ sezonu graj¹cy trener Marcin Bukiewicz. Przed sezonem
odeszli od nas: Mateusz Skwirut, Karol Z¹bczyk
i Mateusz Czapka. Gra naszego m³odego zespo-
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Podsumowanie pi³karskiej
jesieni 2007
W rozgrywkach pi³karskich z naszej
gminy uczestniczy³o 11. zespo³ów: 7. seniorskich i 4. m³odzie¿owe.

IV liga
W IV lidze podkarpackiej ju¿ drugi sezon wystêpuj¹ sêdziszowscy pi³karze. S³aba
postawa na boisku da³a w koñcowej tabeli
17. miejsce z 14. punktami (4 zwyciêstwa –
2 remisy – 11 pora¿ek). Bramki dla Lechii
zdobyli: Bart³omiej Bogacz – 5, Marek Szeliga, Marek Klamut – 3, Wojciech Duduœ –
2, £ukasz Doroba, Tomasz Nowak, Pawe³
Idzik, Tomasz Magdoñ – 1. ponadto w dru¿ynie wystêpowali: w bramce – Wojciech
Kyciñski i Karol Dar³ak; w polu: Piotr B¹kowski, Pawe³ Babicz, Micha³ Fito³, Pawe³
Omiotek, Konrad Ciepiela, Bogdan Iwañski, Marcin Majcher, £ukasz Przybek, Kamil Ku³ak, Jakub Drozd, Krzysztof Morawski, Jan Pazdan, Tomasz Rogó¿, Roman
Przydzia³.
Dru¿yna uczestniczy³a w rozgrywkach
Pucharu Polski:
Czekaj Ropczyce – Lechia 2:3 (2:1)
(Morawski – 2, Duduœ)
Grodziszczanka – Lechia 2:1 (0:0, 1:1)
(Nowak)
Przygotowania do rundy wiosennej poprowadzi nowy trener Adam Domaradzki,
który zast¹pi³ Edwarda Srokê.
Tomasz Toton

Klasa A
P³omieñ Zagorzyce
Jedyny zespó³ z gminy Sêdziszów M³p.
wystêpuj¹cy w rzeszowskiej klasie A spisuje
siê dobrze. Zajmuje 4. miejsce w tabeli. W
12. meczach zdoby³ 23. punkty, odnosz¹c
7. zwyciêstw, 2. remisy i 3. pora¿ki. Zdoby³
25. bramek, straci³ 18. P³omieniowi do rozegrania pozosta³ zaleg³y mecz ze Stal¹ II
Rzeszów, który prze³o¿ono na wiosnê.
Bramki zdobyli: 4 – Piotr Zatorski i Bart³omiej Kozek, 3 – Szymon Ocha³, 2 – Pawe³
Zatorski, Zbigniew Miœ, Grzegorz Róg, Piotr
Miœ, 1 – Pawe³ Miœ, Wies³aw Malski, Wies³aw
Fabianowicz, Wojciech Toton.
Wszystkie 12. spotkañ rozegrali: Bartosz
Pondo, Zbigniew Miœ, Krzysztof Dar³ak.

Klasa B (dêbicka)
W klasie B dêbickiej gra³o 276 zawodników, najwiêcej w B³êkitnych II – 32., naj-
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mniej w Huraganie Przedbórz – 17. rozegrano 66. zawodów, 40. zakoñczy³o siê zwyciêstwem gospodarzy, by³o 7. remisów, 19.
razy zwyciê¿ali goœcie. Ogó³em strzelono
271 bramek, co daje œredni¹ 4,11 na jedno
spotkanie. Najlepszy atak mieli B³êkitni II
Ropczyce – 51. goli, najlepsz¹ obronê –
Sokó³ Krzywa – 10. bramek straconych. Sêdziowie pokazali 15. czerwonych kartek, w
tym 8. za dwie ¿ó³te oraz 180 ¿ó³tych.
Sokó³ Krzywa
Dru¿yna Soko³a z Krzywej zajmuje drugie miejsce w tabeli, maj¹c tak¹ sam¹ liczbê
punktów – 25. – jak lideruj¹ca Victoria
Ocieka. W bezpoœrednim meczu Victoria
pokona³a Soko³a w Ociece (2:1), co daje
jej pozycjê lidera. Soko³y z Krzywej zanotowali 8. zwyciêstw, 1. remis i 2. pora¿ki. Zdobyli 33 bramki, stracili 10. Na pozycjê wicelidera zapracowa³o w ró¿nym stopniu 21.
zawodników. Wszystkie spotkania rozegrali: Zenon Rusin, £ukasz Chudyba, Rafa³
Stec, Mateusz Patro, Grzegorz Feret.
Bramki zdobyli: 14 – Mateusz Patro, 7
– Grzegorz Feret, 3 – Bart³omiej Filipek, 2
– Wojciech Filipek, 1 – Andrzej Cyzio, Wojciech Skwirut, Rafa³ Stec, Tomasz Œmia³owski, Krzysztof Wojton, 2 – samobójcze.
K³os Kawêczyn
Zespó³ z Kawêczyna na pó³metku zajmuje 7. miejsce. Na swoim koncie zanotowa³: 4. zwyciêstwa, 3. remisy i 4. pora¿ki, co
da³o 15. punktów i stosunek bramek 16-17.
Na pozycjê w tabeli zapracowa³o 21. zawodników. Wszystkie mecze rozegrali: Micha³
Pietkiewicz, Krzysztof Tylutki, Grzegorz
Barnadzki, Kamil Borek, Marcin Pietkiewicz, Wojciech Pietkiewicz, £ukasz Borek.
Bramki zdobyli: 7. – Z. Filipek, 3 – Wojciech Pietkiewicz, 2 – Edward Tylutki, Grzegorz Barnadzki, 1 – Andrzej Bezak, £ukasz
Borek.
Borkovia Borek Wielki
Dru¿yna Borkovia, wystêpuj¹c drugi
sezon w klasie B, na pó³metku zajmuje 8.
pozycjê. W trakcie sezonu zdoby³a 13. punktów odnosz¹c 4. zwyciêstwa, 1. remis i notuj¹c 6. pora¿ek. Bramki: 17-31. W rundzie
jesiennej gra³o 22. zawodników. Wszystkie
mecze rozegrali: Grzegorz £agowski,
£ukasz Sado, Bart³omiej Wiktor. Bramki
zdobyli: 5 – Jakub Stachnik, 2 – Andrzej
Bielak, Marcin Krypel, 1 – Micha³ Bielak,
Dariusz Ciepiela, £ukasz Pyrc, Marcin Sado,
Dawid Stachnik, Grzegorz Wolak.
Korona Góra Ropczycka
Zespó³ zaj¹³ na pó³metku 9. miejsce. Na
tê pozycjê z³o¿y³o siê zdobycie 10. punktów
za 3. zwyciêstwa, 1. remis i 7. pora¿ek. Bramki 13-25. W dru¿ynie na jesieni wystêpowa³o 27. zawodników. Wszystkie zawody rozegrali: Zbigniew Wójcik, Krzysztof Kuras oraz
Zbigniew Ogrodnik. Bramki zdobyli: 6 –
Mateusz Magdoñ, 2 – Piotr D³ugosz, 1 –
Mateusz Kwarta, Dariusz Pipa³a, Piotr Stec,

Karol Szajnowski, Dariusz Zieliñski.

Klasa B (rzeszowska)
Plon Klêczany
Jedyny zespó³ z gminy Sêdziszów M³p.
graj¹cy w klasie B rzeszowskiej, zaj¹³ 10.
miejsce. Plon zdoby³ 14. punktów, zwyciê¿y³ 4. razy, 2. razy zremisowa³ i 7. razy przegra³. Bramki: 34-32. Dru¿yna prowadzona
przez Paw³a Kocura gra³a nierówno, st¹d
takie miejsce w tabeli. Bramki zdobyli: 13.
– D³ugosz, 7. – Patro, 3. – Filipek, 2. – Pypeæ, K. Drozd, 1. – Mita, M. Drozd, 2 – samobójcze, 3. za vo z Rudniank¹.

Futbol m³odzie¿owy
Klasa okrêgowa juniorów starszych gr.
II Rzeszów
Dru¿yny strzeli³y 158. bramek, co daje

œredni¹ 4,39 na mecz. Strzelcy bramek dla
Lechii: 13. – Krzysztof Morawski, 8. – Charchut, 3. – Potwora, 2. – Kozio³, Rogó¿, Przybek, 1. – Konsor, Bartusik.
Klasa okrêgowa juniorów m³odszych gr.
II Rzeszów
Dru¿yny strzeli³y 105 bramek, co daje

5,0 goli na mecz. £upem bramkowym podzielili siê nastêpuj¹cy zawodnicy Lechii: 8.
– Konrad Ch³opek, 4. – Pas, 3. – Potwora,
2. – Œwierad, Stachnik, 1. – Cyzio, Babiarz.
Klasa A juniorów starszych
Klasa okrêgowa trampkarzy starszych

T. Lis
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FRASZKI
/z cyklu „Politycy”/
Historia ju¿ miejsce mu przyzna
Za slogan „ jak koñczy mê¿czyzna”
Dziœ sam jest na to wkurzony,
Bo skoñczy³ ...na listach Samoobrony.
*
By³a lwic¹ lewicy
Teraz poryczy na pryczy.
*
Nikt chyba maksymie
takiej nie zaprzecza,
¯e ten kto mieczem...
to ginie od miecza.
Pan ten potwierdzeniem
jest owej zasady,
Bo do polityki wszed³
poprzez blokady.
Fina³ dni ostatnich
jest nam wszystkim znany
On zosta³ skutecznie
sam zablokowany!
*
Wra¿enie takie odnios³em,
¯e ten nie tylko by³ pos³em
Jak prasa donios³a (niestety)
By³ jeszcze psem ...na kobiety.
*
Ludwik i dwaj inni
jego przyjaciele
Poczynali sobie
w partii coraz œmielej.
Tak s³owom krytycznym
popuœcili wodze,
¯e to wodza partii
oburzy³o srodze.
Choæ z nich ka¿dy zapewne
wysoko kszta³cony
Zapomnieli co trzeba...
„wchodz¹c miêdzy wrony”
Albo miêdzy inne
ptaki (nawet dwa)
To analogicznie
- tylko kwa, kwa, kwa.
16.12.2007.
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