Nr 2 (121) 3 marca 2007 r.

1

Nr 2 (121) 3 marca 2007 r.

1. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. podjêta zosta³a najwa¿niejsza uchwa³a w 2007 roku – Radni po dyskusjach na komisjach i w trakcie sesji
przyjêli tegoroczny bud¿et. Zak³ada on
po stronie dochodów kwotê ponad 47
milionów z³, zaœ po stronie wydatków ponad 49 milionów z³. Planowany deficyt
ma zostaæ pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów, po¿yczek, emisji obligacji gminnych. Do planowanego deficytu nale¿y doliczyæ ustalone w bud¿ecie rozchody w kwocie nieco ponad 1,5 mln z³. Dochody bud¿etu
to subwencje, dotacje, dochody od osób
prawnych i fizycznych, wp³aty mieszkañców na budowane wodoci¹gi
i kanalizacje sanitarne, dochody z gospodarki mieszkaniowej czy wreszcie œrodki
unijne i z bud¿etu pañstwa. Przyjête przez
Radê wydatki wpisuj¹ siê w strategiê rozwoju naszej gminy i koncentruj¹ siê
w kontynuowanych ju¿ zadaniach. Ca³oœæ wydatków inwestycyjnych zamknie
siê kwot¹ ponad 12,5 mln z³, co stanowi
26% ca³oœci bud¿etu. Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e przy tak skonstruowanym i zrealizowanym bud¿ecie zad³u¿enie gminy na
koniec 2007 roku bêdzie bardzo bezpieczne i wyniesie nieca³e 16%. Nale¿y
jednak mieæ nadziejê, ¿e gminie uda siê
pozyskaæ dodatkowe œrodki z zewn¹trz,
a to pozwoli zmniejszyæ deficyt a jednoczeœnie zwiêkszyæ dochody i wydatki tegorocznego bud¿etu.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad ma w roku bie¿¹cym przy-

W dniu 17 lutego 2007 roku zmarł

ADAM
BOGDAN
Prezes Gospodarstwa Rolnego
Sp. z o.o. w Górze Ropczyckiej
radny IV kadencji Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.

CZEŚĆ JEGO
PAMIĘCI
2

st¹piæ do modernizacji drogi krajowej
nr 4 miêdzy innymi na terenie naszej
gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiêdzy GDDKiA w Rzeszowie,
a nasz¹ gmin¹ w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji komunikacyjnych przy drodze krajowej nr 4
gmina Sêdziszów M³p. przekaza³a prawa
do opracowanej i uzgodnionej dokumentacji technicznej dotycz¹cej czterech inwestycji na naszym terenie. Bêd¹
one wykonane w ramach przebudowy
drogi krajowej. S¹ to:
a. budowa ci¹gu pieszo-jezdnego przy
drodze krajowej od ul Weso³ej do granicy gminy
b. budowa drogi gminnej(klasy Z-zbiorczej) od ul. Letniej do ul. Po³udniowej wraz z przebudow¹ skrzy¿owania
z ul. Po³udniow¹.
c. budowa chodnika w ci¹gu drogi krajowej (tzw. Ksiê¿omost)
d. budowa zjazdu publicznego z drogi
krajowej na tzw. „trójk¹cie”
Wszystkie prace wykonane zostan¹ w ramach inwestycji i ze œrodków GDDKiA w
Rzeszowie.
3. Jedn¹ z najwiêkszych inwestycji w tegorocznym bud¿ecie jest budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
To ogromne zadanie inwestycyjne rozpoczête zosta³o w roku ubieg³ym i dziêki
sprzyjaj¹cej aurze jest kontynuowane niemal bez ¿adnych przerw. Zadanie zosta³o
uzgodnione z Podkarpackim Kuratorem
Oœwiaty i umieszczone w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego”. To pozwala ubiegaæ siê
gminie o dofinansowanie ze œrodków bud¿etu pañstwa. Po zakoñczeniu inwestycji uzyskamy arenê o wymiarach 36x18 m,
dwie sale treningowe, widowniê na 195
miejsc, zaplecze socjalno-sanitarne, techniczne i magazynowe oraz parking dla
samochodów osobowych i autobusów.
Koniecznoœæ realizacji wymuszona zosta³a potrzeb¹ zapewnienia pomieszczeñ
powierzchni sportowej dla prawie 700
uczniów sêdziszowskiego gimnazjum.

Obecnie istniej¹ca sala ma wymiary
15,5x8 m i nie zabezpiecza nawet w czêœci
potrzeb m³odzie¿y gimnazjum. Realizowany obiekt bêdzie funkcjonalnie po³¹czony z istniej¹cymi budynkami dydaktycznymi, co u³atwi korzystanie z sali sportowej
m³odzie¿y i nauczycielom. Po zrealizowaniu hali wraz z obiektami towarzysz¹cymi
w pe³ni zostan¹ zabezpieczone potrzeby
rekreacyjno-sportowe m³odzie¿y i spo³ecznoœci lokalnej. Koszty ca³ej inwestycji zamkn¹ siê kwot¹ ponad 4 milionów z³.
4. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty na
gminie ci¹¿y obowi¹zek zapewnienia
dowozu dzieci i m³odzie¿y do placówek
oœwiatowych prowadzonych przez samorz¹d gminny. Ustawa precyzyjnie okreœla
zasady, a w tym i odleg³oœci (w zale¿noœci
od wieku uczniów) powy¿ej których gmina obowi¹zana jest taki dowóz zapewniæ. Bior¹c jednak pod uwagê przede
wszystkim bezpieczeñstwo naszych dzieci i przychylaj¹c siê do proœby Rad So³eckich i Rodziców uruchomiony zosta³
dodatkowy kurs, którym dowo¿one s¹ do
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. dzieci
z Wolicy £ugowej i Wolicy Piaskowej.
5. Pocz¹wszy od 11 marca tego roku a¿ do
po³owy maja w ka¿dym so³ectwie i osiedlu w mieœcie odbêd¹ siê na So³tysów
i Przewodnicz¹cych Rad Osiedlowych.
Uzgodniony zosta³ harmonogram zebrañ
oraz wybrani przewodnicz¹cy tych zebrañ
(radni z poszczególnych okrêgów). Wczeœniej Rada Miejska podjê³a uchwa³ê o przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych
w sprawie utworzenia nowego osiedla na
terenie miasta oraz zmianie granic miêdzy osiedlem nr 3 i 4. W ich wyniku ul.
Pi³sudskiego przy³¹czona zosta³a do osiedla nr 4, a z osiedla nr 3 wyodrêbnione
zostanie osiedle nr 5, które obejmowa³o
bêdzie ulice: Grunwaldzk¹, Jagielloñsk¹,
Witosa, Ksiê¿omost, Rzeszowsk¹, Kolbuszowsk¹, Olszan¹, G³owackiego i £ugow¹.
Wszystkich mieszkañców gminy zachêcam
do licznego udzia³u w wyborach.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Komunikat Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego
Burmistrz Sêdziszowa M³p. uprzejmie przypomina w³aœcicielom budynków
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 paŸdziernika 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2432) w sprawie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci, art. 47
b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005
r., Nr 240, poz. 2027 z póŸn. zm.)
– w³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych s¹ obowi¹zani do umieszczenia w miejscu widocznym na budynku lub na ogrodzeniu przy bramie –
tablicy z wyraŸnym numerem porz¹dkowym, oraz utrzymywania jej w nale¿ytym stanie.
Brak numerów lub ich nieczytelnoœæ powoduje ró¿nego rodzaju utrudnienia np. szybkiego dojazdu karetki Pogotowia Ratunkowego (szczególnie w godzinach nocnych), Stra¿y Po¿arnej, a tak¿e w³aœciwego dorêczania korespondencji.
Maj¹c powy¿sze na uwadze zwracam siê z gor¹cym apelem do mieszkañców naszej
gminy o wywieszenie tabliczek z numerami porz¹dkowymi lub odnowienie istniej¹cych.
Kazimierz Kie³b
BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
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28 lutego, jak co roku, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie
odby³y siê uroczystoœci z okazji rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdziszowa. Od wydania przez króla Kazimierza Jagielloñczyka dokumentu, zezwalaj¹cego na przekszta³cenie wsi Sêdziszów w miasto minê³y 524 lata.
W sêdziszowskich uroczystoœciach jubileuszowych wziêli udzia³ goœcie: ks. Pra³at
Stanis³aw Ryba – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Zdzis³aw Pupa, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw
Wozowicz, Prezes Zarz¹du Wytwórni Filtrów
S.A. Marian Krztoñ, Przewodnicz¹cy NSZZ
Solidarnoœæ Wytwórni Filtrów Zbigniew
Idzik, Prezes sêdziszowskiego ko³a Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym W³adys³aw Antos.
Gminne w³adze samorz¹dowe reprezentowali: Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw
Kmieæ oraz Sekretarz Gminy Jan Maroñ.
Nie zabrak³o równie¿ radnych Rady
Miejskiej oraz dyrektorów szkó³ z miasta i
gminy. Listê obecnoœci uzupe³nia rzesza sêdziszowskiej m³odzie¿y i niewielka grupka –
g³ównie starszych – mieszkañców.
Tradycj¹ rocznicowych obchodów jest odczyt o treœci historycznej – tym razem g³os zabra³a Magdalena Bury, prezentuj¹c historiê
bibliotek w Sêdziszowie i okolicy. Sporo emocji wzbudzi³ quiz, poœwiêcony znajomoœci przesz³oœci i teraŸniejszoœci miasta. Spoœród reprezentacji trzech gimnazjów: z Czarnej Sêdziszowskiej, Sêdziszowa i Zagorzyc Górnych, najwiêksz¹ wiedz¹ wykazali siê reprezentanci Zagorzyc: Marta Pêkala, Patrycja Motyka i Miros³aw Opoñ. Uwieñczeniem uroczystoœci by³
koncert zespo³ów tanecznych dzia³aj¹cych
przy MGOK: „Bluesa” i „Rochów”.
Uroczystoœæ z okazji nadania praw miejskich, czêsto nazywana „urodzinami miasta”
w kalendarzu imprez kulturalnych powinna zajmowaæ miejsce szczególne. Jest bowiem symbolem ci¹g³oœci historycznej, ³¹cz¹cym nas z minionymi pokoleniami. A historia, czyli dziedzictwo pozostawione nam
przez przodków, to fundament, na którym
budujemy teraŸniejszoœæ i na którym powstanie przysz³oœæ.
Za rok kolejny jubileusz. 525 rocznica.
Znacz¹ca data. Przed æwieræ wiekiem prê¿nie wówczas dzia³aj¹ce Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Sêdziszowskiej, przy zaanga¿owaniu w³adz miejskich, wyda³o jedyne naukowe dzie³o szeroko traktuj¹ce o historii Sêdziszowa i s¹siednich miejscowoœci. „Szkice z
dziejów Sêdziszowa Ma³opolskiego i okolicy”
to nie pe³ny obraz przesz³oœci naszego miasta, a jedynie wybrane jego elementy. Wynika³o to z przyjêtej przez autorów koncepcji
pracy, a tak¿e okreœlonych realiów historycznych, w jakich dzie³o powstawa³o – o pewnych wydarzeniach nie nale¿a³o pisaæ wcale,

Na scenie „Ma³e Rochy”.

Uczniowie Gimnazjum z Zagorzyc Górnych zwyciê¿yli w konkursie wiedzy o Sêdziszowie M³p.
a jeœli ju¿, to niezbyt wyczerpuj¹co. Jest wiele
„bia³ych plam” w historii ziemi sêdziszowskiej
(w tej dawnej i tej najnowszej), które nale¿y
zape³niæ faktami.
Nie jestem zwolennikiem dzia³añ okazjonalnych, jednorazowych zrywów, wynikaj¹cych z potrzeby chwili. S¹dzê, ¿e nale¿y pod-

j¹æ starania, by odkrywaæ i promowaæ lokaln¹ historiê, w sposób zorganizowany i systematyczny. 525. urodziny miasta mog¹ staæ
siê impulsem do podjêcia takich dzia³añ.
„Spo³eczeñstwo bez przesz³oœci to zbiegowisko” stwierdzi³ kiedyœ Stanis³aw Lem.
Jeœli nie chcemy byæ przypadkowym zbiegowiskiem, ale œwiadomym swego dziedzictwa
spo³eczeñstwem Sêdziszowa Ma³opolskiego,
musimy zadbaæ o swoj¹ przesz³oœæ, o nasze
tradycje, zwyczaje, obrzêdy, poznaæ je i pielêgnowaæ. Bo, jak stwierdzi³ z kolei Andrzej
Wajda: „Zbiegowisko w ka¿dej chwili mo¿e
siê rozbiec”.
Benedykt Czapka

Dekret

Moc¹ którego Kazimierz Jagielloñczyk przyznaje wsi Sandzischow pe³niê praw magdeburskich i wieœ Sandzischow nazywa miasto Sandzischow.
Kazimierz z ³aski Boga… etc. tym których to dotyczy, i wszystkim oœwiadczamy:
jakkolwiek wieœ Sandzischow w Ziemi Sandomierskiej ju¿ posiada³a i pos³ugiwa³a siê prawem teutoñskim /niemieckim O.H.W/, które jest nazywane prawem magdeburskim, mimo
to, maj¹c na uwadze usilne starania, sumienne pe³nienie obowi¹zków i zas³ugi szlachetnego
Jana Odrow¹¿a ze Sprowy, wojewody ca³ej Rusi, który stale sw¹ proœbê przedstawia³, a chc¹c go podnieœæ na duchu i uczyniæ jeszcze bardziej chêtnym do wspó³pracy, oœwiadczamy i
postanawiamy, i udzielamy zgody wspomnianej wsi Sandzischow na zachowywanie wszystkich przepisów i zastrze¿eñ prawa teutoñskiego zapisanych pod nazw¹ Sandzischow.
Wspomnianej wsi Sandziszow udzielamy i przyznajemy pe³niê prawa teutoñskiego,
czyli magdeburskiego.
Równoczeœnie udzielamy prawa i wyra¿amy zgodê, by w MIEŒCIE Sandzischow, w
ka¿dy tydzieñ w œrodê, odbywa³y siê targi, jednak¿e bez uszczerbku praw i szkody dla innych
miast naszych.
Wszystkim i poszczególnym kupcom obojga p³ci, przybywaj¹cym na targ, udzielamy pe³nego prawa do sprzedawania i kupowania ich towarów zgodnie z obyczajem innych miast.
Ze wzglêdu na dobro wspomnianego miasta spodoba³o nam siê równie¿ pozwoliæ na
pos³ugiwanie siê tym prawem z wszystkimi przepisami we wszystkich i poszczególnych
miejscowoœciach po³o¿onych w jego granicach, w³aœnie na mocy tego pisma, przy którym jest
zawieszona, jako œwiadectwo, nasza pieczêæ.
Dano w Grodnie w pi¹tek przed niedziel¹ Oka /Bo¿ej Opatrznoœci – O.H.W./ Roku
Pañskiego tysi¹c czterysta osiemdziesi¹tego trzeciego.
Z jêzyka ³aciñskiego na jêzyk polski przet³umaczy³ o. Hieronim Warachim OFMCap
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Rada Miejska spotka³a siê na IV Sesji w sali lustrzanej Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. w dniu 20 lutego 2007 r., maj¹c za g³ówny cel uchwalenie bud¿etu gminy na 2007 r.

Rada oprócz bud¿etu zgodnie z porz¹dkiem obrad przyjê³a jeszcze siedem innych
uchwa³. Pe³ne ich teksty znajduj¹ siê na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl.
1. Uchwa³a w sprawie bud¿etu gminy na
2007 r.
Dochody bud¿etu ustalono w wysokoœci 47.182.318 z³, natomiast wydatki zamkn¹
siê kwot¹ 49.125.498 z³. Ÿród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego w wysokoœci
1.943.180 z³ bêd¹ kredyty, po¿yczki oraz
emisja obligacji gminnych. Najwiêcej wydatków z bud¿etu zaanga¿owanych zosta³o na oœwiatê, bo a¿ 46% (21,86 mln z³),
drug¹ pozycjê po stronie wydatków stanowi pomoc spo³eczna – 22% (10,92 mln z³),
a trzeci¹ œrodki na drogi – 8% (3,76 mln z³).
Tegoroczny bud¿et zabezpiecza realizacjê
wielu inwestycji, ³¹cznie planuje siê na nie
12,54 mln z³, co stanowi 25,5% wydatków.
W bud¿ecie zapisano równie¿ rozchody w
wysokoœci 1.586.820 z³, z czego najwiêksza
pozycja to wykup obligacji gminnych –
1.200.000 z³.
Dochody w rozbiciu na poszczególne dzia³y przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1) Rolnictwo i ³owiectwo – 3.231.725 z³,
w tym najwiêksze pozycje to:
- dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w Wolicy Piaskowej, Wolicy
£ugowej i Górze Ropczyckiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.051.214 z³,
2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê – 260.000 z³,
3) Transport i ³¹cznoœæ – 509.385 z³,
4) Gospodarka mieszkaniowa – 1.117.516 z³,
w tym najwiêksza pozycja to:
- wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego – 900.000 z³,
5) Administracja publiczna – 183.146 z³,
6) Dochody z podatków od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej – 11.222.000 z³, w tym najwiêksze pozycje to:
- wp³ywy z podatku od nieruchomoœci
– 4.550.000 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych – 4.600.000 z³.
7) Ró¿ne rozliczenia – 19.397.431 z³, w tym
najwiêksze pozycje to:
- subwencja oœwiatowa – 12.464.621 z³,
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- subwencja wyrównawcza – 6.388.516 z³
8) Oœwiata i wychowanie – 234.961 z³
9) Pomoc spo³eczna – 9.997.000 z³, w tym
najwiêksza pozycja to:
- dotacje celowe – 9.412.800 z³
10) Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 881.282 z³
11) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 144.357 z³
Plan wydatków przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) Rolnictwo i ³owiectwo – 3.588.655 z³,
w tym m.in:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicy Piaskowej, Wolicy £ugowej i Górze Ropczyckiej – 3.233.907 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Krzywej-Porêby – 9.900 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Krzywej
i Kawêczynie – 122.763 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim – 74.725 z³,
- budowa wodoci¹gu w Rudzie –
138.000 z³.
2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê – 237.376 z³,
3) Transport i ³¹cznoœæ – 3.763.000 z³,
w tym m.in:
- wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe
dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitumicznej, zimowe utrzymanie, dofinansowanie odnów dróg i chodników
powiatowych) – 1.128.600 z³,
- opracowanie dokumentacji na przebudowê ul. £ugowej – 15.000 z³,
- przebudowa ul. Piekarskiej – 600.000 z³,
- budowa kanalizacji deszczowej na ul.
Lipowej – 88.000 z³,
- budowa kanalizacji deszczowej na ul.
œw. Barbary – 60.000 z³,
- modernizacja ul. Dzia³kowej – 140.000 z³,
- modernizacja ul. S³onecznej – 120.000 z³,
- modernizacja ³¹cznika ul. Pi³sudskiego z ul. Sienkiewicza – 50.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej w Wolicy £ugowej – 100.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê mostu w Zagorzycach-Ocha³ówka
– 20.000 z³,
- budowa mostu na rzece Budzisz w Zagorzycach-Chmielówka – 250.000 z³,

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- budowa drogi Zagorzyce-Dzia³y
– 800.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej Szkodna-Budy – 50.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej Klêczany-Majdan – 50.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej Wolica
Piaskowa–Wisy – 80.000 z³,
- modernizacja drogi gminnej w Czarnej – 80.000 z³,
- opracowanie koncepcji drogi ³¹cz¹cej ul. Fabryczn¹ z gmin¹ Ropczyce
– 20.000 z³.
Gospodarka mieszkaniowa – 279.891 z³,
w tym m.in:
- opracowanie dokumentacji adaptacji
by³ej szko³y w Budziszu na mieszkania
socjalne – 27.500 z³,
- budowa parkingu przy Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. – 30.000 z³
Administracja publiczna – 3.372.382 z³,
w tym m.in:
- wynagrodzenia i pochodne –
2.420.165 z³,
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa - 234.047 z³, w tym
m.in.:
- wydatki bie¿¹ce (paliwo, ubezpieczenia, umundurowanie, remonty sprzêtu i obiektów OSP) – 139.047 z³.
- rozbudowa budynku gara¿owego dla
OSP w Cierpiszu – 30.000 z³,
- zakupy inwestycyjne (dofinansowanie
zakupu dwóch samochodów stra¿ackich dla OSP Zagorzyce Górne, OSP
Borek Wielki oraz dwóch pomp szlamowych – 66.000 z³)
Obs³uga d³ugu publicznego – 237.790 z³,
w tym m.in:
- sp³ata odsetek od po¿yczek, obligacji
– 237.790 z³,
Ró¿ne rozliczenia – 400.000 z³, w tym
m.in:
- rezerwa ogólna – 150.000 z³,
- rezerwa na wynagrodzenia – 50.000 z³,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 z³.
Oœwiata i wychowanie – 21.863.104 z³,
w tym m.in:
- wynagrodzenia i pochodne w szko³ach
podstawowych – 7.575.746 z³,
- wymiana stropu, przebudowa dachu,
docieplenie, elewacja budynku Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu
– 800.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim – 40.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na termomodernizacjê budynków szkó³ – SP
Zagorzyce Dolne (elewacja), SP w Boreczku (elewacja, centralne ogrz.),
SP 2 w Sêdziszowie M³p.(elewacja
zach., centralne ogrz.), SP w Wolicy
Piaskowe (centralne ogrz.) – 50.000 z³,
- wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach – 1.057.529 z³,
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- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Sêdziszowie M³p. –
35.000 z³,
- wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach – 3.908.769 z³,
- budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym i technicznym przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – 4.116.400 z³,
- dowo¿enie uczniów – 298.000 z³,
10) Ochrona zdrowia – 168.800 z³, w tym
m.in:
- przeciwdzia³anie alkoholizmowi 166.800 z³
11) Pomoc spo³eczna – 10.919.007 z³, w tym
m.in:
- œwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, ubezpieczenie emerytalne,
rentowe – 9.243.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze – 536.000 z³,
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 z³,
12) Edukacyjna opieka wychowawcza –
567.838 z³, w tym:
- œwietlice i sto³ówki szkolne – 566.038 z³
13) Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 987.493 z³, w tym m.in.:
- system monitoringu przepompowni
– 80.000 z³
- sprz¹tanie ulic, chodników – 190.000 z³,
- oœwietlenie ulic, placów – 600.000 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê oœwietlenia przy drodze w Szkodnej - 10.000 z³, przy drodze ul. Kolbuszowska-Kawêczyn – 10.000 z³, przy ul.
Rêdziny – 5.000 z³, w Czarnej na odcinku szko³a-Wólka – 5.000 z³.
14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.040.000 z³ w tym m.in.:
- dotacja dla Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. – 950.000 z³,
15) Kultura fizyczna i sport – 1.179.000 z³,
w tym m.in.:
- modernizacja trybun na stadionie
w Sêdziszowie M³p. (I etap) –
1.000.000 z³
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia porêczenia kredytu dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionów Ropczycko-Sêdziszowskiego i Dêbickiego.
Postanowiono udzieliæ porêczenia dla
w/w Stowarzyszenia – którego udzia³owcem jest m.in. nasza gmina - pod kredyt na
realizacjê projektu pn. „Wzmacnianie potencja³u regionów Ropczycko-Sêdziszowskiego i Dêbickiego poprzez realizacjê
wspólnych przedsiêwziêæ spo³ecznych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach programu LEDER+”. Porêczenia
udzielono do kwoty 160.380 z³, na okres
do koñca 2008 r.
3. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XX/193/05 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci od osób fizycznych oraz wy-

znaczenia inkasentów i okreœlania wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.
Na inkasenta podatku w mieœcie wyznaczono Pani¹ Iwonê Terleck¹, kasjerkê w
Urzêdzie Miejskim.
4. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na
2007 r.
Program przyjêty przez Radê szczegó³owo okreœla, w jaki sposób gmina bêdzie
realizowaæ zadania na³o¿one ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi.
W Programie zapisano, ¿e dzia³ania profilaktyczne obejm¹ m.in.:
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych od alkoholu, siedziba punktu znajduje siê w domu parafialnym przy ul. Jana Paw³a II 29, czynny
jest od poniedzia³ku do pi¹tku (z wy³¹czeniem œrody) w godz. 15.00-18.00,
udzielana jest tam wszechstronna pomoc w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo oraz wsparcie emocjonalne,
- prowadzenie œwietlicy socjoterapeutycznej „Nadzieja” wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ grup AA, AL-ANON, AL-ATEN,
DDA, œwietlica ma swoj¹ siedzibê w
domu parafialnym przy ul. Jana Paw³a
II 29, czynna jest w poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godzinach popo³udniowych,
- wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cych
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych,
- zajêcia informacyjno-edukacyjno-wychowawcze w szko³ach,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w szko³ach i klubach sportowych,
- podejmowanie interwencji w przypadku ³amania zakazu sprzeda¿y alkoholu
nieletnim lub nietrzeŸwym,
- kontrolê punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad warunków korzystania z zezwolenia.
Na realizacjê Programu zaplanowano
166.800 z³, œrodki te pochodz¹ z zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
5. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2007 r.
Przyjêty przez radnych program zawiera zadania, których celem jest zapobieganie narkomanii coraz powszechniej wystêpuj¹cej wœród m³odzie¿y. Obejmuj¹ one
miêdzy innymi dzia³alnoœæ informacyjn¹,
edukacyjn¹ i szkoleniow¹ m³odzie¿y, pomoc
terapeutyczn¹ i rehabilitacyjn¹ oraz prawn¹
dla osób uzale¿nionych i zagro¿onych uzale¿nieniem. Na realizacjê Programu przewidziano tylko 2.000 z³, poniewa¿ czêœæ

z zadañ z zakresu przeciwdzia³ania narkomanii znajduje siê w programie przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
6. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia
wyborów organów samorz¹du mieszkañców w so³ectwach i osiedlach na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Rada og³osi³a wybory so³tysów, rad so³eckich, zarz¹dów osiedli i ich przewodnicz¹cych. Musz¹ one zgodnie ze statutem
odbyæ siê w terminie do 12 maja br., Rada
wyznaczy³a równie¿ radnych, którzy przewodniczyæ bêd¹ Zebraniom Wiejskim i Osiedlowym, na których dokona siê wyboru
nowych w³adz organów samorz¹du mieszkañców. Szczegó³owy harmonogram zebrañ
wiejskich i osiedlowych znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
7. Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ i
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Po zastrze¿eniach z³o¿onych przez Kuratorium Oœwiaty i Wojewodê, Rada dokona³a zmian w regulaminie przyjêtym na sesji
w dniu 29 grudnia 2006 r.
Wykreœlono z niego zapisy mówi¹ce o
tym, ¿e:
- nauczycielowi sta¿yœcie nie przys³uguje
dodatek motywacyjny,
- przyznanie dodatku motywacyjnego
musi byæ poprzedzone opini¹ zwi¹zków
zawodowych,
- dodatki funkcyjne przyznaje siê na okres
nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny,
Ponadto usuniêto zapisy o wynagrodzeniu
za godziny ponadwymiarowe i na tzw. „Zielonych szko³ach” poniewa¿ reguluj¹ to odrêbne przepisy.
8. Uchwa³a w sprawie nadania nazw ulicom.
W Bêdziemyœlu na terenie nowo powstaj¹cego osiedla utworzono trzy ulice i nadano im nazwy: ul. Cicha, ul. Wspólna, ul. Krótka. Jest to pierwszy przypadek w naszej gminie, gdzie w so³ectwie nadano nazwy ulicom,
zrobiono to, aby unikn¹æ zmiany numeracji porz¹dkowej wszystkim budynkom w tej
miejscowoœci.
W porz¹dku obrad Rada wys³ucha³a
sprawozdañ Pana Bogus³awa Œwidra – Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2006 roku Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii oraz Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Sesjê po blisko trzech godzinach zakoñczono pytaniami i interpelacjami skierowanymi przez radnych i zaproszonych goœci
do Burmistrza oraz odczytaniem przez Przewodnicz¹cego pism kierowanych do Rady.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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Dobiega koñca kadencja organów wykonawczych w so³ectwach
i osiedlach, dlatego Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. na Sesji w
dniu 20 lutego br. zarz¹dzi³a wybory so³tysów, rad so³eckich, zarz¹dów osiedli oraz ich przewodnicz¹cych. Maj¹ one byæ przeprowadzone w terminie do 12 maja 2007 r. a Przewodnicz¹cymi Zebrañ,
na których mieszkañcy dokonaj¹ wyborów zostali wyznaczeni radni. W trakcie zebrañ ustêpuj¹cy so³tys lub przewodnicz¹cy zarz¹du
z³o¿y sprawozdanie z mijaj¹cej kadencji.
So³ectwo, Osiedle
Osiedle Nr 1 w Sêdziszowie M³p.
Osiedle Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Osiedle Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Osiedle Nr 4 w Sêdziszowie M³p.
Góra Ropczycka
Wolica £ugowa
Wolica Piaskowa
Szkodna
Zagorzyce Dolne
Zagorzyce Górne
Borek Wielki
Kawêczyn Sêdz.
Czarna Sêdz.
Klêczany
Boreczek
Krzywa
Bêdziemyœl
Cierpisz
Ruda

Wybory zostan¹ przeprowadzone w g³osowaniu tajnym. Terminy zebrañ ustali³ Burmistrz w porozumieniu z so³tysami, przewodnicz¹cymi zarz¹dów oraz radnymi, którzy przewodniczyæ bêd¹ tym
zebraniom. Aby wybory by³y prawomocne w zebraniu musi wzi¹æ
udzia³ 1/5 osób uprawnionych, je¿eli warunek ten nie zostanie
spe³niony wyznaczony zostanie ponowny termin – 15 minut póŸniej. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie bêdzie wa¿ne
bez wzglêdu na liczbê obecnych.

Przewodnicz¹cy
Zebrania - Radny
13 kwietnia 2007 r., godz. 17.00 (pi¹tek)
SP Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Tadeusz Zach
20 kwietnia 2007 r., godz. 17.00 (pi¹tek)
Dom Kultury w Sêdziszowie M³p.
Stanis³awa Róg
do uzgodnienia *
Dom Kultury w Sêdziszowie M³p.
Renata Œliwa
do uzgodnienia *
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Jacek Surdel
11 marca 2007 r., godz. 17.00 (niedziela)
Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej Jan Ziajor
11 marca 2007 r., godz. 14.00 (niedziela)
Dom Stra¿aka w Wolicy £ugowej
Piotr Maciejczyk
11 marca 2007 r., godz. 15.00 (niedziela)
Dom Ludowy w Wolicy Piaskowej
Bogus³aw Kmieæ
18 marca 2007 r., godz. 17.00 (niedziela)
Szko³a Podstawowa w Szkodnej
Bogus³aw Kmieæ
18 marca 2007 r., godz. 17.00 (niedziela)
Dom Stra¿aka w Zagorzycach Dln.
Stanis³aw Bochenek
18 marca 2007 r., godz. 16.30 (niedziela)
Gimnazjum w Zagorzycach Grn.
Edward Dudka
25 marca 2007 r., godz. 17.00 (niedziela)
Dom Stra¿aka w Borku Wielkim
Ryszard Przypek
25 marca 2007 r., godz. 17.30 (niedziela)
Szko³a Podstawowa w Kawêczynie Sêdz. Piotr Maciejczyk
25 marca 2007 r., godz. 17.00 (niedziela)
Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdz.
Jan Ró¿añski
15 kwietnia 2007 r., godz. 16.00 (niedziela) Dom Ludowy w Klêczanach
Tadeusz Hulek
15 kwietnia 2007 r., godz. 10.30 (niedziela) Szko³a Podstawowa w Boreczku
Józefa Bielak
15 kwietnia 2007 r., godz. 16.00 (niedziela) Szko³a Podstawowa w Krzywej
Marian W¹sik
22 kwietnia 2007 r., godz. 17.00 (niedziela) Dom Kultury w Bêdziemyœlu
Jerzy Kieba³a
22 kwietnia 2007 r., godz. 17.00 (niedziela) Szko³a Podstawowa w Cierpiszu
Marian W¹sik
22 kwietnia 2007 r., godz. 15.00 (niedziela) Dom Stra¿aka w Rudzie
Jan Ró¿añski
Data, godzina

Miejsce

* zebrania w Osiedlu Nr 3 i 4 w Sêdziszowie M³p. zostan¹ przeprowadzone dopiero po konsultacjach z mieszkañcami w sprawie zmian
granic i utworzeniu nowego osiedla Nr 5 obejmuj¹cego ulice we wschodniej czêœci miasta ³¹cznie z ulic¹ Kolbuszowsk¹, £ugow¹ i czêœci¹
ul. G³owackiego.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

W dniu 4 lutego 2007 r. odby³y siê wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby
Rolniczej – samorz¹du rolników. Jedyny na
terenie Gminy Sêdziszów M³p. lokal wyborczy znajdowa³ siê w Szkole Podstawowej nr
2 w Sêdziszowie M³p. i czynny by³ w godzinach 8.00 -18.00.
O wybór do Rady Powiatowej ubiega³o
siê 4 kandydatów. Uprawnionych do g³osowania by³o 10036 osób – podatników podatku rolnego; zarówno posiadaj¹cych gospodarstwa rolne, jak równie¿ po raz pierwszy uprawnieni do g³osowania byli posiadacze u¿ytków rolnych o powierzchni mniejszej ni¿ 1hektar czyli nie stanowi¹cych gospodarstw rolnych.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 186 osób,
najwiêcej z terenu miasta Sêdziszów M³p.
oraz z terenu so³ectw Zagorzyce i Góra Ropczycka. Frekwencja wyborcza wynios³a wiêc
1,85%.
G³osuj¹cy na karcie do g³osowania mogli dokonaæ wyboru nie wiêcej ni¿ 2 przedstawicieli do Rady Powiatowej; 90 g³osuj¹cych odda³o glos na dwóch kandydatów, a
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96 zakreœli³o na karcie wyborczej jednego
kandydata.
Po zakoñczeniu g³osowania Komisja
Wyborcza stwierdzi³a, ¿e poszczególni kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
- Pan Edward Dudka – 47 g³osów,
- Pan Kazimierz Stelmach – 66 g³osów,
- Pan Leszek Œwider – 73 g³osy
- Pan Józef W¹troba – 90 g³osów.
Tak wiêc Miasto i Gminê Sêdziszów M³p.
przez najbli¿sze 4 lata w Radzie Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej reprezentowaæ bêd¹ Panowie: Józef W¹troba – rolnik
z Sêdziszowa M³p. oraz Leszek Œwider – so³tys wsi Ruda.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ich praca i zdobywane doœwiadczenie owocowaæ bêd¹ popraw¹ warunków bytowania mieszkañców
naszej Gminy oraz przyczyniaæ siê do lepszego wykorzystanie œrodków unijnych przeznaczonych dla obszarów wiejskich.
Jacek Daniel
Pe³nomocnik Podkarpackiej
Izby Rolniczej ds. wyborów

Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje,
¿e w okresie od dnia 1 marca 2007r. do 31
marca 2007r. w siedzibie tut. Urzêdu ( pok.
Nr 9 – Referat Podatków ) producenci
rolni posiadaj¹cy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, mog¹ sk³adaæ wnioski o zwrot czêœci
podatku akcyzowego zawartego w cenie
zakupionego oleju napêdowego.
Zwrot czêœci podatku akcyzowego
dokonywany bêdzie na podstawie za³¹czonych do wniosku faktur VAT potwierdzaj¹cych zakup w okresie: od dnia
1 wrzeœnia 2006 r. do dnia 28 lutego
2007 r. oleju napêdowego w iloœci nie
wiêkszej ni¿ 86 litrów na ka¿dy hektar posiadanych u¿ytków rolnych.
Wyp³ata zwrotu podatku akcyzowego nast¹pi w miesi¹cu maju bie¿¹cego
roku.
Druki wniosków w przedmiotowej
sprawie, jak równie¿ stosowne informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. lub telefonicznie: (0-17) 7453625.
Jacek Daniel
Kierownik Referatu Podatków
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- roboty ziemne (renowacja rowów, œcinka poboczy, przebudowa zjazdów);
- przebudowa przepustów;
- koszenie poboczy.

2)

EDUKACJA
n Zarz¹d wyst¹pi³ do Kuratora Oœwiaty o
wydanie opinii w sprawie zlikwidowania z
dniem 31 sierpnia br. internatu, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Szkó³ Agro–Technicznych i utworzenie z dniem
1 wrzeœnia br. nowej placówki publicznej
tj. bursy dla uczniów szkó³ ponadgimnazjlanych, uczniów szkó³ policealnych oraz
s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli. Bursa z ok. 100 miejscami noclegowymi
zlokalizowana zostanie nad budynkiem
stanowi¹cym siedzibê Starostwa.
INWESTYCJE
n 19 stycznia br. nast¹pi³ odbiór koñcowy
nowo dobudowanego skrzyd³a w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie.
W budynku zosta³y oddane do u¿ytku
nastêpuj¹ce pomieszczenia:
- pokoje pobytowe z ³azienkami (wanny) dla pensjonariuszy o bardzo ograniczonej sprawnoœci – 14 miejsc dla
osób le¿¹cych,
- pokoje pobytowe z ³azienkami (natryski) dla pensjonariuszy o bardzo ograniczonej sprawnoœci – 14 miejsc dla
osób le¿¹cych,
- pomieszczenia uzupe³niaj¹ce obejmuj¹ce gabinety zabiegowe, pokoje rehabilitacji i terapii, izolatka (separatka) z wêz³em sanitarnym,
- pokoje pobytowe oœrodka rehabilitacji terenowej – 12 miejsc pobytowych.
Pokoje te przeznaczone s¹ dla osób,
które znalaz³y siê na ¿yciowym zakrêcie, tj. doœwiadczy³y przemocy w domach, s¹ w trudnej sytuacji z powodu
zdarzeñ losowych takich jak po¿ar,
wstrz¹s po wypadkach czy utracie najbli¿szej osoby.
- pomieszczenia techniczne i komunikacyjne: dŸwig hydrauliczny dla osób
niepe³nosprawnych, korytarze bezprogowe i pochylnie,
- pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.
DROGI POWIATOWE
n Zarz¹d Powiatu zleci³ firmie Miejskie
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp.
z o.o. w Rzeszowie przeprowadzenie
awaryjnego remontu, nastêpuj¹cych
dróg powiatowych:
1) Zagorzyce – Bystrzyca;
2) Sêdziszów M³p. – Bystrzyca – Wielopole
Skrz.;
3) Bystrzyca – Nowa Wieœ;
4) Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole Skrz.
n Zarz¹d og³osi³ przetarg nieograniczony
na wykonanie wiosennych remontów
cz¹stkowych nawierzchni dróg powiatowych z podzia³em na 5 zadañ, odpowiadaj¹cym poszczególnym gminom oraz
przetarg na bie¿¹ce utrzymanie dróg i
mostów z podzia³em na 4 zadania:
- drobne roboty z zakresu bie¿¹cego
utrzymania dróg i mostów;

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŒCIAMI
n Zarz¹d postanowi³ przekazaæ w trwa³y
zarzàd na rzecz Zespo³u Szkó³ w Ropczycach 1/2 czêœæ nieruchomoœci zabudowanej Hal¹ Widowiskowo-Sportow¹
w Ropczycach.
n W trybie przetargu ustnego nieograniczonego zarz¹d przeznaczy³ do sprzeda¿y lokal mieszkalny o pow. 33 m2 w
budynku Domu Nauczyciela w Ropczycach przy ul. Witosa.
INNE
n W ramach porozumienia zawartego z
PFRON na 2007 r. z³o¿ony zosta³ wniosek na realizacjê II etapu funkcjonowania Wypo¿yczalni Sprzêtu Rehabilitacyjnego dla Osób Niepe³nosprawnych przewiduj¹cy zakup samochodu do przewozu sprzêtu rehabilitacyjnego i osób niepe³nosprawnych. Na realizacjê zadañ
objêtych porozumieniem w 2007r. jest
zaplanowana kwota 100.000 z³ ze œrodków PFRON.
n W zakresie funkcjonowania PCPR Zarz¹d skierowa³ do rady powiatu dwa projekty uchwa³ w sprawach:
1) Zatwierdzenia Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na
lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 z póŸn.
zm.) zadaniem w³asnym powiatu jest
„opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
programów pomocy spo³ecznej, wspierania osób niepe³nosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka”.
Strategia Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania spo³ecznego. Moc¹
Uchwa³y Nr CXXV/801/2006 Zarz¹du
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego z
dnia 22 listopada 2006 roku zosta³ powo³any Zespó³ ds. Opracowania Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2007-2013. W
pracach Zespo³u uczestniczyli przedstawiciele wiêkszoœci instytucji samorz¹do-

n

n

n

n

wych i organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych w obszarze pomocy spo³ecznej.
Zatwierdzenia Powiatowego Programu
dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych na lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 35 a ust.1 Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 z póŸn. zm.) zadaniem powiatu jest opracowanie i realizacja, zgodnej z powiatow¹ strategi¹ rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, powiatowego programu dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
Przedstawiony program stanowi uporz¹dkowany zbiór celów tworz¹cych system wspierania niepe³nosprawnych
mieszkañców powiatu. Jest on wyznacznikiem kierunków dzia³ania i mo¿e stanowiæ podstawê do tworzenia bardziej
szczegó³owych projektów dzia³añ.
W zwi¹zku z og³oszonym II naborem ze
œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
w zakresie Priorytetu – Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, Zarz¹d zleci³
opracowanie Studium Wykonalnoœci wraz
z niezbêdnymi za³¹cznikami dla projektu
pn. „Zwiêkszenie dostêpnoœci i jakoœci do
specjalistycznej i podstawowej opieki medycznej na terenie Powiatu Ropczycko –
Sêdziszowskiego”. Koszt opracowania
ponosiæ bêdzie proporcjonalnie Starostwo, ZOZ Ropczyce oraz Fundacja Szpitala im. Œw. O. Pio w Sêdziszowie M³p. zgodnie z zawart¹ umow¹ partnersk¹ w dniu
16 lutego 2006 roku.
W ramach dzia³añ inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Szpital Powiatowy doposa¿ony zostanie w nowoczesny sprzêt i aparaturê medyczn¹ w dziedzinie kardiologii i rehabilitacji, dziedzin, które w chwili obecnej nie do koñca zaspokajaj¹ potrzeby spo³eczne, a
których rozwój stanowi jeden z wa¿nych
argumentów przemawiaj¹cych za utrzymaniem szpitala w Sêdziszowie. Nie, jak
donosz¹ media, liczba ³ó¿ek bêdzie decydowaæ o kwalifikacji szpitali do „sieci”, lecz ich bran¿owoœæ.
Maj¹c na wzglêdzie rozpoczêt¹ przez
Rz¹d reformê s³u¿by zdrowia, Zarz¹d
poczyni³ równie¿ starania zmierzaj¹ce
do utworzenia w Szpitalu Powiatowym
w Sêdziszowie M³p. nowego oddzia³u rehabilitacyjnego i neurologicznego, zlecaj¹c w tym celu opracowanie koncepcji reorganizacji przestrzenno-lokalowej
obiektów ZOZ, pod k¹tem mo¿liwoœci
utworzenia oddzia³u rehabilitacji i oddzia³u neurologicznego.
W celu usprawnienia funkcjonowania
Starostwa dokonano zmian w strukturze organizacyjnej. W wyniku tych zmian
utworzony zostanie Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy, Wydzia³ Funduszy
Pomocowych, Promocji i Zamówieñ
Publicznych. Ponadto jako nowe utwo(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
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rzone zosta³o samodzielne stanowisko
ds. Obronnych i Zarz¹dzania Kryzysowego. Zgodnie z ustaw¹ o finansach
publicznych wyodrêbniono równie¿ stanowisko Audytora wewnêtrznego.
W ramach Wydzia³u Funduszy Pomocowych, Promocji i Zamówieñ Publicznych
utworzony zostanie Zespó³ ds. Inwestycji i Remontów. Od ostatniej zmiany regulaminu, która mia³a miejsce w 2001
roku wiele zadañ i kompetencji uleg³o
zmianie, st¹d zasz³a potrzeba zmiany
zakresu rzeczowego dzia³ania dla wiêkszoœci komórek organizacyjnych. Z obecnej struktury organizacyjnego zlikwidowany zostanie Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego oraz Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz samodzielne stanowisko ds. Promocji i
Integracji Europejskiej.
Zarz¹d Powiatu zawar³ porozumienie z
Wojewod¹ Podkarpackim w sprawie powierzenia niektórych zadañ zwi¹zanych
z przeprowadzeniem poboru w 2007 r.
Tegoroczny pobór do wojska rozpocz¹³
siê 5 lutego i trwa³ bêdzie do 10 marca
br. w Ropczycach. W tym roku zosta³o
powo³anych 800 poborowych z rocznika 1988 i starszych, którzy dotychczas nie
zg³osili siê do poboru, a ubiegaj¹ siê o
zmianê kategorii ze wzglêdu na zdrowie.
Zabezpieczone zosta³y œrodki finansowe
w bud¿ecie powiatu jako wk³ad w³asny
w wysokoœci 28 000 z³otych na realizacjê
zadania pn. „Edukacja – program pomocy w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych” dla Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, które to zadanie realizowane jest w ramach wniosku o dofinansowanie ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Ogólna kwota wniosku wynosi 280.000 z³. Udzia³ w³asny do wniosku wynosi 10%. W tym celu z³o¿ony
zosta³ wniosek do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oddzia³ Rzeszów na œrodki finansowe w wysokoœci 235.416.18 z³otych.
Z³o¿ony do Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku wniosek na wykonanie
termomodernizacji budynków u¿ytecznoœci publicznej w powiecie ropczycko sêdziszowskim w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego zosta³ pozytywnie zweryfikowany i przes³any do zatwierdzenia do Brukseli. Po pozytywnym
jego zatwierdzeniu i podpisaniu umowy
zostanie rozpoczêta procedura przetargowa w celu wykonania robót termomodernizacyjnych. W ramach tego programu zostanie docieplonych 10 budynków
infrastruktury edukacyjnej i 1 budynek
s³u¿by zdrowia. Wartoœæ z³o¿onego wniosku wynios³a ogó³em 8.091.040.84 z³otych
z czego udzia³ w³asny Starostwa wyniesie
15%. Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê

pos³owi panu Kazimierzowi Moskalowi,
który w sposób zdecydowany i skuteczny
zabiega³ by wniosek uzyska³ aprobatê w
pierwszej kolejnoœci w Ministerstwie, a
obecnie w Brukseli.
n 9 lutego br. w Miejsko-Gminnym Domu
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim
odby³ siê wernisa¿ nagrodzonych i wyró¿nionych prac w konkursie plastycznym „Cztery pory roku – Jesieñ” organizowanym pod auspicjami Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego. Celem
konkursu jest promocja w³asnego regionu poprzez utrwalenie w formie obrazu walorów architektonicznych i krajobrazowych naszego powiatu.
Lista osób – autorów prac konkursowych
nagrodzonych i wyró¿nionych:
I kategoria wiekowa (7-12 lat)
k Miejsce I – Magdalena Urbanek (Zespó³
Szkó³ nr 1 w Ropczycach)
k Miejsce II – Iwona Œwiêch (Szko³a Podstawowa w Szkodnej)
k Miejsce III – Ilona Kolebuk (Gnojnica
Dolna)
k Miejsce III – Krzysztof Ciosek (Szko³a Podstawowa w NiedŸwiadzie Górnej)
k Wyró¿nienia: Sylwia i Paulina Mas³owska
(Szko³a Podstawowa w Ociece), Karolina Smo³a (Szko³a Podstawowa w Woli
Ocieckiej), Beata Gruszka (Szko³a Podstawowa w Gliniku), Sylwia Orzech (Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej),
Szymon Kozio³ (Szko³a Podstawowa w
Bystrzycy), Damian Chmiel (Zespó³ Szkó³
Nr 1 w Ropczycach), Wiktoria Pastu³a
(Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ropczycach), Hania Strzy¿ (Szko³a Podstawowa Nr 1 w Ropczycach), Kamil Cwanek
(Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Ropczycach), Katarzyna Æwiczak (Szko³a Podstawowa Nr 1
w Ropczycach), Martyna Czekajska
(Szko³a Podstawowa w Ociece)
II kategoria wiekowa (13-17 lat)
k Miejsce I – Martyna Cabaj (Zespó³ Szkó³
w NiedŸwiadzie Górnej)
k Miejsce II – Aleksander B¹k (Szko³a Podstawowa nr 1 w Ropczycach)
k Miejsce II – Weronika Gleñ (Publiczne
Gimnazjum w Wielopolu Skrz.)
k Miejsce III – Sebastian Petyniak (Zespó³
Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej)
k Miejsce III – Krzysztof Basara (Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej)
k Wyró¿nienia: Oliwia Kapusta (Zespó³
Szkó³ Nr 1 w Ropczycach), Ilona Lis
(Gimnazjum w Wielopolu Skrz.), Aleksandra Haracz (Gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej), Natalia Baran (Zespó³
Szkó³ w Ropczycach), Dominika Piczak
(Gimnazjum w Iwierzycach), Agata Kruczek (Gimnazjum w Wielopolu Skrz.),
Natalia Cwanek (Gimnazjum Nr 2 w
Ropczycach), Klaudia Siwiec (Gimnazjum w Iwierzycach), Kobos Aleksander
(Gimnazjum w Ostrowie).
III kategoria wiekowa (18 lat i wiêcej)
k Miejsce I – Janina Danuta Walczyk
(£¹czki Kucharskie)

k Miejsce II – £ukasz Królikowski (Zespó³
Szkó³ w Sêdziszowie Mlp.)
k Miejsce III – Bogus³awa Ziomek (Zespó³
Szkó³ Agro - Technicznych)
Wernisa¿ malarski uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Starosta Ropczycko-Sêdziszowski –
Józef Rojek, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. – Bogus³aw Kmieæ, Dyrektor M-GOK w Sêdziszowie M³p. – Kazimierz Popielarz oraz Adam Sypel – artystamalarz, którzy wrêczyli nagrody laureatom
i wyró¿nionym w tym konkursie.
Do laureatów s³owa uznania i podziêkowania skierowa³ gospodarz tego spotkania Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko - Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, a
podkreœlaj¹c masowy udzia³ w konkursie i
wysoki poziom prac, zaprosi³ zebranych do
uczestnictwa w nastêpnej edycji konkursu.
Serdecznie dziêkujemy dyrekcjom oraz nauczycielom szkó³ powiatu za pomoc w rozpropagowaniu konkursu, a wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.
Gratulujemy zwyciêzcom.
SESJA RADY POWIATU
20 lutego 2007 r. odby³a siê IV zwyczajna
sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Podczas sesji podjête zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
n Nr IV/21/07 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego na 2007 r.
n Nr IV/22/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy sta³ych Komisji Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego na 2007 r.
n Nr IV/23/07 w sprawie: zamiaru likwidacji internatu i utworzenia bursy.
n Nr IV/24/07 w sprawie: ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
wysokoœæ i warunki wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
n Nr IV/25/07 w sprawie: „Powiatowej
Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych na lata 2007-2013”.
n Nr IV/26/07 w sprawie: „Powiatowego
programu poprawy warunków ¿ycia
spo³ecznego i zawodowego osób niepe³nosprawnych oraz przeciwdzia³ania ich
wykluczeniu spo³ecznemu na lata 2007
– 2013”.
n Nr IV/27/07 w sprawie: zmiany uchwa³y w³asnej Nr VI/23/99 z dnia 20 marca
1999 r.
n Nr IV/28/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego starostwa Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach.
n Nr IV/29/07 w sprawie sprzeda¿y lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela
w Ropczycach przy ul. Witosa 3.
n Nr IV/30/07 w sprawie wyra¿enia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim.
Inf. w³asna
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Projekt „Prze³amaæ biernoœæ – profesjonalne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób niepe³nosprawnych” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”.

N

iska aktywnoœæ zawodowa osób niepe³nosprawnych to wa¿ny, ogólnospo³eczny problem, wymagaj¹cy
szczególnej uwagi, zrozumienia i podjêcia
szeregu rozmaitych dzia³añ ze strony ró¿nych instytucji i podmiotów. Dlaczego tylko
co szósta osoba niepe³nosprawna pracuje,
podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej ten wskaŸnik zatrudnienia jest dwukrotnie, a w niektórych pañstwach nawet trzykrotnie wy¿szy? Dlaczego nadal pokutuje przekonanie, ¿e niepe³nosprawny pracownik to pracownik mniej wydajny, wymagaj¹cy wiêkszych nak³adów i szczególnej opieki? Dlaczego brakuje „uczciwych”
ofert pracy dla osób niepe³nosprawnych? Dlaczego wielu niepe³nosprawnych zamyka siê w
swoich domach, nie podejmuj¹c prób odnalezienia siê w ¿yciu zawodowym? Czy to tylko
przypadek, ¿e tak rzadko widujemy na ulicy
osoby poruszaj¹ce siê na wózku inwalidzkim?
W kontekœcie przedstawionych wy¿ej
problemów du¿e znaczenie maj¹ programy realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach, wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej,
a maj¹ce na celu integracjê zawodow¹ osób
niepe³nosprawnych.
W 2006 roku PCPR w ramach jednego
z takich projektów przeprowadzi³o diagnozê
sytuacji osób niepe³nosprawnych na rynku
pracy, z której jednoznacznie wynika, ¿e du¿a
czêœæ osób niepe³nosprawnych ze znacznym i
umiarkowanym stopniem chcia³aby praco-

waæ, jak równie¿ s¹ pracodawcy, którzy byliby
gotowi takie osoby zatrudniæ. Istnieje jednak
wiele barier, nie tylko architektonicznych, ale
przede wszystkim psychologicznych, mentalnych, które utrudniaj¹ równy dostêp do rynku pracy. Niejednokrotnie najwiêksza bariera tkwi w samych niepe³nosprawnych – bariera biernoœci, sceptycyzmu, braku motywacji,

niewiary we w³asne mo¿liwoœci. Wielu niepe³nosprawnych skazuje siê na los biernych konsumentów pomocy spo³ecznej, zag³uszaj¹c
w sobie potrzeby samorealizacji i spe³nienia
w ¿yciu zawodowym i spo³ecznym. Natomiast
w momencie, kiedy próbuj¹ znaleŸæ zatrudnienie, to czêsto czuj¹ siê zagubieni, brak im
umiejêtnoœci efektywnego poruszania siê po
rynku pracy, ³atwo siê zniechêcaj¹. Prze³amanie bariery biernoœci to tak naprawdê klucz
do sukcesu wszelkich dzia³añ podejmowanych
na rzecz zwiêkszenia zatrudnienia wœród niepe³nosprawnych. Wychodz¹c naprzeciw tym
potrzebom PCPR rozpoczê³o realizacjê kolejnego projektu o nazwie „Prze³amaæ biernoœæ – profesjonalne poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób niepe³nosprawnych” Projekt skierowany jest do 40 osób ze
znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci. Osoby niepe³nosprawne, któ-

Wybrane informacje Wydzia³u Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach
z zakresu za³atwionych spraw w 2006 r.
Sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów.
W ubieg³ym roku na terenie powiatu wydano 6112 pozwoleñ czasowych i 6206 dowodów rejestracyjnych. Z tych 6206 pojazdów
1689 pojazdów zarejestrowanych zosta³o po
raz pierwszy jako pojazdy sprowadzone
z zagranicy. Tendencja importu pojazdów
u¿ywanych jest w dalszym ci¹gu bardzo wysoka i utrzymuje siê prawie na tym samym
poziomie od czasu wejœcia Polski do Unii
Europejskiej. Jednoczeœnie pocieszaj¹cy jest
fakt, ¿e z ka¿dym rokiem zwiêksza siê iloœæ
wyrejestrowañ pojazdów z powodu kasacji
– dotyczy to w znacznej mierze starych pojazdów marek krajowych, których stan techniczny budzi³ czêsto wiele zastrze¿eñ. Dla
przyk³adu podajê, ¿e np. w 2003 r. wyrejestrowano z powodu kasacji 391 pojazdów,
a w 2006 r. ju¿ 1135 pojazdów.
W tym miejscu chcê przypomnieæ, ¿e warunkiem wyrejestrowania pojazdu z powodu
kasacji jest przed³o¿enie zaœwiadczenia z demonta¿u pojazdu wystawionego przez przedsiêbiorcê upowa¿nionego przez w³aœciwego
wojewodê do prowadzenia takiej dzia³alnoœci oraz oddanie tablic, dowodu rejestracyjnego i ksi¹¿ki pojazdu je¿eli by³a wydana.
Kolejn¹ pozycjê pod wzglêdem iloœci
spraw stanowi¹ zawiadomienia o zbyciu pojazdów, czyli inaczej mówi¹c zg³oszenia przez
w³aœcicieli sprzeda¿y pojazdów. W 2006 r. przyjêto 1655 takich zawiadomieñ. Nadmieniam,

¿e w³aœciciel pojazdu ma obowi¹zek zawiadomiæ urz¹d w ci¹gu 30 dni od zaistnienia zmian
w opisie pojazdu jak te¿ zmianie w³aœciciela.
Nad bezpieczeñstwem na drogach czuwa policja. W ramach przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów w 2006 r.
Policja zatrzyma³a i przes³a³a do naszego Wydzia³u 867 dowodów rejestracyjnych, które s¹
zwracane po przed³o¿eniu zaœwiadczeñ z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu z wynikiem pozytywnym.
Drugim istotnym zadaniem jest wydawanie uprawnieñ do kierowania pojazdami
W 2006 r. wymieniono 5201 praw jazdy
oraz wydano 1067 nowych uprawnieñ do
kierowania. Dla przyk³adu podam, ¿e np.
w 2003 r. wymieniono 1393 prawa jazdy oraz
wydano po raz pierwszy 938 praw jazdy. Rok
2006 budzi³ wiele niepokoju, poniewa¿
w dniu 30 czerwca mija³ urzêdowy termin
wymiany starych praw jazdy na nowy dokument, a wiadomo by³o, ¿e do wymiany pozostawa³o kilka tysiêcy tych dokumentów.
Pragnê przy tej okazji przypomnieæ, ¿e
osoby które do tej pory nie wymieni³y prawa jazdy, nie utraci³y uprawnieñ do kierowania – wa¿noœæ straci³ dokument prawa
jazdy. Wymiany mo¿na dokonaæ w ka¿dym
czasie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Informujê równie¿,
¿e nowe prawa jazdy wydawane przed wejœciem do Unii Europejskiej (bez gwiazdek)

re wezm¹ udzia³ w projekcie korzystaæ bêd¹
z fachowych porad doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. W efekcie zwiêksz¹ swoje
mo¿liwoœci uzyskania pracy, zmobilizuj¹ siê do
dzia³ania, zanalizuj¹ szczegó³owo swoje predyspozycje zawodowe i uzdolnienia, nabêd¹
praktycznych umiejêtnoœci poruszania siê po
otwartym rynku pracy, poznaj¹ alternatywne
formy zatrudnienia. Wszystkim uczestnikom zapewniony zostanie bezp³atny transport na miejsce spotkañ i z
powrotem lub zwrot kosztów dojazdu, poczêstunek
podczas zajêæ, dostêp do
komputera, drukarki, internetu. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w mi³ej
i przyjaznej atmosferze. Po zakoñczeniu udzia³u w projekcie ka¿demu uczestnikowi PCPR
zapewni kompleksow¹ pomoc w uzyskaniu
i utrzymaniu zatrudnienia.
W zwi¹zku z tym serdecznie zachêcamy
osoby niepe³nosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci do
wziêcia udzia³u w wy¿ej wymienionym projekcie. Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny lub bezpoœredni w biurze realizacji projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które mieœci siê w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, pokój 121. Z przyjemnoœci¹
udzielimy wszelkich dodatkowych informacji. Nasz numer telefonu: 0-17 222 8883.
Sylwia Borowska
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ropczycach
zachowuj¹ wa¿noœæ, lecz na wniosek strony mog¹ byæ zmienione. Op³ata za wydanie
prawa jazdy wynosi 70 z³.
Pomimo i¿ kary za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeŸwym s¹ bardzo wysokie, nie
odstrasza to wielu kierowców powiatu od
siadania za kierownicê po spo¿yciu alkoholu. Corocznie ok. 300 kierowców traci
uprawnienia do kierowania. Jednak¿e zatrzymanie prawa jazdy za takie przestêpstwo,
to nie jedyna dotkliwa kara, gdy¿ ka¿dy kieruj¹cy pojazdem w stanie nietrzeŸwym podlega dodatkowo badaniom lekarskim i psychologicznym w Wojewódzkim Oœrodku
Medycyny Pracy w Rzeszowie. Niejednokrotnie po poddaniu siê tym badaniom kieruj¹cy trac¹ niektóre kategorie uprawnieñ
do kierowania, z uwagi na stan zdrowia. Poza
tym koszt takich badañ to kwota rzêdu kilkuset z³otych, a zwrot prawa jazdy zatrzymanego lub cofniêtego na okres powy¿ej
1 roku uzale¿niony jest od zdania pe³nego
egzaminu kontrolnego.
Szczegó³owych i wyczerpuj¹cych informacji wszystkim zainteresowanym mieszkañcom Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego udzielamy telefonicznie lub osobiœcie
w dni robocze w godzinach pracy urzêdu.
Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów:
0-17 2228-929
Sprawy z zakresu praw jazdy i oœrodków szkolenia kierowców: 0-17 2228-927
Sprawy z zakresu transportu, stacji kontroli pojazdów, licencji: 0-17 2228-928
opracowa³:
Kierownik Wydzia³u
Komunikacji i Transportu
Tadeusz Hulek
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R

angê zebrañ podniós³ fakt udzia³u
11 lekkimi), 24 motopompami, 8 pompami
finansowe z bud¿etu gminy, dotacji MSWiA,
w nich w³adz samorz¹dowych gminy
szlamowymi, 2 pi³ami mechanicznymi, 1 agreWojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodow osobach: Burmistrza – Kazimierza
wiska oraz w³asnych OSP, zakupu 2-3 pomp
gatem pr¹dotwórczym oraz potrzebn¹ arKie³ba, Z-cy Burmistrza El¿biety Œwiniuch,
szlamowych, wê¿y, sprzêtu osobistego wypomatur¹ wodn¹. Wiek samochodów to: od
Sekretarza Gminy – Jana Maronia, radnych
sa¿enia stra¿aka. Podkreœlono potrzebê
14-35 lat, motopomp od 19-47 lat.
Rady Miejskiej z
szkolenia stra¿aPrzewodnicz¹cym
ków-ochotników
Rady – Bogus³awem
oraz wiêkszej pracy
Kmieciem, przedstaz m³odzie¿¹.
wicieli Komendy PoDobrze ocewiatowej Stra¿y Poniono przygotowa¿arnej w Ropczynie, przeprowadzecach z Komendannie i udzia³ jednoMiesi¹c styczeñ i luty ka¿dego roku w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych, to
tem bryg. Zdzis³astek OSP w miejskoczas podsumowania dzia³alnoœci poprzedniego roku, a tak¿e wytyczanie zawem Cioskiem, dziagminnych zawodañ i kierunków dzia³añ na nastêpny rok. Tak te¿ w 2007 r. Ochotnicze Stra¿e
³aczy Zarz¹du Oddach sportowo-poPo¿arne gminy Sêdziszów M³p. odby³y statutowe zebrania sprawozdawcze,
dzia³u Powiatowego
¿arniczych, sprawpodczas których dopisywa³a dobra frekwencja.
ZOSPRP powiatu
ne przeprowadzeRopczycko-Sêdziszowskiego z Wiceprezenie æwiczeñ taktyczno-bojowych jednostek
W 2006 roku w naszej gminie mia³o miejOSP w terenie leœnym w Cierpiszu.
sem Stanis³awem Œwidrem, dzia³aczy Zarz¹sce 297 zdarzeñ, z tego tylko 46 po¿arów.
Nie zabrak³o równie¿ s³ów uznania i podu Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSPRP –
Przy po¿arach bra³o udzia³ 439 stra¿aków
dziêkowania dla stra¿aków-ochotników za
Eugeniuszem Alberskim, so³tysów, dyrektoochotników, a samochody wyje¿d¿a³y 87
bezinteresown¹ pomoc w likwidacji skutków
rów szkó³, a tak¿e w Czarnej i Krzywej ks.
razy. Tragiczny w skutkach by³ po¿ar w
po¿arów, powodzi, innych zdarzeñ, oraz wyproboszcza parafii.
Szkodnej, gdzie 2 osoby ponios³y œmieræ.
konanych prac na rzecz swoich œrodowisk.
W mieœcie i gminie dzia³a 16 OSP, w tym
Przy miejscowych zagro¿eniach uczestniS³owa podziêkowañ skierowano równie¿ za
2 (Krzywa i Sêdziszów M³p.) w Krajowym
czy³o 1041 stra¿aków ochotników, a samochoudzia³ stra¿aków w uroczystoœciach pañSystemie Ratowniczo-Gaœniczym. OSP zrzedy wyje¿d¿a³y 194 razy. Przyczyny tych zdarzeñ
stwowych, koœcielnych, zwi¹zkowych, jubiszaj¹ 743 cz³onków, z tego 590 cz³onków
to g³ównie powódŸ, która dwukrotnie nawieleuszowych i innych.
dzi³a Sêdziszów M³p. i okoliczne wioski.
czynnych, 58 honorowych, 9 wspieraj¹cych,
Eugeniusz Alberski
W zamierzeniach na 2007 rok stra¿acy
86 cz³onków M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arPrezes Zarz¹du Oddzia³u
widz¹ potrzebê zakupu dwóch samochoniczych. OSP dysponuj¹ 19 samochodami
M-G ZOSPRP
dów po¿arniczych typu lekkiego za œrodki
po¿arniczymi (w tym 2 ciê¿kimi, 6 œrednimi,

Ju¿ po raz szesnasty odby³y siê w Czarnej Sêdziszowskiej ogólnopolskie zawody w Marszach na Orientacjê zorganizowane przez Szkolne Ko³o Tur ystyczno – Krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych „Wagabunda” przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdziszowskiej. Wspó³organizatorem i zarazem fundatorem pucharów za I miejsca we wszystkich kategoriach by³o Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. W tym roku odbywa³y siê one w lasach pomiêdzy
Porêbami Krzywskimi i Bratkowicami – D¹br y w dniach 12-14 lutego 2007 r.
W zawodach bra³o udzia³ 80 zawodników i 11opiekunów. Spoœród opiekunów 8 osób by³o jednoczeœnie zawodnikami.

Nagrody za wytrwa³oœæ.

Przygotowanie imprezy tego typu wi¹¿e
siê z ogromnym nak³adem pracy wielu osób.
Ca³y zespó³ organizacyjny licz¹cy 28 osób
(w tym 8 nauczycieli, 10 absolwentów, 4
uczniów Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej) pracowa³ bez ¿adnych korzyœci czyli –
za darmo. Ju¿ w czasie trwania imprezy trzeba by³o poœwiêciæ dwie i pó³ doby pracy non
stop z ewentualn¹ dwu lub trzygodzinn¹
przerw¹ na sen…Natomiast prace organizacyjne trwa³y od listopada.
W tym czasie trzeba by³o wybraæ teren,
uzyskaæ odpowiednie zezwolenia, wreszcie
udaæ siê do lasu i sprawdziæ stan faktyczny z
map¹. Potem to ju¿ „tylko” przygotowanie
tras - czyli wykonanie mapek dla zawodników, postawienie trasy, sprawdzenie jej po
zawodach, sêdziowanie, sprz¹tanie, itp.

W tym roku przygotowaliœmy przyje¿d¿aj¹cym do nas zawodnikom ma³¹ niespodziankê. Polega³a ona na wprowadzeniu dodatkowego – pi¹tego – etapu, który wczeœniej nie by³ ujêty w regulaminie. By³o to
mo¿liwe dziêki terenowi, w którym tym razem zawody siê odbywa³y, a który umo¿liwia³ wprowadzenie tak zwanych „startów
lotnych” bez jednoczesnego podwy¿szania
ryzyka zagubienia siê dru¿yn. Nowy, pi¹ty
etap to równie¿ dodatkowe punkty do OInO
czyli Odznaki Imprez na Orientacjê.
Jako imprezy towarzysz¹ce w tym roku
zorganizowaliœmy Bieg na Orientacjê w terenie przylegaj¹cym do naszej szko³y oraz
tzw. InOMrówkê – zabawê polegaj¹c¹ na
odnajdywaniu w³aœciwych elementów na
dwóch mapach. Zabawa ta wymaga spo-
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Warto jednak¿e robiæ coœ dla idei. W
tym przypadku oferujemy m³odzie¿y ciekawe spêdzenie wolnego czasu, niekoniecznie
przed telewizorem, komputerem czy butelk¹ alkoholu lub innego „wzmacniacza”.
Marsze na orientacjê polegaj¹ na pokonaniu pewnej trasy na podstawie mapy dostarczonej przez organizatora w okreœlonym
limicie czasu. I tu potrzebny jest podwójny
wysi³ek. Najpierw pracuje umys³ – trzeba wybraæ odpowiedni wariant przejœcia trasy, a
czasem nawet rozwi¹zaæ jak¹œ ³amig³ówkê
bo mapy czêsto s¹ niepe³ne i przekszta³cone. Nastêpnie pora na wysi³ek fizyczny – trzeba przecie¿ dojœæ do mety. Nie jest jednak
wymagane specjalne przygotowanie treningowe. Czasy s¹ tak obliczone aby dru¿yna
mog³a ca³¹ trasê przejœæ, a nie biegn¹æ.
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strzegawczoœci, zwinnoœci, szybkoœci i dobrej
pamiêci wzrokowej. InOMrówka, jak równie¿ Bieg na Orientacjê cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem. Pomimo pokonania wielu kilometrów i ogromnego zmêczenia w
ka¿dej z tych konkurencji wystartowa³o ponad 50% uczestników. Widaæ na tym przyk³adzie, ¿e m³odzie¿, która w tym roku do
nas przyjecha³a by³a zainteresowana zarówno turystyk¹ piesz¹, biegami jak i zabawami
na weso³o.
Jak co roku – najwiêkszym problemem
by³y finanse. Wiadomo – aby impreza by³a
bardziej atrakcyjna potrzebna jest odpowiednia iloœæ nagród (im wiêcej – tym lepiej). Jest to jeden z „magnesów” przyci¹gaj¹cych zawodników z ró¿nych zak¹tków
naszego kraju i zawsze staramy siê aby nagradzane by³y nie tylko pierwsze trzy miejsca… Tradycyjnie ju¿ nagradzamy drobnym

Wrêczenie nagród w kategorii TD

upominkiem i dyplomem „ZA WYTRWA£OŒÆ” tak¿e osoby, które zajê³y najni¿sze
miejsce ale walczy³y do koñca – to znaczy
bra³y udzia³ we wszystkich piêciu etapach i
by³y klasyfikowane.
Ju¿ od kilku lat szefem imprezy i zarazem osob¹ odpowiedzialn¹ za finanse jest
pani Renata Skomra, która dos³ownie dokonuje cudów w rozmowach ze sponsorami. Równie¿ i w tym roku stanê³a na wysokoœci zadania i zjedna³a dla nas odpowiedni¹ iloœæ sponsorów. Pomoc¹ s³u¿y³ jej absolwent naszej szko³y – Piotr Zg³obicki. Podziêkowania nale¿¹ siê:
- Dyrektorowi Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej,
- Dyrektorowi Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej,
- firmie KAM z Krzywej,
- firmie KREZUS w Krzywej,

- firmie MOTO – HURT w Ropczycach,
- firmie ZIBI w Sêdziszowie M³p.,
- firmie QUATRO COMPUTERS w Rzeszowie,
- hurtowni PROFI – SPORT w Rzeszowie,
- Nadleœnictwu G³ogów Ma³opolski,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Czarnej
Sêdziszowskiej,
- Przedsiêbiorstwu Komunikacji Samochodowej CONNEX Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.,
Dziêki nim uda³o siê po raz kolejny zorganizowaæ, przeprowadziæ i uœwietniæ XVI
CzarZiMnO 2007. Mamy nadziejê, ¿e i za
rok wspomog¹ kolejn¹ imprezê, na któr¹
ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy wszystkich
tych, którzy lubi¹ czynny wypoczynek, chc¹
sprawdziæ siebie i swoje mo¿liwoœci oraz nie
boj¹ siê trudnych warunków terenowych.
Aleksander Czy¿

Sêdziowie na mecie. Od lewej: Grzegorz Skomra, Wojciech Skwirut, Artur Starczewski, Dawid
Przydzia³, Piotr Zg³obicki.
Fot. (3) Organizatorzy
wiele dobrego zrobiæ dla zwierz¹t w najtrudniejszym dla nich okresie. Zwierzêta dokarmia siê, aby u³atwiæ im prze¿ycie zimy, kiedy
mniej jest pokarmu roœlinnego i dostêp do
po¿ywienia jest ograniczony.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych od kilku lat wspó³pracuj¹

„G³ówna odpowiedzialnoœæ
za ocalenie w ca³oœci zwierzêcego
œwiata dla jutra,
jest z³o¿ona na barki tych, którzy
¿yj¹ dziœ”.
D. Adamson
Cz³owiek po³¹czony jest nierozerwaln¹ wiêzi¹ z otaczaj¹c¹
go przyrod¹, dlatego te¿ bardzo
istotne jest wdra¿anie dzieci od
najm³odszych lat do ochrony
naturalnego œrodowiska.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych
ucz¹ siê ekologii na lekcjach
przyrody i podczas akcji oraz
programów edukacyjnych organizowanych przez Szkolne
Ko³o Ligii Ochrony Przyrody.
Wa¿n¹ spraw¹ jest, aby
uœwiadomiæ dzieciom, ¿e mog¹

z Ko³em £owieckim „Ziemia Ropczycka”.
Ka¿dej jesieni zbieraj¹ kasztany i ¿o³êdzie,
które zostaj¹ przeznaczone na dokarmianie zim¹ leœnych zwierz¹t. W ubieg³ym roku
zebrano ponad 500 kg karmy.
Podsumowaniem akcji SK LOP by³o spotkanie z przedstawicielem ko³a ³owieckiego,
panem Marianem Hendzlem, który opowiedzia³
dzieciom o zwierzêtach
¿yj¹cych w pobliskich lasach. Zaprezentowane
zdjêcia i ciekawostki przyrodnicze wzbogaci³y informacje uczniów na temat
polskiej fauny, zachêci³y
do poznania najbli¿szego
œrodowiska i jego ochrony.
£owczy podziêkowa³
dzieciom za ich dzia³alnoœæ na rzecz pomocy
zwierzêtom i przekaza³ na
rêce pani dyrektor Marii
Ocha³ dyplom, tablice
edukacyjne i kompasy, które bêd¹ stanowiæ cenn¹
pomoc dydaktyczn¹ na
Spotkanie z Panem Marianem Hendzlem, przedstawicielem Ko³a £owieckiego „Ziemia Ropczycka” w Szkole lekcjach przyrody.
Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.
Fot. Arch. SP w Zagorzycach Dln.
Barbara Urbanik
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Bandyci otwieraj¹ ogieñ z broni maszynowej, zabijaj¹ w³aœcicieli kantoru, zabieraj¹ saszetkê z pieniêdzmi i odje¿d¿aj¹. Na
pracowników kantorów w kraju pad³ blady
strach, bo jest wielce prawdopodobne, ¿e to
tylko jeden incydent z dzia³alnoœci szajki specjalizuj¹cej siê w tego typu rozbojach.
Ceniony lekarz kardiochirurg uzale¿nia³
ratowanie ¿ycia pacjenta od otrzymania sowitej ³apówki. Nazywaj¹c ten proceder po
imieniu – zbrodni¹ zabójstwa, minister sprawiedliwoœci narazi³ siê na potêpienie przez
ideologów postêpu.
Przebywaj¹c na Mazurach, mo¿na bêdzie odbyæ wycieczkê szlakiem „tajnych wiêzieñ CIA”. Niejako przy okazji przemycono
sygna³, ¿e wiêzienie terrorystów stoi w sprzecznoœci z prawami cz³owieka.
Adam Ma³ysz rozgromi³ rywali w kwalifikacjach mistrzostw œwiata i ma najwiêksze
szanse na jutrzejsze zwyciêstwo w turnieju.
Wystarczy mu br¹zowy medal, by staæ siê najbardziej utytu³owanym zawodnikiem w historii tych zawodów.
Co mnie podkusi³o, ¿eby w³¹czyæ telewizor akurat w ten wieczór? Przez wiele dni
by³em na bakier z bie¿¹cymi „wiadomoœciami” (piszê w cudzys³owie, bo przecie¿ to, co
podaje nam do wierzenia wiêkszoœæ œrodków
masowego przekazu, nijak siê ma do rzeczywistoœci, a ka¿da sprawa ma dwa oblicza –
jedno prawdziwe, którego najczêœciej nie znamy, drugie - opisane przez media. £atwo siê
o tym przekonaæ, gdy przedstawiane jest jakieœ wydarzenie dobrze nam znane z autopsji). Zawsze wtedy, gdy odstawiam telewizor,
bez³adna galopada myœli doznaje uspokojenia. Cz³owiek nabiera dystansu do problemów wielkiego œwiata, a dostrzega swoje,
lokalne, które rozwi¹zaæ jest w stanie. Niech
ka¿dy uporz¹dkuje sprawy na w³asnym podwórku, a globalne po czêœci wyjaœni¹ siê
same. Trzymaj¹c siê z dala od mediów, zaczynam wierzyæ w logikê, w to, ¿e z³o mo¿na
wypleniæ, dobro nagrodziæ, ¿e w ogóle takie
coœ, jak dobro i z³o istnieje. A tu, masz babo
placek! Wieczorne wiadomoœci w ci¹gu 20
minut zburzy³y, budowane przez tyle dni,
poczucie wiary w normalnoœæ.
Okazuje siê, ¿e mo¿na zostaæ ot tak, po
prostu, rozstrzelanym z broni maszynowej
w œrodku miasta. Po co informowaæ ludzi
12

o takich wydarzeniach? Aby wzmocniæ, i tak
ju¿ du¿e, poczucie zagro¿enia i bezradnoœci?
Ju¿ widzê, co by siê dzia³o, gdyby w³aœciciele
kantorów zaczêli paradowaæ po ulicach z karabinami maszynowymi przewieszonymi przez
pierœ. Zaraz zaroi³oby siê od inteligentnych
g³ów gadaj¹cych g³adko o zagro¿eniu fundamentalnych wartoœci, na których zosta³a
zbudowana nasza zachodnia wspólnota. Có¿
z tego, ¿e wiêkszoœæ opowie siê za zaostrzeniem prawa maj¹cego chroniæ i gwarantowaæ bezpieczeñstwo. Kiedy ju¿ wydaje siê, ¿e
zmierza ono ku normalnoœci, jak grzyby po
deszczu wyrastaj¹ gadaj¹ce g³owy, które ow¹
wiêkszoœæ przegadaj¹, miel¹c frazesy o przepe³nionych wiêzieniach i prawach cz³owieka. I ta wiêkszoœæ na takie manto spuszcza
wstydliwie g³owê, zapominaj¹c o swoich prawach, z poczuciem winy, ¿e znów zabrnê³a
w zau³ek zaœciankowego myœlenia.
Jest rzecz¹ zadziwiaj¹c¹, z jak¹ ³atwoœci¹ przez ca³e dziesiêciolecia wszyscy godziliœmy siê na p³acenie haraczu s³u¿bie zdrowia. To osobliwoœæ obyczajowa, której nie
jestem w stanie zrozumieæ. Nikt nie uwa¿a³
za z³e i oburzaj¹ce dawania ³apówek lekarzom, ba, wszyscy traktowali to jak naturaln¹
rzecz, warunek udanego leczenia i godziwego traktowania pacjenta. Stawki czêsto by³y
jasne i z góry okreœlone. Ten sam cz³owiek,
który o dwugroszow¹ resztê walczy³ w sklepie
jak lew, uwa¿aj¹c, ¿e toczy bataliê o honor,
a sk³adki na szkoln¹ wycieczkê dla dziecka
nie op³aci³ nigdy w obawie, ¿e nauczyciele
dokonaj¹ skoku na jego pieni¹dze, lekk¹ rêk¹
k³adzie na biurku lekarza kopertê z kwot¹
od kilkudziesiêciu z³otych do nawet kilku tysiêcy. Za co p³aci? Za to, ¿e w ogóle zostanie
mu udzielona jakakolwiek odpowiedŸ na
zapytanie o stan zdrowia, za to, ¿eby rodz¹ca ¿ona nie zosta³a potraktowana jak suka
pod p³otem, za sprawne przeprowadzenie
badania, za otrzymanie odpowiedniej grupy
inwalidzkiej i za to, ¿eby syn nie musia³ s³u¿yæ w wojsku. Ciê¿ar winy przesuwa siê raz
w jedn¹, raz w drug¹ stronê, pomiêdzy bior¹cych i daj¹cych. O ile jednak „za³atwienie” niepoczytalnoœci czy niezdatnoœci do s³u¿by wojskowej ma znamiona przestêpczej, ale
logicznej transakcji, o tyle codzienne, drobne wtykanie koperty, na masow¹ skalê, w³aœciwie nie wiadomo za co, to prawdziwe ku-

riozum, które stanowi pierwotn¹ przyczynê
wszelkich patologii na styku pacjent – lekarz.
Szokuj¹ce jest to, jak g³adko i bezmyœlnie przechodzimy do porz¹dku dziennego nad rzekom¹ koniecznoœci¹ dania ³apówki, gdy kogoœ
bliskiego czeka zabieg operacyjny w szpitalu.
Je¿eli uwa¿amy, ¿e lekarz, nie otrzymawszy
pieniêdzy, celowo spartaczy zabieg, to, maj¹c œwiadomoœæ tak strasznej rzeczy, powinniœmy rozdzieraæ publicznie szaty i biæ na
alarm, a s¹dy winny byæ zatkane procesami
o usi³owanie dokonania przestêpstwa przez
lekarzy. Je¿eli zaœ tak nie uwa¿amy i mamy
do lekarza zaufanie, to po co pieni¹dze, w
dodatku wrêczane przed operacj¹?
Tak czy inaczej, najwy¿szy czas, aby wreszcie o tym, o czym wszyscy od zawsze wiedzieli,
ale dziwnym trafem nabrali wody w usta,
zacz¹æ g³oœno mówiæ. Tym bardziej, ¿e wielu
lekarzy z prawdziwego zdarzenia cierpi z powodu pielêgnowania tego chorego stanu rzeczy, gdy¿, nie bior¹c ³apówek, nie doœæ, ¿e
stawia siê w sytuacji ubogiego krewnego
w stosunku do bior¹cych kolegów, to jeszcze
zbiera za nich porcjê wstydu, na zasadzie
zbiorowej odpowiedzialnoœci. I ju¿ siê wydawa³o, ¿e coœ drgnie. Ju¿ w³adze dostrzeg³y
problem, minister u¿y³ mocnych s³ów. Ale nie,
inteligentne g³owy rozmydlaj¹ sprawê, problem widz¹c w owych mocnych s³owach, czy
aby nie naruszaj¹ dobrego imienia winowajcy…
Obserwuj¹c œwiête oburzenie, jakie wywo³uje w inteligentnych gadaj¹cych g³owach
sama hipotetyczna mo¿liwoœæ przetrzymywania terrorystów w bazach wojskowych,
ochrzczonych polskim Guantanamo, nie sposób oprzeæ siê zadaniu pytania, gdzie byli
owi piewcy praw cz³owieka, gdy, ca³kiem niedawno, a mo¿e i teraz, w Rosji gni³y w obozach dziesi¹tki tysiêcy uczciwych i niewinnych
ludzi? Zobaczymy, co powiedz¹ niebawem,
gdy Chiny rzuc¹ do boju podczas olimpiady
w Pekinie specjalnie hodowane, okaleczone
od dziecka, maszynki do zdobywania medali.
Adam Ma³ysz walczy³ dzielnie, lecz zaj¹³
czwarte miejsce, dla ambitnego zawodnika
tej klasy najgorsze z mo¿liwych. Ju¿ widzê
owe miliony kibiców rozpartych w fotelach
przed króluj¹cymi niepodzielnie w salonach
telewizorami, jak krêc¹ z niezadowoleniem
nosami. Bo przecie¿ Ma³ysz jest od wygrywania! Chocia¿by w ka¿dym sezonie przybywa³
regiment œwie¿ych Austriaków czy Finów,
mog¹cych byæ, bez wiêkszego naci¹gania,
naszego or³a synami.
I po co mi to by³o? Lepiej trzymaæ rêce
z dala od pilota.
Grzegorz Bury
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Uci¹¿liwa zima zbli¿a siê ku koñcowi. Przed
wiekami odprawiano wtedy obrzêdy maj¹ce
na celu pobudzenie przyrody do ¿ycia. Z czasem okazjê tê zaczêto wykorzystywaæ do organizowania zabaw, aby nagrodziæ sobie przysz³y,
czterdziestodniowy post. By³y to zapusty zwane te¿ ostatkami lub kusymi dniami. Od dworu do dworu sunê³y szeregi sañ lub bryczek –
w razie braku œniegu. Zaje¿d¿aj¹c kuligiem
przed domostwo – uczestnicy, gospodarza

Œroda Popielcowa koñczy³a czas balowania. W liturgii koœcielnej u¿ywany jest
popió³, powsta³y po spaleniu palm wielkanocnych. M³odzieñcy jednak pozwalali sobie na niewybredne ¿arty, obsypuj¹c nim
obficie napotkanych przechodniów. By³ to
ju¿ naprawdê ostatni wybryk i swawolenie.
Wielki Post zawsze obchodzono u nas z
bezwzglêdn¹ surowoœci¹. Ludzie czêœciej siê
modlili i chodzili do koœcio³a. Nie urz¹dzali
zabaw, nosili ciemno barwione ubrania, nie

kole – idŸcie, ch³opy, oraæ w pole”.
Korzystne by³o wczesne wysianie zbo¿a,
pokropionego uprzednio œwiêcon¹ wod¹, z
dodatkiem do zasiewu kilku ziaren poœwiêconego owsa: „Kto sieje owies w marcu, to zbiera w garncu, a kto w maju – to w jaju”. Pierwszego marca nale¿a³o koniecznie znaleŸæ muchê i wynieœæ j¹ za próg. W przeciwnym razie
w lecie trudno siê od nich opêdziæ.
Z utêsknieniem wypatrywano przylotu
bocianów. Je¿eli siê spóŸni³y (po 25 marca),

zaskoczywszy kazali dawaæ jeœæ i piæ, koniom
i ludziom bez wszelkiej ceremonii
(ks. J. Kitowicz, XVIII w.)
W dawnych czasach ostatki obchodzono wyj¹tkowo hucznie. Obrazy owych barwnych
widowisk znajdujemy w naszej literaturze.
W zapusty namówi³ ktoœ Zabie³³ê, aby wieczór wyprawi³ (…), dom mieli spory, stary,
drewniany, sal w nim du¿o, choæ niskich, ale
wcale obszernych, na tê jednak uroczystoœæ choæby i dwa razy wiêkszy dwór nie stawa³ (…)
Kapelê Zabie³³o sprowadzi³ ze S³ucka, cztery
moŸdzierze wystawiono w dziedziñcu.
(J. I. Kraszewski)
Okres ten uwa¿ano za szczególnie pomyœlny dla trwa³oœci przysz³ych ma³¿eñstw,
tote¿ ka¿da „panna na wydaniu” stara³a siê
wtedy poznaæ narzeczonego.
„Zapust” radoœnie obchodzono te¿ w
wioskach.
W czasie karnawa³u ch³opi z kilku wsi
zbieraj¹ siê w karczmie, gdzie dwa lub trzy kieliszki wody ognistej i trochê chleba sk³adaj¹ siê
na ca³¹ ich ucztê. Przy dŸwiêkach cymba³ów
lub skrzypiec ¿ydowskiego grajka krêc¹ siê rytmicznie na ma³ym skrawku pod³ogi.
(Hubert Vautrin, XVIII w.)
Zapusty na trwa³e zapisa³y siê w naszej
tradycji. Od „t³ustego czwartku” do „kusego wtorku” jedzono i pito jakby na zapas.
Do uczty wchodzi³y koniecznie p¹czki, na
smalcu w domu sma¿one lub chrust czyli faworki.
(O. Kolberg)
Niegdyœ p¹czki wyrabiane by³y z „ciasta
chlebowego” i raczej nie przypomina³y dzisiejszych puszystych kulek.
Jeszcze w drugiej po³owie poprzedniego, XX wieku po wsiach chodzi³y grupy przebierañców z dziadem, dziadówk¹, Cyganami, kumami. „Dziadowsk¹ parê” stanowili:
ch³opiec przebrany za dziadówkê i dziewczyna – za dziada. Obwi¹zani powrós³em ze s³omy, wygl¹dem przypominali strachy na wróble. Wstêpuj¹c do kolejnych domów, zapraszali gospodarzy na wyimaginowane wesele.
Do koszyków nale¿a³o wrzuciæ im jakiœ dodatek – pieni¹dze lub coœ do zjedzenia.

„Noc”, akwarela. Mal. M. Wilczok
œmiali siê donoœnie, nawet ich po¿ywienie
by³o skromne, „postne”. Na wsi by³ to czas
rozpoczynania pracy na roli. Jak zwykle
obserwowano zmiany w pogodzie, wró¿¹c
przysz³e plony. Ju¿ „œnie¿ne” zapusty zapowiada³y obfitoœæ siana. Niepokój budzi³y
natomiast opady deszczu na pocz¹tku Wielkiego Postu. Oznacza³y one „mokr¹” wiosnê, opóŸniaj¹c¹ wyjœcie w pole.
Niegdyœ na naszych polach i ³¹kach by³o
o wiele wiêcej wody ni¿ teraz. Je¿eli nie zaorano pól w zagony, trudno siê by³o spodziewaæ dobrych zbiorów. „Gdy ciep³o w
lutym, zimno w marcu bywa, d³uga trwa
zima, rzecz to niew¹tpliwa” - i groŸba przedmówka, którego bano siê niegdyœ najbardziej. Obawiano siê te¿ roztopów i powodzi: „Czasu pogody bój siê wielkiej wody”.
Z nadziej¹ natomiast upatrywano pojawienia siê burzy, jako ¿e: „Wczesny grzmot –
to póŸny g³ód”. Nale¿a³o tylko szybko przewróciæ siê na ziemiê, aby w lecie nie cierpieæ na ból pleców.
Od dnia œw. Józefa (19.III) mo¿na ju¿
rozpocz¹æ prace: „Œwiêty Józef lask¹ ziemiê

zapowiada³o to ciê¿ki, nieurodzajny rok.
W Niedzielê Palmow¹, nazywan¹ te¿
Kwietn¹, trzeba poœwiêciæ palmy, które w
naszych stronach nie by³y tak wysokie i okaza³e jak w niektórych rejonach Polski. Nale¿a³o je obowi¹zkowo ozdobiæ ga³¹zk¹ zieleniny, aby wiosna siê nie opóŸnia³a, a tak¿e
„baziami”. Jeszcze do niedawna wk³adano
w „orankê” krzy¿yki utworzone z takich „baziowych”, wierzbowych ga³¹zek. Mia³y one
uchroniæ plony przed gradem i burzami.
Podobn¹ rolê spe³nia³y palmy zatkniête za
futrynê drzwi domu. Sianie i sadzenie roœlin
w Wielki Tydzieñ by³o szczególnie wskazane, a zw³aszcza: „Siew w Wielki Pi¹tek zbiorów dobry pocz¹tek”. Trwa³y przygotowania do Wielkanocy: porz¹dki, ozdabianie
domów np. paj¹kami ze s³omy i kolorowych
papierków. Barwiono te¿ „piski”, pieczono
chleb i s³odkie strucle. M³odzie¿ „wiesza³a
barszcz”, oblewaj¹c nim pomocników. Najwa¿niejsze jednak by³o - i jest - duchowe przygotowanie siê do tych jedynych, niepowtarzalnych œwi¹t – do Wielkanocy.
Maria Wilczok
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W

cu, Sanktuarium Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Poubieg³ym roku szkolnym m³odzie¿
uczestniczyli autorzy projektu J. Kozubowmocy w Niechobrzu, Sanktuarium Matki Bopracowa³a nad przygotowaniem
ska, K. Miœ oraz nauczyciel historii, prze¿ej Zawadzkiej, Sanktuarium Matki Bo¿ej Króalbumów z fotografiami kapliczek
wodnicz¹ca edukacji regionalnej, K. Kania.
lowej Polski na Jasnej Górze, Sanktuarium
i nad prezentacj¹ multimedialn¹. Bogato
W czasie spotkania uczniom najbardziej zaMatki Bo¿ej S³uchaj¹cej w Kalwarii Pac³awskiej,
zebrany przez uczniów materia³ pozwoli³ na
anga¿owanym wrêczono nagrody ksi¹¿koSanktuarium Matki Bo¿ej £okietkowej w Wiœlito, ¿e projekt zakwalifikowano do krajowewe m.in. Sanktuaria podkarpackie oraz tomiki
cy, Sanktuarium Matki Bolesnej w Jaros³awiu,
go fina³u i otrzymaliœmy dotacjê na kontypoezji Jan Pawe³ II – pos³aniec mi³oœci, Jan
Sanktuarium w Tuchowie.
nuacjê projektu.
Twardowski – pos³aniec nadziei.
Wszystkie miejsca odwiedzano z kamer¹,
Zdecydowaliœmy siê na realizacjê proDziêki uczestnictwu szko³y w projekcie
która zosta³a zakupiona ze œrodków finanjektu pt. „Sanktuaria Maryjne miejscem pieluda³o siê stworzyæ ciekawy i bogaty program
grzymek narodu”. W realizacji ³¹czymy trepropaguj¹cy dorobek kultury regionu. Najwa¿niejszym jednak efektem realizacji
œci religijne z narodowymi i patrioprojektu by³o zaanga¿owanie
tycznymi.
m³odzie¿y do podejmowania
M³odzie¿ zwiedza³a Sanktunowych zadañ i wzbudzenie
aria Maryjne, uczestniczy³a w
zainteresowania kultur¹ maniektórych uroczystoœciach
³ej ojczyzny.
religijnych.
- Jeœli uda³o siê nam zaszczepiæ
Odwiedzono sanktuaria –
trochê mi³oœci do tej ziemi i dumy z
jako miejsca kultu religijnego i
M³odzie¿ i nauczyciele z Zeprzynale¿noœci do niej, jeœli m³odzie¿
narodowych tradycji, obrzêdów
spo³u Szkó³ Agro – Techniczpoczu³a siê animatorami kultury
– Sanktuarium Matki Bo¿ej
nych zakoñczyli pracê nad
narodowej i regionalnej to cel zosta³
Królowej Rodzin w Ropczycach,
projektem Sanktuaria Maryjne Miejscem Pielgrzymek Naroosi¹gniêty – mówi¹ koordynatorSanktuarium Pojednawczyni
du. Jest to kontynuacja realizowanego w szkole od wrzeœnia
ki projektu.
Grzeszników w Dêbowcu, Sank2006 r. projektu pt. „Œwiêci w figurach i kapliczkach przyKrystyna Miœ
tuarium Matki Boskiej £askawej
dro¿nych powiatu ropczycko-sêdziszowskiego”.
Joanna Kozubowska
i Królowej Ró¿añca Œw. w Czud-

O³tarz w Sanktuarium Maryjnym w Czudcu.

Na kalwaryjskich œcie¿kach.
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Uczestnicy projektu przed Sanktuarium Matki Bo¿ej S³uchaj¹cej w Kalwarii Pac³awskiej.
sowych z projektu unijnego,
a na podstawie nagranego
materia³u zrobiono film. Wizerunki Matki Bo¿ej utrwalono na zdjêciach, które pos³u¿y³y do przygotowania albumu. Now¹ kamer¹ sfilmowano tak¿e uroczystoœæ Œwiêta Szko³y, podczas której
m³odzie¿ zaprezentowa³a
program pt. Historia Mazurka D¹browskiego i innych
pieœni narodowych, przygotowany pod kierownictwem
opiekunów J. Kozubowskiej,
K. Miœ, K. J. Kramarza.
Zakoñczenie projektu
oraz ocena realizacji zadañ
po³¹czona zosta³a ze spotkaniem z autork¹ ksi¹¿ki „Sanktuaria podkarpackie” –
Agat¹ Chmur¹. W spotkaniu

Podczas spotkania z Agat¹ Chmur¹, autork¹ ksi¹¿ki „Sanktuaria podkarpackie”.
Fot.(4). J. Kozubowska.
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Wzorem lat ubieg³ych Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. i MGOK w Sêdziszowie M³p. podjê³y siê organizacji Gminnego Przegl¹du
Kolêd i Pastora³ek. Impreza ta, na sta³e wpisana w harmonogram uroczystoœci kulturalnych naszej szko³y i gminy, odby³a siê w
MGOK 1lutego 2007r., na dzieñ przed Œwiêtem Matki Boskiej Gromnicznej.
Przed godzin¹ 9-t¹ sala widowiskowa wype³ni³a siê po brzegi. Wœród zebranych,
oprócz uczestników i ich opiekunów oraz
zaproszonych goœci zauwa¿yæ mo¿na by³o
wielu mieszkañców miasteczka i okolicznych
miejscowoœci. Organizatorzy kolejny raz
utwierdzili siê w przekonaniu, ¿e warto kontynuowaæ dzie³o rozpoczête przed czterema laty. Tegoroczny konkurs przebiega³ pod
has³em „...a my do Betlejem”.
Lucyna Doroba – dyrektor liceum otwieraj¹c imprezê zaznaczy³a, ¿e szko³a dba³oœæ
o tradycje, dobre obyczaje, stawia na pierwszym planie. Organizowanie przegl¹dów kolêd i pastora³ek to jeden z dowodów na realizacjê tych zadañ. Wyrazi³a zadowolenie, i¿
m³odzi ludzie, czyni¹c zadoœæ tradycji naszych
dziadów i ojców chêtnie kultywuj¹ staropolski zwyczaj jakim jest œpiewanie kolêd.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹
szanowni goœcie: Ojciec Micha³ Draus –
Gwardian z Klasztoru OO Kapucynów w Sêdziszowie M³p., p. Stanis³aw Wozowicz – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, jednoczeœnie Dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Górnych; p. Teresa Parys – Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.,
p. Monika Szarek – Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie
M³p., p. Marzena Jakubek
i p. W³adys³aw Antos z Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym z Ko³a
w Sêdziszowie M³p., p. Kazimierz Popielarz – Dyrektor Miejskiego-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p.
Wystêpy uczestników
konkursu ocenia³o znakomite jury: p. Józef Barlik –

Dyrektor Szko³y Muzycznej w Sêdziszowie
M³p. – przewodnicz¹cy jury, p. Janina Ziemiñska – zastêpca Wójta w Iwierzycach, p.
Janina Maræ – pracownik Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., Ojciec Jerzy Sylwestrzak – z klasztoru OO Kapucynów w naszym miasteczku, ks. Kszysztof Gac – katecheta z liceum.
Prowadz¹ca szczególnie ciep³o powita³a wszystkich uczestników konkursu i ich
opiekunów z zaprzyjaŸnionej Gminy Iwierzyce, a tak¿e reprezentantów wszystkich
typów szkó³ z terenu Gminy Sêdziszów M³p.
Pani Dyrektor wyrazi³a gor¹ce podziêkowanie sponsorom, którzy przekazali œrodki finansowe na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z zakupem nagród dla zwyciêzców i przygotowaniem poczêstunku dla wszystkich uczestników. Na listê sponsorów wpisali siê:
m Wójt Gminy Iwierzyce
m PUH WOPROL
m „Stal Bud” FHU

m Firma ¯ELAZNY sp. z o.o.
m STACJA PARTNERSKA bp „ARKA”
m P.H. „Marysia”
m GS Samopomoc Ch³opska Sêdziszów M³p.
Po oficjalnym otwarciu, powitaniu goœci, jury, widzów i uczestników do pracy przyst¹pi³y prowadz¹ce konkurs uczennice liceum Joanna Doroba i Katarzyna Szela, które prezentowa³y wykonawców i zaprasza³y
ich do wystêpów.
Konkurs po raz pierwszy odby³ siê
w trzech kategoriach, a oto jego wyniki:
Pierwsza kategoria wiekowa
(przedszkola)
I miejsce – Izabela Kieba³a z Przedszkola
nr 2 w Sêdziszowie M³p.
II miejsce – grupa wokalna z Przedszkola
nr 1 w Sêdziszowie M³p.
Druga kategoria wiekowa
(szko³y podstawowe)
I miejsce – Izabela Skoczek ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.
II miejsce – Dominika Cis³o ze Szko³y Podstawowej w Klêczanach i zespó³
wokalny ze Szko³y Podstawowej
w Iwierzycach
III miejsce – zespó³ wokalny ze Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej
Trzecia kategoria wiekowa
(gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne)
I miejsce – Kamil Fr¹czek z Gimnazjum
w Zagorzycach Górnych
II miejsce – Sylwia Panek z Gimnazjum
w Iwierzycach
III miejsce – Miêdzyszkolny Zespó³ Wokalny
„Skowronki” z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
wyró¿nienie – zespó³ wokalny z LO w Sêdziszowie M³p.
W przerwie miêdzy wystêpami, na scenie poza konkursem, wyst¹pi³a grupa wychowanków z Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
z Ko³a w Sêdziszowie M³p., która zaprezentowa³a bardzo ciekawy program s³ownomuzyczny zwi¹zany tematycznie ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Do zobaczenia za rok – z takimi odczuciami wszyscy opuszczali salê konkursow¹.
Halina Szela
Fot. Organizatorzy
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„- Kasztan do linijki!
Piorunowymi skokami i nag³ymi ruchy Jêdrek
wytoczy³ z s¹siedniej wozowni linijkê, wózek na wysokich ko³ach, z w¹skim siedzeniem pod³u¿nym,
który przypomina³ swym kszta³tem chudego paj¹ka. Wnet lœni¹ca uprz¹¿ narzucona zosta³a na
kasztana i sam ten wspania³y koñ znalaz³ siê miêdzy dr¹¿kami zaprzêgu (…) Hipolit chwyci³ lejce z
r¹k Jêdrka i zaprosi³ Cezarego, ¿eby usiad³ ty³em do
niego w postawie dartego or³a. Obaj mocno oparli
nogi na ¿elaznych prêtach wewnêtrznych, okalaj¹cych osie. Hipolit uj¹³ bat w rêkê i cmokn¹³ na
kasztana. Koñ poszed³ z miejsca ostrym k³usem”.
Ze swoist¹ przyjemnoœci¹ na kartach powieœci „Przedwioœnie” Stefan ¯eromski zobrazowa³ ¿ywio³ow¹ jazdê linijk¹, uwa¿an¹
za pojazd typowo polski. Upodobali j¹ sobie zw³aszcza ludzie m³odzi, pe³ni fantazji,
lubi¹cy ryzyko, gotowi do przezywania „mocnych wra¿eñ”. Niebezpieczeñstwo jazdy
wynika³o g³ównie z tzw. wywrotnoœci „paj¹ka”, niemo¿noœci pewnego trzymania siê i
nara¿enia na zabrudzenie b³otem, którego
grudy z impetem wypada³y spod kó³. Jazda
na takim miotaj¹cym siê we wszystkie strony
pojeŸdzie dawa³a wiele upajaj¹cych wra¿eñ,
nieraz a¿ do zawrotów g³owy i md³oœci. Te
nieprzyjemne skutki przytrafia³y siê wówczas, gdy pozwalano sobie na zbytni¹ brawurê. Jad¹c spokojnym stêpem lub truchcikiem, mo¿na by³o wiele zobaczyæ i wiele
prze¿yæ. W taki sposób podró¿owa³y nawet
niewiasty. Na linijce mo¿liwe te¿ siedzieæ
bokiem. Niekiedy szlachcic – a czêœciej rz¹dca – wybierali siê ni¹ w pole, aby dogl¹daæ
maj¹tku. Niezale¿nie od sposobu siedzenia,
zawsze g³ównym zadaniem jad¹cego by³o
zachowanie równowagi.
Lekkie, „a¿urowe” paj¹ki zniknê³y, niestety, z naszego krajobrazu. Je¿eli mo¿na je
zobaczyæ, to wy³¹cznie w nielicznych, zabytkowych powozowniach. Opisy jazdy linijk¹
s¹ równie¿ rzadkoœci¹ w literaturze i w malarstwie. Nasz wspó³czesny malarz Andrzej
Novak – ¯empliñski na jednym z obrazów,
obok wynios³ego dworu w Haszlewie umieœci³ klasyczn¹ linijkê z powo¿¹cym siedz¹cym
bokiem. Sposób zaprzêgania konia ma tu
charakter typowo wschodni. Nad chom¹tem
wznosi siê ³ukowata duga ³¹cz¹ca dwa dr¹¿ki
zwane ho³oblami. W tym wypadku pe³ni¹ one
rolê pasów poci¹gowych. Nieznane w ¿adnym innym zaprzêgu s¹ te¿ odkosy – metalowe prêty, które ³¹cz¹ dr¹¿ki z piast¹ przedniego ko³a. Do zahamowania „na miejscu”
s³u¿y³ koniowi natylnik, który czêsto zdobiono cekinami. Duga w swej górnej czêœci by³a
zaopatrzona w tzw. zgê (metalowy pierœcieñ).
Od niego wprost do wêdzid³a prowadzi³y
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cienkie linki. Sk³ania³y one cuganta do wysokiego trzymania g³owy i bardziej posuwistego k³usa. Taki sposób zaprzêgania koni spotyka siê na Podlasiu; z tym ¿e linijkê zastêpuje
zwyk³y wóz. Równie¿ i w naszej obecnej rzeczywistoœci mo¿na zaznaæ namiastki jazdy linijk¹, kiedy si¹dziemy na „pomoœcie” zwyk³ego konnego wozu, towarzysz¹c rolnikowi jad¹cemu w pole lub lasu po „opa³”.
W wieku XIX i na pocz¹tku XX, kiedy
linijki by³y najbardziej rozpowszechnione,
koniom zak³adano te¿ uprz¹¿ chom¹tow¹

wym. W ten sposób zatraca on walory konia
„rodzinnego”, szukaj¹cego kontaktu z cz³owiekiem. Konia, „który kiedyœ na naszej ziemi chowany, który odpiera³ kiedyœ tyle pogañskich najazdów, który nie ba³ siê Turka
pod Wiedniem, ni ska³ pod Madrytem” (Stefan Bojanowski). Kamiñski, bohater powieœci „Cet czy licho” J. I. Kraszewskiego, „który z bitwy (pod Wiedniem) ca³o wyszed³.
Konia mia³ tylko ubitego pod sob¹, po którym p³aka³, mówi¹c, ¿e wola³by by³ sam ranê
ponieœæ, ni¿ takiego przyjaciela straciæ”.

bez owej „kresowej” dugi.
Ubiór powo¿¹cych by³ dowolny, podobnie jak dobór cugantów. Polacy jednak zawsze preferowali konie w typie orientalnym,
protoplastów naszych „ma³opolaków”. S³ynê³y one z dzielnoœci, urody, doskona³ego
zdrowia, wytrwa³oœci i wspania³ego ruchu,
mimo niewielkiego wzrostu.
Szkoda, ¿e w ostatnich latach ten praktyczny „koñ do wszystkiego” przekszta³cany
jest w wybuja³ego wzrostem, delikatnego,
nerwowego wierzchowca w typie sporto-

Nied³ugo chyba zabraknie w Polsce typowych koni ma³opolskich. Zwierzêta te jeszcze
niedawno by³y naturalnym elementem naszego krajobrazu. Na wsi wykorzystywano je g³ównie jako si³ê poci¹gow¹, rzadziej do jazdy
wierzchem. Wiejskimi drogami przesuwa³o siê
codziennie po kilkadziesi¹t furmanek, a samochodów kilka - lub wcale ich nie by³o.
Gdyby S. ¯eromski ¿y³ w obecnych czasach, jakiego konia „kaza³by” Jêdrkowi zaprzêgn¹æ do linijki?
Maria Wilczok

Pamiêtajmy, to by³o tak niedawno
W og³oszonym przez Miêdzyzak³adow¹ Komisjê NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwiaty i Wychowania w Rzeszowie konkursie plastycznym: „Tak by³o – stan wojenny 1981
rok”, uczennica Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych, Agnieszka Róg
(kl. VI) zdoby³a I miejsce, natomiast Iwona Œwiniuch (kl. VI) wyró¿nienie.
Konkurs skierowany by³ do uczniów i nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Celem konkursu by³o zainteresowanie uczniów najnowsz¹ histori¹ Polski ze szczególnym
uwzglêdnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Tematyka konkursu obejmowa³a
wydarzenia zwi¹zane z wprowadzeniem stanu wojennego.
Poprzez dotarcie do Ÿróde³, œwiadków historii lub pozostawionych przez nich œwiadectw
(zdjêæ, dokumentów, relacji) uczniowie wyrazili œrodkami plastycznymi ludzkie losy na tle
przywo³anych zdarzeñ. Kolejny ju¿ rok dzieci z naszej szko³y poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê o najnowszej historii Polski. To, co starsi maj¹ jeszcze w pamiêci, dzieci musz¹ ju¿ poznawaæ z
naszych relacji, œwiadków i uczestników niedawnej walki o niepodleg³oœæ i niezale¿noœæ. W
ubieg³ym roku, kiedy „Solidarnoœæ” obchodzi³a swoje 25-lecie nasi uczniowie poznawali czas
powstawania niezale¿nych zwi¹zków i organizacji, historiê „Solidarnoœci” i równie¿ brali
udzia³ w podobnym konkursie, zajmuj¹c wysokie pozycje, zdobywaj¹c nagrody. Muszê siê
pochwaliæ, ¿e nasze dzieci chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach kó³ka historycznego, pog³êbiaj¹
swoj¹ wiedzê poprzez realizacjê ró¿nych projektów historycznych. Mam nadziejê, ¿e pozostanie im ju¿ na ca³e ¿ycie szacunek dla naszej historii i wyrosn¹ na dobrych Polaków.
Barbara Dutka
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Studniówka 2007
20.01.2007 r. bêdzie pamiêtn¹ dat¹ dla
maturzystów sêdziszowskiego LO im. ksiêdza Piotra Skargi. W³aœnie tego wieczoru
rozpocz¹³ siê ich bal studniówkowy. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie 17.30
w sali „ Sêdzisz”, przemówieniem pani
dyrektor Lucyny Doroby, która ¿yczy³a
wszystkim udanej zabawy oraz tej nocy „kategorycznie zabroni³a myœleæ o nauce”. Ka¿-

dy z uœmiechem na ustach i bez jakiegokolwiek s³owa skargi przyj¹³ ten zakaz.
„… bo to ¿ycie to bal jest nad bale…”
Studniówka to niepowtarzalne wydarzenie – 100 dni przed matur¹ – kiedy uczniowie faktycznie mog¹ siê zrelaksowaæ i zapomnieæ o nauce, ta jedna noc nale¿a³a do
nich. Nie bez znaczenia – szczególnie dla
p³ci piêknej – by³y stroje. Panowa³a zupe³na
dowolnoœæ kolorów, dodatków i zdobieñ,

„Polonez” klas: IIIc i IIIb
siê œwietnie maj¹c w pamiêci tak¿e tradycyjnego poloneza, którego zatañczyli na
samym pocz¹tku uroczystoœci. Pomimo
tego, ¿e odbywa³ siê on w dwóch turach, z
powodu du¿ej liczby uczestników, wypad³
znakomicie. Miejmy nadziejê, ¿e skoro nikt
nie pomyli³ siê przy tañczeniu poloneza,
sprawdzi siê przes¹d, i¿ wszyscy zdadz¹
maturê.

Fot. (2) Archiwum LO
„…bo to ¿ycie zachodu jest warte…”
Teraz pozosta³o ju¿ tylko czekanie na
maturê i staranie siê o studencki indeks, natomiast studniówka zagoœci na zawsze
w pamiêci jej uczestników, jako najpiêkniejszy i niepowtarzalny bal – pierwszy w doros³ym ¿yciu.
Katarzyna Klepacz kl.IIIc

Uczniowie klasy IIIc w sali balowej
jak przysta³o na czas karnawa³u, wszyscy
wygl¹dali elegancko, dostojnie i czaruj¹co.
Mimo ró¿nych wieœci nap³ywaj¹cych z kraju, co do zachowañ uczniów i ich osób towarzysz¹cych na studniówkach, sêdziszowscy maturzyœci nie zawiedli pok³adanych
w nich nadziei. Swoim zachowaniem dali
przyk³ad kultury i wychowania opartego na
dobrych wzorcach.
„… orkiestra gra…”
Zarówno zespó³ muzyczny jak i DJ spowodowali, ¿e parkiet sali, a¿ do samego
rana, nie by³ pusty. Ka¿da piosenka podrywa³a nogi do tañca. Maturzyœci bawili

15 lutego 2007r. w sali bankietowej SÊDZISZ odby³o siê podsumowanie i og³oszenie
wyników plebiscytu zorganizowanego ju¿ po raz trzeci przez redakcjê lokalnej gazety
„G³os Powiatu”.
Z wielk¹ satysfakcj¹ przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e wœród laureatów znaleŸli siê nauczyciele z sêdziszowskiego ogólniaka.
Pani Otylia W³odarska – d³ugoletnia polonistka z naszej szko³y zajê³a III miejsce w kategorii NAUCZYCIEL ROKU (w ubieg³ym roku równie¿ znalaz³a siê na tym samym miejscu).
Ks. Krzysztof Gac nominowany w dwu kategoriach, w obydwu znalaz³ siê na „medalowych pozycjach”. W kategorii NAUCZYCIEL ROKU zaj¹³ I miejsce, a w kategorii
OSOBOWOŒÆ ROKU uplasowa³ siê na trzeciej pozycji.
Taki wynik to powód do dumy dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej.
Halina Szela
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„Babciu, Dziadku, chodŸcie z nami.
Damy wam ³¹kê
z kwiatami,
ze skowronkiem.
Do w¹chania,
patrzenia…
A do ³¹ki dodamy ¿yczenia.
Nawet, gdy siê zachmurzy
na niebie,
nawet, gdy siê k³opotów nazbiera,
my uœmiechamy siê do siebie
zawsze
jak dziœ,
jak teraz”.

Niewiele jest tak ciep³ych uroczystoœci, jak Dzieñ Babci i Dziadka.
Mimo, ¿e przypadaj¹ 21. i 22. stycznia, w Zespole Szkó³ w Górze Ropczyckiej obchodzimy to œwiêto w jednym dniu. Z roku na rok zaszczyca je
swoj¹ obecnoœci¹ coraz wiêcej babæ
i dziadków (w tym roku 110). Ciep³o
i mi³oœæ nieod³¹cznie kojarz¹ siê nam
z drogimi seniorami. W czasie gdy rodzice, niejednokrotnie zabiegani, nie
maj¹ czasu dla swoich dzieci, to w³aœnie babcia i dziadek zawsze maj¹ go
dla nich. Wys³uchaj¹ cierpliwie
wszystkich problemów, pociesz¹ w
smutku i pomog¹ w k³opotach.
W trakcie tegorocznej uroczystoœci dyrektor Zespo³u Szkó³ Mariusz Kazior zwróci³ uwagê na jeszcze jedn¹, nie do przecenienia, zas³ugê naszych seniorów. Podkreœli³ ich rolê w kultywowaniu i przekazywaniu m³odszemu pokoleniu tradycji rodzinnych, zwi¹zanych z nasz¹ wsi¹ i tak¿e ogólnych, narodowych. Od wieków m¹dre spo³eczeñstwa szanowa³y starszych. To oni przechowywali m¹droœæ poprzednich pokoleñ, mieli decyduj¹cy g³os w podejmowaniu wa¿nych dla grupy decyzji, cieszyli siê powszechnym szacunkiem i powa¿aniem. Nie zapominajmy o tym dziœ, w dobie
chyba trochê nieuzasadnionego kultu m³odoœci. Nasze dzieci przypominaj¹ nam o tym,
lgn¹c do swoich babæ i dziadków. Widzia³am to w oczach
dzieci, widzia³am te¿ dumê ze
swoich wnuków w oczach
dziadków. Pamiêtajmy zawsze
o tym, widz¹c starsz¹ osobê na
ulicy, w autobusie, w sklepie,
w koœciele. To jest czyjaœ babcia, czyjœ dziadek, mo¿e Twój.
Przypomnij sobie czu³e spojrzenie swojej babci i tak spójrz
na ni¹.
Ale mo¿e doœæ tych refleksji. Wróæmy do Szko³y w Gó-
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rze Ropczyckiej, do dnia 24. stycznia 2007
roku. Przygotowania do tej uroczystoœci
trwa³y d³ugo. Uczniowie i nauczyciele æwiczyli program artystyczny, dzieci pisa³y zaproszenia i przygotowywa³y prezenty. A gdy
przyszed³ wyznaczony dzieñ przystrojono
uroczyœcie salê gimnastyczn¹, roz³o¿ono sto-

³y, dzieci przygotowa³y skromny poczêstunek i goœcie zaczêli nap³ywaæ.
Poma³u zape³ni³y siê wszystkie miejsca i po przywitaniu goœci przez dyrektora Zespo³u Szkó³ Mariusza Kaziora i ksiêdza katechetê Ryszarda
Wacka, zacz¹³ siê wystêp dzieci. Najpierw uczniowie ze szkolnego kó³ka
teatralnego przedstawili inscenizacjê
p.t. „Wigilijne dzwony”. Nastêpnie
przedszkolaki zaprezentowa³y swój
program, bardzo ciep³o przyjêty
przez babcie i dziadków. Du¿ymi
oklaskami przyjêto te¿ program taneczny, zaprezentowany przez dzieci. Uczniowie dedykowali swoim goœciom piêknie wyrecytowane wiersze, piosenki i samodzielnie zagrane utwory muzyczne. Mo¿e nastrój tego spotkania zobaczysz,
Czytelniku, na zamieszczonych fotografiach.
A.K.
Fot.(3) Arch. ZS w Górze Ropczyckiej.
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Najczêœciej podkreœlali wp³yw
wania trudnoœci, odporne na problemy. Kostawiane jako naturalny etap jego ¿ycia. Dziêki
przedszkola na:
lejnym pozytywnym wp³ywem uczêszczania
rozmowom z rodzicami dziecko mo¿e czuæ siê
n samodzielnoœæ, zaradnoœæ: obserwodziecka do przedszkola, uwzglêdnianym w
„skazane” na przedszkole (gdy wokó³ siebie s³ywane postêpy w samodzielnoœci swoich poopiniach rodziców, jest obiektywna ocena
szy ubolewania rodziców i dziadków, wyra¿ane
ciech. Rodzice podkreœlaj¹, ¿e przed uczêszmo¿liwoœci i problemów ich dziecka przez
obawy i lêki) lub czuæ siê dumne z faktu, i¿
czaniem dziecka do przedszkola oni sami lub
nauczycielki przedszkola. Ukierunkowanie
bêdzie mog³o wreszcie byæ przedszkolakiem.
dziadkowie wyrêczali czêsto dzieci w wykoprzez nie uwagi na problemy i ich przyczyS³usznym jest wiêc prezentowanie dziecku
nywaniu nawet najprostszych codziennych
ny, umo¿liwienie skorzystania z pomocy speprzedszkola jako miejsca weso³ej zabawy, naczynnoœci. Robili to nie doceniaj¹c mo¿liwocjalistów, jak te¿ widoczne efekty podejmowi¹zywania przyjaŸni, poznawania ciekawych
œci dziecka, czasami tak¿e z braku cierpliwowanych dzia³añ – to kolejny pozytywny obrzeczy, miejsca gdzie wszyscy chc¹ siê lubiæ i
œci lub po prostu dla unikniêcia domowego
szar w tym aspekcie oceny rodziców.
pomagaæ sobie nawzajem. Dziêki takiej posta„ba³aganu”. Pokój nie
wie rodziny ka¿dy kolejny
przypomina „pobojowidzieñ pobytu w przedska”, dziecko bierze te¿
szkolu stanie siê szybciej
udzia³ w pracach po„œwiêtem”, „przygod¹”.
rz¹dkowych, wykraczaj¹Optymizm rodziców (nacych poza obszar jego
wet przez tzw. ³zy) przy popokoju. Posi³kom towarannym po¿egnaniu, marzyszy proœba dziecka o
nifestowane przy dziecku
Niew¹tpliwie zapis dziecka do przedszkola jest bardzo czêsto koniecznoœci¹, zaserwetki, poprzedza je
pogodne nastawienie i
sadniczym warunkiem wykonywania przez rodziców obowi¹zków zawodowych.
samorzutna higiena r¹k.
pewnoœæ „udanego dnia”
Ale to nie jedyny powód. Rodzice dzieci uczêszczaj¹cych ju¿ d³u¿szy czas do przedn pomys³owoœæ,
to jedna z buduj¹cych
szkola uznali jego wp³yw na postêpy w rozwoju ich pociech. Uzasadniali to bardzo
kreatywnoœæ: rodzice
propozycji dla wszystkich
istotnymi zmianami w zachowaniu, postêpach i rozwoju dziecka.
stwierdzaj¹ postêp w
stron.
dzieciêcej samoorganizacji czasu po powrocie z przedszkola lub w
Adaptacja dziecka do przedszkola
Akceptacja przez dziecko osób
dni wolne, znacznie ciekawszy zakres temawspóln¹ trosk¹ i celem rodziców
doros³ych w przedszkolu
tów tych zabaw. Rodzice czuj¹ siê nadal
i przedszkola
Dziecko jest doskona³ym obserwatorem,
bardzo wa¿ni i potrzebni, ale ju¿ nie tak
Nie trwó¿my siê powoli odpinaæ dziecku
brak mu jednak jeszcze umiejêtnoœci realniezbêdni, jak dotychczas, w organizowaskrzyde³ gdy samo zacznie wyfruwaæ z gniazda
nej oceny sytuacji. Wa¿ne jest aby dziecko
niu dziecku zabawy. Zabawa dziecka przemia³o okazjê zaobserwowaæ swoich rodzistaje absorbowaæ rodzinê tak bardzo, jak
Zagadnienie adaptacji do warunków
ców w otwartych, ¿yczliwych relacjach ze
dotychczas, a mimo to dziecko jest ju¿ barprzedszkolnych dotyczy nie tylko dzieci najswoimi nauczycielkami, personelem przeddzo „zajête” tworzonym przez siebie „œwiam³odszych, ale ka¿dego dziecka, przekraczaszkola. Powinno odczuwaæ, i¿ jest obiektem
tem”. Rodzice dostrzegaj¹ coraz to ciekawj¹cego po raz pierwszy progi przedszkola.
wzajemnej troski. Dlatego te¿ najbardziej
sze, precyzyjnie wykonane prace plastyczne
Adaptacja przebiega w bardzo zró¿nipo¿¹dane, zw³aszcza w okresie adaptacji,
dla wykonania, których wêdruj¹ coraz czêcowanym tempie, w bardzo indywidualny
jest rozpatrywanie wszystkich problemów i
œciej z dzieæmi do sklepów z przyborami pisposób. Uzale¿nione jest to, miêdzy innymi,
w¹tpliwoœci, wynikaj¹cych z troski rodzica
œmiennymi i plastycznymi. Powstaj¹ budowod predyspozycji psychicznych dziecka,
o dziecko bez jego udzia³u.
le z klocków, o konstrukcji tak „skomplikojego doœwiadczeñ spo³ecznych i emocjonalwanej”, któr¹ musia³ opracowaæ dot¹d,
nych w rodzinie. Ró¿ne s¹ te¿ przejawy adaWspó³praca rodziców z przedszkolem
przede wszystkim, pomys³owy tata lub dziaptacji dzieci do nowych warunków ¿ycia.
Relacje rodzic – nauczyciel pe³ni¹ szczedek, aby zadowoliæ pociechê.
Szczególnego wymiaru zagadnieniu adagólnie wa¿n¹ rolê w adaptacji dziecka do
n rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ
ptacji dziecka do przedszkola nadaje fakt, i¿
przedszkola. Na tej p³aszczyŸnie nauczyciel
dziecka: w domu rozbrzmiewaj¹ coraz czêdotyczy ona naszego dziecka, macierzyñska
ma szansê pe³niej poznaæ potrzeby dziecka,
œciej fragmenty piosenek, dziecko powtarza
troska rodziców, maj¹ca swe Ÿród³a w ich wieljego zainteresowania i oczekiwania. Rodzic
s³owa wierszyków, tañczy, stawiaj¹c zabawkiej mi³oœci do dziecka oraz poczucie odpow tych kontaktach ma szansê pomóc nauczynie wymyœlne kroki. Rodzice stwierdzaj¹,
wiedzialnoœci nauczycieli za rozwój swoich
cielowi, który realizuj¹c zasadê zawodowej
niekiedy z zaskoczeniem, i¿ dziecko ma
wychowanków. Tym bardziej, i¿ bardzo czêdyskrecji, uzyskane wiadomoœci (np. o czêdobr¹ pamiêæ, poczucie rytmu, „uzdolniesto zapis dziecka do przedszkola to rzeczywisto skomplikowanych problemach wewn¹trznia” o istnieniu, których dotychczas nie zdaœcie prze³omowy okres w jego ¿yciu. Najczêrodzinnych, bytowych) wykorzysta jedynie
wali sobie sprawy. Wed³ug opinii rodziców
œciej po raz pierwszy pozostanie ono samo bez
dla wsparcia dziecka w trakcie jego pobytu
powstaj¹ce w przedszkolu zainteresowania,
osoby bliskiej i do tego w nowym dla siebie
w przedszkolu. Rodzic przekazuj¹c bezpoudzia³y w przegl¹dach, konkursach, festiwaœrodowisku. Budzi to zrozumia³e silne emoœrednio nauczycielowi informacje o problelach, olimpiadach sportowych, przeradzaj¹
cje, nawet niepokój dziecka, a tym samym
mach zdrowotnych lub ewentualnych ograsiê czêsto w „dzieciêce pasje”, których konnegacjê przedszkola, które „zburzy³o” dotychniczeniach rozwojowych dziecka u³atwi natynuacj¹ i uwieñczeniem jest zapis dziecka
czasowy tryb jego ¿ycia. Najbli¿sze dziecku
uczycielowi jak najszybsze dzia³ania wyrówdo szko³y muzycznej, kó³ zainteresowañ w
osoby zastêpuje przecie¿ na kilka godzin gronawcze, wsparcie ze strony specjalistów
oœrodkach kultury, w szkole. Rodzice stwierno rówieœników, obcych mu jeszcze doros³ych.
wspó³pracuj¹cych z przedszkolem. Dlatego
dzaj¹ tym samym zmianê potrzeb dziecka –
W poszukiwaniu odpowiedzi, jak pomóc
te¿ rodzice powinni d¹¿yæ do odpowiedzi na
prosi ono o „zestaw ma³ego badacza”, zadziecku w adaptacji, nale¿y odwo³aæ siê do
zaproszenie, kierowane ze strony nauczyciekup lupy, gry i uk³adanki logicznej, ksi¹¿ecznajwa¿niejszej prawid³owoœci, i¿ rodzice s¹
la do wzajemnych, otwartych kontaktów.
ki z rebusami, literkami, dzia³aniami matedla dziecka najwiêkszymi autorytetami.
Fundamentem po¿¹danego dla dziecka tamatycznymi, dzieciêcej encyklopedii, edukiego klimatu wspó³pracy jest zaufanie rokacyjnej gry komputerowej. Ksi¹¿ki staj¹ siê
Klimat akceptacji
dziców do nauczycieli i personelu, oparte
obiektem zainteresowañ malucha, a bajki
i pozytywnego nastawienia
na przeœwiadczeniu, i¿ tworzy je grono nie
opowiadane przed snem wzbogaca on sam
emocjonalnego dziecka
tylko bardzo profesjonalnie przygotowanych
o nieznane rodzicom detale.
do przedszkola
osób (pod wzglêdem wiedzy psychologiczn przygotowanie dziecka do szko³y: uwaBardzo istotne dla dziecka s¹ obserwowanej, socjologicznej, pedagogicznym i mery¿aj¹, i¿ w towarzystwie kolegów i pod baczne przez niego postawy rodziców, s³yszane wytorycznym). Ale, i¿ jest to te¿ zespó³ ludzi
nym okiem nauczycielek ich dziecko jest
powiedzi, ich opinie na temat przedszkola. Pójbardziej zmotywowane, zdolne do pokonyœcie do przedszkola powinno byæ dziecku przed(ci¹g dalszy na str. 20)
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Atuty przedszkola...
(ci¹g dalszy ze str. 19)
przyjaznych dzieciom, dla których adaptacja dziecka, jego postêpy rozwojowe s¹ tak¿e
nadziej¹ i trosk¹. A przecie¿ najwa¿niejsze
dla rodziców jest wspólne z nauczycielami
dotarcie do Ÿróde³ problemów i jak najszybsze wspólne ich wyeliminowanie.
Samodzielnoœæ dziecka w zakresie
czynnoœci samoobs³ugowych
i zaspakajania potrzeb biologicznych
Przedszkole jest miejscem doskonalenia
umiejêtnoœci w tym zakresie. Nad t¹ sfer¹
usamodzielnienia powinni popracowaæ tak¿e rodzice z dzieckiem w domu, aby nie czu³o
ono w gronie rówieœników znacz¹cej ró¿nicy miêdzy poziomem w³asnych umiejêtnoœci oraz umiejêtnoœciami zaobserwowanymi u kolegów. Dziecko wiedz¹c o prawie do
wsparcia, otrzymania pomocy bardzo czêsto pomoc tak¹ neguje. W naturze ma³ych
dzieci jest, bowiem d¹¿enie do identyfikacji, to znaczy bycie takim samym, a w tym
przypadku takim „doskona³ym”, samodzielnym, jak jego ulubieni koledzy w grupie.
Proces uspo³ecznienia dziecka
Naturaln¹ dla wieku dziecka w wieku
przedszkolnym jest jeszcze postawa typu „to
moje”. Ale stopniowo nale¿y wskazywaæ
dziecku, i¿ „warto” dzieliæ siê zabawkami z
innymi dzieæmi uzasadniaj¹c szczególnie, i¿
wspólna zabawa mo¿e byæ znacznie ciekawsza, bardziej satysfakcjonuj¹ca tak¿e dla niego samego. Kszta³towanie takiej postawy
mo¿e wp³yn¹æ pozytywnie na proces adaptacji, czyni¹c dziecko bardziej akceptowa-

nym przez grupê, ograniczaj¹c obszar konfliktów z kolegami. Bardzo istotn¹ rolê spe³nia uœwiadamianie dziecku jego praw do
realizacji swoich potrzeb, otrzymania pomocy od swoich pañ w tym zakresie. A jednoczeœnie dziecko powinno te¿ mieæ œwiadomoœæ koniecznoœci respektowania takich
samych praw rówieœników. Przynosi to wymierne efekty w procesie adaptacji – pomaga unikn¹æ dzieciêcym rozczarowaniom,
rozgoryczeniu, krzywdz¹cemu poczuciu
ograniczenia swobody przez przedszkole.
Zapewnienie ci¹g³oœci uczêszczania
dziecka do przedszkola:
Zbyt d³ugo trwaj¹ca absencja dziecka w
przedszkolu bardzo czêsto opóŸnia, przerywa proces adaptacji, a czasem powoduje koniecznoœæ ponownego rozpoczêcia tego etapu. Dlatego te¿ po¿¹dane jest profilaktyka
zdrowotna i ¿ywieniowa dziecka. W tej mierze istotne s¹, miêdzy innymi, realizacja terminarza szczepieñ, stopniowe poszerzanie diety
domowej dziecka o warzywa, owoce, nowe
potrawy (nie zastrze¿one przeciwwskazaniami, na przyk³ad, alergi¹ pokarmow¹).
Zainteresowanie rodziców
osi¹gniêciami i problemami dziecka
w przedszkolu
Rodzice s¹ dla dziecka pierwszymi, najwa¿niejszymi odbiorcami i „recenzentami”
osi¹gniêæ. Dlatego te¿ nie powinna ujœæ uwadze rodziców ¿adna, nawet z pozoru najdrobniejsza informacja o uzyskanej pochwale, udanej zabawie, namalowanym obrazku, w którym tylko mi³oœæ rodzica, jego chêæ
dzielenia dzieciêcych radoœci, pozwalaj¹ dostrzec w plamie farby samolot lub misia.

ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

„LECHII”

W 24 stycznia 2007 r. w MGOK w Sêdziszowie M³p. zebrali siê cz³onkowie Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Lechia” na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Tematem Zebrania by³o podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci za miniony okres, a tak¿e wytyczenie sobie kierunków dzia³añ na najbli¿szy rok. Mimo z³o¿onego wniosku przez Komisjê Rewizyjn¹ o nie udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu zarz¹dowi, Walne Zebranie wniosek ten odrzuci³o wiêkszoœci¹ g³osów, a zatem Zarz¹d otrzyma³ wotum zaufania za okres sprawozdawczy.
W wyborach tajnych wybrano nowy siedmioosobowy Zarz¹d, w sk³adzie: prezes – Jerzy £yszczak, wiceprezes – Matusz B³achowicz, wiceprezes – Zbigniew Szeliga, sekretarz Jan Maroñ i cz³onkowie zarz¹du –
Pawe³ Idzik, Andrzej Dziuba, Jerzy Worek.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicz¹cy – Tadeusz Pacyna,
Wiceprzewodnicz¹cy – Witold Dorak, Sekretarz – Arkadiusz Chor¹¿y.
Nowowybrany Zarz¹d postanowi³ do³o¿yæ starañ o utrzymanie dru¿yny pi³ki no¿nej w IV lidze, kontynuowaæ a nawet rozwijaæ pracê z
m³odzie¿¹ (aktualnie dzia³a 4 grupy m³odzie¿owe), realizowaæ przedsiêwziêcia sekcji podnoszenia ciê¿arów zrzeszaj¹cej du¿¹ grupê m³odzie¿y i osi¹gaj¹cej dobre wyniki w kraju. Zarz¹d postanowi³ czyniæ
wszelkie starania, by 93-letnia „Lechia” zawsze mia³a dobre imiê i rozs³awia³a nasze miasteczko w kraju i nie tylko. Pad³y wyrazy podziêkowañ
tym wszystkim, którzy w ró¿ny sposób wspierali dzia³ania Klubu.
Eugeniusz Alberski
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„Podziw”, „zachwyt” najbli¿szych ³¹czy dziecko emocjonalnie z przedszkolem. Staje siê
ono bowiem akceptowane przez dziecko
jako miejsce, w którym tak wiele bardzo
wa¿nych rzeczy wydarzy³o siê w jego ¿yciu.
Rodzice nie powinni bagatelizowaæ te¿ problemów sygnalizowanych przez dziecko. Jak
najszybsza wnikliwa ich analiza, podjêcie
wspó³dzia³ania z nauczycielem mo¿e pomóc
dziecku w pokonaniu problemu, czyni¹c
przedszkole w odbiorze dziecka bardziej
przyjaznym i otwartym na jego potrzeby.
Z uwagi na z³o¿onoœæ zagadnienia i niepowtarzalny rytm rozwoju ka¿dego dziecka,
mo¿liwym jest jedynie zaakcentowanie pewnych zagadnieñ, zwi¹zanych z adaptacj¹ dziecka do przedszkola. Ka¿dy rodzic dokona zapewne szerszej i bardziej wnikliwej analizy tego
etapu ¿ycia swojej pociechy. Jesteœmy po to,
aby pomóc naszym wychowankom i Pañstwu
w tej mierze. Zachêcamy do rozwi¹zywania
problemów wraz z nami, zadawania nam pytañ. Bo przecie¿ mi³oœæ rodziców oraz nasza
troska i odpowiedzialnoœæ maj¹ szansê zaowocowaæ powstaniem „parasola” ochronnego
dla naszych pociech w tym wa¿nym i trudnym
jednoczeœnie etapie ich ¿ycia.
Decyzjê o tym, czy pos³aæ dziecko do
przedszkola musz¹ podj¹æ sami Rodzice. Mam nadziejê, ¿e przedstawione w
telegraficznym skrócie atuty przedszkola, oka¿¹ siê pomocne. Zadowolona buzia i uœmiech na twarzy dziecka z pewnoœci¹ utwierdz¹ Rodziców w przekonaniu
„¯E PRZEDSZKOLE TO MA£Y ŒWIATEK DLA DZIECI OD 3 DO 7 LATEK.”
Przedszkole nr1 w Sêdziszowie M³p.

Pi³ka no¿na

Dru¿yna seniorów Lechii Sêdziszów M³p. rozpoczê³a przygotowania do rundy rewan¿owej 4 stycznia 2007 r. Pocz¹tkowo
zajêcia odbywa³y siê na w³asnych obiektach, w terenie i w hali
przy ulicy Fabrycznej. Pod koniec stycznia trenerzy Domarski i
Sroka prowadzili zajêcia z 22 zawodnikami na kilkudniowym
zgrupowaniu w Wo³kowyi nad Zalewem Soliñskim. Treningi
odbywa³y siê w terenie, gdzie zawodnicy nabierali si³ i „³adowali
akumulatory” przed nowym sezonem. W dru¿ynie s¹ testowani
nowi zawodnicy: Mateusz Fito³ (Kaskada Kamionka), S³awomir Œwierad (Sokó³ Krzywa) oraz Damian Graczyk (Sawa Sonina). Treningów nie podj¹³ Mateusz Porada.
Rozegrane mecze towarzyskie:
10.02. Lechia – Crasnovia 2:0 (1:0) (P³onka, Iwañski)
11.02. Lechia – Jawor Krzemienica 9:2 (4:1) (P³onka 3, Graczyk 2, Fito³, Idzik, Pazdan, Klamut po 1)
13.02. Korona Rzeszów – Lechia 1:0 (1:0)
17.02. Lechia – G³ogovia 3:2 (1:1) (Magdoñ, Graczyk, Duduœ)
22.02. Lechia – Sokó³ Kolbuszowa Dln. 2:2 (0:2) (Fito³, Omiotek)
24.02. Lechia – JKS Jaros³aw 3:1 (1:0) (Majcher 2, Duduœ)
Runda wiosenna w IV lidze rozpoczyna siê 17 marca, kiedy
to dru¿yna Lechii rozegra mecz w Przemyœlu z Poloni¹. V liga
rozpoczyna rozgrywki w rundzie rewan¿owej 24-25 marca, natomiast ni¿sze klasy staruj¹ 1 kwietnia.
Inne wyniki:
Olchovia – P³omieñ Zagorzyce 1:3
Pstr¹gowa – P³omieñ 1:3
Tomasz Toton
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Y Wœród nominowanych do najbardziej
presti¿owych wyró¿nieñ w podkarpackim
futbolu przyznawanych przez Czytelników „Dziennika Polskiego” , Podkarpacki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej i Radio Bieszczady - w dwóch, kategoriach byli „ludzie”
futbolu sêdziszowskiej Lechii. Rafa³ Domarski szkoleniowiec Sêdziszowian, w kategorii Trener Roku, a ca³y zespó³ niebiesko-bia³ych do Dru¿yny Roku. Miejsce w doborowym towarzystwie nominowanych to uznanie dla ubieg³orocznych,
dobrych wyników pi³karzy Lechii.
Y Mieszkaj¹ca w Boreczku tenisistka
sto³owa Wioletta
Œwiniuch trzeci sezon wystêpuje w
bar wach I-ligowego KKTS-u Krosno.
Zawodniczka z naszej gminy maj¹ca za
sob¹ wystêpy na ekstraklasowych sto³ach jak równie¿ grê
w europejskich pucharach studiuje
obecnie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Barwy tej rzeszowskiej uczelni reprezentowa³a w dru¿ynowych mistrzostwach Polski Uniwersytetów rozegranych we Wroc³awiu. Reprezentowa³a medalowo bo wspólnie
z kole¿ankami wywalczy³a z³oty kr¹¿ek.
Y Futsalowe pojedynki Mistrzostw Polski
Oldboys rozegrane z pocz¹tkiem lutego
w sêdziszowskiej hali by³y najbardziej
presti¿owymi zawodami ostatnich lat
w naszym powiecie. W turniejowej rywalizacji odbywaj¹cej siê w Rzeszowie i Sêdziszowie M³p. startowa³o 16 dru¿yn,
z których 8: Irex Gaz Chorzów, Telima
Tarnowskie Góry, Motor Lublin, Reprezentacja Krosna, Gwiazda MOSiR Ruda
Œl¹ska, Hutnik Kraków, Setmil – Sahara
Tarnowskie Góry, Mleczarnia Dominik
D¹browa – rywalizowa³o w grodzie „Sêdzisza”. Kibice mogli podziwiaæ umiejêtnoœci wielu by³ych znamienitych pi³karzy
znanych z ekstraklasowych boisk i reprezentacji Polski. Zawody uznano za najlepsze w dotychczasowej siedmioletniej
historii mistrzowskiej rywalizacji i jest bardzo prawdopodobne i¿ w 2008 roku

ósme mistrzostwa kraju „starszych ch³opców” znów zagoszcz¹ do hal naszego
powiatu.
Y Tarnobrzeg w ostatni¹ styczniow¹ niedzielê by³ aren¹ zmagañ ciê¿arowców,
którzy rywalizowali w zawodach Gali Si³aczy 2007. Wystartowa³o w niej 37 sztangistów: 25 mê¿czyzn i 12 kobiet. W tej
stawce zawodnicy sêdziszowskiej Lechii,
którzy zmagali siê z rywalami z £añcuta,
Kunowa, Sanoka, Gorlic i gospodarzami. Podopieczni trenera Mateusza B³achowicza nie mieli sobie równych wygry-

waj¹c zmagania mê¿czyzn. Pierwszy by³
Wojciech Mucha, drugi Pawe³ Olech,
trzeci Pawe³ Trojan.
Y W ostatni czwartek karnawa³u zakoñczy³y siê ligowe zmagania w rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Pi³karskiej sezonu 2006/07. Mistrzem trzeci raz z rzêdu, zdobywaj¹c na w³asnoœæ „Z³oty Puchar PALP” zosta³a dru¿yna Moto – Hurtu Bia³ej Gwiazdy Ropczyce. Drugie miejsce wywalczy³ zespó³ PUK Team Ropczyce, a trzecia lokata dla ADUS Team Sêdziszów M³p. Kolejne miejsca zajê³y zespo³y: P³omienia Zagorzyce, Romy Kamionka, Sneyers Ropczyce, Celtów DSI
Ropczyce i zamykaj¹cy pierwszoligow¹ tabelê team TAU Sêdziszów M³p. Najlepsza w II lidze dywizji A to dru¿yna Atomu
Ropczyce, przed Mazakiem Sêdziszów
M³p., Artpressem z Sêdziszowa, LZS GK
Ropczyce, Team Of Star Sêdziszów M³p.
i LO z-BEER-y Sêdziszów M³p. Dywizjê B
II ligi wygra³o Dynamo Sêdziszów M³p.
Dalej w kolejnoœci Extrans Sêdziszów
M³p., Anko GS Sêdziszów M³p., Plon Klê-

Wystêpuj¹ca w Sêdziszowie dru¿yna lubelskiego Motoru mimo i¿ w sk³adzie mia³a reprezentantów Polski zdoby³a tylko 3 punkty i zajê³a zaledwie trzecie miejsce w swej grupie.
Fot. Dariusz Chmiel

czany, Zryw Iwierzyce i ZM Ropczyce.
Królem strzelców trafiaj¹c 20 razy do
bramki przeciwników zosta³ zawodnik
Mazaka Sêdziszów M³p. Wies³aw Fabianowicz. Jego kolega z dru¿yny Micha³
Pietkiewicz zwyciê¿y³ w klasyfikacji generalnej na najlepszego bramkarza V edycji „palpowskich” zmagañ . W I lidze najlepszy strzelec to Pawe³ Idzik z ADUS-a, z
14 golami, a w II lidze dywizji B Pawe³
Banaœ ze Zrywu Iwierzyce z 18 bramkami. Triumfatorem klasyfikacji na najlepszego bramkarza w I lidze zosta³ Rafa³
Ormiañski z Moto- Hurtu Bia³ej Gwiazdy Ropczyce, a w dywizji B II ligi
£ukasz Wiater ze Zrywu
Iwierzyce. Zwyciêzcy klasyfikacji generalnej wymienieni zawodnicy Mazaka byli najlepsi w swej
grupie II ligi. Zespó³
„Fair Play” to pi³karze
Zrywu Iwierzyce, a „Dru¿yna Publicznoœci” team
Artpressu Sêdziszów
M³p. Najtrafniej ligowe
wyniki typowa³ Miros³aw
Branas z Sêdziszowa zwyciê¿aj¹c tym samym
w konkursie „Ligowy Ekspert”.
Y Wywodz¹cy siê z Zagorzyc Bart³omiej
Dzik to sprinter reprezentuj¹cy barwy
Ludowego Klubu Sportowego Mielec. Z
koñcem stycznia zosta³ medalist¹ mistrzostw Polski. Startuj¹c w lekkoatletycznych halowych mistrzostwach Polski juniorów wywalczy³ br¹zowy kr¹¿ek zajmuj¹c trzecie miejsce na dystansie 60 metrów.
Y Ministranci szkó³ podstawowych i gimnazjów z sêdziszowskiego dekanatu rywalizowali w trzeci pi¹tek i sobotê lutego w zawodach halowej pi³ki no¿nej. Zespo³y walczy³y o Puchar Dziekana. W turnieju, który odby³ siê w hali sêdziszowskiego „ogólniaka” i by³ zarazem eliminacj¹ II Mistrzostw Polski Liturgicznej
S³u¿by O³tarza w grupie starszej zwyciê¿yli ministranci z klasztoru oo. Kapucynów z Sêdziszowa M³p. W zmaganiach
„podstawówek” najlepsza okaza³a siê
dru¿yna z Nockowej. Opiekunami naj(ci¹g dalszy na str. 22)

Zespó³ Team Of Star Sêdziszów M³p. by³ najm³odsz¹ dru¿yn¹ uczestnicz¹c¹ w rozgrywkach sezonu 2006/07.
Fot. Przemys³aw Poczynek
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FLESZEM WOKÓ£...
(ci¹g dalszy ze str. 21)
lepszych zespo³ów byli brat Przemys³aw
Poczynek i ksi¹dz Daniel Midura. Najlepsi strzelcy to Rafa³ D³ugosz – klasztor
oo. Kapucynów (w grupie starszej) i Przemys³aw Pyrdek – parafia Nockowa (w
grupie m³odszej). Obaj uzyskali po 15
bramek. Miano najlepszych bramkarzy
przypad³o Paw³owi Pietkiewiczowi – parafia Kawêczyn (gimnazja) i Ireneuszowi
Wiatrowi – parafia Nockowa (szko³y podstawowe). Zwyciêskie dru¿yny awansowa³y do zawodów miêdzydekanalnych. Fina³y ogólnopolskie, do których awansu
obu dru¿ynom sêdziszowskiego dekanatu ¿yczymy, odbêd¹ siê z pocz¹tkiem maja
w Pile.
Y W drugim numerze ogólnopolskiego
miesiêcznika „To my kibice” z lutego bie¿¹cego roku zamieszczone s¹ fotografie z rozgrywanych ubieg³oroczn¹ jesieni¹ czwartoligowych derbów naszego
powiatu pomiêdzy Lechi¹ Sêdziszów
M³p, a B³êkitnymi Ropczyce. W magazynie polskich kibiców zdjêcia „m³ynów”
fanów obu zespo³ów z paŸdziernikowego meczu, który w najwy¿szej na Podkarpaciu lidze odbywa³ siê po jedenastu latach przerwy.
Y Krotoszyn w Wielkopolsce w drugiej dekadzie lutego by³ aren¹ zmagañ sumitów
uczestnicz¹cych w zawodach Pucharu
Polski juniorów i seniorów. Dla juniorów
pucharowe zmagania by³y jednoczeœnie eliminacjami do
mistrzostw Europy,
które w po³owie
czerwca odbêd¹ siê
w stolicy Wêgier Budapeszcie. W zawodach tych wyst¹pili
uczêszczaj¹cy do
trzeciej klasy profilu
Pawe³ Pieprzak zwyciê¿aj¹c humanistycznego sêw pucharowych zawodach w dziszowskiego LiKrotoszynie wywalczy³ awans ceum, a reprezentuj¹cy Ludowy Uczdo kontynentalnych miniowski Klub Sportostrzostw.
Fot. S.Siwiec wy Syrena Gnojnica
Wola sumocy Katarzyna Pieprzak i Pawe³
Pieprzak. Walcz¹cy z kilkunastokilogramow¹ niedowag¹ w najl¿ejszej wadze seniorów 75 kg Pawe³ by³ niezwykle skuteczny i sprawi³ du¿¹ sensacjê staj¹c na
najwy¿szym podium pucharowej rywalizacji. Wynik ten da³ Paw³owi awans do
reprezentacji Polski na mistrzostwa kontynentu. Klubowa kole¿anka Paw³a Katarzyna Pieprzak, która jest aktualn¹ br¹zow¹ medalistk¹ Europy kadetek zdoby³a w stolicy polskiego sumo, jak nazywany jest Krotoszyn, srebrny medal w najl¿ejszej kategorii wagowej juniorek 65 kg.
Zawodniczka klubu z Gnojnicy tak¿e walczy³a z kilkunastokilogramow¹ niedowag¹. Pierwsze starty podopiecznych trenera Ryszarda Prokopa wypad³y rewelacyjnie i ¿yczyæ nale¿y tylko utrzymania
formy w dalszej czêœci sezonu.
Y Jedynym zespo³em z naszej gminy w rozgrywkach Ropczyckiej Amatorskiej Ligi
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Siatkówki jest dru¿yna Czarnych Czarna
Sêdziszowska. Team kapitana Miros³awa
Branasa wystêpuje w sk³adzie: Wojciech
Skwirut, Grzegorz Wolak, Damian Starczewski, Piotr Parys, Piotr £agowski, Artur Starczewski, Tomasz NiedŸwiedŸ,
Piotr Zg³obicki.
Y W futbolowym teamie P³omienia Zagorzyce nast¹pi³a zmiana na stanowisku
trenera.
Dotychczasowego szkoleniowca A-klasowego beniaminka z Zagorzyc Rafa³a Siedleckiego zast¹pi³ by³y pi³karz sêdziszowskiej Lechii, Interu Gnojnica Stanis³aw
Kot. Czerwono-czarni po rundzie jesiennej zgromadzili 11 punktów co daje im
12 lokatê w stawce 14 dru¿yn.
Y Doskonale, zdobywaj¹c tytu³ wicemistrzów œwiata, zaprezentowali siê Polscy
pi³karze rêczni podczas niemieckiego
mundialu. Wynik ten, który jest najwiêkszym sukcesem w historii polskiego handbalu, tym bardziej warty docenienia, je¿eli porównamy warunki w jakich ta dyscyplina uprawiana jest w naszym
kraju i u naszych
zachodnich s¹siadów, mistrzów
globu Niemców.
Polska pi³ka rêczna przy niemieckiej to Kopciuszek. Nad Wis³¹
kluby
ledwo
Bogdan Wenta, trener polskich wi¹¿¹ koniec z
koñcem, zawodszczypiornistów.
nicy graj¹ za groFot. www.reczna.home.pl
sze i tylko niektóre gwiazdy polskiej ligi mog¹ liczyæ na miesiêczne wynagrodzenie w granicach 7-8 tysiêcy z³otych. U Niemców, gdzie pi³ka rêczna to
po futbolu to najpopularniejszy sport,
szczypiorniœci zarabiaj¹ 15-25 tysiêcy euro
co miesi¹c. Ligowe spotkania rozgrywane w przepiêknych halach ogl¹da czêsto
przesz³o 10 tysiêcy widzów. To ró¿nice.
A co ³¹czy polski i niemiecki handbal?
W najwiêkszych stopniu jest to osoba
wspania³ego selekcjonera polskiej kadry
Bogdana Wenty. Ten niezwykle ambitny
trener wystêpowa³ w reprezentacjach
Polski i Niemiec. W niemieckiej po zmianie obywatelstwa w wieku 38 lat gra³ na
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Wczeœniej 185 razy zak³ada³ bia³o-czerwony
trykot polskiej kadry. Obecnie, na co
dzieñ ten by³y zawodnik miêdzy innymi
Wybrze¿a Gdañsk (w jego barwach piêciokrotny mistrz kraju, dwa razy gra³
w finale Pucharu Europy), hiszpañskiej
Barcelony (dwukrotnie triumfowa³

7

w Pucharze Zdobywców Pucharów), niemieckich Nettelstedt, Flensburg pracuje
w najsilniejszej i najbogatszej lidze œwiata
bêd¹c trenerem SC Magdeburg.
Y Warszawka firma „ARC Rynek i Opinia”
z koñcem ubieg³ego roku przeprowadzi³a ankietê dotycz¹ca najpopularniejszych
dyscyplin sportu w naszym kraju. W sonda¿u wziê³o 1200 mieszkañców Polski
w wieku 15-65 lat deklaruj¹cych swe zainteresowania danym sportem w skali
1-7. Dziesi¹tka najpopularniejszych sportów to w kolejnoœci: pi³ka no¿na (5,15),
skoki narciarskie (4,68), siatkówka (4,56),
p³ywanie (3,50), lekkoatletyka (3,23),
boks (3,21), formu³a 1 (3,14), strong man
(3,13), koszykówka (3,12), rajdy samochodowe (2,82). Po sukcesie styczniowolutowych sukcesach pi³karzy rêcznych
wyniki przedstawia³by siê z pewnoœci¹
inaczej.
Y Marzec to miesi¹c, w którym powracaj¹
po zimowej przerwie do ligowej rywalizacji futboliœci Lechii. Pi³karze naszego
zespo³u po jesieni 2006/07 zajmuj¹ 8 lokatê gromadz¹c 24 punkty zdobyte w 17
pojedynkach. W ci¹gu 1530 minut pi³karskiej jesieni na czwartoligowych boiskach sêdziszowianie strzelili 17 bramek
trac¹c 18. Z powy¿szego wynika i¿ Lechici do bramki rywali trafiali œrednio raz
na 90 minut, a rywale co 85 minut pokonywali golkiperów z klubu prezesa Jerzego £yszczaka. Na w³asnym obiekcie niebiesko-biali strzelili 7 goli trac¹c 6, w spotkaniach wyjazdowych zanotowali 10 celnych trafieñ, a 12 razy pi³ka znalaz³a siê
w ich „klatce”.
Y Siedemnaœcie lat po upadku komunizmu
w Polsce sportowej sprawiedliwoœci dziejowej sta³o siê zadoœæ. Prezydent Lech
Kaczyñski podpisa³ ustawê przyznaj¹c¹
do¿ywotnie renty olimpijskie wszystkim
medalistom zawodów „PrzyjaŸñ 84”. Rywalizacja ta zosta³a zorganizowana dla
sportowców z by³ych krajów socjalistycznych bêd¹c form¹ zastêpcz¹ dla zbojkotowanych z inspiracji ZSRR Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Z tak zwanego
bloku socjalistycznego wy³amali siê wówczas tylko Rumuni, którzy pojechali na
Igrzyska. Dla polskich reprezentantów
decyzja komunistycznych w³adz o nie
uczestniczeniu w najwa¿niejszej dla sportowca imprezie w ¿yciu by³a szokiem. Po
jej og³oszeniu doroœli, zaprawieni w sportowych bojach zawodnicy p³akali jak
ma³e dzieci. Solidarnoœci¹ „z czerwonymi
paj¹kami” - nazwa³ tamt¹ decyzjê trener
polskich pi³karzy rêcznych Bogdan Wenta, który wówczas uczestniczy³ w zawodach „PrzyjaŸñ 84” zamiast w Olimpiadzie.
Flesz przygotowa³ Stanis³aw Siwiec
siwiecst@wp.pl

– tyle walk z ciê¿szymi od siebie rywalami w drodze do triumfu w lutowych
mistrzostwach Polski seniorów w sumo wygra³ Pawe³ Pieprzak, sumita LUKS Syrena
Gnojnica Wola. Sukces tym wiêkszy i¿ uczêszczaj¹cy do sêdziszowskiego „ogólniaka” mistrz Polski 2007 æwiczy tê japoñsk¹ sztukê walki dopiero od niespe³na dwóch lat.
ST
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FRASZKI
RUROCI¥G
Nieraz sobie w historii
Rosjanie i „Niemce”
N a d g ³ o w a m i Polaków
podawali rêce.
Teraz, by nie by³o
z naszej strony krzyku
Znów robi¹ to samo,
lecz p o d d n e m B a ³ t y k u!
PRZECIEKI
Zastanawia chyba
ka¿dego cz³owieka:
Dlaczego ostatnio
wci¹¿ coœ, gdzieœ p r z e c i e k a?
Z analizy faktów
rzecz prosta wynika
- Nie mamy tu w Polsce
ju¿ hydraulika!
Wyjecha³ dla ¿ycia
godnego gwarancji
I (kluczem francuskim)
...dokrêca we Francji.
PARADOKSY
Polacy lubi¹ dzieñ sobotni,
Lecz tak¹ siê opini¹ szczyc¹,
¯e choæ s¹ w Kraju bezrobotni
- Zapracowani za granic¹!
PORADA
Gdy ktoœ gra na gie³dzie
i na zyski liczy
To na przemys³ niech stawia
- ale w ³ ó k i e n n i c z y!
Wszak wielu ju¿ wokó³,
a niejeden przybêdzie,
...Który c i e n k o p r z ê d z i e !
KORUPCJA
Choæ w g³êbokiej ¿yje wierze,
Gdy okazja jest, to b i e r z e.
24.02.2007.
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