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1. W ostatnich dniach marca rozpoczêli-
œmy wiosenne remonty dróg i ulic gmin-
nych o nawierzchni bitumicznej. Mimo
wyj¹tkowo ³agodnej zimy na wielu z nich
pojawi³y siê niebezpieczne dziury i prze-
³omy, które wymagaj¹ pilnej naprawy.
Wy³oniona w drodze przetargu rzeszow-
ska firma MPDiM zakoñczy prace re-
montowe dróg na terenie Sêdziszowa
M³p. w pierwszej po³owie kwietnia, a na
terenach wiejskich do koñca tego mie-
si¹ca.

2. S³oneczne i ciep³e dni spowodowa³y, ¿e
zaczêliœmy prace porz¹dkowe w do-
mach, ogrodach, na dzia³kach i polach.
Wszyscy myjemy, zamiatamy, grabimy,
s³owem wielkie sprz¹tanie. A œmieci ….?
Ró¿nie to bywa, ale „starym zwyczajem”
wiele z nich trafia do rzeki, lasu lub ro-
wów, tworz¹c kolejne dzikie wysypiska.
Jeszcze raz proszê wszystkich mieszkañ-
ców gminy o przekazywanie œmieci za
poœrednictwem firm wywozowych na

wysypisko. Pamiêtajmy, ¿e czyste œrodo-
wisko to nie tylko lepsza jakoœæ ¿ycia, ale
tak¿e dowód naszej kultury.

3. Na ulicy Konopnickiej (przy placu targo-
wym) zosta³o wyremontowane oœwietle-
nie uliczne. 5 lamp rozmieszczonych na
ca³ej d³ugoœci ulicy zdecydowanie popra-
wi bezpieczeñstwo korzystaj¹cych z niej w
godzinach wieczornych i nocnych.

4. 11 marca rozpoczê³y siê zebrania, na
których mieszkañcy gminy wybieraj¹
so³tysów, rady so³eckie, przewodnicz¹-
cych osiedli i zarz¹dy osiedli na kaden-
cjê 2007 – 2010 r. Te wybory s¹ bardzo
wa¿ne, poniewa¿ so³tysi i przewodnicz¹-
cy to osoby, które bezpoœrednio repre-
zentuj¹ mieszkañców wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza, s¹ organizatorami
prac na swoim terenie i inicjatorami
wielu inwestycji.
Pozycja so³tysa jest od wieków ugrunto-
wana w œwiadomoœci spo³ecznej, bowiem
taki urz¹d istnia³ ju¿ w œredniowieczu.
Do chwili obecnej wybrano 8 „nowych”
so³tysów, którymi s¹:
Stanis³aw Bochenek – Góra Ropczycka,
Edward Kuc – Wolica Piaskowa,
Jan Kujda – Szkodna,
Franciszek Bochnak – Zagorzyce Dolne,
Piotr Dzik – Zagorzyce Górne,
Józefa Bielak – Borek Wielki,
Stanis³aw Dar³ak – Kawêczyn,
W³adys³aw Skwirut – Czarna Sêdziszowska.
Gratulujê wybranym so³tysom i cz³onkom
rad so³eckich zaufania spo³ecznego.

5. Przypominam rolnikom, ¿e 15 maja br.
up³ywa termin sk³adania wniosków o
p³atnoœci obszarowe. Aby pomóc rolni-
kom, uruchomiliœmy w Domu Stra¿aka
w Sêdziszowie M³p. (II piêtro pokój nr 25)
punkt, w którym porad przy wype³nia-
niu wniosków udzielaj¹ przeszkoleni
pracownicy Urzêdu Miejskiego i Oœrod-
ka Doradztwa Rolniczego.
Zwracam siê z apelem do wszystkich za-
interesowanych dop³atami, aby nie cze-
kaæ z wype³nianiem wniosków do koñca
w/w terminu i w ten sposób unikn¹æ
ogromnych kolejek, z którymi mieliœmy
do czynienia w ubieg³ym roku.
O p³atnoœci do gruntów rolnych mo¿e
ubiegaæ siê ka¿dy, kto posiada dzia³ki
rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 1 ha, utrzymuje je w dobrej kul-
turze rolnej i posiada nr identyfikacyjny
gospodarstwa.

6. Trwa budowa hali sportowej przy gim-
nazjum w Sêdziszowie M³p. Po œwiêtach
rozpocznie siê monta¿ samonoœnej ³uko-
wej pow³oki dachu. Wykonanie tego
rodzaju pokrycia jest jedn¹ z najtrud-
niejszych technologicznie robót i bêdzie
realizowane przez specjalistyczn¹ firmê.
Na razie prace budowlane prowadzo-
ne s¹ zgodnie z harmonogramem i mam
nadziejê, ¿e przy sprzyjaj¹cej aurze bu-
dowa zostanie zakoñczona w terminie.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Korzystaj¹c z uprzejmoœci Redakcji, pragnê
zwróciæ uwagê P.T. Czytelników, w³adz samorz¹-
dowych, a przede wszystkim radnym gmin-
nym,miejskim i powiatowym na problemy wyni-
kaj¹ce ze starzenia siê spo³eczeñstwa.

Ju¿ jesteœmy spo³eczeñstwem ludzi starych –
wg WHO weszliœmy w fazê staroœci demograficz-
nej. Na dodatek starzejemy siê Ÿle: 1/3 Polaków w
wieku wczesno-emerytalnym, a po³owa oko³o 70
roku ¿ycia jest niepe³nosprawna, bior¹c pod uwagê
wiele aspektów niepe³nosprawnoœci.

W najbli¿szej dekadzie w staroœæ wejd¹ rocz-
niki urodzone w czasie demograficznego „baby
boomu” po II wojnie œwiatowej. Niepokoj¹co wzra-
sta odsetek osób zupe³nie pozbawionych rodziny,
a dawne wiêzi rodzinne i s¹siedzkie rw¹ siê. Nie-
pokój budzi te¿ zjawisko ageizmu – dyskryminacji
osób ze wzglêdu na wiek. Starzenie siê jest „nie-
atrakcyjne, wstydliwe i nieestetyczne”, a 70-80-

latkowie nie tworz¹ grup nacisku i przegrywaj¹ z
dzieæmi, m³odzie¿¹, szko³ami, drogami, itd.

Medyczne problemy osób starszych rozwi¹zuje
w Polce w najwiêkszym stopniu lekarz rodzinny i
pielêgniarka œrodowiskowa, placówki opieki d³ugo-
terminowej, a w bardzo niewielkim – poradnie i
oddzia³y geriatryczne, bo czynnych zawodowo ge-
riatrów jest w Polsce 120, co lokuje nas na szarym
koñcu Europy (3,1 geriatry na 1 mln Polaków,
Czesi maj¹ ich 7 a Szwedzi 20 razy wiêcej).

Geriatriê nazwano wprawdzie „pediatri¹ dru-
giego koñca naszego zdrowotnego ¿yciorysu”, ale
brakuje planów strategicznych opieki nad starszy-
mi osobami, mimo powo³ania w Ministerstwie
Zdrowia Zespo³u na Rzecz Osób Starszych.

Cech¹ polskiej s³u¿by zdrowia w ca³oœci jest
niedoszacowanie kosztów, a w opiece geriatrycz-
nej i d³ugoterminowej jest ono szczególnie du¿e.
Istnieje obawa,¿e te formy opieki czeka zapaœæ fi-
nansowa, bo na leczenie ludzi starszych brakuje
pieniêdzy.

W ramach ZOZ-u w Ropczycach dzia³a Za-
k³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy z siedzib¹ w Szpi-
talu Powiatowym w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Liczy on 38 ³ó¿ek.

Docelowe plany zak³adaj¹ 14 ³ó¿ek opieki d³u-
goterminowej na 10000 mieszkañców, co daje 100
³ó¿ek dla ludnoœci 72 tysiêcznego powiatu. Zupe³-
nie brakuje ³ó¿ek paliatywnych dla chorych w schy³-
kowym okresie choroby nowotworowej.

Wszyscy, poza urzêdnikami NFZ, s¹ zgodni,
¿e stawki w opiece d³ugoterminowej s¹ za niskie, a

jednoczeœnie nisko uposa¿ony pacjent nie jest w
stanie ponieœæ rzeczywistych kosztów hotelo-
wych,wy¿ywienia, op³acenia mediów, oprania.

Ka¿dy osobodzieñ w opiece d³ugoterminowej
daje 20-25 z³ d³ugu,co powoduje, ¿e raz po raz
podnosz¹ siê g³osy o likwidacjê tej nierentownej,
daj¹cej d³ug dzia³alnoœci.

Dyskutuje siê co prawda o ubezpieczeniu pie-
lêgnacyjnym, co mo¿e poprawiæ sytuacjê, ale poza
dyskusjê sprawa nie wysz³a.

Dlatego zwracam siê z proœb¹ do P.T. Rad-
nych wszystkich szczebli o dopytywanie siê w swo-
jej gminie o sytuacjê ludzi starszych i samotnych
oraz uwzglêdnienie w bud¿ecie wsparcia finanso-
wego na ZOP osób z terenu swojej gminy.

Szczegó³owe wyliczenia pozwalaj¹ mi s¹dziæ,
¿e suma 2700 z³ miesiêcznie, œwiadczona przez
ka¿d¹ z gmin naszego powiatu pozwoli³oby znacz-
nie d³ug zmniejszyæ, jednak zwracanie siê ze sto-
sownymi pismami do rad gminnych le¿y w gestii
dyrekcji ZOZ-u, a nie personelu ZOP.

„Tylko wiedza, wyobraŸnia polityków i po-
czucie wspólnoty losu pomagaj¹ w rozwoju opieki
nad starszymi ludŸmi” (Jaros³aw Derejczyk – ge-
riatra).

¯e wiedza nie jest potrzebna w³adzom – to ju¿
wiemy, bo pokaza³a to ostatnia sesja Rady Po-
wiatu, gdzie na dyskusjê o s³u¿bie zdrowia zapro-
szono jedynie dyrektora ZOZ-u. Wobec tego pozo-
staje proœba o polityczn¹ wyobraŸniê i poczucie
wspólnoty losu.

Z powa¿aniem – Maria Ziêtek

K³opoty zdrowotne
starszych osób

s³abo siê sprzedaj¹

(Jaros³aw Derejczyk – geriatra)
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Na samym pocz¹tku gra-

tulacje i pytanie: sk¹d po-

mys³ ¿eby wyst¹piæ w pro-

gramie „Jeden z dziesiê-

ciu”?

Jest to program, w którym
s¹ konkretne pytania bez zbyt-
niego show, podoba mi siê styl
prowadz¹cego, generalnie
lubiê ten program.

W programie uczestnicy

odpowiadaj¹ na kilka py-

tañ ich charakteryzuj¹-

cych. Proszê opowiedzieæ

o sobie równie¿ naszym czytelnikom.

Na co dzieñ jestem dy¿urnym ruchu na
kolei. Moja rodzina to: ¿ona Teresa i córka
Ewelina. Marzê o podró¿ach do tropikal-
nych krajów. Moje motto ¿yciowe brzmi:
„Wykorzystaæ ka¿dy dzieñ, gdy¿ ¿ycie szyb-
ko up³ywa”. Najwiêksze wyzwanie: prze¿yæ
¿ycie tak, by kiedyœ nikt mnie Ÿle nie wspo-
mina³. Wzi¹³em udzia³ w „Jednym z dziesiê-
ciu”, poniewa¿ chcia³em skonfrontowaæ
swoj¹ wiedzê z innymi zawodnikami i zmie-
rzyæ siê z telewizyjn¹ trem¹.

Jak Pan przygotowywa³ siê do wystêpu?

Stara³em siê przypominaæ sobie wcze-
œniejsze pytania, ogl¹da³em teleturniej,
sprawdza³em has³a w encyklopedii, przypo-

Teleturniej „Jeden z dziesiêciu” cieszy siê nieustaj¹c¹ sympati¹ widzów od 1994 roku. Obok
„Ko³a Fortuny” i „Wielkiej Gry” tworzy³ czo³ówkê teleturniejów, które zapocz¹tkowa³y,
trwaj¹cy do dziœ, rozkwit tego gatunku telewizyjnego.
Wysoki poziom wiedzy zawodników oraz subtelny i elegancki styl prowadzenia programu
przez Tadeusza Sznuka sprawiaj¹, ¿e „Jeden z dziesiêciu” ma rzeszê sta³ych odbiorców, dla
których ogl¹danie programu jest zarazem czasem relaksu, jak i intelektualnego wyzwania.
To teleturniej edukacyjny, w którym najwa¿niejsza jest erudycja, obejmuj¹ca niemal wszyst-
kie dziedziny wiedzy, po³¹czona z refleksem i umiejêtnoœci¹ strategicznego myœlenia.

mina³em sobie wiedzê z moich ulubionych
dyscyplin: geografii i przyrody, stara³em siê
równie¿ byæ na bie¿¹co z polityk¹.

Kiedy podj¹³ Pan decyzjê, ¿e chce Pan

startowaæ teleturnieju „Jeden z dziesiê-

ciu”?

Do teleturnieju stara³em siê dostaæ ju¿
w roku 1995, by³em wtedy na eliminacjach
w Warszawie. Nale¿a³o wówczas wype³niæ
test z 20. pytaniami i pozytywnie odpowie-
dzieæ na minimum 16. pytañ. Wtedy siê nie
uda³o. Nastêpne eliminacje, w których star-
towa³em, by³y równie¿ w Warszawie, w paŸ-
dzierniku 2006 r. Tym razem zmieniono nie-
co formê eliminacji: nale¿a³o odpowiedzieæ
ustnie na minimum 10. z 15. pytañ. Uda³o

mi siê pozytywnie odpowiedzieæ na 12. Na-
stêpnie nale¿a³o czekaæ na wiadomoœæ od
organizatorów. Na nagranie zaproszono nas
do Lublina, z dworca zabra³ nas samochód,
póŸniej by³a charakteryzacja i rozpoczê³o
siê nagranie. Na pocz¹tku nagrywana by³a
krótka charakterystyka ka¿dego uczestnika,
a póŸniej rozpocz¹³ siê teleturniej. W jed-
nym, dniu nagrywane jest 4. odcinki.

A jakie wra¿enia po nagraniu?

Bardzo dobre. Prowadz¹cy, Pan Tade-
usz Sznuk, jest bardzo mi³y, a uczestnicy
bardzo sympatyczni. Okaza³o siê nawet, ¿e
wœród uczestników by³o trzech kolejarzy,
atmosfera ogólnie by³a dobra, bêdê bardzo
mi³o wspomina³ to nagranie.

Co jest nagrod¹ za wygranie teleturnie-

ju?

Wygrana to 3000 z³, oczywiœcie opodat-
kowanych i szeœciodniowy pobyt w jednym
z trzech hoteli Go³êbiewski, multimedialne
kursy jêzykowe i kuferek s³odyczy. Osobiœcie
nie by³em jeszcze w Miko³ajkach, wiêc ten
hotel wybra³em.

Mo¿e podpowie Pan coœ innym miesz-

kañcom Sêdziszowa i okolicy, co trzeba

zrobiæ, by osi¹gn¹æ takie wy¿yny wiedzy,

jakimi Pan pochwali³ siê przed ca³¹

Polsk¹?

Nie mam jakiejœ konkretnej recepty, ale
na pewno trzeba du¿o czytaæ i byæ cieka-
wym œwiata. Generalnie zachêcam wszyst-
kich do startowania w teleturniejach, po-
niewa¿ wiem, ¿e z naszego regionu bardzo
ma³o ludzi stara siê o udzia³.

Myœli Pan o starcie w innym teleturnie-

ju?

Ja najbardziej lubiê ten w³aœnie teletur-
niej, a uczestnicy podpisuj¹ klauzulê, ¿e
mog¹ siê staraæ o nastêpny udzia³ dopiero
za 5 lat, wiêc niestety na razie nie mogê po-
nownie wystartowaæ, a kiedyœ – kto wie? Zo-
baczymy.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ Grzegorz Wrona
Uczestnicy odcinka teleturnieju „Jeden z dziesiêciu”, w którym zwyciê¿y³ Bogus³aw Pondo, w towarzystwie prowadz¹cego Tade-
usza Sznuka. Fot. Zb. prywatne B. Pondo

Fot. G. Wrona
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Na wstêpie obrad wszyscy obecni wy-
s³uchali sprawozdania Komendanta Ko-
misariatu Policji w Sêdziszowie M³p. - Pana
Bogdana ̄ uczka o stanie porz¹dku i bez-
pieczeñstwa publicznego w 2006 r. w na-
szej gminie (fragment tego sprawozdania
znajduje siê w lutowym numerze Biulety-
nu Sêdziszowskiego). Radni i so³tysi ko-
rzystaj¹c z obecnoœci Pana Komendanta
sygnalizowali problemy zwi¹zane m.in. z:
- niszczeniem przez chuliganów zna-

ków drogowych,
- brakiem miejsc parkingowych i

utrudnieniami w ruchu drogowym w
okolicach sklepu „Biedronka” w Sê-
dziszowie M³p.,

- spo¿ywaniem piwa w sklepach spo¿yw-
czych pomimo zakazu,

- przewozem piasku samochodami
przekraczaj¹cymi dopuszczalny tona¿.

Nastêpnie Radni podjêli osiem uchwa³.

1. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
Nr IV/25/07 z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2007 r.
Zgodnie z wymaganiami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
uszczegó³owiono niektóre zapisy w
bud¿ecie na 2007 r. z zakresu admi-
nistracji publicznej, pomocy spo³ecz-
nej oraz przychodów bud¿etu.

2. Uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu
gminy na 2007 r.
Zwiêkszono dochody bud¿etu o kwo-
tê 228.486 z³, w tym 212.876 z³ z sub-
wencji oœwiatowej oraz 15.610 z³ z sub-
wencji równowa¿¹cej.
Œrodki te przeznaczono na:
a) wyp³atê zasi³ków celowych –

140.000 z³,
b)wp³aty na rzecz Izby Rolniczej

– 400 z³,
c) szkolenie nauczycieli obs³uguj¹-

cych pracownie internetowe
– 19.600 z³,

d)rozbiórkê budynku starej szko³y
podstawowej w Zagorzycach Gór-
nych – 20.000 z³,

Kolejne posiedzenie Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a w dniu 22 marca 2007 r.

e) wydatki remontowe w budynkach
szkó³ podstawowych – 37.000 z³,

f) wymianê okien w Przedszkolu Nr
2 w Sêdziszowie M³p. – 11.486 z³.

3. Uchwa³a w sprawie podzia³u Osiedla
Nr 3 w Sêdziszowie M³p., utworzenia
Osiedla Nr 5 w Sêdziszowie M³p. i

nadania mu Statutu.
Po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami Osiedla Nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p. Rada Miejska podzieli³a
to Osiedle na dwa mniejsze. Po zmia-
nach Osiedle Nr 3 obejmowaæ bêdzie
ulice: G³owackiego (od ul. Konopnic-
kiej), Konopnickiej, Rêdziny, Pia-
skow¹, Dzia³kow¹, Borkowsk¹, œw. Fran-
ciszka, œw. Klary, œw. Barbary, œw. Anto-
niego, ks. Sapeckiego, Szymborskiej,
Orzeszkowej, Koralow¹, Bursztynow¹,
Szafirow¹, Krokusow¹.
Natomiast do nowo utworzonego
Osiedla Nr 5 nale¿eæ bêd¹ ulice le¿¹-
ce we wschodniej czêœci miasta: Rze-
szowska, Ksiê¿omost, Witosa, Jagiel-
loñska, Grunwaldzka, Kolbuszowska,
Olszana, £ugowa, G³owackiego (od
ul. Kolbuszowskiej).

4. Uchwa³a w sprawie zmiany w Statu-
cie Gminy Sêdziszów M³p.
Do Statutu Gminy wprowadzono
nowe granice Osiedla Nr 3 oraz Osie-
dla Nr 5. Przeniesiono równie¿ ul.
Pi³sudskiego z Osiedla Nr 3 do Osie-
dla Nr 4.

5. Uchwa³a w sprawie ustalenia warto-

œci najni¿szego wynagrodzenia w I ka-
tegorii zaszeregowania oraz wartoœæ
1 punktu w jednostkach organizacyj-
nych Gminy Sêdziszów M³p.
Rada ustali³a najni¿sze wynagrodze-
nie w I kategorii zaszeregowania w
kwocie 650 z³ oraz wartoœæ 1 punktu
w kwocie 4,50 z³ dla pracowników
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. Z ko-
lei dla pracowników administracji i
obs³ugi we wszystkich palcówkach

oœwiatowych ³¹cznie z Zespo³em Ob-
s³ugi Szkó³ najni¿sze wynagrodzenie
w I kategorii zaszeregowania ustalo-
no na poziomie 824 z³, a wartoœæ
1 punktu – 4,30 z³.
Po zmianach przyjêtych przez Radê
pracownicy w gminnych jednostkach
organizacyjnych otrzymaj¹ wy¿sze wy-
nagrodzenie o oko³o 5%.

6. Uchwa³a w sprawie zmian w Statucie
Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. oraz przyjê-

cia jednolitego tekstu w/w statutu.
Do Statutu Zespo³u wpisano nowe za-
dania które bêdzie on wykonywa³,
upowa¿niono Dyrektora do opracowa-
nia Regulaminu Organizacyjnego
oraz okreœlono, ¿e stanowiska pracy w
Zespole tworzone bêd¹ zgodnie z no-
wym rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów.

7. Uchwa³a w sprawie utworzenia fun-
duszu zdrowotnego z przeznacze-
niem na pomoc dla nauczycieli zatrud-
nionych w przedszkolach, szko³ach
podstawowych i gimnazjach prowa-

dzonych przez Gminê Sêdziszów
M³p. oraz rodzajów œwiadczeñ przy-
znawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej, warunków i sposobów ich

przyznawania.
W ka¿dej placówce oœwiatowej utwo-
rzony zostanie fundusz zdrowotny w
wysokoœci 0,3% œrodków na wynagro-
dzenia osobowe nauczycieli z przezna-
czeniem na pomoc zdrowotn¹ w for-
mie zasi³ku pieniê¿nego dla nauczy-
cieli pracuj¹cych w wymiarze co naj-
mniej pó³ etatu oraz nauczycieli eme-
rytów i rencistów. Podanie o zasi³ek
musi byæ poparte zaœwiadczeniem le-
karskim.

8. Uchwa³a w sprawie zmian w uchwale
Nr XXI/200/05 Rady Miejskiej w Sê-

dziszowie M³p. z dnia 29 marca 2005
r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla
uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p.

Zmieniono wzór wniosku o przyzna-
nie zasi³ków szkolnego. Nowy wnio-
sek obejmuje dodatkowo dane cz³on-
ków rodziny wraz z ich dochodami.

Sekretarz Gminy
– Jan Maroñ
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� 7 marca 2007 r. z inicjatywy Pos³a na Sejm
RP Kazimierza Moskala oraz Starosty
Powiatu Józefa Rojka odby³o siê w Sta-
rostwie Powiatowym w Ropczycach spo-
tkanie, podczas którego omawiane zo-
sta³y wa¿ne sprawy dla Powiatu. Marsza-
³ek Województwa Zygmunt Cholewiñski
przedstawi³ informacjê nt. Regionalne-
go Programu Operacyjnego Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.
Pomiêdzy Urzêdem Marsza³kowskim, a
Zarz¹dem Powiatu prowadzone s¹ obec-
nie negocjacje w sprawie mo¿liwoœci
zamiany budynku Nauczycielskiego Ko-
legium Jêzyków Obcych, stanowi¹cego
w³asnoœæ Powiatu, za 2/3 czêœci budyn-
ku przy ul. NMP., stanowi¹cego w³asnoœæ
samorz¹du województwa, a bêd¹cego
obecnie siedzib¹ Powiatowego Urzêdu
Pracy w Ropczycach.
Ze strony Zarz¹du Powiatu jednym z wa-
runków zamiany budynków, wzglêdem
Urzêdu Marsza³kowskiego jest urucho-
mienie jêzyka angielskiego w systemie
wieczorowym oraz powo³anie drugiej
specjalnoœci jêzykowej tj. j. niemiecki w
Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Ob-
cych w Ropczycach. Marsza³ek Woje-
wództwa Zygmunt Cholewiñski zobowi¹-
za³ siê wynik³e w toku dyskusji wnioski i
postulaty przed³o¿yæ na posiedzeniu
Zarz¹du Województwa.

� Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Wies³aw Kaczor
przedstawi³ koncepcjê mo¿liwych roz-
wi¹zañ komunikacyjnych dotycz¹cych
po³¹czenia Miasta i Gminy Ropczyce z
autostrad¹, plany zwi¹zane z moderni-
zacj¹ drogi A-4 na odcinku Trzciana-
Machowa, w tym miasto Ropczyce oraz
stan realizacji obwodnicy po stronie
po³udniowej w Ropczycach.

� Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Me-
lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Stanis³aw
Stachura przedstawi³ koncepcjê zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego na te-
renie Powiatu, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem doliny Wielopolki. Z wa¿niej-
szych inwestycji przewidzianych dla Po-
wiatu w 2007 roku, bêdzie realizacja za-
dania pn. „Zapora Jaz w Kamionce”, za-
danie o wartoœci 3 616.135 z³otych. Dziê-
ki staraniom Pos³a na Sejm RP Kazimie-
rza Moskala oraz Pos³a Zbigniewa
Chmielowca, dodatkowo przyznana zo-
sta³a kwota w wysokoœci 600 tysiêcy z³o-
tych. W marcu br. rozpoczête zosta³y

prace zwi¹zane z odbudow¹ tamy na
rzece Tuszymce w Kamionce, obejmu-
j¹ce budowê nowego jazu, odmulenie
dna oraz instalacjê przep³awki dla ryb.
Termin zakoñczenia prac przewidziany
jest na koniec listopada 2007 r., co ozna-
cza ¿e tegoroczne lato najprawdopo-
dobniej up³ynie bez k¹pielisk w Kamion-
ce.

� 5 marca 2007 roku Starosta Powiatu
Józef Rojek z r¹k Jana Wintera Dyrek-
tora Biura ds. usuwania Skutków Klêsk
¯ywio³owych przy MSWiA oraz Ewy
Draus Wojewody Podkarpackiego ode-
bra³ promesê finansow¹ w wysokoœci 1,4
miliona z³otych. Promesa przyznana
zosta³a Powiatowi Ropczycko-Sêdziszow-
skiemu z przeznaczeniem na odbudo-
wê drogowej infrastruktury powiatu,
która znacznie ucierpia³a wskutek licz-
nych powodzi, podstopieñ i huraganów.

� 15 marca br. podczas sesji Rada Powia-
tu jednog³oœnie przyjê³a bud¿et Powia-
tu na 2006 rok. Po stronie dochodów
zapisana jest kwota 39 milionów 979 ty-
siêcy z³otych, zaœ po stronie wydatków
40 milionów 251tysiêcy z³otych. Najwiê-
cej œrodków finansowych z bud¿ecie
powiatu, ok. 19 milionów z³otych, prze-
znaczonych zosta³o na oœwiatê.

W zakresie dróg powiatowych:
� Zarz¹d og³osi³ przetargi nieograniczo-

ne na:
1) Dostawê znaków drogowych oraz
2) Dostawê barier energoch³onnych ce-
lem zabezpieczenia osuwisk, w miejsco-
woœciach: Broniszów, Ma³a i NiedŸwia-
da.

� Zarz¹d zatwierdzi³ przetarg nieograni-
czony na bie¿¹ce utrzymanie dróg i
mostów powiatowych, z podzia³em na 4
zadania.
Dla Zadania Nr 1 „Drobne roboty z za-
kresu bie¿¹cego utrzymania dróg” naj-
korzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a Firma
Transport-Remont Dróg Bogus³awa
Drozd z Klêczan. Dla zadania Nr 2 „Ro-
boty ziemne obejmuj¹cego renowacjê
rowów, œcinkê poboczy i przebudowê
zjazdów” wykonawc¹ jest Zak³ad Han-
dlowo-Us³ugowy P. Gra¿yny Madeja z
Ma³ej. Zadanie Nr 3 „Przebudowa prze-
pustów” realizowaæ bêdzie Firma Trans-
port-Remont Dróg P. Bogus³awa Droz-
da z Klêczan. Natomiast wykonawc¹ dla
zadania nr 4 pn. „Koszenie poboczy”
jako najkorzystniejsza wybrana zosta³a
oferta Zak³adu Budowlano-Regulacyj-
nego i melioracyjnego P. Stanis³awa Po-
ciaska z Ropczyc.

� Zatwierdzony zosta³ przetarg na wyko-
nanie remontu cz¹stkowego nawierzch-
ni dróg powiatowych, z podzia³em na 5
zadañ realizowanych w Gminach: Iwie-
rzyce, Ostrów, Ropczyce, Sêdziszów M³p.
i Wielopole Skrz.

W zakresie ochrony œrodowiska
� Zarz¹d powiatu zleci³ wykonanie uprosz-

czonych planów urz¹dzania lasów, nie
bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa w
miejscowoœciach: Borek Ma³y, ¯dzary,
Kozodrza i Kamionka. Wykonanie pla-
nów pozwoli na prawid³owe prowadze-
nie gospodarki leœnej, a w szczególnoœci
okreœlenie iloœci przewidzianego do po-
zyskania drewna, wykonania odnowieñ

oraz pielêgnacji i ochrony lasów.
� Og³oszony zosta³ przetarg na zainstalo-

wanie systemu monitoringu i ostrzega-
nia powodziowego na rzece Wis³oce i
jej dop³ywach na terenie powiatu. Mo-
nitoring powoli dzia³aj¹cym na terenie
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
sztabom kryzysowym na racjonalne dys-
ponowanie si³ami i œrodkami w podej-
mowaniu kroków zapobiegawczych, a
tym samym na zminimalizowanie strat i
szkód jakie niesie powódŸ.

� 12 marca 2007 br., w Kamionce, odby³o
siê spotkanie Starosty Powiatu z przed-
stawicielami Kó³ £owieckich, podczas
którego zosta³y podpisane zosta³y umo-
wy dzier¿awne obwodów ³owieckich.
Zgodnie z ustaw¹ Prawo ³owieckie, Sta-
rosta wydzier¿awia obwody Ko³om
£owieckim na okres dziesiêciu lat. Pod-
czas tego okresu Ko³a s¹ zobowi¹zane
prowadziæ racjonaln¹ gospodarkê
³owieck¹, na zasadach okreœlonych w
ustawie i w oparciu o roczne plany
³owieckie oraz wieloletnie ³owieckie pla-
ny hodowlane. Ko³a ³owieckie z terenu
powiatu ropczycko-Sêdziszowskiego,
którym wydzier¿awiono obwody, dobrze
nimi gospodaruj¹ od wielu lat, dlatego
mo¿emy byæ spokojni o zwierzynê na-
szych pól i lasów. Musz¹ one jednak
zmierzyæ siê ze zmniejszaj¹c¹ siê liczeb-
noœci¹ zwierzyny drobnej oraz z nad-
miernym wzrostem populacji lisa. Wie-
loletnie doœwiadczenie tych Kó³, pozwa-
la mieæ nadziejê, ¿e tego dokonaj¹

W zakresie funkcjonowania jednostek or-
ganizacyjnych powiatu:
� 12 marca br., w wyniku og³oszonego kon-

kursu, Starosta Powiatu powo³a³ Ryszar-
da Œwiêtonia na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy w Ropczy-
cach. Pan Ryszard Œwiêtoñ posiada do-
œwiadczenie zawodowe z zakresu dzia-
³alnoœci na rzecz ³agodzenie skutków
bezrobocia, promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Wiele doœwiadczeñ w tym zakresie naby³
jako Kierownik Urzêdu Rejonowego w
Ropczycach, Przewodnicz¹cy Rady Za-
trudnienia oraz pracownik Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego.

� Od 5 lutego do 9 marca 2007 roku prze-
biega³ tegoroczny pobór do wojska.
Przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ w
Ropczycach stanê³o 650 poborowych z
rocznika 1988 i roczników starszych. Ka-
tegoriê A (która oznacza, ¿e pobory jest
zdolny do odbycia zasadniczej s³u¿by
wojskowej) uzyska³o oko³o 80% pobo-
rowych co oznacza, ¿e w stosunku do
lat ubieg³ych stan zdrowia poborowych
ulega sta³ej poprawie. W bie¿¹cym roku
przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ sta-
nê³o równie¿ 20 dziewcz¹t, które w wiêk-
szoœci ucz¹ siê w szko³ach medycznych
lub wykonuj¹ zawody zwi¹zane ze s³u¿b¹
zdrowia.
Oceniaj¹c przebieg tegorocznego po-
boru mo¿na by³o zauwa¿yæ, i¿ m³odzi
ludzie chêtnie siêgaj¹ po informacje na
tematy zwi¹zane z obronnoœci¹ kraju i
s¹ przekonani o tym, ¿e zg³aszaj¹c siê
przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ spe³-
niaj¹ swój ustawowy obowi¹zek.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

Powiat Ropczycko-Sêdziszowski otrzy-
ma³ œrodki z PFRON na realizacjê zadañ na-
le¿¹cych do kompetencji samorz¹du powia-
towego w wysokoœci 1 146 150 z³.

Podobnie jak w latach poprzednich
mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie ni¿ej
wymienionych zadañ realizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Ropczycach i Powiatowy Urz¹d Pracy:
1) zadania z zakresu zatrudniania i reha-

bilitacji zawodowej:
a) udzielanie osobom niepe³nosprawnym

po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej albo rolniczej,

b) udzielanie dofinansowania do wysoko-
œci 50% oprocentowania kredytów ban-
kowych, zaci¹gniêtych przez osoby nie-
pe³nosprawne na kontynuowanie dzia-
³alnoœci gospodarczej lub prowadzenie
w³asnego lub dzier¿awionego gospodar-
stwa rolnego,

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesio-
nych przez pracodawcê: przystosowania
tworzonych lub istniej¹cych stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb wynikaj¹-
cych z niepe³nosprawnoœci osób na nich
zatrudnionych, rozpoznania przez s³u¿-

by medycyny pracy tych potrzeb, zatrud-
nienia pracowników pomagaj¹cych pra-
cownikowi niepe³nosprawnemu w pra-
cy,

d) zwrot wydatków na instrumenty i us³ugi
rynku pracy na rzecz osób niepe³no-
sprawnych poszukuj¹cych pracy i nie-
pozostaj¹cych w zatrudnieniu (realizu-
je PUP w Ropczycach),

e) finansowanie kosztów szkolenia i prze-
kwalifikowania zawodowego osób nie-
pe³nosprawnych (realizuje PUP w Rop-
czycach),

f) dokonywanie zwrotu kosztów poniesio-
nych przez pracodawcê na szkolenia za-
trudnionych osób niepe³nosprawnych,

2) zadania z zakresu rehabilitacji spo³ecz-
nej:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób nie-
pe³nosprawnych i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych,

b) dofinansowanie likwidacji barier archi-
tektonicznych, w komunikowaniu siê i
technicznych, w zwi¹zku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepe³nospraw-
nych,

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekre-
acji i turystyki osób niepe³nosprawnych,

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i œrodki pomocnicze przyznawane

�APTEKA PRYWATNA „SINAPIS”, ul. Wyszyñskiego 54a Ropczyce,
tel. 017 222 88 80; mgr farm. Iza Aleksandrowicz-Gorczyca

poniedzia³ek-pi¹tek: 7.45-20.00, sobota: 8.00-14.00;
dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA, ul. Pi³sudskiego 26; 39-100 Ropczyce,
tel. 017 221 84 71; mgr farm. Jacek Jaszewski;

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-19.30, sobota: 8.00-16.00,
dy¿ur przejê³a apteka przy ul. Grunwaldzkiej 2

�APTEKA PRYWATNA, ul. Grunwaldzka 2 Ropczyce,
tel. 017 221 79 75; mgr farm. Katarzyna Miœ-Lisowska

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-14.00,
niedziela i œwiêta: 9.00-14.00, dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA, ul. Wyszyñskiego 45 Ropczyce,
tel. 017 221 81 83; mgr farm. Urszula Siuta

poniedzia³ek-pi¹tek: 7.30-21.00, sobota: 8.00-18.00
niedziela: 9.00-17.00; dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA „Cefarm Rzeszów”, ul. Grunwaldzka 1 Ropczyce,
tel. 017 221 82 48; mgr farm. Bo¿ena ̄ uczek

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-20.00, sobota: 8.00-16.00,
dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA, Osiedle M³odych 1 Sêdziszów M³p.,
tel. 017 221 62 32; mgr farm. Zofia Czekaj

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-14.00
dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA, ul. Koœciuszki 18a Sêdziszów M³p.,
tel. 017 221 65 36; mgr farm. Danuta Sochacka

poniedzia³ek-pi¹tek: 7.30-21.00, sobota: 8.00-18.00
dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA „Pod Or³em”, ul. Jana Paw³a 34 Sêdziszów
M³p., tel. 017 221 62 09; mgr farm. Irena Szymañska

poniedzia³ek-pi¹tek: 7.30-20.00, sobota: 7.30-20.00,
niedziela: 8.00-13.30; dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA „Apteka pod Ratuszem”, ul. Rynek 26 Sê-
dziszów M³p., tel. 017 221 66 43; mgr farm. Marzanna Domka

poniedzia³ek-pi¹tek: 7.30-20.30, sobota: 7.30-15.00,
niedziela: 8.00-13.30; dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA  „Aspirynka”, ul. Jana Paw³a II 9 Sêdziszów

W zwi¹zku ze zmianami w wykazie aptek i punktów aptecznych w powiecie ropczycko-sêdziszowskim, publikujemy uaktualniony wykaz
oraz harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek w Sêdziszowie M³p. i Ropczycach.

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XI/88/2007
Zarz¹du Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego  z dnia 19 marca 2007 r.

WYKAZ APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH W POWIECIE ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIM

M³p., tel. 017 221 63 71; mgr farm. Agnieszka Filipek
poniedzia³ek-pi¹tek: 7.15-20.00, sobota: 7.30-15.00

dy¿ur przejê³a apteka przy ul. Jana Paw³a II 34
�APTEKA PRYWATNA „Œw. Franciszka”, ul. Jana Paw³a II 56 Sêdzi-

szów M³p., tel. 017 222 67 18; mgr farm. Maria Terpi³owska
poniedzia³ek-pi¹tek: 7.30 -20.30, sobota: 8.00-17.00,
niedziela: 9.00-14.00; dy¿ur wed³ug harmonogramu

�APTEKA PRYWATNA, Iwierzyce 81,
tel. 017 222 10 88; mgr farm. Wies³awa Goœ
poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-12.00 i 14.00-17.00, sobota: 9.00-11.00

�APTEKA PRYWATNA „Remedium” S.C., Ostrów 226,
tel. 017 745 12 26; mgr farm. Lidia KaŸmierczak

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-16.00, sobota: 8.00-12.00
�APTEKA PRYWATNA, Wielopole Skrzyñskie 260,

tel. 017 22 14 245; mgr farm. Ma³gorzata Rzegocka
poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-12.00

�APTEKA PRYWATNA, Lubzina 117a,
tel. 017 221 25 54; mgr farm Gra¿yna Nizio³ek

poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-13.00
� Prywatny Punkt Apteczny, Wielopole Skrz. 206,

tel. 0 507 791 735 lub 017 27 76 173; tech. farm. Anna Zarszyñska
poniedzia³ek: 7.00-18.00, wtorek-pi¹tek: 8.00-18.00,

sobota: 7.30-12.30
� Prywatny Punkt Apteczny, Wielopole Skrz. 229,

tel. 017 222 07 07; tech. farm. Anna Baran
poniedzia³ek-pi¹tek: 8.00- 18.00, sobota: 8.00-12.00

� Prywatny Punkt Apteczny, Niedzwiada 10,
tel. 017 221 35 17; tech. farm. Marta Kusza

poniedzia³ek, œroda: 8.00-18.00, wtorek, czwartek: 8.00- 16.00,
pi¹tek: 8.00-16.00, sobota: 9.00-12.00

� Prywatny Punkt Apteczny, Zagorzyce 367,
tel. 017 745 28 00; tech. farm. Agnieszka Rachwa³

poniedzia³ek-czwartek: 8.00-15.30, pi¹tek: 8.00-16.30
�Apteka „Œw. Ojca Pio”, ul. Rynek 6 Sêdziszów M³p.,

tel. 017 22 26 947; mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszo³ek
poniedzia³ek-pi¹tek: 7.00-20.30, sobota: 7.00-15.00,

niedziela: 8.00-14.00; dy¿ur wed³ug harmonogramu

osobom niepe³nosprawnym na podsta-
wie odrêbnych przepisów.

SESJA RADY POWIATU
15 marca 2007 r. odby³a siê V zwyczajna

sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sêdziszow-
skiego. Podczas sesji podjête zosta³y nastê-
puj¹ce uchwa³y:
� Nr V/31/2007 w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania z dzia³alnoœci Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

� Nr V/32/2007 w sprawie: wyboru pod-
miotu do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego ZOZ w Rop-
czycach za 2006 r.

� Nr V/33/2007 w sprawie okreœlenia za-
dañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, na
które przeznacz siê œrodki z PFRON w
2007 r.

� Nr V/34/2007 w sprawie wyznaczenia
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu
do dokonywania czynnoœci w zakresie
podró¿y s³u¿bowej Przewodnicz¹cego
Rady.

� Nr V/35/2007 w sprawie bud¿etu po-
wiatu na 2007 rok.

� Nr V/36/2007 w sprawie uchylenia
uchwa³y w³asnej.

� Nr V/37/2007 w sprawach finansowych.

Inf. w³asna

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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02.04.-09.04.  ul. Rynek 6

09.04.-16.04.  ul. Jana Paw³a II 34

16.04.-23.04.  ul. Koœciuszki 18a

23.04.-30.04.  ul. Os. M³odych 1

30.04.-07.05.  ul. Jana Paw³a II 34

07.05.-14.05.  ul. Jana Paw³a II 56

14.05.-21.05.  ul. Rynek 26

21.05.-28.05.  ul. Rynek 6

28.05.-04.06.  ul. Jana Paw³a II 34

04.06.-11.06.  ul. Koœciuszki 18a

11.06.-18.06.  ul. Os. M³odych 1

18.06.-25.06.  ul. Jana Paw³a II 34

25.06.-02.07.  ul. Jana Paw³a II 56

02.07.-09.07.  ul. Rynek 26

09.07.-16.07.  ul. Rynek 6

16.07.-23.07.  ul. Jana Paw³a II 34

23.07.-30.07.  ul. Koœciuszki 18a

30.07.-06.08.  ul. Os. M³odych 1

06.08.-13.08.  ul. Jana Paw³a II 34

13.08.-20.08.  ul. Jana Paw³a II 56

20.08.-27.08.  ul. Rynek 26

02.04.-09.04. ul. Grunwaldzka 2

09.04.-16.04. ul. Wyszyñskiego 45

16.04.-23.04. ul. Grunwaldzka 2

23.04.-30.04. ul. Grunwaldzka 1

30.04.-07.05. ul. Wyszyñskiego 54a

07.05.-14.05. ul. Grunwaldzka 2

14.05.-21.05. ul. Wyszyñskiego 45

21.05.-28.05. ul. Grunwaldzka 2

28.05.-04.06. ul. Grunwaldzka 1

04.06.-11.06. ul. Wyszyñskiego 54a

11.06.-18.06. ul. Grunwaldzka 2

18.06.-25.06. ul. Wyszyñskiego 45

25.06.-02.07. ul. Grunwaldzka 2

02.07.-09.07. ul. Grunwaldzka 1

09.07.-16.07. ul. Wyszyñskiego 54a

16.07.-23.07. ul. Grunwaldzka 2

23.07.-30.07. ul. Wyszyñskiego 45

30.07.-06.08. ul. Grunwaldzka 2

06.08.-13.08. ul. Grunwaldzka 1

13.08.-20.08. ul. Wyszyñskiego 54a

20.08.-27.08. ul. Grunwaldzka 2

Nielegalny handel
Ceny papierosów w kraju rosn¹ „z dnia

na dzieñ”, a pomimo wielu ogólnokrajowych
akcji o szkodliwoœci palenia papierosów uza-
le¿nienie od nikotyny dotyka coraz m³od-
szych ludzi. „Palacze” z d³ugim sta¿em te¿
maj¹ problem, bo rzucenie tego na³ogu jest
trudne. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e ludzie w ró¿-
nym wieku coraz czêœciej rozgl¹daj¹ siê za
mo¿liwoœci¹ kupienia tañszych papierosów.
Nikogo nie odstrasza fakt, ¿e papierosy ku-
powane z „drugiej rêki” pochodz¹ z prze-
mytu. Dla kupuj¹cych to po prostu okazja
do zaopatrzenia siê w tañsze ni¿ w sklepach
papierosy. W takie papierosy mo¿na by³o
zaopatrzyæ siê równie¿ na bazarze w Sêdzi-
szowie M³p. O fakcie tym dowiedzieli siê pra-
cownicy operacyjni naszego Komisariatu
Policji, którzy w dniu 9 marca 2007r. na ba-
zarze zatrzymali obywatelkê Ukrainy Mela-
niê Z., która handlowa³a towarem pocho-
dz¹cym z przemytu granicznego. Przy za-
trzymanej znaleziono prawie 500 paczek pa-
pierosów oraz 5 litrów spirytusu ROYAL.

Sprawê przekazano pracowni-
kom Urzêdu Celnego w Rze-
szowie, którzy zabezpieczyli
posiadany przez Melaniê Z.
towar oraz na³o¿yli na ni¹ karê
grzywny. Pamiêtajmy, przed
dokonaniem zakupu towaru „z

drugiej rêki”, ¿e nielegalny handel jest prze-
stêpstwem.

A mo¿e warto spróbowaæ wyrwaæ siê ze
zgubnego dla zdrowia i kieszeni na³ogu.

Pijani kierowcy ci¹gle „w akcji”
Jak pisa³am w lipcu zesz³ego roku, za-

ostrzone zosta³y przepisy dotycz¹ce kar dla
nietrzeŸwych kierowców. Jednak ani zajmo-
wanie samochodów na poczet przysz³ych
kar i grzywien, ani podawanie wyroków czy
wizerunków do publicznej wiadomoœci nie
spowodowa³y zmniejszenie liczby pijanych
kieruj¹cych. W myœl zasady: „do odwa¿nych
œwiat nale¿y” ci¹gle nie brakuje „œmia³ków”
wsiadaj¹cych za kierownicê po wypiciu al-
koholu. Od pocz¹tku 2007 r. policjanci za-
trzymali, na naszym terenie, 38 nietrzeŸwych
kieruj¹cych.

Czy jednak taka odwaga zas³uguje na
uznanie???

Nie, raczej na potêpienie, bo pijany kie-
rowca stanowi zagro¿enie nie tylko dla sa-
mego siebie, ale równie¿ dla wspó³pasa¿e-

rów oraz pozosta³ych uczestników ruchu
drogowego. Dlatego zwracajmy uwagê na
to, kto, a dok³adnie w jakim stanie trzeŸwo-
œci, kieruje samochodem, do którego wsia-
damy. Nie pozwólmy nietrzeŸwemu wsiadaæ
za kierownicê i oczywiœcie sami nie kieruj-
my „po piwku”.

Jak powszechnie wiadomo, w ostatnim
czasie (od 12.03.2007r.) wprowadzono tryb
przyœpieszony, który równie¿ dotyczy wiêk-
szoœci zatrzymanych kierowców „na podwój-
nym gazie”. Wprowadzenie tej nowoœci do
systemu karnego powoduje, i¿ sprawca za-
trzymany na gor¹cym uczynku zostaje za-
trzymany przez policjê i ma w¹tpliw¹ przy-
jemnoœæ spêdzenie „kilku dobrych” godzin
w pomieszczeniu dla zatrzymanych, a¿ do
momentu przewiezienia go do s¹du. Od mo-
mentu wprowadzenia tego trybu w naszym
Komisariacie Policji przeprowadzono 3 ta-
kie postêpowania w sprawach przeciwko
nietrzeŸwym kieruj¹cym. W¹tpiê, czy stan-
dard pomieszczeñ dla zatrzymanych zachê-
ca do kilkudziesiêciogodzinnego pobytu w
nim. Mo¿e wiêc teraz, chocia¿ czêœæ, z tych
„odwa¿nych” zastanowi siê zanim wsi¹dzie
za kierownicê „po kielichu”.

Oficer prasowy KPP Ropczyce
sier¿. Dominika Oleœ

27.08.-03.09.  ul. Rynek 6

03.09.-10.09.  ul. Jana Paw³a II 34

10.09.-17.09.  ul. Koœciuszki 18a

17.09.-24.09.  ul. Os. M³odych 1

24.09.-01.10.  ul. Jana Paw³a II 34

01.10.-08.10.  ul. Jana Paw³a II 56

08.10.-15.10.  ul. Rynek 26

15.10.-22.10.  ul. Rynek 6

22.10.-29.10.  ul. Jana Paw³a II 34

29.10.-05.11.  ul. Koœciuszki 18a

05.11.-12.11.  ul. Os. M³odych 1

12.11.-19.11.  ul. Jana Paw³a II 34

19.11.-26.11.  ul. Jana Paw³a II 56

26.11.-03.12.  ul. Rynek 26

03.12.-10.12.  ul. Rynek 6

10.12.-17.12.  ul. Jana Paw³a II 34

17.12.-24.12.  ul. Koœciuszki 18a

24.12.-31.12.  ul. Os. M³odych 1

31.12.2007.-07.01.2008

 ul. Jana Paw³a II 34

Uwaga:
1. Dy¿ur ca³odobowy rozpoczyna siê w poniedzia³ek o godzinie 800

i trwa ca³y tydzieñ do nastêpnego poniedzia³ku do godziny 800.
2. Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu in-

formacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w
Rzeszowie o wpisaniu do rejestru nowych aptek dzia³aj¹cych w
Sêdziszowie M³p.

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XI/88/
Zarz¹du Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego

z dnia 19 marca 2007 r.

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Sêdziszowie Ma³opolskim od dnia 2 kwietnia r.

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XI/88/2007
Zarz¹du Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego

z dnia 19 marca 2007 r.

Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek
w Ropczycach od dnia 2 kwietnia 2007 r.

Uwaga:
1. Dy¿ur ca³odobowy rozpoczyna siê w poniedzia³ek o godzinie 800

i trwa ca³y tydzieñ do nastêpnego poniedzia³ku do godziny 800.
2. Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu in-

formacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w
Rzeszowie o wpisaniu do rejestru nowych aptek dzia³aj¹cych w
Ropczycach.

27.08.-03.09. ul. Wyszyñskiego 45

03.09.-10.09. ul. Grunwaldzka 2

10.09.-17.09. ul. Grunwaldzka 1

17.09.-24.09. ul. Wyszyñskiego 54a

24.09.-01.10. ul. Grunwaldzka 2

01.10.-08.10. ul. Wyszyñskiego 45

08.10.-15.10. ul. Grunwaldzka 2

15.10.-22.10. ul. Grunwaldzka 1

22.10.-29.10. ul. Wyszyñskiego 54a

29.10.-05.11. ul. Grunwaldzka 2

05.11.-12.11. ul. Wyszyñskiego 45

12.11.-19.11. ul. Grunwaldzka 2

19.11.-26.11. ul. Grunwaldzka 1

26.11.-03.12. ul. Wyszyñskiego 54a

03.12.-10.12. ul. Grunwaldzka 2

10.12.-17.12. ul. Wyszyñskiego 45

17.12-24.12. ul. Grunwaldzka 2

24.12.-31.12. ul. Grunwaldzka 1

31.12.2007.-07.01.2008

ul. Wyszyñskiego 54a
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Zanim napiszê o przebiegu protestu
w Warszawie, najpierw kilka s³ów
o przyczynach, które zmuszaj¹ ZNP

do wystêpowania przeciwko ministrowi Edu-
kacji Narodowej Romanowi Giertychowi.

Gdy w paŸdzierniku ubieg³ego roku na-
uczyciele szykowali siê do obchodów Dnia
Edukacji Narodowej œrodowisko nauczyciel-
skie zelektryzowa³a wiadomoœæ, ¿e cz³onko-
wie ZNP nie zostan¹ uhonorowani Meda-
lem Komisji Edukacji Naro-
dowej. Chodzi³o o liczbê
286 osób w tym 75 z woje-
wództwa podkarpackiego.
Jedynym kryterium odmo-
wy by³ fakt rekomendacji
przez Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego. By³ to na
pewno fakt œwiadcz¹cy o
dyskryminacji pracowni-
ków oœwiaty. Skandaliczne
by³y wtedy i s¹ obecnie wy-
powiedzi mini-
stra oraz  innych
przedstawicieli
resortu o komu-
nistycznym cha-
rakterze ZNP. A
przecie¿ Zwi¹-
zek ten  ma po-
nad 100-letni¹
historiê, bo po-
wsta³ w 1905r, a
obecnie ka¿dy
zwi¹zek to orga-
nizacja, która
ma za zadanie
broniæ praw pracowniczych i nie ma pod-
³o¿a ideologicznego.

Dla mnie i wiêkszoœci zwi¹zkowców, a
szczególnie dla tych, którzy urodzili siê w
latach 80-tych i zapisali siê do ZNP tydzieñ
lub miesi¹c temu, nazwanie komunistami
jest oburzaj¹ce i  obra¿aj¹ce.

Dalsze dzia³ania ministra spowodowa³y,
¿e do protestu przygotowywaliœmy siê ju¿
na dzieñ 25 listopada 2006r.  Nie odby³ siê
on w zwi¹zku ze œmierci¹ górników w Ko-
palni Halemba i og³oszeniem ¿a³oby naro-
dowej.

Ca³e œrodowisko oœwiatowe obserwowa-
³o dalsze dzia³ania ministra Giertycha. Oka-
za³o siê, ¿e zamiast rzetelnej naprawy syste-
mu edukacji rozpoczê³a siê akcja ideologi-
zacji oœwiaty. Zapowiedzi 7% podwy¿ki p³ac
dla nauczycieli i naprawa systemu edukacji
przekszta³ci³y siê w pozorne dzia³ania, jak
amnestia maturalna, mundurki dla uczniów,
jeden podrêcznik, negatywna selekcja
uczniów i nauczycieli. ZNP obserwuj¹c te
dzia³ania i odpieraj¹c ci¹g³e ataki przyst¹pi³
do organizowania referendum, maj¹cego
odpowiedzieæ na pytanie, czy wobec takich
dzia³añ ministra pracownicy oœwiaty chc¹
przyst¹piæ do strajku w obronie polskiej
oœwiaty. Referendum to zosta³o przeprowa-
dzone na prze³omie stycznia i lutego 2007 r.
Wziê³o w nim udzia³ 330 tys. pracowników
oœwiaty, w tym niezrzeszonych w ZNP, tj. 63%
ogólnie zatrudnionych w tym resorcie. Po-
nad 80% uczestników referendum opowie-

dzia³o siê za jednodniowym strajkiem ostrze-
gawczym.

W naszej gminie by³y podobne propor-
cje: w referendum bra³o udzia³ 56% zatrud-
nionych w oœwiacie, a 76% g³osuj¹cych opo-
wiedzia³o siê za przyst¹pieniem do strajku.
ZNP jednak nie chce od razu siêgaæ do tak
radykalnych œrodków, jakim jest strajk, dla-
tego postanowi³ zorganizowaæ w dniu 17
marca protest w Warszawie, aby uœwiado-

miæ rangê problemów z jakimi boryka siê
oœwiata. Chcia³ okazaæ sprzeciw wobec dzia-
³añ ministra Giertycha i brak dialogu rz¹du
z ZNP, najbardziej licznym i najstarszym
zwi¹zkiem nauczycieli. Postulatów by³o wie-
le – oprócz odwo³ania ze stanowiska mini-
stra i zmiany polityki oœwiatowej, by³y p³aco-
we: podwy¿ki do 7%, uporz¹dkowanie
spraw zwi¹zanych z wynagradzaniem na-
uczycieli-egzaminatorów, wzrostem kwoty
bazowej dla nauczyciela sta¿ysty, zap³aty za
wychowawstwo nauczycielom przedszkoli
oraz przed³u¿enia mo¿liwoœci przejœcia na
emeryturê do 2008 roku, a tak¿e zakoñcze-
nie spraw zwi¹zanych z emeryturami  po-
mostowymi.

W proteœcie w Warszawie bra³o udzia³
oko³o 40 osób z powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego, w tym z naszego Oddzia³u ZNP
Sêdziszów M³p. by³o 10 osób. Na miejscu
byliœmy oko³o godziny 10.00. Do³¹czyliœmy
do grupy z Podkarpacia, która razem z nami
liczy³a oko³o 560 osób. W sumie w proteœcie
bra³o udzia³ oko³o 12 tysiêcy cz³onków i sym-
patyków ZNP, nauczycieli m³odych, star-
szych, a nawet i emerytów.

Przemaszerowaliœmy d³ug¹, kilkukilome-
trow¹ tras¹ obok Urzêdu Rady Ministrów,
siedziby MEN oraz parlamentu. Szliœmy w
strugach deszczu, ch³odzie i w g³êbokim po-
czuciu zatroskania o nasz¹ oœwiatê. Wielu z
nas trzyma³o w rêkach flagi zwi¹zkowe oraz
flagi czarne, które symbolizowa³y stan oœwia-
ty w Polsce.

W proteœcie brali udzia³ nauczyciele z
wszystkich województw: od pomorskiego, do
ma³opolskiego i od lubuskiego po lubelskie.

W trakcie tego marszu mo¿na by³o prze-
czytaæ has³a: „Zero tolerancji dla ministra”,
„Chcemy edukacji bez indoktrynacji”,
„Gdzie nasze pomostówki”. Protestuj¹cy
mieli tr¹bki, gwizdki,  szkolne dzwonki, a
nawet stra¿ackie syreny.

Gdy doszliœmy do Alei Szucha, zobaczy-
liœmy dziwny widok: szczel-
nie otoczony kordonem
uzbrojonej policji gmach
Ministerstwa Edukacji.
Wszyscy byliœmy zdziwieni,
¿e a¿ tak siê nas bano lub
mo¿e, ¿e tak jesteœmy nie-
bezpieczni. Petycjê do pre-
miera RP odebra³a od nas
niska rang¹ urzêdniczka,
dyrektorka Biura Informa-
cji i Promocji MEN, potem

pod Sejmem wy-
szed³ do nas jedy-
nie wicemarsza³ek
Wojciech Olejni-
czak. Wszyscy byli-
œmy rozczarowa-
ni, ¿e nie chciano
z nami rozmawiaæ,
a przecie¿ w spra-
wach oœwiaty ma-
my tak wiele do
powiedzenia.

Chcê tu jedno-
czeœnie nadmie-
niæ, ¿e szliœmy ca³-

kowicie bezp³atnie. Nikt z nas w woln¹ sobo-
tê nie przyjecha³ w calach rekreacyjnych. Je-
chaliœmy z poœwiêceniem wolnego czasu,
który mogliœmy wykorzystaæ dla siebie i ro-
dziny. Myœlê, ¿e nawet jak dostaliœmy obiad
czy dietê w wysokoœci 23 z³otych to mieliœmy
do tego prawo. Byli wœród nas ludzie, tak jak
my, którzy wyjechali o 4.00, a wrócili do do-
mów na 23.00. By³y to pieni¹dze zwi¹zkowe,
gdy¿ ka¿dy z nas p³aci co miesi¹c 1% sk³adki
ze swoich zarobków. Uwa¿am, ¿e pañstwo
wiêcej zap³aci³o policji za zbêdn¹ ochronê
obiektów rz¹dowych z pieniêdzy podatników.
Mo¿emy te¿ siê pochwaliæ, ¿e po przemar-
szu sprz¹taj¹cy nie mieli zbyt wiele pracy,
protest by³ przygotowany profesjonalnie, a
zwi¹zkowcy zachowywali siê jak to przysta³o
na nauczycieli: z wielk¹ kultur¹.

Oczywiœcie protest zosta³ zauwa¿ony, ale
postulaty nie zosta³y wziête pod uwagê. Na-
dal w sprawie podwy¿ek rozmawia siê dwu-
stronnie tylko z NSZZ „Solidarnoœæ”. Nadal
Nadzwyczajna Komisja „Solidarne Pañstwo”
pracuj¹c nad nowelizacj¹ Ustawy Oœwiato-
wej nie bierze pod uwagê naszych o propo-
zycji.

Czekamy na zmiany pozytywne, nikt nie
chce uciekaæ siê do radykalnych œrodków,
jakim jest strajk. Chcemy zrozumienia dla
naszych spraw i szacunku dla nas, naszej
pracy i Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Zyta Wiktor
Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP

w Sêdziszowie M³p.

17 marca 2007 roku w Warszawie odby³ siê ogólnopolski protest nauczycieli prze-
ciwko polityce oœwiatowej rz¹du, zorganizowany przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Pol-
skiego. Wœród 12. tysiêcy manifestuj¹cych by³a równie¿ dziesiêcioosobowa grupa
nauczycieli z Sêdziszowa M³p.

Nauczyciele z Sêdziszowa i Ropczyc podczas protestu w Warszawie.
W proteœcie przeciwko polityce oœwiatowej rz¹du wziê³o udzia³
12. tysiêcy nauczycieli z ca³ego kraju. Fot. Arch. ZNP
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Tydzieñ koñcz¹cy Wielki Post by³ okre-
sem rozpamiêtywania ostatnich chwil ¿ycia
Chrystusa – podczas nabo¿eñstw i w domach
rodzinnych. Wa¿niejsze prace porz¹dkowe
nale¿a³o zakoñczyæ przed Wielk¹ Œrod¹. Ci-
sza i ¿a³oba tych dni kieruje myœli cz³owieka
ku sprawom ostatecznym. Sk³ania go do re-
fleksji nad sensem ¿ycia i nad
w³asnym postêpowaniem.
Ka¿e siê mu zastanowiæ nad
bezmiarem Mêki Pañskiej.
W koœciele przy Grobie Pañ-
skim trwaj¹ warty stra¿ników
– na pami¹tkê wartowników
rzymskich pilnuj¹cych  Chry-
stusa. Kiedyœ w Wielki Pi¹tek
ludzie zd¹¿aj¹cy do Grobu
Pañskiego, przemierzali na
kolanach ca³y koœció³, co pa-
miêtaj¹ starsi mieszkañcy z
naszych stron. Tego dnia w
paleniskach domostw gaszo-
no „stary ogieñ”, a wznieca-
no nowy – od œwiec zapalo-
nych w koœcio³ach. M³odzie¿
„wiesza³a barszcz” – podsta-
wow¹, uprzykrzon¹ ju¿, po-
trawê wielkopostn¹. Gospo-
darze i gospodynie stara³y siê
posiaæ choæ trochê zbó¿ i
warzyw, co mia³o zapewniæ
lepszy urodzaj, w myœl znanego przys³owia:
„Siew w Wielki Pi¹tek, zbiorów dobry pocz¹-
tek”.

Z kolei zdrowie i si³ê cz³owiekowi mia³y
daæ k¹piele w rzekach. W pamiêci naszych
mieszkañców nie przechowa³ siê ten zwyczaj.
Wspominaj¹ oni jedynie, ¿e rano w Wielki Pi¹-
tek trzeba by³o obmyæ siê wod¹ „prosto ze
studni” i zjeœæ „na czczo” surowa cebulê. Za-
biegi te chroni³y skutecznie przed przeziêbie-
niami i bólem gard³a. Tymczasem niektóre
Ÿród³a etnograficzne (F. Kotula) informuj¹ o
rytualnych niemal k¹pielach w zimnej wodzie
stawów i rzek oraz o bieganiu po rosie, w celu
zapewnienia sobie dobrego zdrowia. Musia³o
siê to dziaæ bardzo dawno, bowiem w ostat-
nich latach ludzie kierowali siê raczej zalece-
niem, ¿e do rzek nie wolno wchodziæ, dopóki
œw. Jan nie poœwiêci wody (24 VI).

W przeciwnym razie – choroba gwaran-
towana.

Kobiety przygotowywa³y piski (pisanki).
U nas jajka barwiono w wywarze z ³upin ce-
buli, m³odych listków ¿yta lub z owoców ja-
rzêbiny, pokrywaj¹c je uprzednio misterny-
mi wzorkami z wosku, póŸniej zdrapywane-
go. Przewa¿a³y motywy roœlinne, które te¿
niekiedy wyskrobywano koñcem no¿a.

Do œwiêcenia przeznaczono te¿ nie po-
malowane jajka, bêd¹ce symbolem odradza-
j¹cego siê ¿ycia – Chrystus te¿ zmartwych-
wsta³ po œmierci. Tradycja zdobienia jaj jest
bardzo stara, siêga jeszcze X wieku. Daw-
niej wierzono, ¿e pisanki chroni¹ przed nie-

czystymi mocami i „urokami”.
Do œwiêconki przygotowywano te¿ baran-

ka – bêd¹cego symbolem Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego. Baranki wykonywano z ciasta,
mas³a i cukru, œwiêcono je ju¿ w VII wieku.
Gospodynie umieszcza³y je czasem w „³¹czce”
czyli wœród m³odych listków posianego w
skrzynce owsa W koszyku znajdowa³ siê te¿:
chleb – znak obrazuj¹cy Cia³o Chrystusa, sym-
bol pomyœlnoœci, sól – która oczyszcza, chroni
od z³a i od zepsucia, wêdlina – rzadkoœæ w

dawnych, wiejskich chatach, gwarancja do-
statku i zdrowia, chrzan – symbol si³y, ser, ma-
s³o – pomyœlnoœæ w chowie zwierz¹t gospo-
darskich, ciasto, babka (od niedawna) – ozna-
cza doskona³oœæ, umiejêtnoœæ. W naszych stro-
nach nie wypiekano dawniej du¿ych, wielka-
nocnych bab. Tradycyjnym œwi¹tecznym wy-
piekiem by³a du¿a s³odka bu³ka, obwicie posy-
pana makiem. Koszyk, do którego wk³adano
œwiêconkê, powinien byæ wykonany z wikliny,
s³omy lub sosnowych „³upek”. Ozdabiano go:
koronkow¹ serwetk¹, ga³¹zkami barwinka,
borówki, bukszpanu i wierzby – s¹ one zna-
kiem nieœmiertelnoœci duszy.

Tradycja „œwiêconki” siêga VII wieku, w
Polsce zwyczaj ten upowszechni³ siê od XIV
stulecia. Niegdyœ przywo¿ono ksiêdza do
wiosek, gdzie gromadzili siê ludzie, przyno-
sz¹cy do poœwiêcenia du¿e iloœci pokarmów.
Z czasem wierni zanosili lub zawozili koszyki
do koœcio³ów. Zwyczaj nakazywa³, aby po
przyniesieniu „œwiêconego” do domu obejœæ
budynek dooko³a, co mia³o odpêdziæ czy-
haj¹ce z³o. Tego dnia nie wolno by³o spo¿y-
waæ poœwiêconych potraw, z wyj¹tkiem nie-
wielkiego kawa³ka jajka. W domach musia³a
siê pojawiæ œwiêcona woda oraz „nowy”
ogieñ przyniesiony z koœcio³a. Niegdyœ go-
spodarze wtykali w ziemiê orn¹ niewielkie
ogarki i ŸdŸb³a palmy, kropili rolê wod¹ œwiê-
con¹ i prosili Boga o b³ogos³awieñstwo (F.
Kotula). W niektórych wioskach wieszano
kuk³ê Judasza, a potem topiono j¹ w rzece.
Wielka Sobota uwa¿ana by³a za dzieñ sprzy-

jaj¹cy szczepieniu drzewek owocowych. W
Wielk¹ Niedzielê  wierni t³umnie gromadzi-
li siê na rezurekcji, której nie wolno by³o
zaspaæ. Niegdyœ towarzyszy³y jej donoœne wy-
strza³y strzelb, armat i moŸdzierzy. Znika³y
z³e moce, a serca ludzkie ogarnia³a niezg³ê-
biona radoœæ.

Po powrocie z koœcio³a domownicy prze-
kraczaj¹cy próg mówili: „Chrystus zmar-
twychwsta³”. Potem dzielono siê jajkiem i
zasiadano do sto³u. Œniadanie stanowi³ bia-

³y barszcz ze „œwiêconym”.
Onegdaj w Wielk¹ Niedzie-
lê nie wolno by³o gotowaæ
potraw. W zamo¿niejszych
domach na obiad podawa-
no ugotowany poprzednie-
go dnia i podgrzany rosó³ z
miêsem i ziemniakami – u
nas nie by³o w zwyczaju je-
dzenie makaronu z roso-
³em. Biedniejsze rodziny za-
dowala³y siê zwykle kromk¹
chleba lub s³odkiej bu³ki z
mas³em oraz kaw¹ zbo¿ow¹
z mlekiem. Ten dzieñ spê-
dzono we w³asnych do-
mach, unikaj¹c prac i od-
wiedzin. Nazajutrz w na-
szych wioskach wod¹ mo¿-
na siê by³o oblewaæ tylko do
po³udnia, nie tak obficie,
jak to czyniono w XVIII wie-
ku. J. Kitowicz napisa³:
„kompania (…) goni³a siê i

oblewa³a od stóp do g³ów, tak i¿ wszyscy
zmoczeni byli, jakby wyszli z jakiego poto-
pu” lub wiele uciechy dawa³o: „przydybaæ
jak¹ damê w ³ó¿ku, to ju¿ ta nieboga musia-
³a p³ywaæ w wodzie miêdzy poduszkami i pie-
rzynami jak miêdzy ba³wanami”. Nazajutrz
mog³a siê ona zemœciæ, oblewaj¹c swych
„oprawców”. Dziewczêta zwykle nie broni³y
siê zbytnio przed takim ukropem, gdy¿ po-
czyta³y go za dowód powodzenia.

Obecnie zwyczaj ten nosi nazwê œmigus
– dyngus. Dawniej œmigus – by³o to smaga-
nie (œmiganie) dziewcz¹t po nogach rózga-
mi palmowymi (od czasów króla W³adys³a-
wa Jagie³³y), co m³odzieñcy czynili niezwy-
kle ochoczo. Dyngus – (dyngowanie) to zbie-
ranie datków przez przebierañców chodz¹-
cych z kogutkiem (od XV w.). W tym dniu
wolno ju¿ odwiedzaæ znajomych. Goœci za-
wsze przyjmowano wyj¹tkowo mile. Po-
wszechny by³ nawet u nas zwyczaj zamiata-
nie izby przed zachodem s³oñca. Je¿eli ktoœ
pojawia³ siê rzadko, jego nogi posypywano
popio³em, aby czêœciej przychodzi³. Do dziœ
zachowa³o siê powiedzenie: „Trzeba ci buty
posypaæ popio³em”. Szkoda tylko, ¿e w ostat-
nich latach, w œwiêta – i po œwiêtach, traci
na aktualnoœci powiedzenie: „Najmilej wi-
dziany – goœæ niespodziewany”.

W tekœcie wykorzystano m.in. wspomnienia
starszych mieszkañców z okolic Sêdziszowa Ma³o-
polskiego.

Maria Wilczok
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Ma³¿eñstwo Ewy i œp. Andrzeja Burych z
wykszta³cenia ekonomistów,1  nale¿¹ do bar-
dziej zas³u¿onych ludzi naszego regionu.

Pani Ewa Bury urodzona w Sêdziszowie
M³p. w 1937 roku. Wychowywa³a siê w ro-
dzinnym Ostrowie. Tam ukoñczy³a szko³ê
podstawow¹, a nastêpnie Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p. Tatuœ, Andrzej
Bochenek, zarabia³ na utrzymanie rodziny
na niewielkim gospodarstwie, mama Hele-
na, z domu Sitek, nadawa³a domowi nieza-
pomniane ciep³o rodzinne. Do najsilniej-
szych prze¿yæ dzieciñstwa nale¿¹ obrazy II
wojny œwiatowej, okupacji niemieckiej i ra-
dzieckiej. Pamiêta Baudinst w Ostrowie, ko-
lejkê prowadz¹c¹ ze wschodu na zachód,
uczucie ci¹g³ego strachu, strachu, ¿e za-
bior¹ ojca na roboty. W 1944r. przez wioskê
przechodzi³ front. Dla Bochenków
oznacza³o to, ¿e rodzinny dom
zosta³ spalony. Znowu przez kil-
ka lat Ewa mieszka³a w Sêdziszo-
wie, nawet chodzi³a tu jeden rok
do szko³y podstawowej. Gdy ro-
dzice po wojnie odbudowali dom,
ca³a rodzina na powrót przenios³a
siê do Ostrowa. Pañstwo Bochen-
kowie to ludzie niezwykle wierz¹cy,
maksym¹ ojca by³o powiedzenie: „Naj-
wa¿niejszy jest Pan Bóg. Niewa¿ne, co
ludzie o tobie powiedz¹, najwa¿niej-
sze jest to, byœ postêpowa³a zgodnie z
Jego wol¹”. Z domu rodzinnego Pani
Ewa wynios³a te¿ bardzo negatywny sto-
sunek do komunizmu. Jej ojciec mawia³,
¿e jest to system oparty na k³amstwie,
na zniewoleniu.

¯ycie w PRL-u nie by³o sielanko-
we. Co prawda nie by³o k³opotów z
prac¹, ale ju¿ z zarobkami, a raczej z
ich wysokoœci¹, problemy by³y ogrom-
ne. W latach szeœædziesi¹tych zwyk³y gar-
nitur kupowa³o siê na raty, gdy¿ jego cena
dorównywa³a miesiêcznym zarobkom.
Pañstwo Burowie, po ukoñczeniu studiów
szeœæ lat pracowali i mieszkali w Mielcu, by
w 1966 przybyæ do Sêdziszowie M³p. Pierw-
sze lata w naszym grodzie by³y okropne:
mieszkanie w starych koszarach, starzy ro-
dzice na utrzymaniu, ma³e dzieci, a do tego
budowa w³asnego domu. Wtedy by³o tak,
¿e trzeba by³o zarobiæ pieni¹dze, by potem
znowu „zdobywaæ” za nie potrzebne mate-
ria³y. W lata siedemdziesi¹te wkraczali ju¿ w
niedokoñczonym, ale w³asnym domu. Wio-
d³o im siê nie najgorzej, bo staæ ich by³o na
taki luksus, jak czarno- bia³y telewizor.

Tymczasem rozbudowa³a siê Wytwórnia
Filtrów, powstawa³y nowe budynki miejskie,
ros³a liczba pracowników najemnych. Wy-

dawa³oby siê, ¿e rzeczywiœcie „buduj¹ drug¹
Polskê”2 . W 1976 roku w³adze partyjne zwo-
³a³y wiec pracowniczy. Zebranym kazano
potêpiaæ „wichrzycieli i element antysocja-
listyczny”. Dopiero z Radia Wolna Europa
dowiedzieli siê, o co chodzi³o, ¿e mieli potê-
piaæ robotników z Radomia i Ursusa, któ-
rzy odwa¿yli siê wyraziæ swoje niezadowole-
nie z podwy¿ek cen. Coœ zaczê³o siê zmie-
niaæ nawet w naszym prowincjonalnym Sê-
dziszowie. W tamtych latach ludzi groma-
dzi³y dwa oœrodki: komitet obrony plastyki i
niezale¿ne inicjatywy w krêgach koœcielnych.
Pañstwo Burowie rozpoczêli dzia³alnoœæ w
sêdziszowskim Klubie Inteligencji Katolic-
kiej, dzieci (Dorota i Grzegorz) dzia³alnoœæ

kich nas Ojciec œwiêty przygarnia, przytula,
a równoczeœnie dumy i szacunku dla rodzin-
nej ziemi, dla Ojczyzny. Na b³oniach kra-
kowskich zgromadzi³a siê najwiêksza liczba
Polaków w dotychczasowej historii, niektó-
re Ÿród³a mówi¹, o trzech milionach. By³a i
tam rodzina pañstwa Burych, uczestniczy³a
w tym ogólnopolskim œwiêcie. Tymczasem
w Sêdziszowie odezwa³a siê proza tamtej rze-
czywistoœci. Otó¿ Msza Œw. na b³oniach by³a
w niedzielê. W soboty pracowano krócej,
wiêc nie by³o problemu, natomiast nie wia-
domo by³o czy wróci siê na rano w ponie-
dzia³ek do pracy. Czynniki rz¹dowe zakaza-
³y, pod, jakimkolwiek pozorem, zwalniaæ
pracowników z pracy w poniedzia³ek. Pani
Ewa Bury, po ostrej wymianie zdañ ze swo-
im prze³o¿onym w Wytwórni Filtrów kate-
gorycznie oœwiadczy³a, ¿e ona jedzie na Pa-
pie¿a i mimo, ¿e nie uzyska urlopu na po-
niedzia³ek, to nie zmieni decyzji. We wtorek
ów prze³o¿ony oœwiadczy³ pani Ewie, ¿e po-
niedzia³ek ma usprawiedliwiony, gdy¿ wpi-
sa³ w dokumenty, ¿e jej ojciec jest ciê¿ko
chory i córka musia³a go odwiedziæ3.

Córka Dorota rozpoczê³a naukê w I LO
w Rzeszowie. Wychowawca (nauczyciel fi-
zyki) okaza³ siê zagorza³ym dzia³aczem „So-
lidarnoœci”.

Jan Flisak: Takie by³o ogólne t³o wyda-
rzeñ 1980- 81. Proszê powiedzieæ, jak Pani

pamiêta same pocz¹tki NSZZ „Solidar-
noœæ”?

Ewa Bury: W najogól-
niejszym zarysie, takie by³y
nastroje w koñcówce lat sie-
demdziesi¹tych. Sam rok 1980
pocz¹tkowo niczego nadzwy-
czajnego nie zapowiada³. Typo-
we obrzêdy PRL-u: zjazd PZPR,
codzienne ¿ycie. W lipcu zaczê-
³y siê strajki; by³a to reakcja na
kolejne podwy¿ki cen. Do Sêdzi-
szowa dochodzi³y coraz nowsze
wieœci. W sierpniu stanê³a Stocz-
nia Gdañska im. Lenina… Posta-
nowiliœmy dzia³aæ. W sierpniu w
Wytwórni Filtrów w Sêdziszowie
odby³ siê krótki strajk. Zapad³a de-
cyzja o tworzeniu zwi¹zków zawodo-
wych. W³adza nie zasypia³a. Mój m¹¿
Adam by³ w Zarz¹dzie Wytwórni Fil-
trów, mia³ dostêp do najœwie¿szych wia-
domoœci. On powiedzia³ nam, ¿e w³a-
dze zwo³uj¹ do Rzeszowa dzia³aczy
CRZZ (zwi¹zków re¿imowych), by two-
rzyli Niezale¿ne Samorz¹dne Zwi¹zki

Zawodowe. Zbie¿noœæ nazwy z NSZZ „Soli-
darnoœæ” by³a celowa. Chodzi³o o przejêcie
inicjatywy. Na szczêœcie byli od nas ludzie w
Tymczasowym Komitecie Strajkowym w Rze-
szowie i wiedzieliœmy, ¿e zebranie za³o¿yciel-
skie Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ” odbêdzie siê w Mielcu, wie-
dzieliœmy, ¿e do WF w Sêdziszowie mia³
przyjœæ fax z zaproszeniem do Mielca dla
delegata od nas. Okaza³o siê, ¿e fax przy-
szed³ do dyrekcji Wytwórni Filtrów, lecz zo-
sta³ utajniony. Dopiero, kiedy kilkunastooso-
bowa delegacja pracowników posz³a do sze-

w tzw. Oazach (obecnie Ruch Œwiat³o-
¯ycie). Tradycj¹ rodzinn¹ stawa³y siê piesze
pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Zmiany zacho-
dzi³y równie¿ w wielkim œwiecie. 16 paŸdzier-
nika 1978 Karol Wojty³a zosta³ wybrany na
papie¿a. W czerwcu nastêpnego roku Jan
Pawe³ II przyby³ do Ojczyzny. Kiedy na lot-
nisku uklêkn¹³ i uca³owa³ ziemiê ojczyst¹
wszystkich Polaków ogarnê³y niesamowite
uczucia: poczucie tego, ¿e tym gestem wszyst-
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fostwa i za¿¹da³a, by naszym delegatem do
Mielca zosta³a Marysia Tarnawska, dyrek-
cja zgodzi³a siê na to. Inicjatywa rz¹dowa
tzw. niezale¿nych zwi¹zków zawodowych nie
powiod³a siê. Rozpoczyna³ siê niezapomnia-
ny czas aktywnoœci spo³ecznej. W Wytwórni
Filtrów powsta³ Komitet Za³o¿ycielski NSZZ
„Solidarnoœæ”. By³am w samym centrum
wydarzeñ: zebrania pracowników odbywa-
³y siê w moim biurze, czêsto grono zaufa-
nych osób spotyka³o siê w naszym prywat-
nym domu. Do Solidarnoœci zapisali siê nie-
mal wszyscy z Wytwórni Filtrów, mo¿e z 20
osób pozosta³o poza strukturami naszego
zwi¹zku.

JF.: Jakie odczucia dominowa³y w tam-
tych dniach?

EB.: Jak powiedzia³am na wstêpie, za-
wsze z rezerw¹ odnosi³am siê do systemu
komunistycznego – teraz nadarza³a siê oka-
zja konkretnej dzia³alnoœci dla dobra ludzi.
Ja wczeœniej widzia³am ich zniewolenie, to,
¿e musieli mieæ zgiêty grzbiet – teraz mieli
szansê na godne ¿ycie. Uwa¿a³am, ¿e zas³u-
guj¹ na swoj¹ szansê. Wtedy by³o tak, ¿e jak
poczuliœmy, i¿ mo¿na dzia³aæ, to po prostu
szliœmy „za ciosem”. ¯eby nie zmarnowaæ
szansy, trzeba by³o po prostu dzia³aæ. To siê
udziela³o nam wszystkim. Nie myœleliœmy o
wielkich uczuciach i wiel-
kich czynach, poch³ania³a
nas bie¿¹ca dzia³alnoœæ.

We wrzeœniu ukonsty-
tuowa³y siê struktury zwi¹z-
ku. Ja by³am mê¿em zaufa-
nia naszej grupy i cz³on-
kiem Komisji Zak³adowej,
m¹¿ by³ w Komitecie za³o-
¿ycielskim zwi¹zku, potem
jednak, jako cz³onek Zarz¹-
du WF, musia³ zrezygnowaæ
z cz³onkostwa w Komisji Za-
k³adowej. W Zarz¹dzie by³
nieoceniony dla nas: dziê-
ki niemu lepiej orientowa-
liœmy siê w dzia³aniach
w³adz. Przewodnicz¹cym
Komisji Zak³adowej wybrany zosta³a Stanis³aw
Wiktor. W jego domu 11 listopada 1980, œwiê-
towaliœmy ostateczn¹ rejestracjê Niezale¿ne-
go Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ”.

JF.: Jak wygl¹da³ powszedni dzieñ zwi¹z-
kowca w latach 1980-81?

EB.: Codzienna praca i zwyczajne spra-
wy pracownicze: a to fundusz nagród, to
mieszkania s³u¿bowe, warunki pracy. Nie-
mal w ka¿dym pomieszczeniu pracowni-
czym pojawi³y siê krzy¿e. W siedzibie Komi-
sji Zak³adowej by³ wyj¹tkowy: niegdyœ zdjêty
z hali fabrycznej w 1952, cudem przecho-
wany, wróci³ do zak³adu w 1980 roku. Wy-
daliœmy solidarnoœciowe proporce, aby zgro-
madziæ fundusze na sztandar zak³adowej
„Solidarnoœci”. Mieliœmy nawet zak³adow¹
bibliotekê. G³ód wolnego s³owa by³ po-
wszechny: gazetki, ulotki, plakaty mia³y dzie-
si¹tki i setki czytelników.

JF.: Nadesz³a sobota, 12 grudnia 1981r.,
w nocy wprowadzono stan wojenny…

EB.: Nasz dyrektor by³ ca³kiem w porz¹d-
ku, nie by³ nadmiernie gorliwy w egzekwo-
waniu rygorów stanu wojennego. Z siedziby
Komisji Zak³adowej uda³o siê nawet ocaliæ
wiêkszoœæ materia³ów. Naciski odgórne po-
wodowa³y jednak, ¿e dzia³acze Solidarnoœci
byli w z³ej sytuacji. M¹¿ Adam zosta³ nieba-
wem usuniêty na ni¿sze stanowisko w Zak³a-
dzie Doœwiadczalnym. Dla nas osobiœcie roz-
poczê³y siê ciê¿kie przejœcia, zwi¹zane z in-
wigilacj¹ przez funkcjonariuszy Urzêdu Bez-
pieczeñstwa. Do tego dochodzi³y zwyk³e tro-

ski codziennego ¿ycia. Jednym z wa¿niej-
szych zadañ by³o zdobycie ¿ywnoœci. Kartki
¿ywnoœciowe by³y skromne, a do tego trud-
no by³o je zrealizowaæ. W³adze surowo za-
kaza³y tzw. domowego uboju zwierz¹t, han-
del nawet drobnymi rzeczami, poza ofi-
cjaln¹ sieci¹ sklepów, by³ traktowany jako
spekulacja i karany nawet kilkuletnim wiê-
zieniem. Pocz¹tkowo nawet wyjazd z gminy
wymaga³ specjalnej przepustki.

Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w
1981 roku mamie uda³o siê za³atwiæ trochê
swojskiej kie³basy, ale trzeba by³o j¹ przy-
wieŸæ z Ostrowa. Za³atwienie przepustki
jakoœ posz³o, najgorzej by³o z samym trans-
portem, bo jak niezauwa¿enie przewieŸæ
œwie¿utk¹ kie³baskê w zat³oczonym autobu-
sie. Na szczêœcie w PKS-ie nie by³o kapusia i
na œwi¹tecznym stole by³y tradycyjne wêdli-
ny. Tak w ogóle z perspektywy czasu wydaje
mi siê, ¿e sam stan niewiele ró¿ni³ siê od
nastêpnych lat: nadal ginêli ludzie, przecie¿
w 1984r., pó³tora roku po zniesieniu stanu

Przed grobem ks. Jerzego Popie³uszki. Zbiory prywatne p. E. Bury

wojennego, w³adze zamordowa³y ksiêdza Je-
rzego Popie³uszkê, równie¿ inwigilacja s³u¿b
bezpieczeñstwa siê nasila³a.

JF.: Co pomaga³o Pañstwu prze¿yæ tam-
te lata?

EB.: Przede wszystkim Opatrznoœæ Bo¿a,
nadzieja, wspólnoty koœcielne i rodzina. Dla
naszej rodziny szczególne znaczenie mia³y
wszystkie kolejne pielgrzymki Jana Paw³a II
do Polski i coroczne piesze pielgrzymki na
Jasn¹ Górê. Wtedy cz³owiek móg³, choæ na
chwilê, poczuæ siê wolnym. W³adze komuni-

styczne chcia³y ten moment
jak najbardziej zredukowaæ.
Pamiêtam, jak w czerwcu
1983 roku Papie¿ wje¿d¿a³ na
krakowskie b³onia: ju¿ rêce
sk³ada³y siê do oklasków, kie-
dy to, co zobaczyliœmy spo-
wodowa³o, ¿e t³um po pro-
stu zamar³: oto nasz Papie¿,
rodak, by³ eskortowany przez
dziesi¹tki uzbrojonych funk-
cjonariuszy, karabiny gotowe
do strza³u mia³y byæ demon-
stracj¹ si³y re¿imu i … by³y.

W czasie pieszych piel-
grzymek, jak ju¿ dochodzili-
œmy do Jasnej Góry, to przez
kilka lat w³adze demonstra-

cyjnie urz¹dza³y æwiczenia si³ zbrojnych.
Szczególnie przygnêbiaj¹ce by³y loty samo-
lotów wojskowych na niskich wysokoœciach.
Zastanawialiœmy siê, dlaczego w naszym w³a-
snym kraju coœ takiego nas spotyka.

JF.: Mia³a Pani osobiste przejœcia z wy-
miarem peerelowskiej sprawiedliwoœci. Pro-
szê nam o tym opowiedzieæ.

EB.: Nie chcê siê zanadto nad tym rozwo-
dziæ. Jak powiedzia³am, myœmy po prostu ro-
bili, co do nas nale¿y. Same przes³uchania i
oskar¿enia nie by³y najgorsze. Dla mnie szcze-
gólnie bolesna by³a atmosfera powszechnej
inwigilacji, UB nie oszczêdza³o nas nawet w
momencie ciê¿kiej choroby mê¿a. 2. lipca
Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie postawi-
³a mi zarzut pomocy w wydawaniu niezale¿-
nego pisma. Na mocy amnestii z 22 lipca 1983r.,
razem z innymi zosta³am uniewinniona.

Nie chcê kreowaæ siê na jak¹œ bohater-
kê, po prostu ¿y³am w tamtych czasach i
musia³am tak, a nie inaczej, postêpowaæ.

JF.: Zmieni³aby Pani coœ w swoim ¿yciu?
EB.: Na okolicznoœci swojego ¿ycia wp³y-

wu nie mia³am. Myœlê, ¿e gdyby mi by³o dane
jeszcze raz przejœæ swoj¹ œcie¿k¹ ¿ycia, to
nic bym w nim nie zmieni³a.

JF.: Dziêkujemy za rozmowê. ¯yczymy
Pani, ca³ej Rodzinie tej radoœci i optymi-
zmu, niesionego przez Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego.

EB.: Ja równie¿ dziêkujê i ¿yczê Czytel-
nikom BS odnalezienia sensu ¿ycia, radoœci
z jego prze¿ywania.

Rozmawia³ Jan Flisak

1 Byli absolwentami Akademii Ekonomicznej w Krako-

wie, Wydzia³ Handlu, w 1960r.
2 Typowe has³o dekady rz¹dów Edwarda Gierka- JF.
3 Rzeczywiœcie, ojciec za kilka dni zmar³.

Podczas pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
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Kazimierz Starzeñski urodzi³ siê w 1806
lub 1807 roku w Grabownicy Sta-
rzeñskiej. By³ synem s³ynnej z urody

i mi³osnych podbojów hrabiny Katarzyny
Starzeñskiej i... nie, nie jej mê¿a, Franciszka
Ksawerego, ale brytyjskiego lorda Artura Pa-
geta, z którym matka Kazimierza prze¿y³a
jeden ze swych licznych romansów.

Franciszek Ksawery Starzeñski uzna³
dziecko za w³asne, nie chc¹c wywo³ywaæ
kolejnego skandalu.

M³ody Starzeñski uczy³ siê we Lwowie, a
póŸniej prawdopodobnie w Wiedniu, w aka-
demii wojskowej. Opuœciwszy mury szko³y
jako podporucznik, trafi³ do pu³ku drago-
nów armii austriackiej, stacjonuj¹cego w
Galicji. Œwie¿o upieczony oficer zas³yn¹³
wkrótce jako zdobywca... wielu serc niewie-
œcich. Libacje, hulanki, pojedynki i hazard,
którym w pocz¹tkowych latach kariery woj-
skowej z luboœci¹ siê oddawa³ nie przynios³y
mu splendoru – za to wpêdzi³y w tarapaty
finansowe. Ratunkiem i szans¹ na ustatko-
wanie dla utracjusza mia³o staæ siê ma³¿eñ-
stwo z Teofil¹ Pawlikowsk¹, zawarte w 1830
roku. Z 10. tysiêcy dukatów holenderskich,
jakie teœæ przekaza³ nowo¿eñcom, 6. tysiêcy
od razu posz³o na sp³atê zobowi¹zañ pana
m³odego. Ma³¿onka i jej rodzina chyba nie
spodziewali siê po Kazimierzu zbyt wiele
dobrego, skoro przed œlubem sporz¹dzono
intercyzê, w której zastrze¿ono rozdzielnoœæ
maj¹tkow¹ pañstwa Starzeñskich. A przy-
znaæ trzeba, ¿e m³odzi zgromadzili ca³kiem
spory maj¹tek, do którego nale¿a³y dobra:
Grabownica Starzeñska, Humniska i  Tu-
rzepole w cyrkule sanockim, Orzechowce,
Lipowce, Ujkowice i Krzywcza w przemy-
skim oraz  Góra Ropczycka w tarnowskim.
Same dobra ropczyckie, oprócz Góry obej-
mowa³y równie¿: Zagorzyce, Borek Wielki,
Boreczek, Zapole, Rudê, Kamionkê, Porê-
by, Wolê Domatkowsk¹, Hucisko, Brzezów-
kê, miasto Ropczyce oraz ̄ dzary.

Po wybuchu powstania listopadowego,

w Starzeñskim odezwa³ siê duch narodowy.
Przedosta³ siê do Warszawy i zaci¹gn¹³ do
powstañczej kawalerii. Niestety, niewiele
wiadomo o jego dokonaniach na polach
bitewnych, tym bardziej, ¿e jego patriotycz-
ny zryw trwa³ zaledwie miesi¹c. Po upadku
Warszawy, we wrzeœniu 1831 roku Starzeñ-
ski wróci³ do domu, by zaj¹æ siê polowania-
mi, gr¹ w karty i podejmowaniem goœcin¹
swych austriackich kolegów-oficerów. Ma-
j¹tek powoli zaczyna³ siê kurczyæ, bowiem
Kazimierz nie zwyk³ oszczêdzaæ, a w zwi¹z-
ku z otrzymaniem tytu³u cesarskiego szam-
belana, postanowi³ nawi¹zaæ towarzyskie
kontakty z ówczesn¹ wiedeñsk¹ i prask¹ elit¹,

scach Starego Kon-
tynentu obudzi³y siê
idee wolnoœci naro-
dów, znane pod
nazw¹ Wiosny Lu-
dów, Starzeñski wier-
nie sta³ u tronu
Habsburgów i za-
ci¹gn¹³ siê do au-
striackiej armii. Co
zadecydowa³o o ta-
kiej postawie? Po-
noæ przypadek. Ka-
zimierz pocz¹tkowo
wraz z grup¹ galicyj-
skich ziemian zaan-
ga¿owa³ siê w pro-
jekt utworzenia pol-
skiej Gwardii Naro-
dowej, jednak bê-
d¹c w Wiedniu wda³

siê w bójkê ze studentami uniwersytetu, na-
tarczywie propaguj¹cymi has³a demokra-
tyczne i chyba „na z³oœæ im” znalaz³ siê w
przeciwnym obozie. Bra³ udzia³ w oblê¿e-
niu ogarniêtego rewolucj¹ Wiednia, w kam-
panii wêgierskiej w 1849 r., czym zaskarbi³
sobie wdziêcznoœæ nowego cesarza Francisz-
ka Józefa I. Kazimierz za lojaln¹ postawê
zosta³ nagrodzony awansem na stopieñ
majora, Orderem ̄ elaznej Korony III klasy
i spor¹ sum¹ pieniêdzy, co pewnie w jego
sytuacji materialnej ucieszy³o go najbardziej.
Tym razem pieniêdzy nie zmarnowa³, lecz
zainwestowa³, buduj¹c w Górze Ropczyc-
kiej gorzelniê i browar.

Zdaje siê, ¿e przekroczywszy „czterdziest-
kê” Starzeñski postanowi³ nieco uporz¹dko-
waæ swoje ¿ycie, przynajmniej w sprawach
spo³ecznej i politycznej aktywnoœci. Odt¹d
konsekwentnie widzieæ go bêdziemy jako
stronnika Habsburgów, wœród sporej grupy
galicyjskich ziemian. To on w 1858 roku za-
inicjowa³ wespó³ z Alfredem Potockim z³o¿e-
nie cesarzowi przez szlachtê galicyjsk¹ adre-
su gratulacyjnego (tzw. adresu pieluszkowe-
go) z okazji narodzin nastêpcy tronu, Ru-
dolfa. W³¹czy³ siê równie¿ w organizowanie
oddzia³ów ochotniczych i zbiórki pieniêdzy
w czasie wojny austriacko-francuskiej w 1859
r. W podziêce cesarz uhonorowa³ go Krzy-
¿em Rycerskim Orderu Leopolda, niejedno-
krotnie publicznie deklarowa³ uznanie dla
jego postawy, a tak¿e nada³ tytu³ tajnego rad-
cy dworu i mianowa³ do¿ywotnim cz³onkiem
Izby Panów austriackiej Rady Pañstwa.

Szerokie koneksje Starzeñskiego na wie-
deñskim dworze próbowa³y w czasie powsta-
nia styczniowego wykorzystaæ powstañcze
w³adze. Za jego poœrednictwem chcia³y na-
wi¹zaæ kontakt z cesarzem i uzyskaæ popar-
cie dla powstania. Niestety, cesarz zdecydo-
wanie odmówi³. Przychylniej za to spogl¹da³
na proœby wiernego hrabiego, gdy ten wsta-
wia³ siê za skazanymi na wiêzienie powstañ-
cami, szukaj¹cymi schronienia w Galicji.

Na zboczu w¹wozu, w odnowionym parku podworskim w Górze Ropczyc-
kiej zwanym „Buczyn¹”, stoi ma³a kapliczka. Niegdyœ by³a ona miejscem
wiecznego spoczynku c.k. pu³kownika, hrabiego Kazimierza Starzeñskie-
go i jego ¿ony, Teofili z Pawlikowskich. Zdewastowana, ograbiona ze
wszystkiego, co przedstawia³o jak¹kolwiek wartoœæ, zosta³a odnowiona i
jest jedn¹ z atrakcji odrestaurowanego parku. Zatrzymuj¹ siê przy niej
spacerowicze i spogl¹daj¹c w dó³, na strome, poros³e bukami zbocza
g³êbokiego jaru, ws³uchuj¹ siê w szum liœci potê¿nych drzew. Cierpliwym,
buki opowiadaj¹ historiê dumnego pana Góry Ropczyckiej, hrabiego Ka-
zimierza Starzeñskiego.

Hrabia Kazimierz Starzeñski wg wspó³czesnego portretu.
Ÿród³o: A. Piskor, Siedem ekscelencji

i jedna dama, Warszawa 1959.

Umundurowanie „krakusów”.
Ÿród³o: www.grosser-generalstab.de

co tak¿e poch³ania³o spore sumy.
Rok 1846, w którym w zwi¹zku z rabacj¹

Galicja sp³ynê³a krwi¹, tak¿e Starzeñskiemu
postawi³ nie lada wyzwanie. Ch³opska gro-
mada, która przyby³a do Góry Ropczyckiej
od strony Zagorzyc, po krótkiej potyczce
zosta³a odparta – g³ównie dziêki odwadze
hrabiego. Dwa lata póŸniej, gdy w wielu miej-
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Najbardziej spektakularn¹ akcjê politycz-
no-militarn¹ Kazimierz Starzeñski przepro-
wadzi³ w roku 1866, podczas wojny austriac-
ko-pruskiej. 12 maja wyda³ odezwê, w której
tytu³uj¹c siê regimentarzem-pu³kownikiem
og³osi³ formowanie ochotniczego oddzia³u
„krakusów”, którzy mieli w wojnie wesprzeæ
Austriê. Trzy dni póŸniej sam cesarz miano-
wa³ Starzeñskiego honorowym pu³kowni-
kiem, doceniaj¹c w ten sposób jego inicjaty-
wê. Wed³ug pomys³u Starzeñskiego ochotni-
czy legion pod nazw¹ „K.K. Freiwiliges Kra-
kusen-Regiment” mia³ liczyæ oko³o 1000 sza-
bel. Krakusi mieli byæ uzbrojeni w pa³asze,
lance i pistolety, z umundurowaniem wg wzo-
ru: czamarka i szarawary wpuszczone w buty
koloru jasno granatowego, d³uga br¹zowa
burka, niska bia³a rogata czapka krakowska
z wysokim piórem sokolim.

Góra Ropczycka sta³a siê wkrótce cen-
trum werbunkowym oddzia³u, a æwiczenia
rekrutów odbywa³y siê w pobliskim Sêdzi-
szowie. Punkty rekrutacyjne dla ochotników
uruchomiono tak¿e w Tarnowie, Krakowie
i Lwowie.

Pomimo szeroko zakrojonej akcji pro-
pagandowej, nie uda³o siê zebraæ planowa-
nej sumy 500 tys. guldenów. Do po³owy 1866
r. do kasy oddzia³u wp³ynê³o jedynie 30 tys.,
co pozwoli³o na zebranie 100 koni i 180 lu-
dzi. Oddzia³ wkrótce uzyska³ zdolnoœæ bo-
jow¹, jednak prawdopodobnie nie wzi¹³
udzia³u w walkach, gdy¿ Austria b³yskawicz-
nie wojnê przegra³a.

Akcja Starzeñskiego, chocia¿ zakoñczo-
na niepowodzeniem, zyska³a szeroki rozg³os

w kraju i za granic¹. Pisa³o o niej z zaintere-
sowaniem wiele dzienników europejskich,
interesowali siê dyplomaci, dostrzegaj¹c w
niej szansê na zmianê stosunku Austrii i Rosji
do Polaków.

Wœród rodaków inicjatywa hrabiego z
Góry Ropczyckiej wywo³a³a burzê. Jedni
chwalili, podkreœlaj¹c lojalnoœæ wobec ce-
sarza (np. przywódca emigracyjnego Hote-
lu Lambert W³adys³aw Czartoryski i kon-

Budynki przy obecnej ulicy Weso³ej w Sêdziszowie w 1866 r. by³y koszarami „krakusów”. Za czasów hrabiego Starzeñskiego
tereny te nale¿a³y do Góry Ropczyckiej i nosi³y nazwê „Kasarnie”.

Kaplica grobowa Kazimierza i Teofili Starzeñskich. Fot. Arch. (2)

serwatyœci krakowscy), inni zaœ, reprezentu-
j¹cy szeroko rozumiane ko³a demokratycz-
ne, ostro krytykowali, zarzucaj¹c obojêt-
noœæ owej inicjatywy dla sprawy narodowej.
Jaka myœl rzeczywiœcie przyœwieca³a Starzeñ-
skiemu – nie wiemy. Wiemy natomiast, ¿e

narodowego charakteru
oddzia³u obawia³a siê Ro-
sja, wiêc Austria unika³a
podkreœlania polskiego
charakteru jednostki.

Kolejne lata up³ynê³y
Starzeñskiemu na dzia³al-
noœci gospodarczej i sa-
morz¹dowej. By³ cz³on-
kiem Towarzystwa Gospo-
darczego w Krakowie,
pe³ni³ funkcjê marsza³ka
powiatu ropczyckiego.
K³opoty finansowe, na ja-
kie narazi³ go pomys³ z
„krakusami”, spowodo-
wa³y koniecznoœæ sprze-
da¿y dóbr Góra Ropczyc-
ka. Nabywc¹ okaza³ siê
Adam Potocki, za cenê
280 tys. z³r, z zastrze¿e-
niem do¿ywocia dla hra-
biego. Usi³owa³ jeszcze ra-
towaæ resztki dawnej for-
tuny, dzier¿awi¹c czêœæ
swoich folwarków spó³ce
„Cukrownia Henneman-
na i spó³ki w Górze Rop-
czyckiej”, jednak wiek i
k³opoty zdrowotne (w la-

tach szeœædziesi¹tych uleg³ czêœciowemu pa-
rali¿owi) kaza³y zapomnieæ mu o dawnej ak-
tywnoœci.

Tym niemniej to w³aœnie wówczas Kazi-
mierz zyska³ sobie wysokie powa¿anie wœród
Galicjan – w 1876 r. zosta³ wybrany preze-
sem „Resursy”, elitarnego klubu towarzyskie-
go w Krakowie. Rok póŸniej, 22 listopada
1877 r., Kazimierz Starzeñski zmar³ w Górze
Ropczyckiej.

Ostatnie chwile jego ¿ycia wygl¹da³y
doœæ groteskowo. Jego d³ugoletnia konku-
bina, Maria Smor¹giewicz, z któr¹ zwi¹za³
siê po bezdzietnym zwi¹zku z Teofil¹ Pawli-
kowsk¹ (zm. w 1854 r.), usilnie zabiega³a o
ma³¿eñstwo z hrabi¹, ten jednak konsekwent-
nie odmawia³. Ostatecznie dopiê³a swego,
gdy ten by³ ju¿ na ³o¿u œmierci. Wezwa³a za-
ufanego ksiêdza i równie zaufanego lokaja i
gdy ksi¹dz pyta³ „pana m³odego”, czy chce
poj¹æ obecn¹ tu kobietê za ma³¿onkê, ukry-
ty pod ³ó¿kiem lokaj poruszy³ rêk¹ nieprzy-
tomnego hrabiego, co ksi¹dz odebra³ jako
zgodê. Wdowa i dzieci zyska³y po Starzeñ-
skim jedynie nazwisko i prawo do renty woj-
skowej, bowiem ca³y maj¹tek ju¿ wczeœniej
zosta³ sprzedany.

Po œmierci hrabiego Kazimierza Starzeñ-

skiego w krakowskich i lwowskich gazetach

ukaza³y siê nekrologi, w których wspomina-

no zmar³ego jako cz³owieka rycerskiego, o

silnej woli i niez³omnym charakterze, kieru-

j¹cego siê w ¿yciu jedynie w³asnym przeko-

naniem, nawet, je¿eli nie by³o zgodne z ocze-

kiwaniami ogó³u. Wiele faktów z jego ¿ycia

zdaje siê wskazywaæ, ¿e jego wybory nie za-

wsze by³y dobre, postêpowanie nie zawsze

uczciwe, czyny nie zawsze rycerskie. I mo¿-

na by pewnie d³ugo wyliczaæ wiêksze i mniej-

sze grzechy Starzeñskiego, ale... autorzy

owych nekrologów zapewne wychodzili z

za³o¿enia, by o zmar³ych mówiæ dobrze, albo

wcale. Pozostañmy wiêc i my wierni tej zasa-

dzie i... zamilknijmy.

Benedykt Czapka
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zbiorowej œwiadomoœci ¿ycie przep³y-
wa pomiêdzy wydarzeniami uzna-
nymi powszechnie za wa¿ne.

Z godn¹ podziwu regularnoœci¹ trafiaj¹ one
na pierwsze strony gazet i do g³ównych wydañ
wiadomoœci, a zaraz potem do naszych g³ów i na
jêzyki. Wszyscy chc¹ o nich mówiæ, czytaæ, roszcz¹
sobie prawo, je¿eli nie do ferowania autorytar-

nych wyroków, to przynajmniej do wypowiedze-
nia w³asnego zdania. Temat jest wa³kowany do
znudzenia przez rzeszê domoros³ych „ekspertów”.
Zdarza mi siê wiêc czasami us³yszeæ sugestiê
brzmi¹c¹ mniej wiêcej tak: „napisa³byœ o Dolinie

Rospudy, w koñcu powinno ciê to interesowaæ”,
lub wyrzut: „dlaczego nie
napisa³eœ o ujawnianiu
konfidenckiej przesz³oœci
ksiê¿y, czy¿byœ nie mia³

zdania?” Po pierwsze, nie
na komentowanie bie¿¹-
cych wydarzeñ mam kon-
trakt z redakcj¹ Biuletynu
i nie temu s³u¿y formu³a

comiesiêcznego felietonu.
Po drugie, zanim artyku³
uka¿e siê drukiem, na sce-
nie dawno zmieni¹ siê aktorzy. Po trzecie, wcale
nie uwa¿am, jakoby obecnoœæ na ustach iluœ tam

milionów zainteresowanych œwiadczy³a o randze
wydarzenia. Przecie¿ ka¿da, g³oœno komentowa-
na i wzbudzaj¹ca oburzenie, gigantyczna afera
tkwi tysi¹cem swoich korzeni w ca³ej masie mniej-
szych, bliskich ka¿demu z nas. Fakt wrêczenia

ogromnej ³apówki politykowi w prostej linii wyni-
ka z powszechnej zgody na ten proceder w mniej-
szej skali. Bezkarne ³amanie prawa przez ludzi ze
œwiecznika jest pochodn¹ przyzwolenia na takie¿

postêpowanie wœród tzw. zwyk³ych ludzi. I to jest
niewyczerpana studnia tematów, o których trzeba
mówiæ, dyskutowaæ, pisaæ. To prawdziwa esencja
¿ycia bêd¹ca przyczyn¹, a nie skutkiem. Prezento-
wane wyrywkowo przez media tematy to tylko

pop³uczyny. Po czwarte wreszcie, stwierdzenie, ¿e
nie ma siê zdania, to w wiêkszoœci przypadków
jedyna uczciwa postawa. Bo, ¿eby je mieæ, trzeba
znaæ prawdê. A trudno tê prawdê wydobyæ, opie-
raj¹c siê na najbardziej popularnych programach

telewizyjnych, radiowych czy wielkonak³adowych
gazetach.

Ale dobrze, dam siê sprowokowaæ i na przyto-
czone wczeœniej tematy swoje trzy grosze wtr¹cê,
choæ wiem, ¿e po niewczasie. Bo tak, jak parê dni

temu wydawa³o siê, ¿e ca³a Polska ¿yje problema-
mi nieszczêsnej doliny i Bogu ducha winnych au-
gustowian, a tak¿e ksiê¿y, których nazwiska pusz-
czono w eter, nie zadawszy sobie nawet trudu zaj-
rzenia do Ÿród³owej ksi¹¿ki, tak obecnie owe pro-

blemy wydaj¹ siê ma³o kogo ju¿ obchodziæ. Spra-
wy te nie zas³uguj¹ jednak na tak powierzchowne
traktowanie, gdy¿ zawieraj¹ drugie dno, do które-
go warto i trzeba dotrzeæ, je¿eli powa¿nie traktuje
siê swoje zaanga¿owanie w ¿ycie publiczne.

Zwolennicy ca³kowitego oddzielenia przesz³o-
œci od teraŸniejszoœci, na zasadzie: wybierzmy przy-
sz³oœæ, nie maj¹ racji nawet jeœli (hipotetycznie)
kieruj¹ siê tylko i wy³¹cznie dobrymi chêciami.
Przesz³oœæ bowiem wci¹¿ determinuje nasz dzieñ

dzisiejszy. Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e ujawniono
agenturaln¹ historiê niektórych duchownych. Jak
zwykle jednak, wartoœciowa idea zosta³a zniwe-
czona przez powszechny deficyt prawdy. Nie da siê
bowiem w dwu lakonicznych zdaniach wypowie-
dzianych w dzienniku przedstawiæ ca³ej z³o¿onej
sytuacji ksiê¿y w ciê¿kich czasach komunizmu. Bo
zupe³nie inn¹ spraw¹ jest œwiadome podpisanie
deklaracji o wspó³pracy dla doraŸnych korzyœci
czy z tchórzostwa, a inn¹ spotykanie siê z esbeka-
mi w przeœwiadczeniu, ¿e tego wymaga wy¿sze
dobro publiczne, na przyk³ad budowa koœcio³a.
Przecie¿ w owych czasach nikt nie wiedzia³, czy i
jak skoñczy siê komunistyczna dyktatura. To, co

dziœ wydaje siê jasne i klarowne, wtedy by³o b³¹-
dzeniem we mgle. Dziœ wiemy, ¿e niez³omnoœæ to
jedyna, godna podziwu postawa, lecz wówczas,
w odczuciu niejednego duchownego, spotykanie
siê z funkcjonariuszem, je¿eli tylko w jakiœ sposób
by³o korzystne dla dzia³alnoœci duszpasterskiej, a
jednoczeœnie nie przynosi³o osobistych korzyœci i
nie czyni³o nikomu szkody, mog³o byæ pojmowane
jako usprawiedliwiony (wrêcz przebieg³y) sposób
odnalezienia siê w trudnej sytuacji. T¹ drog¹
poszed³ obecny biskup Kazimierz Górny, który,
skoñczywszy budowê koœcio³a, zaprzesta³ spotkañ
z bezpiek¹, a za wczeœniejsze nie pobiera³ ¿adnych
osobistych honorariów ani nikomu nie zaszkodzi³.
To wszystko jest uczciwie zapisane w ksi¹¿ce ksiê-
dza Isakowicza – Zaleskiego na 589 stronach.
Tylko kto j¹ przeczyta³? Za to ka¿dy us³ysza³ na-
zwisko biskupa w g³ównym wydaniu Dziennika
TV. Dwa zdania w telewizji kontra 589 stron.
Wynik – wiadomy. W dzieñ po ukazaniu siê ksi¹¿-
ki zaroi³o siê od publicznych, przem¹drza³ych de-
bat i konia z rzêdem temu, kto przekona mnie, ¿e ci
wszyscy dyskutanci zd¹¿yli tê ksi¹¿kê, je¿eli nie
przeczytaæ, to choæ pow¹chaæ. Wartoœæ ma ca³a
prawda, nigdy pó³prawda. Jeœli w dr¹¿eniu praw-
dy zatrzymamy siê na pocz¹tku drogi, m³odzi lu-
dzie z ca³ego tego, s³usznego zreszt¹, fermentu wy-
ci¹gn¹, we w³aœciwy sobie sposób, najprostszy wnio-
sek: g³ównym filarem komunizmu byli ksiê¿a kon-
fidenci. Zwa¿my, ¿e na Zachodzie powszechnie
mówi siê o polskich obozach zag³ady i polskiej nie-
nawiœci do ̄ ydów. Znaæ u³amek prawdy – lepiej
nie znaæ jej wcale.

Temat Doliny Rospudy jest dla mnie bardzo
niezrêczny, wrêcz przykry, gdy¿ ochrona natural-
nego œrodowiska, rzecz szczególnie mi droga, zosta-
³a wci¹gniêta w niejasne interesy, wiêc, choæ serce
w pierwszym odruchu mówi: precz od Rospudy,
rozs¹dek podpowiada: nie ufaj ekologom, bo czê-
sto oni wcale ekologami nie s¹. Podobnie, jak wiêk-
szoœæ rodaków i innych Europejczyków, w Dolinie

Rospudy nie by³em, nie czujê siê wiêc upowa¿nio-
ny do wypowiadania swojego zdania. Je¿eli nie-
zale¿ni, uczciwi, wolni od politycznych nacisków
eksperci od ochrony œrodowiska stwierdz¹, ¿e nale-
¿y tê dolinê omin¹æ, i nie zrobi to w ekosystemie
wiêkszej jeszcze szkody, nale¿y to bez szemrania
zrobiæ, a finansowe koszty, jeœli ten wariant oka-
za³by siê du¿o dro¿szy, powinniœmy wszyscy g³ad-
ko prze³kn¹æ, bo ochrona œrodowiska dotyczy nas
wszystkich, czy tego chcemy, czy nie. Spory pomiê-
dzy szarymi ludŸmi z prowincji, drêczonymi co-
dziennymi k³opotami, a przyby³ymi z daleka eko-
logami (tymi z prawdziwego zdarzenia) s¹ gorsz¹-
ce i w ogóle nie powinny mieæ miejsca. Nie trzeba

byæ filozofem, aby zrozu-
mieæ, ¿e to, co dla przyby³e-
go w weekend warszawia-
ka jest piêkn¹ i cenn¹ oso-
bliwoœci¹, dla tubylca mo¿e
byæ codziennym utrapie-
niem lub nawet przekleñ-
stwem. Obaj maj¹ racjê, a
pogodzenie ich, ku dobru
owej osobliwoœci, to w³aœnie
zadanie dla nowoczeœnie
pojmowanej ochrony œro-

dowiska. Je¿eli wszyscy zwolennicy ochrony wil-
ków z³o¿¹ na rzecz poszkodowanych hodowców
owiec marne dziesiêæ z³otych (sam chêtnie to zro-
biê), to ci nie tylko zrezygnuj¹ z odstrza³u drapie¿-
ników, ale bêd¹ swoje owieczki nacieraæ przypra-
wami, aby wilkom bardziej smakowa³y. W tym
kontekœcie prawda o obwodnicy Augustowa jest
brutalna: ochrona œrodowiska nie stoi tu na pierw-
szym ani nawet na drugim miejscu. Serce mi krwa-
wi, gdy widzê, jakiej proweniencji ludzie szermuj¹
dziœ ekologicznymi has³ami i jak ³atwo przychodzi
im omotaæ autentycznych mi³oœników przyrody.
Gdyby¿ prawdziwi ekolodzy wiedzieli, gdzie i jak
g³êboko ci pierwsi maj¹ troskê o œrodowisko! Spójrz-
my na mapê drogow¹ Europy zachodniej. Istna
pl¹tanina autostrad i dróg szybkiego ruchu, przy
której teren naszego kraju jawi siê jako tabula
rasa. Ile cennych przyrodniczo obszarów, ba, ca-
³ych ekosystemów, pad³o ofiar¹ pêdu do niczym
nieskrêpowanej konsumpcji. Kraje dzisiejszej Unii,
nie mrugn¹wszy okiem, zniszczy³y nie tylko swoje
œrodowisko, lecz przyczyni³y siê do degradacji przy-
rody w wielu innych krajach, naszego nie wy³¹-
czaj¹c. Abstrahuj¹c od tego, ¿e sam jestem prze-
ciwnikiem szaleñczego rozwoju motoryzacji i roz-
buchanej konsumpcji oraz od tego, po czyjej stro-
nie jest racja w sporze o Rospudê, pytam, jakim
prawem urzêdnicy tych krajów maj¹ czelnoœæ po-
uczaæ nas, jak postêpowaæ mamy ze swoim œrodo-
wiskiem. Chyba, ¿e to œrodowisko ju¿ nie jest na-
sze. Nie ³udŸmy siê, eurokraci, gard³uj¹c za ochron¹
naszej przyrody, oczami wyobraŸni widz¹ swoj¹
myœliwsk¹ daczê wybudowan¹ w sercu biebrzañ-
skich bagien czy w ostêpach Puszczy Bia³owieskiej.
W ich szczere chêci uwierzê tylko wtedy, gdy zwin¹
swoje autostrady.

Gdzie jest prawda, to zasadnicze pytanie, któ-
re powinniœmy sobie zadaæ, zanim zaczniemy
wypowiadaæ siê w jakiejkolwiek sprawie.

Grzegorz Bury
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Turniej poprzedzi³a prezentacja samo-
chodów i sprzêtu stra¿ackiego, do-
konana przez stra¿aków z Komendy

Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Ropczycach oraz jednostek Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Krzywej i Boreczku. Dzie-
ci z obu czarnieñskich szkó³: podstawowej i
gimnazjum z uwag¹ wys³ucha³y pogadanki
Wojciecha Kozka z KP PSP i z zainteresowa-
niem obserwowa³y mo¿liwoœci techniczne
sprzêtu stra¿ackiego.

W eliminacjach wziêli udzia³ uczniowie
szkó³ podstawowych z Wolicy Piaskowej,
Zagorzyc Górnych, Góry Ropczyckiej
oraz gimnazjów z Sêdziszowa M³p., Za-
gorzyc Górnych i Czarnej Sêdz.
Uczestnicy podzieleni na dwie grupy
(szko³y podstawowe, gimnazja) rywa-
lizowali ze sob¹ rozwi¹zuj¹c najpierw
test z³o¿ony z 25 pytañ, a nastêpnie
udzielaj¹c odpowiedzi ustnej na trzy
wylosowane przez siebie pytania. Za-
kres tematyczny obejmowa³ miêdzy innymi
zagadnienia zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹
stra¿y po¿arnych, zadaniami ochrony prze-
ciwpo¿arowej, prowadzeniem akcji ratow-
niczej, zasadami postêpowania w czasie po-
¿aru oraz wiadomoœci dotycz¹ce instalacji i
urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych.

Finaliœci wy³onieni zostali wczeœniej w
eliminacjach przeprowadzonych w swoich

szko³ach. Uczestnicy, mimo ogromnego za-
kresu wiedzy, który musieli przyswoiæ, wyka-
zali siê dobr¹ znajomoœci¹ zagadnieñ zwi¹-
zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ i osta-

tecznie komisja konkursowa ustali³a nastê-
puj¹c¹ kolejnoœæ:
Grupa I – szko³y podstawowe
1. Mateusz Wi¹cek – SP Góra Ropczycka
2. Anna Chmura – SP Wolica Piaskowa
3. Adam Jab³oñski – SP Zagorzyce Górne
4. Pawe³ Che³pa – SP Zagorzyce Górne
5. Przemys³aw Ziajor – SP Góra Ropczycka
6. Pawe³ Wojton – SP Wolica Piaskowa

Grupa II – gimnazja
1. Arkadiusz Ziajor – Gimnazjum Zagorzy-

ce Górne
2. Grzegorz Szczepkowicz – Gimnazjum

Zagorzyce Górne
3. Krzysztof Basara – Gimnazjum Czarna

Sêdz.
4. Karol Ziobro-Feret – Gimnazjum Czar-

na Sêdz.
5. Micha³ Bieœ – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
6. Maciej Kieruczenko – Gimnazjum Sêdzi-

szów M³p.
Zdobywcy dwóch czo³owych

miejsc reprezentowaæ bêd¹ nasz¹
gminê w eliminacjach powiatowych
i miejmy nadziejê zajm¹ w nich wy-
sokie lokaty.

Nad sprawnym przebiegiem
konkursu czuwa³a komisja w sk³a-
dzie: El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca
Burmistrza Sêdziszowa M³p., Woj-
ciech Kozek – przedstawiciel KP PSP

w Ropczycach, Eugeniusz Alberski – Prezes
Zarz¹du Gminnego OSP w Sêdziszowie M³p.

Marcin Cieœlik – inspektor Urzêdu Miej-
skiego w Sêdziszowie M³p.

Imprezê zaszczyci³ równie¿ swoj¹ obec-
noœci¹ W³adys³aw Tabasz, cz³onek w³adz
wojewódzkich Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych.

(-)

Zarz¹d ko³a PZW,,Amur” w Sêdziszowie
M³p informuje cz³onków, ¿e w dniu
11.03.2007 r. odby³o siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze Ko³a za 2006 rok. Posiedze-
nie otworzy³ prezes ko³a, Kol. Stanis³aw
Œliwa, który przywita³ przyby³ych dzia³aczy i
zaproszonych goœci. W spotkaniu uczestni-
czy³ cz³onek Prezydium Zarz¹du Okrêgu –
Izydor Zaj¹c. Zgodnie z programem zebra-
nia dokonano wyboru przewodnicz¹cego,
sekretarza oraz komisji: uchwa³ i wniosków.
Zebranie prowadzi³ Kol. Jacek Surdel.
Po czêœci oficjalnej, sprawozdania z³o¿yli:
� w imieniu Zarz¹du Ko³a – prezes Stani-

s³aw Œliwa,
� Roman K³os (Komisja Re-

wizyjna),
� Boles³aw Rój (S¹d Kole-

¿eñski),
� Stefan Kozielec (Spo³eczna

Stra¿ Rybacka).
Preliminarz bud¿etowy

na 2007 rok przedstawi³
skarbnik – Wac³aw Pojasek,
zaœ plan pracy Zarz¹du – pre-
zes Stanis³aw Œliwa. Nastêp-
nie rozpoczêto dyskusjê nad
wymienionymi dokumenta-
mi. G³os zabrali: Izydor Za-

j¹c, Boles³aw Rój, Krzysztof Siwiec, Stani-
s³aw Œliwa, Stanis³aw Nyzio, Jan Drozd, Ste-
fan Kozielec i inni. Najczêœciej poruszany-
mi tematami by³y: czystoœæ naszych wód oraz
terenów po³o¿onych wokó³ nich, budowa
zapory w Kamionce, organizacja zawodów
oraz zarybianie. Po dyskusji cz³onkowie za-
twierdzili preliminarz bud¿etowy na 2007
rok, plan pracy Zarz¹du na 2007 rok, przy-
jêto tak¿e zg³oszone wnioski. Po zakoñcze-

niu czêœci formalnej przewodnicz¹cy zebra-
nia – Jacek Surdel podziêkowa³ goœciom i
cz³onkom Ko³a za udzia³.

*****
Zgodnie z planem pracy Ko³a na 2007

rok, w okresie ferii zimowych w siedzibie Ko³a
odby³o siê szkolenie m³odzie¿y zrzeszonej i
niezrzeszonej. M³odzi wêdkarze doskonalili
swoje umiejêtnoœci zwi¹zane z  przygotowa-
niem zestawów. Z zaciekawieniem ogl¹dali

Po kilku latach przerwy Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego
OSP w Sêdziszowie M³p. podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu gmin-
nych eliminacji turnieju wiedzy po¿arniczej. Odby³y siê one
w dniu 15 marca br. w Gimnazjum w Czarnej Sêdz.

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ko³a PZW „Amur” za 2006 r. – przemawia prezes
Stanis³aw Œliwa.

Skarbnik Ko³a W. Pojasek przedstawia plan wydatków na
2007 r.

Tradycyjnie podczas ferii m³odzi wêdkarze mogli doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci.

zaprezentowane filmy oraz korzystali z do-
stêpnych materia³ów. Mogli tez wymieniæ

w³asne doœwiadczenia. Szkole-
nie prowadzili: Kol. Andrzej
Œliwa i Kol. Cezary Butryn.

*****
Z okazji Œwi¹t Zmartwych-

wstania Pañskiego du¿o zdro-
wia, radoœci, pokoju ducha,
wszelkiej pomyœlnoœci w pra-
cy i w ¿yciu osobistym oraz
przyjemnego wypoczynku
wszystkim wêdkarzom, ich ro-
dzinom, sponsorom i sympa-
tykom ¿yczy Zarz¹d Ko³a PZW
„Amur” w Sêdziszowie M³p.

Tekst i zdjêcia CB
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Minê³a druga
ju¿ rocznica odej-
œcia Jana Paw³a II
do Domu Ojca.
Wszyscy wiemy jak
wa¿n¹ rolê w ¿yciu,
zw³aszcza m³odych
ludzi, odgrywa
osoba Papie¿a Po-
laka. S³owa, które g³osi³ by³y przesycone mi³o-
œci¹ czyst¹, jasn¹ i prawdziw¹. W nich ka¿dy,
niezale¿nie od wieku, odnajduje po dziœ dzieñ
¿yw¹ wiarê, nadziejê i ukojenie w trudnych chwi-
lach. Pogoda ducha i charyzma z jak¹ Jan Pawe³
II g³osi³ swoje nauki, pozwala³a odmieniaæ ludz-
kie dusze, a dziœ nieustannie przemienia nasze.

M³odzie¿  Gimnazjum w Czarnej Sêdzi-
szowskiej wspomina³a w sposób szczególny
swojego Patrona oraz s³owa, które stano-
wi¹ motto naszej szko³y oraz nas samych:
„Musicie od siebie wymagaæ, nawet wtedy,
gdy inni od was nie wymagaj¹”.

Dzieñ 2.04.2007r. w naszym gimnazjum
rozpocz¹³ siê od specjalnej audycji poœwiê-
conej rocznicy œmierci naszego Patrona.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele i dyrekcja
stworzyli kr¹g modlitewny i pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Edwarda Brzany
modliliœmy siê o rych³e wyniesienie Jana Paw-
³a II na o³tarze.

W ramach obchodów 2. rocznicy œmier-
ci Naszego Papie¿a zosta³ zorganizowany
konkurs pod has³em „SANTO SUBITO”, w

którym uczniowie wyra¿ali swoje uczucia i
przemyœlenia na temat: „Dlaczego uwa¿asz,
¿e Jan Pawe³ II jest œwiêty ?”

Szkolne Ko³o CARITAS dzia³aj¹ce przy
Gimnazjum w ka¿dym podejmowanym dzie-

Ju¿ po raz VIII zorganizowano Turniej
Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Sê-
dziszowa M³p., który rozgrywany jest w ra-
mach Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto-
³owego. W bie¿¹cym roku w dniach 31 mar-
ca i 1 kwietnia w hali przy LO w Sêdziszowie

M³p. rywalizowa³o ³¹cznie 118 osób. Zainte-
resowanie by³o mniejsze ni¿ w latach po-
przednich, ale poziom równie wysoki. Na
uwagê zas³uguje fakt pojawienia siê nowe-
go – mocnego oœrodka tenisowego w Szko-
le Podstawowej w Wolicy Piaskowej.

le mi³osierdzia pamiêta, ¿e aby osi¹gn¹æ cel
wystarczy mieæ upór, szczerze wierzyæ, ¿e
to, czego pragniemy jest s³uszne i nale¿y w
to wk³adaæ du¿o mi³oœci i wytrwa³oœci. Nie
zapominamy równie¿ o modlitwie w inten-
cji potrzebuj¹cych. W ten szczególny wie-
czór, cz³onkowie gimnazjalnego SKC wraz z
parafianami zgromadzeni w koœciele para-

Uczniowie i nauczyciele utworzyli modlitewny kr¹g, by wspólnie modliæ siê w intencji Jana Paw³a II. Fot. GM Czarna

VIII TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

Zwyciê¿czynie w kategorii kobiet 15-20 lat z organizatorami. Fot. Org.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria do lat 14 – dziewczêta
1. Aleksandra Kupœ – SP w Wolicy Piasko-

wej
2. Paulina Jezior – Gimnazjum w Zagorzy-

cach
3. Katarzyna Ignas – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.
Kategoria do lat 14 – ch³opcy
1. Bart³omiej Urban – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.
2. Micha³ Skarbek – SP w Wolicy Piaskowej
3. Mateusz Babiarz – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.
Kategoria od lat 15-20 – dziewczêta
1. Katarzyna Strêk – LO w Sêdziszowie M³p.
2. Aneta Pocz¹tek – Gimnazjum w Czarnej

Sêdz.
3. Marzena Skarbek – LO w Sêdziszowie

M³p.
Kategoria od 15-20 lat – ch³opcy
1. Wojciech Buraœ – ZSZ w Sêdziszowie M³p.
2. Mateusz Babiarz – Góra Ropczycka
3. Micha³ Bogusz – LO w Sêdziszowie M³p.
Kategoria 21 – 45 lat – kobiety
1. Agnieszka Delikat – Sêdziszów M³p.
2. Renata Skomra – Czarna Sêdz.
3. Lidia Godyñ – Sêdziszów M³p.
Kategoria 21-45 lat – mê¿czyŸni
1. Rafa³ ¯uczek – Sêdziszów M³p.
2. Grzegorz Batory – Sêdziszów M³p.

fialnym modlili siê rozwa¿aj¹c tajemnice
ró¿añca – modlitw¹ tak bardzo wa¿n¹ dla
Jana Paw³a II. Spotkanie zakoñczy³o siê ape-
lem Jasnogórskim.

Agnieszka Macio³ek - opiekun SKC
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Polonia Przemyœl – Lechia 2:0 (2:0)
1:0 Lee Quaye (9.)
2:0 Strza³kowski (15.)
Lechia: Kwaœny – Doroba, Iwañski (82.-Sze-
liga), B¹kowski, Omiotek – Pazdan, Fito³
(69.-Magdoñ), Majcher, Ciepiela (46.-Ba-
bicz) – Idzik (46.-Graczyk), P³onka
Sêdziowa³: R. Hyjek z Mielca, widzów: 300.

Na inauguracjê rundy rewan¿owej IV
ligi pierwsz¹ bramkê dla Polonii zdoby³ czar-
noskóry Ghañczyk, który wykorzysta³ niezde-
cydowanie obroñców i bramkarza Lechii.
W 15. minucie Lechia straci³a drug¹ bram-
kê. Dru¿yna Polonii mia³a jeszcze kilka oka-
zji do podwy¿szenia wyniku, lecz ¿adnej nie

PI£KA NO¯NA
IV liga

Pora¿ka na inauguracjê

wykorzysta³a. Goœcie w pierwszej po³owie
grali s³abo, ale mimo to, w 27. min. Iwañski
omal nie zaskoczy³ Ciska strza³em z rzutu
wolnego. Druga po³owa by³a w wykonaniu
goœci lepsza – m.in. Graczyk mia³ okazjê, ³ad-
nym strza³em popisa³ siê Omiotek, po któ-
rym bramkarz gospodarzy z najwy¿szym tru-
dem wybi³ pi³kê na róg. Polonia kontrolo-
wa³a mecz, i wynik 2:0 nie uleg³ ju¿ mianie.

Lechia – Pogoñ Le¿ajsk 1:0 (0:0)
1:0 Rogala (54.-samob.)
Lechia: Kwaœny – Doroba (23.-Babicz), B¹-
kowski, Iwañski, Micha³ Fito³ (46.-Mateusz
Fito³) – Omiotek, Majcher, Duduœ (46.-Gra-
czyk), Pazdan – P³onka (85.-Szeliga), Idzik
Sêdziowa³: M. Guzik z Krosna, widzów: 500.

W pierwszej po³owie gra toczy³a siê prze-
wa¿nie w œrodku boiska, a twarda gra obu ze-
spo³ów skutkowa³a wieloma faulami, w efekcie
Fito³ z Lechii i M. Szmuc z Pogoni otrzymali
¿ó³te kartki. W 46. minucie Pazdan szar¿owa³

praw¹ stron¹, doœrodkowa³ z linii na pole kar-
ne, pi³kê wybili obroñcy. Po szybkiej kontrze
g³ówkowa³ Danielak, lecz spud³owa³. W 54. min.
praw¹ stron¹ ruszy³ P³onka, zagra³ w pole kar-
ne, a tam nadbiegaj¹cy Rogala trafia do bram-
ki Nalepy. Jak siê póŸniej okaza³o by³a to roz-
strzygaj¹ca akcja meczu. Gra znów przenios³a
siê na œrodek pola, a mecz wygra³a Lechia 1:0.

¯urawianka – Lechia 0:0

Mecze kontrolne:
P³omieñ Zagorzyce – Inter Gnojnica 2:0
Sokó³ Krzywa – Olchovia 3:1
Korona Góra Rop. – £opuchowa 3:3
K³os Kawêczyn – Plon Klêczany 5:2
Sokó³ – Bratek Bratkowice 1:2
Plon – P³omieñ 3:3
£opuchowa – Borkovia 1:0
Olimpia Nockowa – Korona 4:0
Korona Góra Ropcz. – Inter 2:2
K³os – Plon 3:1
P³omieñ – Olchovia 3:0

TO-TO

Pomimo tego, ¿e grupa p³ywaków z Rop-
czyc by³a najskromniejsza, bo liczy³a tylko
oœmioro zawodników, zajê³a pierwsze miej-
sce w klasyfikacji medalowej, pokonuj¹c naj-
wiêksze kluby województwa z Dêbicy, Miel-
ca i Rzeszowa. W sumie m³odzi p³ywacy z
Ropczyc zdobyli 14. z³otych, 5. srebrnych
oraz 4. br¹zowe kr¹¿ki.

Œwietnie spisa³a siê grupa dziesiêciolat-
ków: Aleksandra Niemiec(4. z³ota), Gabrie-
la Pasierb(2. z³ota, srebro i br¹z), Patrycja
Pasierb(2. z³ota, srebro i br¹z), Justyna Mo-
tyka (srebro), Karolina Golenia (3. razy
czwarta i raz pi¹ta), Micha³ Krawiec (3. z³o-
ta) i Patryk ̄ ak(3. z³ota) oraz 11-letnia Mar-
tyna Karnecka (2 razy srebro i 2 razy br¹z).

Kilka lat pracy i poœwiê-
cenia ze strony dzieciaków,
które spêdzaj¹ ka¿de popo-
³udnie trenuj¹c na basenie,
da³y efekty.

Trenerzy innych klubów
zwrócili uwagê na fakt, ¿e za-
wodnicy Fali czêsto „bywaj¹”
na podium.

Najwiêkszym sukcesem okaza³ siê start
Oli Niemiec, uczennicy klasy III SP nr 5 w
Ropczycach oraz Patryka ¯aka, ucznia kla-
sy III SP nr 3 w Sêdziszowie M³p, którzy
otrzymali  puchary za  najcenniejsze wyniki
wed³ug tabel wielobojowych – Ola dosta³a
puchar za wynik na dystansie 200 m stylem

23. medale dla p³ywaków
17 marca 2007 r. w Cmolasie odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Okrêgu Podkarpackie-
go dzieci  10-11-letnich w p³ywaniu. Wziêli w nim udzia³ p³ywacy z klubów ca³ego
województwa: MKP Bobry Dêbica, UKS Ikar Mielec, KP Sokó³ Rzeszów, Wodnik MOSiR
Krosno, UKS Orlik Przeworsk, MKN Sanok, KP Speed Jas³o, KS Tempo Cmolas oraz
MUKP Fala Ropczyce. W ropczyckim klubie trenuj¹ równie¿ m³odzi sêdziszowianie.

3. Krzysztof Czapka – Sêdziszów M³p.
Kategoria powy¿ej 45 lat – mê¿czyŸni
1. Zdzis³aw Jedynak – Sêdziszów M³p.
2. Stanis³aw Wozowicz – Góra Ropczycka
Kategoria osób niepe³nosprawnych - dziew-

czêta
1. Anna Mucha – Gimnazjum w Zagorzy-

cach
2. Marta Magdoñ – SP w Zagorzycach Gór-

nych
3. Paulina Pawlak – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
Kategoria osób niepe³nosprawnych - ch³opcy
1. Mariusz Placek – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. Grzegorz Pichla – ŒDS w Sêdziszowie

M³p.
3. Kamil Czeladka – Sêdziszów M³p.

Sekretarz Gminy – Jan Maroñ Uczestnicy turnieju w kategorii osób niepe³nosprawnych wraz z opiekunami i organizatorami.

Najlepsi zawodnicy Mistrzostw: Aleksan-
dra Niemiec i Patryk ¯ak z trenerem Je-
rzym Chmur¹. Fot. Aut.

dowolnym, a Patryk za
50 m stylem klasycznym.
Oboje wyjechali z Cmo-
lasu z tytu³ami Najlep-
szych Zawodników Mi-
strzostw Okrêgu Pod-
karpackiego 10-latków.

Trenerzy Jerzy Pudo
i Jerzy Chmura s¹ bardzo
zadowoleni z wystêpu
swoich podopiecznych i
podkreœlaj¹ fakt, ¿e dzie-
ci reprezentuj¹c klub
naszego powiatu w zawo-
dach Podkarpackiej Ligi
P³ywackiej osi¹gaj¹ bar-
dzo dobre wyniki.

Na prze³omie marca
i kwietnia trzech starszych zawodników Fali:
Bartosz Pudo, Maciej Niemiec (SP nr 5
Ropczyce) oraz Maciej Medygra³ (SP nr 3
Sêdziszów M³p.) bêd¹ reprezentowaæ po-
wiat w eliminacjach do Mistrzostw Polski 12-
latków. Trzymamy kciuki i ¿yczymy powo-
dzenia!

D¯
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3) nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p. objêtej KW nr 37
743, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 2994
o pow. 1.1088 ha
- cena wywo³awcza: 230 630,00 z³, wadium: 25 000 z³
Dzia³ka po³o¿ona w terenach przemys³owo-us³ugowych.

4) nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Borku Wielkim (bu-
dynek by³ego Przedszkola) oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 466 o pow. 0.20 ha objêta KW nr 46 744
- cena wywo³awcza: 77 000 z³, wadium: 10 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod us³ugi z dopuszczeniem funkcji miesz-
kaniowej.

5) nieruchomoœci po³o¿onej w Czarnej Sêdziszowskiej, oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1697/4 o pow. 0.08 ha
objêta KW nr 46 690
- cena wywo³awcza: 4 646,00 z³ (netto), wadium: 500,00 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabu-
dow¹ nisk¹ i us³ugami.

6) nieruchomoœci po³o¿onej w Krzywej, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 513 o pow. 0.53 ha objêta KW nr 47 022
- cena wywo³awcza: 7 000,00z³ /netto/, wadium: 700,00z³
Dzia³ka po³o¿ona w terenach rolnych z preferowan¹ zabudow¹
letniskow¹.

7) nieruchomoœci po³o¿onej w Klêczanach, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 708/2 o pow. 0.15 ha objêta KW nr 46 516
- cena wywo³awcza: 10 350,00 z³ /netto/, wadium: 1 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe z zabu-
dow¹ nisk¹ i us³ugami.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tj. Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. pomiêdzy ulicami: Wêglowskiego, Weso³a oraz drog¹ krajow¹ nr 4, objêtych KW nr

31011, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

2) nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie M³p. przy ulicy Dzia³-
kowej, objêtych KW nr 40 556, oznaczonych w ewidencji grun-
tów jako dzia³ki:

8) nieruchomoœci po³o¿onej w Wolicy £ugowej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 230 o pow. 0.26 ha objêta KW nr
48738

- cena wywo³awcza: 1 500,00 z³, wadium: 150 z³
Dzia³ka po³o¿ona w terenach rolnych z dopusz-

czeniem zabudowy w siedliskach rolniczych.
9) nieruchomoœci po³o¿onych w Boreczku ozna-

czonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr:
� 310/2 o pow. 0.14 ha objêta KW nr 45 416

- cena wywo³awcza: 10 000,00 z³ (netto), wa-
dium: 1 000 z³
Dzia³ka przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami.

� 495/3 o pow. 0.32 ha objêta KW nr 43 450
- cena wywo³awcza: 8 000,00 z³ (netto), wa-
dium: 800 z³

Dzia³ka po³o¿ona w obszarze przeznaczonym pod budownic-
two mieszkaniowe z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami w 1/3 cz. oraz w
obszarze rolnym z dopuszczeniem zabudowy w siedliskach rol-
niczych w 2/3 cz.

Wszystkie przeznaczone do przetargu dzia³ki s¹ wolne od ja-
kichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.

UWAGA!
Do wylicytowanej ceny dzia³ek budowlanych (z wyj¹tkiem dz.

nr 466 w Borku Wielkim) zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
koœci 22%.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 26 kwietnia 2007 r. (czwartek) o
godz. 10.00 w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul.
Rynek 1 pok. nr 10.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium
na konto:

83917200030000049120000020
Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.

najpóŸniej do dnia 23.04.2007r.
Wp³acenie maksymalnego wadium upowa¿nia uczestnika prze-

targu do udzia³u w licytacji wszystkich dzia³ek bior¹cych udzia³ w
przetargu lecz mo¿e on zostaæ kandydatem do nabycia tylko jednej
dzia³ki.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
(budynek by³ego Warmetu pok. nr 11 lub 12).
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

ŒWIÊTA

Wielkie rozmodlenie tych,
którzy chc¹ wierzyæ

Œwiêta to okres duchowych prze¿yæ.
A jak obyczaj praprzodków ka¿e,
Musi byæ tak¿e pe³no ...i w garze!
Cz³owiek wiêc wtedy wzbogaca duszê
Ale w¹trobie sprawia katusze !

WIELKI PI¥TEK

Poszcz¹ ekscelencje,
poszcz¹ ludzie proœci,

Nawet ca³y Koœció³
od liturgii „poœci”

TARG PRZEDŒWI¥TECZNY

Mimo rekolekcji
pokut i rozgrzeszeñ

- Pilnuj swoj¹ kieszeñ!

PALMA

Misternie pleciona
zwykle wokó³ kija

Oraz symbol tego
... co czasem odbija.

ANALOGIA

Wa¿n¹ analogiê teraz tu wymieniê:
Cz³owiek jest aktorem,

¿ycie – gr¹ na scenie.
I tak jest przez Stwórcê

ju¿ wpisane w geny,
¯e wszyscy w swym czasie

musz¹ zejœæ ze sceny!

RADOŒÆ ¯YCIA

Wiecznoœæ kusi niebem,
lub co najmniej rajem,

A cz³owiek niechêtnie
z ziemi¹ siê rozstaje.

26.03.2007.
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