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1. Stan naszych dróg budzi³ i budzi ci¹gle
du¿e emocje. Mamy coraz nowsze i lepsze samochody i chcielibyœmy jeŸdziæ po
dobrych nawierzchniach. Buduje siê i
remontuje wiele kilometrów dróg i tych
najwa¿niejszych i naszych gminnych. Ka¿dy zarz¹dca drogi posiada w swoim bud¿ecie œrodki finansowe na budowê i
utrzymanie sieci swoich dróg. Wiem, ¿e
nigdy nie s¹ to œrodki wystarczaj¹ce. Na
terenie naszej gminy inwestuje pañstwo
(A-4) , województwo (Kolbuszowska,
Grunwaldzka, Witosa) i nasz powiat. Pomagamy, jako gmina, wszystkim, ale najwiêcej przeznaczamy œrodków na pomoc
dla starostwa powiatowego. W przypadku funduszy pozyskanych z zewn¹trz jest
to 50% wk³adu w³asnego. Na ostatniej
sesji Rady Miejskiej (20.09.2007) radni
podjêli uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Uchwa³a ta pozwala dofinansowaæ przebudowê drogi powiatowej nr 134R Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole kwot¹ prawie 530
tysiêcy z³. Druga sprawa to dofinansowanie likwidacji osuwiska w Szkodnej, gdzie
gmina przeka¿e w obecnym roku kwotê
74 tysiêcy z³. Zabiegamy jeszcze usilnie w
starostwie powiatowym o wspólne wyremontowanie chodników w mieœcie na odcinkach przy ulicach: 3-Maja, Partyzantów i Pi³sudskiego. Wierzê, ¿e nasze rozmowy zakoñcza siê sukcesem i jeszcze w
tym roku te bardzo zniszczone fragmenty chodników bêd¹ odbudowane.
2. Nie zapominamy oczywiœcie i o naszych
gminnych drogach i ulicach. Myœlê, ¿e
ka¿dy widzi jak nam przybywa dróg o nawierzchni bitumicznej. Najwiêksz¹ inwestycj¹ realizowan¹ obecnie przez gminê

jest przebudowa wraz z budow¹ chodnika i przebudowa z budow¹ nowego odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Piekarskiej. Ca³oœæ inwestycji realizowanej w bie¿¹cym roku zamknie siê kwot¹ 1 miliona
z³. W roku nastêpnym planujemy przebudowê ul. Ogrodowej wraz z ³¹cznikiem w
postaci schodów (na ca³oœæ tego zadania
gmina posiada dokumentacjê). Budowane s¹ tak¿e odcinki dróg na terenach wiejskich. I tak w ostatnich dniach zakoñczono prace przy remontach dróg w:
a) Borku Wielkim Grobla – 550 metrów
(86 tys. z³)
b) Krzywa Pañskie – 300 metrów
(110 tys. z³)
c) Bêdziemyœl Szko³a – 880 metrów
(146 tys. z³)
d) Klêczany Majdan – 200 metrów
(40 tys. z³)
e) Zagorzyce W¹wozy – 1200 metrów
(137 tys. z³)
f) Szkodna Budy – 1200 metrów
(160 tys. z³)
Prace remontowe wykonane zosta³y ze
œrodków w³asnych gminy oraz z pieniêdzy pozyskanych z MSWiA w ramach
œrodków powodziowych. Wspomnieæ
trzeba, ¿e na koñcowym etapie prac znajduje siê budowa mostu w Zagorzycach
Górnych – Chmielówce. Poprawiony
zosta³ równie¿ wygl¹d placu targowego
przez do³o¿enie p³yt betonowych, odzyskanych z przebudowanej drogi w Krzywej. Pozosta³a iloœæ p³yt wbudowana zosta³a w drogê od ronda w kierunku ul.
S³onecznej. Chcê te¿ podkreœliæ, ¿e na
bie¿¹co prowadzone s¹ remonty dróg o
nawierzchni ¿wirowej tak, by zapewniona by³a ich przejezdnoœæ.
3. Priorytetem w polityce gminnej pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej. To bardzo kosztoch³onne przedsiêwziêcie jest
absolutn¹ koniecznoœci¹. Nikogo chyba
nie trzeba do tego przekonywaæ. W chwili
obecnej koñcz¹ siê prace przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej w Górze Ropczyckiej, Wolicy £ugowej i Wolicy Piaskowej. Do po³owy przysz³ego roku maj¹ byæ
zakoñczone prace zwi¹zane z dokumentacj¹ techniczn¹ dla Borku Wielkiego,
Kawêczyna i Krzywej. Tak to zosta³o zaplanowane, by w roku 2008 zosta³y rozpoczête prace w tych miejscowoœciach
(gmina chce tu pozyskaæ œrodki unijne z

reprezentowane
przez Zastêpcê Burmistrza i Sekretarza
Gminy – Pana Jana
Maronia oraz ks.
Piêtnaœcie par z terenu gminy zosta³o odznaczonych w pi¹tek, 28. wrze- pra³ata Stanis³awa
œnia, Medalami Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. W imieniu Prezydenta Rybê – proboszcza
Rzeczypospolitej Polskiej aktu wrêczenia Medali dokona³a Pani El¿bieta parafii pw. Narodzenia Najœwiêtszej MaŒwiniuch – Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p.
rii Panny w Sêdziszowie M³p. NastêpUroczystoœæ, zorganizowana przez pranie Medale, z r¹k Pani El¿biety Œwiniuch
cowników Urzêdu Stanu Cywilnego rozpootrzyma³y nastêpuj¹ce pary ma³¿eñskie:
czê³a siê przy dŸwiêkach Marsza Mendels– Genowefa i Marian Fita³ z Borku Wielkiesohna. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêgo
dziszowie M³p., Pan Bogus³aw Kmieæ powi– W³adys³awa i Józef Fr¹czek z Zagorzyc
ta³ dostojnych Jubilatów, œwiêtuj¹cych Z³o– Zdzis³awa i Edward Jakubek z Borku Wielte Gody, ich rodziny, w³adze samorz¹dowe,
kiego
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nowego okresu planowania). Radni na
ostatniej sesji podjêli uchwa³ê zaci¹gniêciu zobowi¹zania w zakresie inwestycji
przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie gminy na 2007 rok. Te pieni¹dze potrzebne bêd¹ na opracowanie dokumentacji technicznej na budowê kanalizacji
sanitarnej w Czarnej Sêdziszowskiej. Szacunkowy koszt tego opracowania to kwota oko³o 200 tys. z³.
4. Przep³ywaj¹ce przez nasz¹ gminê rzeki
stanowi¹ zagro¿enie powodziowe w przypadku wyst¹pienia d³ugotrwa³ych opadów deszczu. Doœwiadczy³y tego kataklizmu w poprzednich latach niektóre miejscowoœci le¿¹ce nad tymi potokami.
Chc¹c poprawiæ bezpieczeñstwo i
ustrzec siê przed skutkami powodzi, gmina nasza zawar³a porozumienie z Podkarpackim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie. Razem z
gminami Wielopole Skrzyñskie, Ropczyce, Iwierzyce, Ostrów, Dêbica oraz Powiatem Ropczycko-Sêdziszowskim powierzyliœmy PZMiUW wykonanie dokumentacji przedprojektowej pod nazw¹: „Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przed powodzi¹ zlewni rzeki Wielopolki ze szczególnym
uwzglêdnieniem jej dop³ywów – min. Bystrzycy, Gnojnicy, Budzisza i Tuszymki”.
Samorz¹d Województwa Podkarpackiego pokryje 35% kosztów, zaœ pozosta³e
65% podzielonych zostanie miêdzy pozosta³e samorz¹dy. Bêdzie to pierwszy
krok do rozwi¹zania problemu powodziowego w gminie i powiecie.
5. Wielu spoœród mieszkañców naszej gminy mia³o okazjê podziwiaæ uroki odnowionego parku podworskiego w Górze
Ropczyckiej. Piêknie odrestaurowane
stawy i z gustem urz¹dzone œcie¿ki spacerowe pozwalaj¹ nie tylko przywo³ywaæ
historiê ale i autentycznie odpocz¹æ.
Wychodz¹c naprzeciw mieszkañcom,
gmina koñczy w³aœnie budowaæ œcie¿kê
przyrodniczo-dydaktyczn¹. Ca³oœæ bêdzie wzbogacona o ciekawostki przyrodnicze i historyczne, a przy okazji bêdzie
mo¿na odpocz¹æ sobie w stoj¹cych tam
altanach. Zapraszam. Pomoc¹ finansow¹
s³u¿y³ nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Medal Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyjmuj¹ pañstwo
Teresa i Jan Kucowie z Wolicy Piaskowej.
Fot. (2) R. Cio³kosz
– Teresa i Jan Kuc z Wolicy Piaskowej
– Alicja i Jan Kwaœniak z Klêczan
– Maria i Marian Nyzio z Borku Wielkiego
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V Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

W dniach 24.-31. sierpnia, Sêdziszów
M³p. odwiedzi³ zespó³ folklorystyczny
„Yunost” z dalekiego Dimitrovgradu
nad Wo³g¹. Wspó³praca tej grupy z
„Rochami” zaczê³a siê rok temu, na
festiwalu w Finlandii.
Rosjanie przybyli do naszego miasteczka w pi¹tek, 24. sierpnia, w godzinach porannych. Pierwszy dzieñ
min¹³ na zakwaterowaniu w sêdziszowskim liceum. Ju¿ w sobotê tancerze mieli okazjê zwiedziæ najbli¿sz¹
okolicê. Oprócz spaceru po mieœcie,
wizyty w koœciele i klasztorze oo. Kapucynów,
w planie znalaz³ siê tak¿e krótki pobyt w parku w Górze Ropczyckiej. O Buczynie i historii
miejscowoœci opowiada³ obcokrajowcom, w
ich jêzyku, dyrektor Zespo³u Szkó³, Mariusz
Kazior.
Du¿¹ atrakcj¹ dla goœci by³ tak¿e wyjazd
na basen do Ropczyc czy wtorkowa wycieczka do Krakowa. Rosjanie podziwiali kopalniê
soli w Wieliczce, Wawel i krakowski Rynek.

... i w Górze Ropczyckiej, przed spacerem po Buczynie.
– Janina i Adam Oleksy z Góry Ropczyckiej
– Stefania i Edward Pocz¹tek z Sêdziszowa
M³p.
– Alfreda i Stanis³aw Róg z Góry Ropczyckiej
– Stanis³awa i Marian Skiba z Zagorzyc
– W³adys³awa i Eugeniusz Urbanek z Wolicy Piaskowej
– Józefa i Jan Wytrwa³ z Zagorzyc
– W³adys³awa i Józef Zawisza z Kawêczyna
Sêdz.
Dwie, spoœród piêtnastu odznaczonych
par, ze wzglêdów zdrowotnych nie wziê³o
udzia³u w uroczystoœci i otrzyma³y Medale
w swoich domach.
Z ¿yczeniami dla Szanownych Jubilatów
pospieszyli goœcie, obecni w sali lustrzanej
sêdziszowskiego Domu Kultury. Oprócz Me-

Goœcie z Rosji na scenie...

Niema³ym zainteresowaniem wœród goœci cieszy³y siê tak¿e polskie sklepy – prawie trzy razy
wy¿sze ceny rosyjskich produktów sk³oni³y
cz³onków „Yunost” do zaopatrzenia siê w olbrzymie iloœci ubrañ, zabawek i pami¹tek.
Oprócz rozrywki, zespó³ pokazywa³ tak¿e
tañce z ca³ego œwiata na licznych wystêpach.
Najwiêcej widzów zgromadzi³ czwartkowy wystêp w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w
Sêdziszowie M³p. Sala, zape³niona po brzegi,

dr¿a³a od burzy oklasków, publicznoœæ nie
chcia³a po¿egnaæ siê z bisuj¹cym zespo³em.
Koncert min¹³ we wspania³ej atmosferze – grupy: dzieciêca, œrednia i m³odzie¿owa na przemian pokazywa³y swoje uk³ady. Tañce rosyjskie, argentyñskie, cygañskie, bia³oruskie, tatarskie i kowbojskie wzbudzi³y niebywa³y zachwyt zgromadzonych.
Mimo wielu wystêpów, „Yunost” mia³
tak¿e czas na integracjê z cz³onkami „Rochów”, „Pu³an” oraz zespo³ów z Czech i
W³och. Po ka¿dym koncercie mia³y miejsce
wspólne przyjêcia, dyskoteki i ogniska, na
których odnowiono stare znajomoœci z Finlandii i nawi¹zano nowe. Tancerze z ró¿nych krajów mogli podzieliæ siê swoj¹ kultur¹ i bawiæ siê wspólnie mimo ró¿nic, które, tylko pozornie, ich dzieli³y.
Du¿ym wyzwaniem dla wszystkich by³, jak
zwykle, jêzyk. W porozumieniu pomaga³
angielski, który zna³o jednak tylko troje
Rosjan, a tak¿e „rozgawornik”. „Rochy”
uczy³y siê podstaw rosyjskiego, a „Yunost” –
polskiego. Jeœli wszyscy siê postaraj¹, za rok,
podczas pobytu w Dimitrovgradzie, obydwa
zespo³y bêd¹ rozumia³y siê bez ¿adnych problemów.
Dzieñ póŸniej ni¿ przewidywano, 31.
sierpnia 2007 roku, po nieprzespanej nocy,
spêdzonej na po¿egnaniach, zespó³ z Rosji
by³ ju¿ gotowy do odjazdu. Nie oby³o siê
bez ³ez i uœcisków, wymiany kontaktów. Autobus z tancerzami wyruszy³ ok. godziny 600.
D³ugi czas roz³¹ki miêdzy cz³onkami
„Yunost” i „Rochów” pomog¹ przetrwaæ:
Internet i telefony. Bariery jêzykowe i kulturalne nie przeszkodzi³y bowiem w nawi¹zaniu nowych znajomoœci i przyjaŸni. Miejmy
nadziejê, ¿e ju¿ za rok obydwa zespo³y spotkaj¹ siê znów, tym razem w Dimitrovgradzie.
Miros³aw Kazior

dali, pary ma³¿eñskie
otrzyma³y listy gratulacyjne, piêkne bukiety
kwiatów oraz upominki. Nie zabrak³o toastów i gromkiego „Sto
lat”. Gor¹cymi oklaskami uczestnicy uroczystoœci nagrodzili „Ma³e
Rochy”, które specjalnie dla nich zatañczy³y
tañce starej Warszawy.
Ta niezwyk³a uroDla Jubilatów i ich rodzin przygotowano poczêstunek.
czystoœæ szczególne
Szanownym Jubilatom gratulujemy i
znaczenie mia³a dla Pani Teresy Kuc z Woli¿yczymy kolejnych, wspania³ych jubilecy Piaskowej, która jako kierownik USC w
uszy.
Sêdziszowie M³p., przez 25 lat, w latach 1964(b)
1989 kojarzy³a pary ma³¿eñskie.
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Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. pierwsz¹ po wakacjach sesjê odby³a w dniu 20 wrzeœnia 2007 r. W
porz¹dku obrad znalaz³o siê 14 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie wst¹pienia w sk³ad
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Pana
Andrzeja Zawiszy.
Po rezygnacji z mandatu radnego przez
Pani¹ Renatê Œliwa z okrêgu wyborczego nr 1 obejmuj¹cego miasto Sêdziszów
M³p. sk³ad Rady zosta³ uzupe³niony przez
Pana Andrzeja Zawiszê, który w wyborach samorz¹dowych w listopadzie
2006 r. kandydowa³ z Komitetu Wyborczego Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe.
Po podjêciu uchwa³y przez Radê Pan Andrzej Zawisza z³o¿y³ œlubowanie, a nastêpnie krótko siê przedstawi³: od urodzenia
jest mieszkañcem Sêdziszowa M³p., pracuje w Zespole Szkó³ Agro-Technicznych
w Ropczycach, wykszta³cenie wy¿sze,
¿onaty, dwoje dzieci.
2. Uchwa³a w sprawie powo³ania Zespo³u
dla wyra¿enia opinii o zg³oszonych kandydatach na ³awników.
Powo³ano spoœród radnych czteroosobowy Zespó³, który bêdzie mia³ za zadanie przedstawiæ opinie o zg³oszonych
kandydatach na ³awników. Termin zg³oszeñ up³yn¹³ 30 czerwca 2007 r. a Rada
do koñca paŸdziernika br. ma dokonaæ
w g³osowaniu tajnym wyboru ³awników.
Powo³any na Sesji Zespó³ przygotuje opiniê, na ile zg³oszone kandydatury odpowiadaj¹ wymogom ustawy o ustroju s¹dów powszechnych.
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Rada przeznaczy³a œrodki finansowe w
formie dotacji celowej w kwocie
616.572,62 z³ na pomoc dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na dofinansowanie nastêpuj¹cych zadañ:
a) dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole – 528.368 z³,
b) dofinansowanie likwidacji osuwiska w
Szkodnej – 74.064 z³,
c) dofinansowanie stanowiska pracy w
Zamiejscowym Referacie Komunikacji w Sêdziszowie M³p. – 9.924 z³,
d) dofinansowanie zadania „zainstalowanie systemu monitoringu i ostrzegania
powodziowego na rzece Wis³oce i jej
dop³ywach na terenie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego – 4.216,62 z³.
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4. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2007 r.
Zwiêkszono wydatki w wysokoœci 712.901
z³ z przeznaczeniem na:
a) pomoc dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego – 616.572,62 z³ (szczegó³owy podzia³ œrodków okreœla wczeœniejsza uchwa³a),
b) realizacjê w szko³ach podstawowych i
gimnazjach programu „Rozwój poprzez edukacjê” – 76.928 z³ (w ramach
tego programu do koñca 2007 r. w
szko³ach prowadzone bêd¹ zajêcia
pozalekcyjne)
c) remont drogi rolniczej Wolica £ugowa-Podlas – 14.400 z³,
d) zwrot odsetek nienale¿nie pobranych
œwiadczeñ rodzinnych – 5.000 z³
5. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y Nr
XXXII/306/06 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dn. 6 lipca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania bud¿etu oraz
rodzaju i szczegó³owoœci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu.
Procedury uchwalania bud¿etu dostosowano do wymogów ustawy o finansach
publicznych.
6. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2007 r.
Postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
w ³¹cznej wysokoœci 220.000 z³ na opracowanie dokumentacji na budowê kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdz.
7. Uchwa³a w sprawie zawarcia porozumienia z Podkarpackim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie dzia³aj¹cym w imieniu Samorz¹du Województwa Podkarpackiego w sprawie opracowania dokumentacji przedprojektowej
ochrony przed powodzi¹.
Gminy Sêdziszów M³p., Wielopole Skrz.,
Ropczyce, Iwierzyce, Ostrów, Dêbica
oraz Powiat Ropczycko-Sêdziszowski postanowi³y przyst¹piæ do wspólnego sfinansowania kosztów koncepcji ochrony
przed powodzi¹ zlewni rzeki Wielopolski z jej dop³ywami, w tym m.in. Bystrzycy, Gnojnicy, Budzisza, Tuszymki. W ramach projektu uwzglêdnione zostan¹
regulacje koryt cieków wodnych, tworze-

nie systemów retencji, budowê i rozbudowê zbiorników retencyjnych – w tym
w Górze Ropczyckiej na rzece Budzisz,
budowê suchych zbiorników oraz polderów. Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie jako
strona porozumienia zosta³ upowa¿niony do wykonania ca³okszta³tu prac zwi¹zanych ze zleceniem, wykonaniem i odbiorem dokumentacji.
8. Uchwa³a w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Droga Szkodna-£abajówka przesta³a byæ
droga gminn¹. W przysz³oœci ma ona mieæ
charakter drogi powiatowej.
9. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrêbie m. Sêdziszów M³p.
Plan zostanie opracowany dla obszaru
na zachód od Osiedla M³odych, z przeznaczeniem tego terenu na:
- budownictwo niskie pomiêdzy ul.
Weso³¹ i Spacerow¹ oraz na pó³noc
od ul. S³onecznej,
- budownictwo wysokie pomiêdzy ul.
Spacerow¹ i S³oneczn¹.
10.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2007 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy
Góry Ropczyckiej zap³ac¹ 1,92 z³ brutto
(poprzednio 1,81 z³) pozostali odbiorcy
– 2,73 z³ (poprzednio 2,45 z³).
11.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2007 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy
Bêdziemyœla zap³ac¹ 2,10 z³ brutto (poprzednio 1,90 z³) pozostali odbiorcy –
2,41 z³ (poprzednio 2,19 z³).
12.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Nie wzrasta cena za 1 m3 wody z ujêcia
w Krzywej, tak wiêc mieszkañcy Krzywej
i Kawêczyna Sêdz. oraz inne podmioty
zap³ac¹ nadal 1,70 z³ brutto.
13.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2007 r. wzrasta cena
za 1 m3 wody w Klêczanach i wynosiæ
ona bêdzie 3,00 z³ brutto (poprzednio
2,78 z³).
14.Uchwa³a w sprawie przyjêcia zmian
w Planie Rozwoju m. Góra Ropczycka
na lata 2005-2013.
Plan dostosowano do wytycznych Urzêdu Marsza³kowskiego, ponadto szczegó³owo rozpisano zakres i harmonogram
robót.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ
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Borek Wielki – Grobla
Zakres – Remont drogi na odcinku 550 m polegaj¹cy na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni bitumicznej
Wykonawca – PDM Dêbica
Kwota – 85 711,00 z³

Krzywa – Pañskie
Zakres – Remont
drogi na odcinku
270 m polegaj¹cy
na demonta¿u
p³yt drogowych i
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej
Wykonawca
– MPDiM Rzeszów
Kwota
– 107 822,05 z³

Sêdziszów M³p. – ul. Piekarska
Zakres – Przebudowa ulicy wraz z budow¹ chodnika, przebudowa
i budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa
oœwietlenia ulicznego
Wykonawca – Drogbud Sp. z o.o.
Kwota – 995 000,00 z³

Bêdziemyœl
Zakres – Remont drogi na odcinku 800 m polegaj¹cy na wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej
Wykonawca – Drogbud Sp. z o.o.
Kwota – 145178,51 z³

Klêczany – Poprzeczka
Zakres – Remont drogi na odcinku 200 m polegaj¹cy na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni bitumicznej
Wykonawca – MPDiM Rzeszów
Kwota – 39 369,40 z³

Park „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej – wzboga-

Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – trwaj¹ prace wykoñczeniowe.

ci³ siê o now¹ œcie¿kê
dydaktyczno-przyrodnicz¹. Jedenaœcie tablic informacyjnych
pozwoli poznaæ tajemnice flory i fauny parku oraz jego dzieje. Na
trasie znajduje siê
równie¿ altana i wiata
z kominkiem.
Tekst i fot. G. W.
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INFORMACJA BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.
z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.)
podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w
których zostanie przeprowadzone g³osowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarz¹dzonych na 21 paŸdziernika 2007 r.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 21 paŸdziernika 2007 r. w godzinach 6.00-20.00
BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
/-/ Kazimierz Kie³b
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do 11 paŸdziernika br. osoby czasowo
przebywaj¹ce na obszarze naszej gminy
lub nigdzie niezamieszka³e mog¹ sk³adaæ
wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
zg³oszenie nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim, (pokój nr 6),
do 11 paŸdziernika br. osoby niepe³nosprawne mog¹ sk³adaæ wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców, w wybranym
obwodzie g³osowania na obszarze naszej
gminy, czynnoœci dopisania mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Miejskim (pokój nr 6),
wyborca, który na dzieñ wyborów planuje wyjazd poza miejsce zamieszkania,
a bêdzie chcia³ uczestniczyæ w wyborach,
musi wybraæ w terminie do 19 paŸdziernika br. zaœwiadczenie o prawie do g³osowania (Urz¹d Miejski, pokój nr 6), z
takim zaœwiadczeniem mo¿na g³osowaæ
w dowolnym lokalu wyborczym w kraju,
Prezydent RP zarz¹dzi³ na niedzielê 21
paŸdziernika 2007 r. wybory do Sejmu i
Senatu RP, lokale wyborcze czynne bêd¹
w dniu wyborów w godz. 6.00-20.00,

w okrêgu rzeszowsko – tarnobrzeskim o
15 mandatów poselskich ubiega siê 199
kandydatów, natomiast o 3 mandaty senatorskie 9 kandydatów,

Burmistrz Sêdziszowa M³p. ustali³ siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych,
szczegó³owy wykaz znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu,

przed przyst¹pieniem do g³osowania ka¿dy wyborca bêdzie musia³ bezwzglêdnie
okazaæ Komisji dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie jego to¿samoœci,

Burmistrz Sêdziszowa M³p. powo³a³ 21
Obwodowych Komisji Wyborczych w
sk³adzie 8-9 osobowym,

ka¿dy wyborca otrzyma dwie karty do
g³osowania, jedna - bia³a bêdzie mia³a
postaæ broszury, na której znajd¹ siê kandydaci do Sejmu, druga – ¿ó³ta zawieraj¹ca kandydatów do Senatu,

w dniach 8-12 paŸdziernika br. ka¿dy wyborca z terenu gminy Sêdziszów M³p. bêdzie móg³ sprawdziæ czy figuruje w spisie
wyborców, czynnoœci tej mo¿na dokonaæ
w Urzêdzie Miejskim (pokój nr 6)

w wyborach do Sejmu g³osujemy stawiaj¹c znak „x” w kratce po lewej stronie
tylko jednego kandydata,

Æwiczenia obserwowali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i s³u¿b mundurowych.

Zagorzyce Górne i Budzisz Zagórzañski
by³y dn. 8 wrzeœnia 2007 r. miejscem æwiczeñ stra¿ackich jednostek OSP z Gminy Sêdziszów M³p.
W trakcie æwiczeñ 16 jednostek OSP pod
dowództwem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
oraz Gminnego Zespo³u Reagowania Kryzysowego doskonali³o umiejêtnoœci rozwiniêcia akcji gaszenia po¿arów lasów w terenach górzystych.
(-)

Æwiczenia gaszenia po¿arów lasów.

W ruch posz³a tak¿e stara pompa rêczna.

z Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego o
mandat pos³a ubiegaæ siê bêd¹ (wg kolejnoœci list):
– Zdzis³aw Goœ z Iwierzyc – Lewica i Demokraci,
– Marian Kozek z Zagorzyc – Liga Polskich
Rodzin,
– Ryszard Kapa³a z Ropczyc – Platforma
Obywatelska,
– Jacek Wszo³ek z Sêdziszowa M³p. – Platforma Obywatelska,
– Lucjan Janik z Brzezin - Polska Partia
Pracy,
– Wies³aw Rygiel z Ropczyc – Polskie Stronnictwo Ludowe,
– W³adys³aw Szczêch z Sêdziszowa M³p. –
Polskie Stronnictwo Ludowe,
– Kazimierz Moskal z Ropczyc – Prawo i
Sprawiedliwoœæ,
– Bogus³aw Kmieæ z Sêdziszowa M³p. – Prawo i Sprawiedliwoœæ,
– Janusz Gancarz z Ropczyc – Samoobrona.
w wyborach do Senatu w okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskim, w którym m.in. znajduje siê gmina Sêdziszów M³p. g³osujemy stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwisk najwy¿ej trzech kandydatów,
z Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego o
mandat senatora ubiegaæ siê bêdzie Zdzis³aw Pupa z Góry Ropczyckiej – Prawo i
Sprawiedliwoœæ.
Sekretarz Gminy - Jan Maroñ

Pe³na mobilizacja przed akcj¹.
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Inwestycje i remonty
realizowane przez Powiat
Ropczycko-Sêdziszowski
w 2007 r.
W 2007 r. Powiat Ropczycko-Sêdziszowski przeznaczy³ dotychczasowo na inwestycje i remonty
prawie 640 tys. z³. Znaczn¹ czêœæ tej kwoty stanowi³y œrodki na prace realizowane w szko³ach
prowadzonych przez powiat.
Do najwiêkszych zadañ remontowych
prowadzonych w okresie wakacyjnym przez
Starostwo Powiatowe w Ropczycach w tym
roku, zaliczyæ mo¿na: przebudowê pomieszczenia sanitarnego, remont korytarzy na
parterze i I piêtrze z dostosowaniem do potrzeb osób niepe³nosprawnych, a tak¿e wykonanie remontu sali gimnastycznej w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Ropczycach.
Celem projektu jest: dostosowanie pomieszczenia sanitarnego na I piêtrze do
potrzeb osób niepe³nosprawnych, poprawa funkcjonalnoœci i estetyki pomieszczenia, tak aby wychowankowie z ograniczeniami w poruszaniu siê mogli swobodnie korzystaæ z toalety. Zakres prac obejmie poszerzenie otworów drzwiowych celem dostosowania do szerokoœci wózka inwalidzkiego, likwidacja progów miedzy korytarzami, a pomieszczeniami na parterze i I piêtrze, wykonanie glazury na œcianach pomieszczenia sanitariatu, wykonanie p³ytek
antypoœlizgowych na posadzkach – sanitariaty i korytarze, monta¿ pochwytów i porêczy w pomieszczeniu sanitariatu dla osób
niepe³nosprawnych, wymiana drzwi wewnêtrznych zapewniaj¹cych wymagan¹ szerokoœæ do przejazdu wózkiem inwalidzkim.
Zakres prac remontowych w sali gimnastycznej to wykonanie m.in: pod³ogi sportowej na ruszcie drewnianym z wykoñczeniem
– parkiet dêbowy, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oœwietleniowej, gipsowanie
wraz z szpachlowanie œcian i stropu, malowanie oraz wymiana stolarki drzwiowej.
Ca³kowity koszt prac ustalony zosta³ na kwotê ok. 176 tys. z³. Planowany termin realiza-
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cji inwestycji to koniec paŸdziernika 2007 r.
Jednoczeœnie Zarz¹d Powiatu w Ropczycach rozpocz¹³ procedury organizacyjnotechniczne w zakresie realizacji inwestycji
pn. „Budowa sali gimnastycznej na terenie
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach” wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem pozwoleñ oraz og³oszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
W wyniku przetargu nieograniczonego
na wykonanie instalacji monitoringu w placówkach oœwiatowych i opiekuñczych Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego za najkorzystniejsz¹ zosta³a uznana oferta Przedsiêbiorstwa Ochrony Mienia i Us³ug Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” z Rzeszowa. Œrodki na ten cel w wysokoœci
293 076,57 z³ pozyskane zosta³y z PFRON,
zaœ wk³ad w³asny Starostwa wyniesie oko³o
50 tys. z³. G³ównym celem realizowanego
zadania jest poprawa bezpieczeñstwa w placówkach oœwiatowych i pomoc osobom niepe³nosprawnym w znalezieniu pracy. Dziêki
pozyskanym œrodkom finansowym oraz œrodkom w³asnym Starostwa, zatrudnienie w ramach tego zadania znajdzie 8 osób niepe³nosprawnych.
W dniu 28 sierpnia br. Powiat Ropczycko-Sêdziszowski jako beneficjent staraj¹cy
siê o pomoc finansow¹ ze œrodków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu otrzyma³ decyzjê o dofinansowaniu projektu pn. Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej w
Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim”. Zgodnie z decyzj¹ darczyñców zawart¹ w Grant
Offer Letter (GOL) na realizacjê przedmiotowego zadania Powiat otrzyma ³¹cznie
1 723 871 Euro.
W budynku Starostwa Powiatowego
prowadzone s¹ roboty budowlane polegaj¹ce na: wykonaniu remontu i adaptacji czêœci pomieszczeñ piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum dla Wydzia³u Geodezji i
Gospodarki Gruntami. Wykonawc¹ tych
prac jest firma Remontowo-Wytwórcza
Spó³dzielnia Pracy „POKÓJ” z Ropczyc.
Wynagrodzenie wykonawcy za ca³oœæ prac
zgodnie z ofert¹ wyniesie 97 474,10 z³ brutto. Prowadzone prace remontowo-adaptacyjne w swym zakresie obejmuj¹ miêdzy innymi roboty murarsko-tynkarskie, monta¿
nowej instalacji elektrycznej oraz grzewczej,
jak równie¿ monta¿ instalacji przeciwpo¿arowej, wraz z modernizacj¹ elewacji zewnêtrznej od strony parkingu. Zostanie wymieniona stolarka okienna oraz zamontowane zostan¹ drzwi antyw³amaniowe. Obecnie zakoñczono wszystkie roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, przyst¹piono do wykonania wewnêtrznej instalacji elektrycznej
(oœwietlenie, inst. przeciwpo¿arowa oraz
inst. komputerowa) ponadto trwaj¹ roboty
tynkarskie. Umowny termin zakoñczenia
prac to 31.10.2007.
Starostwo zleci³o firmie E.B.G – Instalacje Sanitarne wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zabudowê
istniej¹cego strychu z przeznaczeniem na
bursê – internat dla uczniów i studentów

w budynku Starostwa Powiatowego w
Ropczycach przy ulicy Konopnickiej 5
wraz z dobudow¹ szybu dŸwigowego. Wartoœæ umowna na dokumentacjê to
48 190,00 z³. Termin oddania dokumentacji przez zleceniobiorcê przypada na
paŸdziernik br.
Powiat podejmuje tak¿e inwestycje, których celem jest poprawa warunków obs³ugi
interesantów. W chwili obecnej trwa realizacja II etapu wdra¿ania projektu e-Urz¹d
realizowana w ramach Priorytetu 1 ZPORR
„Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury S³u¿¹cej Wzmacnianiu Konkurencyjnoœci regionu”, zgodny równie¿ z celem g³ównym dzia³ania 1.5 ZPORR „Wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowê regionalnej i lokalnej infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego, a tak¿e wyrównanie dysproporcji w zakresie dostêpu i
wykorzystania Internetu.” Zasadniczym celem projektu e-Urz¹d dla mieszkañców Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego jest realizacja idei spo³eczeñstwa informacyjnego
w regionie poprzez zwiêkszenie dostêpu do
us³ug publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostêpu i wykorzystania internetu w codziennym ¿yciu spo³eczno-gospodarczym mieszkañców powiatu. Projekt e-Urz¹d jest oparty o szereg dzia³añ z zakresu e-Goverment oraz dzia³añ
wspieraj¹cych budowê Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Celem realizowanego projektu
jest tak¿e kompleksowa obs³uga indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnêtrznego w Jednostkach Samorz¹du Terytorialnego, usprawnienie wewnêtrznego i zewnêtrznego obiegu dokumentów oraz dostêpu do informacji, poprzez wdro¿enie powi¹zanych ze sob¹ zintegrowanych serwisów
informacyjnych i komunikacyjnych, umo¿liwiaj¹cych zainicjowanie i za³atwianie sprawy, udostêpnianie i publikowanie szeroko
rozumianej informacji opisowej i graficznej.
Rezultatem wprowadzenia e-Urzêdu bêdzie
upowszechnienie wykorzystania technologii spo³eczeñstwa informacyjnego w pracy
administracji samorz¹dowej, wzrost konkurencyjnoœci oraz polepszenie spójnoœci miêdzy regionami w tym wymiarze. Efektem
realizacji projektu e-Urz¹d bêdzie m.in.
podniesienie atrakcyjnoœci regionu dla inwestorów zewnêtrznych, zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw (szczególnie
sektora Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw)
poprzez innowacyjne zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w
prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, powstawanie dobrej jakoœci miejsc pracy, co
wydatnie wp³ynie na zmniejszenie poziomu
migracji zewnêtrznej wysoko wykwalifikowanej kadry. Bezpoœrednim efektem realizacji
projektu jest kompleksowo zrealizowane zagadnienie obs³ugi klienta zewnêtrznego w
Jednostkach Samorz¹du Terytorialnego,
poprzez wdro¿enie elektronicznych procedur za³atwiania spraw wspomagane informatycznym systemem zarz¹dzania dokumentami, udostêpnionymi bazami wiedzy
oraz zdalnymi us³ugami dla klientów urzêdów. W wyniku realizacji projektu osi¹gniê-
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te zostan¹ m.in. nastêpuj¹ce bezpoœrednie
cele:
· £atwiejszy dostêp do us³ug publicznych,
· Skrócenie czasu potrzebnego na obs³u¿enie klienta zewnêtrznego,
· Zmniejszenie iloœci wizyt w urzêdzie,
· Wprowadzenie transparentnoœci w funkcjonowaniu urzêdu,
· Obni¿enie kosztów administracji.
W pierwszej po³owie wrzeœnia br. zakoñczone zostan¹ prace adaptacyjne w budynku Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków
Obcych maj¹ce na celu oddanie do u¿ytkowa dwóch sal wyk³adowczych na I piêtrze.
Ponadto Starostwo w 2006 r. wyda³o blisko 4,6 mln z³ na inwestycje drogowe zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹ dróg powiatowych. £¹cznie w ubieg³ym roku na inwestycje i remonty Powiat Ropczycko – Sêdziszowski przeznaczy³ ok. 6,6 mln z³.
ksk

Przebudowa dróg
powiatowych
Na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego bêd¹ wkrótce realizowane kolejne du¿e przedsiêwziêcia inwestycyjne. Rozstrzygniête ju¿ zosta³y przetargi na wybór wykonawców poszczególnych zadañ.
Poddana zostanie przebudowie droga
powiatowa nr 1 342R Sêdziszów – Zagorzyce –
Wielopole Skrz. na odcinku d³. 12,39 km. Spoœród ofert zg³oszonych najkorzystniejsz¹ przedstawi³a firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzy¿owie. Prace wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartoœæ
umowna inwestycji 3 722 117,97 z³.
Na ukoñczeniu jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1 348 R Brzeziny
– Brzeziny (Pogwizdów), gdzie oprócz nak³adki asfaltowej wykonano przebudowê trzech
przepustów.

Na terenach gmin wchodz¹cych w sk³ad
powiatu, przeprowadzone zosta³y przebudowy wybranych odcinków dróg powiatowych o ³¹cznej d³ugoœci 5,82 km, jak równie¿ poddano przebudowie i odbudowie
dwa mosty, w miejscowoœciach Zagorzyce i
NiedŸwiada.
Roboty drogowe zosta³y sfinansowane
ze œrodków przeznaczonych na usuwanie
szkód powodziowych.
Informujemy, i¿ na zlecenie Starostwa, w
zwi¹zku z likwidacj¹ szkód w infrastrukturze
drogowo-mostowej bêd¹cych skutkiem klêski powodzi, postanawia siê zleciæ wykonanie: odbudowy drogi powiatowej Nr 1 346R
NiedŸwiada p. wieœ oraz odbudowê drogi powiatowej Nr 1 345R Lubzina – Okonin.
Kolejne roboty drogowe w ramach tych
œrodków, zostan¹ wykonane w m. Bêdziemyœl na drodze powiatowej nr 1 335R Bêdziemyœl – Klêczany – Bratkowice. Najkorzystniejsz¹ ofertê na realizacjê prac remontowych przedstawi³o Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dêbicy. Ich wartoœæ
wyniesie ok. 213 tys. z³. Roboty, realizowane
bêd¹ na odcinku 1150 m.
Ta sama firma wykona przebudowê drogi powiatowej nr 1 347R na odcinku pomiêdzy Ma³¹ a £¹czkami Kucharskimi. Wartoœæ
umowna zadania finansowana ze œrodków
na usuwanie szkód powodziowych wyniesie
200 452,71 z³.
Równie¿ roboty drogowe bêd¹ prowadzone przez t¹ firmê na drodze powiatowej
nr 1 329R na odcinku ¯dzary – Witkowice w
m. Kozodrza. £¹cznie prace obejm¹ odcinek
drogi o d³ugoœci ponad 400 m. Koszt inwestycji to blisko 89 300 z³.
Realizacja tych zadañ wymaga zaanga¿owania znacznych œrodków finansowych.
Dziêki staraniom Starostwa uda³o siê pozyskaæ powy¿sze œrodki na likwidacjê szkód w
infrastrukturze drogowo-mostowej bêd¹cych skutkiem klêski powodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
W tym roku zostan¹ rozpoczête prace
dotycz¹ce likwidacji osuwiska przy drodze
nr 342 relacji Sêdziszów M³p – Szkodna – Wielopole na terenie gminy Sêdziszów M³p. w

miejscowoœci Szkodna. Roboty drogowe
zosta³y podzielone na dwa zadania: pierwsze to stabilizacja i odbudowa osuwiska, zaœ
drugie zdanie to odbudowa nawierzchni
drogi. Koszt inwestycji 730 641,05 z³
Ponadto na zalecenie Zarz¹du Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego przeprowadzone zostan¹ przegl¹dy obiektów mostowych
w ci¹gu dróg powiatowych. Przegl¹dy maj¹
na celu utrzymanie w³aœciwego stanu technicznego budowli.
Pracownicy s³u¿b drogowych prowadz¹
w ramach bie¿¹cego utrzymania dróg prace porz¹dkowe na dojazdach do mostów
oraz na pok³adach obiektów mostowych.
Prowadzone s¹ prace przy oczyszczeniu
rowów, które polegaj¹ na wybraniu namu³u naniesionego przez wodê, pog³êbieniu i
wyprofilowaniu dna, skarp rowu oraz œciêcia trawy i krzaków w obrêbie rowu. Powy¿sze zabiegi maj¹ na celu usprawnienie odwodnienia korony drogi i odprowadzenia
wód opadowych.
W celu zwiêkszania bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym i poprawienia komfortu
jazdy u¿ytkownikom korzystaj¹cych z dróg
powiatowych pracownicy s³u¿b drogowych
na bie¿¹co dokonuj¹ odkaszania kosami
spalinowymi znaków drogowych, urz¹dzeñ
drogowych, obiektów mostowych, przepustów, skrzy¿owañ, przejazdów kolejowych –
z traw, chwastów i drobnych odrostów na
drogach powiatowych.
W ramach robót drogowych prowadzona jest œcinka zawy¿onych poboczy. Roboty
te wykonywane s¹ w celu odwodnienia i likwidacji zastoisk wody na jezdni. W/w prace wykonane przez pracowników s³u¿b drogowych przyczyniaj¹ siê do poprawy stanu
technicznego jezdni oraz do poprawy bezpieczeñstwa ruchu.
Inwestycje i przebudowy na drogach
rozpoczê³y siê na dobre. Jak na razie pogoda sprzyja „drogowcom” w realizacji ambitnych planów postawionych przez samorz¹dowców powiatowych. Zadowoleni powinni byæ równie¿ niebawem mieszkañcy, gdy¿
nied³ugo do u¿ytku otrzymaj¹ kolejne wyremontowane odcinki dróg powiatowych.
kko

Mal. Maria Wilczok
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O dalszych losach „sprawy katyñskiej”
mo¿e œwiadczyæ nastêpuj¹ca notatka:
Notatka szefa KGB ZSRR
A. Szelapina dla N. Chruszczowa
(9. marca 1959)
[Œciœle tajne]

Minê³o ju¿ 67 lat od dokonania przez Zwi¹zek Radziecki, w kwietniu i maju
1940 roku, zbrodni „katyñskiej”. W tym roku wreszcie powsta³ polski film
fabularny o tym dramacie. Dzie³o Andrzeja Wajdy pt. „Katyñ” pozwoli³o
przybli¿yæ tamte wydarzenia, a re¿yser namalowa³ kolejny rozdzia³ polskiej
historii.
Temat ten to symbol, znak milionów deportacji i morderstw, dokonanych przez radzieckich okupantów w czasie II wojny œwiatowej. Historia deportacji i masowych represji stanowi³a w „obozie pañstw socjalistycznych” (równie¿ w Polsce Ludowej) temat tabu, konsekwentnie przemilczany w
oficjalnej historiografii, któr¹ przy pomocy
zastraszania, cenzury i fa³szerstw starano wymazaæ siê ze zbiorowej pamiêci. W chwilach wolnoœciowych zrywów w Polsce dopominano siê o ujawnienie prawdy. W paŸdzierniku 1956 roku w £odzi, na wiecu w
hali „Wimy”, jeden z punktów uchwalonej
rezolucji brzmia³: „¯¹damy ca³kowitego naprawienia krzywd, które beriowszczyzna
(ach ten jêzyk epoki! – JF) wyrz¹dzi³a tysi¹com Polaków, wywiezionych w g³¹b Zwi¹zku
Radzieckiego. ¯¹damy ponownego zbadania i wyjaœnienia sprawy Katynia”. Takie ¿¹dania pojawia³y siê i póŸniej, ale nie odnosi³y
po¿¹danego skutku. Do lat siedemdziesi¹tych obowi¹zywa³ zapis cenzury na samo s³owo „Katyñ”, potem w koñcu dekady, najpierw w literaturze niskonak³adowej, pojawia³o siê z obowi¹zkow¹ adnotacj¹, ¿e by³a
to zbrodnia niemiecka.
Dopiero literatura podziemna (drugi
obieg), niektóre pozycje z lat 1980-1981 powiêkszy³y wiedzê spo³eczeñstwa o tym symbolu polskich cierpieñ na wschodzie. Nawet, kiedy powsta³a III Rzeczpospolita i rozpad³ siê Zwi¹zek Radziecki, historycy nie od
razu mogli poznaæ ca³¹ prawdê. Dopiero
15. paŸdziernika 1991r. Borys Jelcyn przywióz³ kopie dokumentów w sprawie katyñskiej, przechowywane w sejfie pierwszego sekretarza partii komunistycznej ZSRR. By³
tam m.in. protokó³ z posiedzenia Biura Politycznego WKP (bolszewików) z 5. marca
1940 roku, na którym zadecydowano o zabiciu jeñców polskich w Starobielsku,
Ostaszkowie i Charkowie oraz w wiêzieniach
zachodniej Ukrainy i Bia³orusi. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ZSRR nie przyznawa³ siê do zbrodni a¿ do 1990 roku i do³o¿y³ wielu starañ,
aby zatrzeæ wszelkie œlady zbrodni. W pocz¹tkach lat siedemdziesi¹tych do masowych
grobów w Charkowie wpuszczano ¿r¹c¹
substancjê, która rozpuszcza³a nawet koœci.
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Fragment Notatki szefa NKWD ZSRR
£. Berii dla J. Stalina
(marzec 1940).
[Œciœle tajnej]
Bior¹c pod uwagê, ¿e wszyscy oni (Polacy
– JF) s¹ zatwardzia³ymi, nierokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy sowieckiej, NKWD
ZSRR uwa¿a za niezbêdne:
I. Poleciæ NKWD ZSRR:
1) sprawy znajduj¹cych siê w obozach dla
jeñców wojennych 14 700 osób, by³ych polskich oficerów, urzêdników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, ¿andarmów,
osadników i s³u¿by wiêziennej,
2) jak te¿ sprawy aresztowanych i znajduj¹cych siê w wiêzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Bia³orusi 11 000 osób, cz³onków ró¿norakich k-r (kontrrewolucyjnych)
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, by³ych obszarników, fabrykantów, by³ych polskich
oficerów, urzêdników i zbiegów,
– rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru
kary – rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji o zakoñczeniu œledztwa i aktu oskar¿enia w
nastêpuj¹cym trybie:
a) wobec osób znajduj¹cych siê w obozach
dla jeñców wojennych – wed³ug informacji
przekazywanych przez Zarz¹d do Spraw Jeñców Wojennych NKWD ZSRR.
b) Wobec osób aresztowanych – wed³ug
informacji ze spraw przekazywanych przez
NKWD USRR i NKWD BSRR.
III. Rozpatrzenie spraw i powziêcie uchwa³y zleciæ trójce w sk³adzie t.t. [skreœlone rêcznie
„Kabu³ow”] Mierku³ow, [dopisane rêcznie]
Ka³ubow i Baszniakow [naczelnik I- go Specwydzia³u NKWD ZSRR]
Ludowy Komisarz
Spraw Wewnêtrznych Zwi¹zku SRR
(podpis) (£. Beria)
Biuro Polityczne w pe³ni podzieli³o zdanie £.Berii

[...] W komitecie Bezpieczeñstwa Pañstwowego przy Radzie Ministrów ZSRR od 1940
roku przechowywane s¹ akta ewidencyjne i
inne materia³y, dotycz¹ce rozstrzelanych w tym¿e roku jeñców i internowanych [...] osób z
bur¿uazyjnej Polski. W sumie, na podstawie
decyzji specjalnej trójki NKWD ZSRR rozstrzelano 21 857 osób, z czego: w Lesie Katyñskim
(obwód Smoleñski) 4421 osób, w obozie Starobielskim w pobli¿u Charkowa 3 820 osób, w
obozie Ostaszkowskim (obwód Kaliñski) 6 311
osób i 7 305 osób by³o rozstrzelanych w innych
obozach i wiêzieniach Zachodniej Ukrainy i
Bia³orusi.
Ca³a decyzja likwidacji wymienionych
osób przeprowadzona zosta³a na podstawie
decyzji KC WKP(b) z 5. marca 1940 roku.
Wszyscy oni os¹dzeni zostali na najwy¿szy
wymiar kary na podstawie akt ewidencyjnych,
zaprowadzonych dla nich jako jeñców wojennych i internowanych w 1939 roku.
Od momentu przeprowadzenia wymienionej operacji, tj. od 1940 roku, ¿adnych informacji, zwi¹zanych z t¹ spraw¹, nikomu nie udzielano i wszystkie akta, w liczbie 21 857, przechowywane s¹ w opieczêtowanym pomieszczeniu.
Z punktu widzenia organów sowieckich
wszystkie akta nie przedstawiaj¹ ani operacyjnej, ani historycznej wartoœci. W¹tpliwe jest,
by mog³y one przedstawiaæ rzeczywist¹ wartoœæ
dla naszych polskich przyjació³. Przeciwnie
nawet, jakakolwiek niedyskrecja mo¿e doprowadziæ do zdekonspirowania przeprowadzonej operacji, ze wszystkimi niepo¿¹danymi dla
naszego pañstwa nastêpstwami. Tym bardziej,
¿e w stosunku do rozstrzelanych w Lesie Katyñskim funkcjonuje wersja oficjalna, potwierdzona przeprowadzonym, z inicjatywy Organów W³adzy Sowieckiej w 1944 roku, œledztwem Komisji, nazywaj¹cej siê: „Komisja Specjalna, powo³ana dla ustalenia i zbadania
okolicznoœci rozstrzelania w Lesie Katyñskim,
przez niemiecko – faszystowskich okupantów,
jeñców wojennych – polskich oficerów.
Podkreœlmy: komisja mia³a zbadaæ, kto
pope³ni³ zbrodniê, a w nazwie komisji ju¿
by³a odpowiedŸ na zasadnicze pytanie.
Jeszcze jedno. Dlaczego „Katyñ”? Zdecydowa³ przypadek.
W 1943 roku Niemcy odkryli masowe
groby z oficerami polskimi w³aœnie w Katyniu i og³osili to odkrycie na ca³y œwiat. Co
sta³o siê z pozosta³ymi internowanymi, pozostawa³o siê tylko domyœlaæ.
Polacy nigdy nie zrezygnowali i nie zrezygnuj¹ z poznawania ca³ej prawdy o mordzie.
Oto kilka faktów, zwi¹zanych z d³ugim procesem odkrywania prawdy o tych wydarzeniach.
Po ataku Niemiec na ZSRR, 22. czerwca
1941 roku, nasz wschodni okupant sta³ siê

Nr 8 (127) 9 paŸdziernika 2007 r.
sojusznikiem naszych sojuszników. Na mocy
porozumienia Sikorski-Majski z 30. lipca
1941 r. wznowione zosta³y stosunki polskoradzieckie, na mocy umowy wojskowej z 14.
sierpnia 1941 r. postanowiono utworzyæ Armiê Polsk¹ w ZSRR. Na dowódcê powstaj¹cej armii rz¹d polski wyznaczy³ gen. w st.
Spoczynku – Stanis³awa Hallera (od wrzeœnia 1939 r. w niewoli radzieckiej), jednak
ten ju¿ by³ w tym czasie zg³adzony (oficjalnie nie mo¿na go by³o odnaleŸæ na terenie
ZSRR). Nominacjê otrzyma³, wypuszczony
4. sierpnia 1941 r. z wiêzienia na Butyrkach w Moskwie, gen. W³adys³aw Anders.
Genera³ W³adys³aw Anders bardzo intensywnie
poszukiwa³, niezbêdnych
mu, ok. 20. tysiêcy polskich
oficerów, którzy powinni
byæ gdzieœ na terenie
Zwi¹zku Radzieckiego. Byli
nimi internowani w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w dodatkowo
utworzonym obozie Pawliszczew - Bor. Ci ostatni zostali nastêpnie przewiezieni do Griezowca. W tym
ostatnim znaleŸli siê oficerowie polscy, internowani
w 1939 roku na Litwie, a
którzy w lipcu 1940 roku
dostali siê do niewoli radzieckiej. Uda³o siê odnaleŸæ 51. wypuszczonych z
radzieckich wiêzieñ, 16.
przebywaj¹cych na wolnoœci (w tym p³k. Berlinga) i
ok. 1500. z Griezowca
Fot. Lekcja katyñska
(440. „griezowszczan” z
Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa oraz
tysi¹c „griezowszczan” z Litwy). Reszty oficerów nie uda³o siê odnaleŸæ. 14. listopada
1941 roku, w rozmowie z ambasadorem Stanis³awem Kotem, Józef Stalin powiedzia³:
„Oni pewnie uciekli za granicê”. 3. grudnia
1941 roku, podczas wizyty premiera gen.
W³adys³awa Sikorskiego, razem interweniowali u w³adz ZSRR. Otrzymali odpowiedŸ,
ze los poszukiwanych rz¹dowi ZSRR jest nieznany, ¿e byæ mo¿e uciekli do Mand¿urii…
Co wa¿ne, w rozmowach tych nie pad³a nawet sugestia, ¿e nawet ma³¹ grupê poszukiwanych ogarnêli Niemcy. Ostatni raz sprawa brakuj¹cych oficerów poruszona zosta³a 8. sierpnia 1942 r. w rozmowie Stanis³aw
Kot- Wyszyñski, kiedy to Polak bezskutecznie domaga³ siê, chocia¿ spisu jeñców polskich, wziêtych przez stronê radzieck¹. W
poszukiwaniach zaginionych uczestniczy³
polski wywiad (równie¿ i Polski Podziemnej).
Jesieni¹ 1941 roku zebrano wiadomoœci potwierdzaj¹ce, i¿ obóz Starobielski zosta³ w
maju 1940 r. zlikwidowany poprzez wywiezienie jeñców przez Charków w nieznanym
kierunku. W paŸdzierniku 1942 roku grupa
polskich kolejarzy, obs³uguj¹cych poci¹gi

niemieckie na trasie Warszawa- Smoleñsk
dowiedzia³a siê od handluj¹cych z nimi ch³opów spod Smoleñska, ¿e w pobli¿u linii kolejowej, w lasku zwanym katyñskim, ko³o
podsmoleñskiej stacji Gniezdowo, znajduj¹
siê masowe groby jakichœ Polaków, pomordowanych wiosn¹ 1940 r. przez NKWD. Na
wskazanym miejscu kolejarze ustawili dwa
brzozowe krzy¿e i kilkakrotnie odprawili modlitwy. Informacja ta dotar³a do Niemców,
którzy zablokowali dostêp do lasku. Spo³eczeñstwo polskie do tej pory zdane by³o wy³¹cznie na domys³y, ¿e zbrodni dokonano w 1940
roku (listy do rodzin). Teraz (8.
kwietnia 1943
roku) gubernatorzy dystryktów:
warszawskiego,

Wyd. Nowa Era
krakowskiego i
lubelskiego poinformowali
przedstawicieli Polaków o odkryciu masowych grobów oficerów polskich, pomordowanych przez Rosjan.10. kwietnia do Katynia wyruszy³a pierwsza polska delegacja,
maj¹ca zobaczyæ groby. 14. kwietnia 1943 r.
Komendant G³ówny AK gen. Grot-Rowecki
depeszowa³ do Londynu: „… W oglêdzinach
grobu wziê³o udzia³ kilku Polaków z Warszawy i Krakowa, specjalnie tam zawiezionych. Ich relacja nie pozwala w¹tpiæ w autentycznoœæ masowego mordu. Opinia jest
wzburzona...”
15. kwietnia radio Moskwa poda³o, ¿e:
„…hitlerowcy wymienili wieœ Gniezdowaja.
Poniewa¿ s¹ oszustami przemilczaj¹ fakt, ¿e
w pobli¿u Gniezdowaji dokonano odkrycia
historycznych gniezdowajskich grobowców”. Tak wiêc tymczasowo ZSRR zas³ania³
siê archeologi¹, a nie faszystami. 17. kwietnia Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, w oficjalnym komunikacie stwierdzi³: „… Przywykliœmy do fa³szów propagandy niemieckiej, rozumiemy cel ostatnich rewelacji

[….]zachodzi koniecznoœæ zbadania odnalezionych grobów masowych i sprawdzenia
przytoczonych faktów przez w³aœciw¹ instytucjê miêdzynarodow¹, jak¹ s¹ w³adze Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. …”.
25. kwietnia 1943 roku ZSRR, w odpowiedzi
na proœbê powierzenia sprawy MCK, zerwa³
stosunki dyplomatyczne z Polsk¹. Stalin ju¿
od pewnego czasu kompletowa³ sk³ad KPP
w Moskwie oraz wydobywa³ z ³agrów polskich komunistów, którzy uniknêli œmierci
w okresie procesów z 1937r. Tymczasem
Niemcy umo¿liwiali dalsze badania grobów
niezale¿nym Polakom, w tym tajnym przedstawicielom Armii Krajowej, ks. Metropolicie Adamowi Sapiesze, PCK, neutralnym
dziennikarzom, angielskim i amerykañskim
oficerom z niemieckich oflagów. Orzeczenie miêdzynarodowej komisji potwierdzi³o
twierdzenie strony niemieckiej i by³o zgodne z opini¹ ekipy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, kierowanej przez dr.Mariana Wodzinowskiego z Krakowa,
asystenta prof. Olbrychta. W rozkopanych grobach odkryto 4 143 zw³oki – wszystkie w mundurach lub szcz¹tkach mundurów polskich, wszystkie
ze œladami strza³u w ty³ g³owy, wiêkszoœæ z rêkami skrêpowanymi lub œladami skrêpowania sznurem z juty, a niekiedy drutem kolczastym.
Wiele zw³ok nosi³o œlady ran
k³utych (bagnetem) oraz po³amania szczêk (kolb¹). Wszyscy byli zabici amunicj¹ niemieckiej produkcji firmy Gonchow z
Durlach, typu produkowanego
w latach 1920-1926 i masowo eksportowanego do ZSRR. Przy wiêkszoœci zw³ok znaleziono dokumenty, pami¹tki, fotografie, notesy, gazety na ogó³ w doœæ dobrym stanie,
które znajdowa³y siê identycznie
d³ugo w ziemi jak zw³oki. Nie by³o
rzeczy, pochodz¹cych z okresu póŸniejszego ni¿ maj 1940. Czêœæ tych przedmiotów przewieziono do Krakowa. Od
wkroczenia Armii Czerwonej w 1944 roku,
nad Katyniem zapad³a ciemna noc k³amstwa i zapomnienia. Polacy jak relikwie traktowali wszystko, co z t¹ zbrodni¹ by³o zwi¹zane. Dziêki przekazowi rodzinnemu, publikacjom emigracyjnym naród nasz nigdy
tej tragedii nie zapomnia³. Próbowano ustaliæ mo¿liwe miejsce spoczynku pozosta³ych
wiêŸniów z Ostaszkowa i Starobielska. Dopiero w 1989 roku niezale¿na organizacja
„Memoria³”, dzia³aj¹ca w ZSRR, odnalaz³a
polskie groby w Miednym. Nastêpne odnaleziono w Charkowie (Piatichatkach). Ci¹gle nie wiadomo, gdzie le¿¹ pozosta³e 7 305
osób: byæ mo¿e w Bykowni, gdzie od prawie
roku trwaj¹ prace ekshumacyjne i inwentaryzowanie masowych grobów, ze szcz¹tkami równie¿ polskich ¿o³nierzy.
Jan Flisak
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Ukraina – nasza podró¿ sentymentalna

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca tego roku nauczyciele czynni i emerytowani z Sêdziszowa M³p. i Dêbicy
oraz ich rodziny, a tak¿e znajomi uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Oddzia³ ZNP w Sêdziszowie M³p. Program wycieczki nosi³ nazwê Wo³yñ – Podole, „Œladami Micha³a Wo³odyjowskiego”.
Wybraliœmy siê na Ukrainê, gdy¿ przez
wiele wieków by³a ona historycznie polsk¹
krain¹ i ci¹gle budzi w nas jak¹œ dziwn¹ nostalgiê. Niewiele jest takich miejsc, którym
los przeznaczy³ tak bohatersk¹ rolê. Przez
stulecia toczy³y siê tam walki, œciera³y siê
ró¿ne wyznania. Wystarczy ruszyæ w stronê
Kresów, by odczuæ dawn¹ potêgê Rzeczypospolitej. Z tej przesz³oœci mo¿emy byæ
dumni , ¿e nie burzyliœmy tam lecz budowaliœmy , tworzyliœmy i broniliœmy. Najwiêksz¹
s³aw¹ okry³y siê te ziemie bêd¹c przedmurzem chrzeœcijañstwa w walce z Turkami i
Tatrami. Twierdze, zamki , pa³ace, siedziby
rodowe – œwiadkowie tamtych wydarzeñ,
napawaj¹ nas dum¹ i budz¹ chêæ podró¿y,
któr¹ mo¿na nazwaæ sentymentaln¹. W ci¹gu czterech, dla nas bardzo krótkich dni,
zwiedziliœmy czêœæ tych miejsc, zobaczyliœmy
wspania³e zabytki, w du¿ej czêœci odrestaurowane, obserwowaliœmy krajobrazy, spotykaliœmy przyjaznych ludzi. Urzek³y nas potê¿ne po³acie ziemi, rzadko zalesione, poprzecinane potê¿nymi rzekami jak Dniestr,
Zbrucz. Wsie i miasta odnajdowaliœmy w jarach, usytuowane tak, aby chroniæ przed
wiatrami i mrozem. Tam wœród kêp zaroœli
obserwowaliœmy domostwa, koœcio³y, pa³ace, cerkwie, najczêœciej o niebieskim kolo-

Koœció³ jezuitów w Stanis³awowie.
lem naszej podró¿y by³ Buczacz po³o¿ony w
g³êbokim parowie rzeki Strypy. Klejnotem
tego miasta jest póŸnobarokowy ratusz, jeden z najpiêkniejszych we wschodniej Europie. Zachwyci³ nas tam tak¿e potê¿ny,
wzniesiony na wzgórzu Klasztor Bazylianów.
W koœciele katolickim, który zosta³ wybudowany jako jeden z 77. przez znanego z nie-

Nieoczekiwane spotkanie z kap³anem z Polski w Buczaczu.

Twierdza Chocim.
rze elewacji. Miasta i twierdze na Kresach
ówczesnej Rzeczypospolitej wznoszone co
trzydzieœci kilometrów czyli dzieñ jazdy koniem, daj¹c mo¿liwoœæ szybkiej i skutecznej
obrony, chroni³y okoliczn¹ ludnoœæ przed
atakiem wroga.
Pierwszym miejscem, które zwiedziliœmy
by³ Stanis³awów. Po doœæ zaniedbanych przygranicznych miejscowoœciach zadziwi³ nas
swoj¹ nowoczesnoœci¹. Zwiedziliœmy tam Koœció³ Ormiañski i Jezuitów. Nastêpnym ce-
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Widok na twierdzê w Kamieñcu Podolskim.

pohamowanego charakteru Miko³aja Bazylego Potockiego, spotkaliœmy wspania³ego
cz³owieka, ksiêdza, który przyby³ do Buczacza z Polski w wieku siedemdziesiêciu paru
lat, gdy¿ stamt¹d pochodzi. Jest tam ju¿ kilkanaœcie lat, pomaga ludnoœci polskiej i
ukraiñskiej oraz remontuje koœció³.
Nastêpnego dnia rozpoczêliœmy zwiedzanie od miejscowoœci o iœcie sienkiewiczowskiej nazwie Zaleszczyki. Mogliœmy tam
podziwiaæ panoramê miasta opasanego
przez rzekê Dniestr. Nastêpnie udaliœmy siê
do miejsca, które ma nazwê znan¹ z twórczoœci naszego wieszcza Zygmunta Krasiñskiego Okopy Œw. Trójcy. Znajduje siê ono
w wid³ach dwóch rzek, w miejscu, gdzie
Zbrucz wpada do Dniestru. Miejscowoœæ ta
powsta³a jako obóz warowny w walce z Turkami. Tu na ruinach bramy mogliœmy odczytaæ wiele mówi¹cy napis „Twierdzê tê
nazwan¹ Okopami Œw. Trójcy zbudowa³
przeciw Turkom Stanis³aw Jan Jab³onowski
Hetman Wielki Koronny za panowania Króla Jana III ...”.
W tym dniu mo¿na powiedzieæ, ¿e deptaliœmy po piêtach historii, bo nastêpnym
obiektem naszej wêdrówki by³ Chocim, po³o¿ony, jak ¿adna inna twierdza, w dole, nad
samym Dniestrem, gdy¿ strzeg³ przeprawy
przez tê rzekê w miejscu, gdzie znajduje siê
bród. Powsta³ w X wieku i przechodzi³ pod
ró¿ne panowania: ruskie, mo³dawskie, polskie, tureckie. Przez oko³o dwa wieki bêd¹c
w rêkach polskich, by³ bram¹ do Podola i
ca³ej Rzeczpospolitej. Twierdza otoczona
jest piêknie zachowanymi murami, z gankami strzelniczymi, basztami i wie¿ami. Ca³a
budowla budzi podziw, jest doskona³a, surowa, niesamowita i wci¹¿ groŸna. W tym
dniu mieliœmy mo¿liwoœæ obejrzeæ jeszcze
inn¹ twierdzê najpotê¿niejsz¹ i najpiêkniejsz¹, która broni³a wstêpu do Kamieñca
Podolskiego, miasta ukszta³towanego na skalistym cyplu, w pêtli utworzonej przez rzekê
Smotrycz, lewobrze¿nego dop³ywu Dniestru. To w³aœnie usytuowanie miasta i twierdzy powoduje, ¿e zwiedzanie Kamieñca pozostaje niezapomnianym prze¿yciem. Widok
tej twierdzy zapiera dech w piersiach, budzi
podziw. Mury obronne, wie¿e i baszty s¹ zachowane w bardzo dobrym stanie. Samo
miasto po³o¿one na wysokich stromych ska³ach by³o równie¿ silnie ufortyfikowane. Przechodzi³o ró¿ne koleje losu, miesza³y siê tu
ró¿ne narodowoœci, kultury i religie. W ci¹gu stuleci znajdowa³o siê na
po³¹czeniu dwóch œwiatów:
muzu³mañskiego i chrzeœcijañskiego. Odzwierciedleniem tej historii jest katedra
polska, która przez pewien
czas by³a meczetem. Obok
niej stoi do dziœ minaret, na
którym obecnie wzniesiono
pos¹g Matki Boskiej. Po
wielu pami¹tkowych zdjêciach z Kozakami, którzy
krêcili siê po twierdzy, udaliœmy siê do Ska³y Podolskiej.
Tam Adam Tar³o wzniós³
pa³ac na terenie dawnego
zamku wybudowanego na
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Cerkiew unicka w Tarnopolu, dawniej koœció³ dominikañski.

Rezydencja magnacka w Podhorcach.

cyplu stromej ska³y, opadaj¹cej ku rzece
czterema naro¿nikami. Jest to obronna reZbrucz. Ocala³y jedynie ruiny cylindrycznej,
zydencja otoczona murami i g³êbokim rotrzypiêtrowej baszty zwanej „Prochow¹”.
wem. Nastêpnie udaliœmy siê na nocleg do
W trzecim dniu wycieczki po¿egnaliœmy
Krzemieñca, miejscowoœci znanej z urodzin
Czortków, miasto, w któJuliusza S³owackiego.
rym serdecznie zostaliœmy
Okazuje siê jednak, ¿e poprzyjêci przez Ko³o Poloeta spêdzi³ w nim ma³o
nii, gdzie uczestniczyliœmy
czasu. Oczywiœcie pierww imprezie integracyjnej.
szym obiektem, który zwiePrzewodnicz¹ca Ko³a,
dziliœmy by³o muzeum poPani Maria opowiedzia³a
œwiêcone Wieszczowi.
nam o nie³atwym ¿yciu
Znajduje siê ono w domu
Polaków tam na kresach.
rodzinnym poety. Id¹c
Przedstawi³a nam rówulicami miasta wyobra¿anie¿ historiê zakonników
liœmy sobie, ¿e kroczy³o po
z klasztoru dominikanów,
tym bruku wielu znanych
z których kilku zginê³o
Polaków. Przecie¿ w tym
mêczeñsk¹ œmierci¹ z r¹k
miejscu znajdowa³o siê
NKWD. Obecnie odbywa
s³ynne Liceum Krzemiesiê proces ich beatyfikanieckie za³o¿one przez
cji. Po Mszy Œw. pojechaTadeusza Czackiego, dziêliœmy do Trembowli, gdzie Przed bram¹ wjazdow¹ na zamek w Zbara¿u.
ki któremu miasto otrzyma³o nazwê Aten Wo³yñskich. Swoist¹ wizytówk¹ Krzemieñca jest
Góra Zamkowa, nosz¹ca te¿ nazwê Bony.
Znajduj¹ siê tu ruiny potê¿nej twierdzy. Mo¿na to uj¹æ s³owami poety z „Godziny myœli”:
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem,
Wiêksza nad inne, miasta panuj¹ca cieniem...
St¹d te¿ rozci¹ga siê wspania³a panorama
na okolicê. Tu po raz pierwszy zobaczyliœmy
lœni¹ce kopu³y £awry Poczajowskiej. Gdy nastêpnego ranka udaliœmy siê na zwiedzanie
tego miejsca zachwyci³a nas jeszcze bardziej,
piêknem wielu cerkwi, przepychem, pobo¿noœci¹ i rozmachem. ¯eby do niej wejœæ koPrzed rodzinnym domem, obecnie muzeum Juliusza S³owacbiety musia³y ubraæ spódnice i za³o¿yæ nakrykiego w Krzemieñcu.
cia na g³owê. Ka¿da ze œwi¹tyñ poœwiêcona
jest innemu patronowi, najwa¿niejsza spoœród
zwiedziliœmy jedn¹ z fortecy kresowych. Nanich to cerkiew pod wezwaniem Matki Bostêpnie udaliœmy siê do Tarnopola, jednego
skiej. Bardzo ciekawe jest to, ¿e ten okaza³y
z piêkniejszych miast wspó³czesnej Ukrainy.
Piêknie po³o¿one nad wielkim stawem utworzonym na rzece Seret. Tam zachwyci³ nas
podominikañski koœció³, w którym obecnie
mieœci siê cerkiew unicka. Niepowtarzalny
charakter tej budowli nadaj¹ boczne wie¿e z
dachami przypominaj¹cymi choinki. Zbara¿
to nastêpna miejscowoœæ znana z historii
Polski i nie sposób by³o go pomin¹æ w naszej
wêdrówce. Twierdza zajmuje ma³¹ powierzchniê, a wszelkie zakrojone na szerok¹
skalê dzia³ania wojenne odbywa³y siê wokó³
zamku, który w ogólnym zarysie przedstawia
siê jako doskona³y kwadrat z wysuniêtymi
Cmentarz Orl¹t Lwowskich.
Fot. (10) Zbiory autorki

sobór wzniós³ Polak Miko³aj Bazyli Potocki, który
przeszed³ na prawos³awie.
Z tego niezwyk³ego
sanktuarium udaliœmy siê
do Oleska, miejsca urodzenia znakomitego polskiego króla i wodza Jana
III Sobieskiego. Zamek
zosta³ wzniesiony na wynios³ym wzgórzu. Nieregularny, zbli¿ony do owalu plan budowli dostosowano do ukszta³towania
terenu. Poni¿ej zamku
znajdowa³ siê klasztor
franciszkanów, z którego
obraz przedstawiaj¹cy œw. Antoniego znajduje siê w o³tarzu g³ównym sêdziszowskiego
klasztoru OO. Kapucynów. By³ on ulubionym miejscem pobytu króla.

Przed grobem Marii Konopnickiej na Cmentarzu £yczakowskim.
Inn¹ wa¿n¹ siedzib¹ rodow¹, któr¹ zwiedziliœmy w tym dniu by³ te¿ pa³ac w Podhorcach. O ile zamek w Olesku jest dobrze odrestaurowany, to pa³ac w Podhorcach wymaga wielu zabiegów konserwatorskich.
Warto to zrobiæ, gdy¿ to jedna z najpiêkniejszych i najwspanialszych magnackich
rezydencji. Nasza eskapada zakoñczy³a siê
na krótkim zwiedzaniu Lwowa, a w szczególnoœci przepiêknych nekropolii: Cmentarza £yczakowskiego i Cmentarza Orl¹t. Z³o¿yliœmy wi¹zanki kwiatów, zapaliliœmy znicze
na grobach s³ynnych Polaków. Zadumaliœmy
siê przechodz¹c wzd³u¿ szpaleru krzy¿y na
grobach uczestników walk o Lwów w latach
1918-20. Z uczuciem ¿alu po¿egnaliœmy naszego przewodnika Saszê, który tak ciekawie, interesuj¹co oprowadzi³ nas po tych
historycznych miejscach i udaliœmy siê pe³ni
niezapomnianych wra¿eñ do Polski. Program wycieczki, który przedstawi³am by³
bardzo ciekawy, zosta³ wybrany jako jedna z
ofert Oddzia³u PTTK w Rzeszowie. Jest szczególnie warty polecenia, gdy¿ nocowaliœmy
w domach Polaków, poznawaliœmy ich ¿ycie
i w ten sposób pomagaliœmy im materialnie.
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy tam byæ, widzieæ i
szczêœliwie wróciæ.
Zyta Wiktor
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ie bez przyczyny parafrazujê w tytule dobr¹ radê, w oryginale skierowan¹ do lekarzy.
Po pierwsze, by³o o nich ostatnio dosyæ g³oœno,
skutkiem czego dotar³o wreszcie do przeciêtnego zjadacza tabletek, ¿e choæ wykonywana przez nich
profesja zas³uguje na szacunek i uznanie, to przecie¿, niestety, niejednokrotnie z takim ba³wochwalstwem ho³ubiony pan doktor okazuje siê nadêtym, niedouczonym i ³asym na ³apówki bufonem. Ten¿e zjadacz tabletek
przekona³ siê te¿, ¿e mo¿na takiego
poddaæ krytyce, a nawet, o zgrozo!,
zakwestionowaæ jego merytoryczn¹
wiedzê, i œwiat siê nie wali! Po drugie, mam podstawy przypuszczaæ, ze
czytasz te s³owa, drogi Czytelniku,
gdzieœ w okolicach Dnia Nauczyciela,
czy jak siê to ,,œwiêto” prawid³owo nazywa (bodaj¿e Dzieñ Edukacji Narodowej).
Tak siê sk³ada, ¿e œcie¿ki tych dwóch wymienionych grup zawodowych, dawno temu stoj¹cych równo na drabinie spo³ecznego zaufania,
bardzo siê od tych czasów rozjecha³y. Zawód nauczyciela systematycznie traci³ presti¿, a¿ zosta³ go
zupe³nie pozbawiony. W swojej wêdrówce na dno
nauczyciel sta³ siê popychad³em i obiektem ¿artów, tudzie¿ dy¿urn¹ przyczyn¹ wszelkich nieszczêœæ. Zero respektu. Widomym tego objawem
by³o ca³kowite zaniechanie (nad czym szczerze ubolewam) przynoszenia kur, kaczek etc. przy okazji
zapisywania dzieci do szko³y, przy czym wrêczanie
kopert w zwi¹zku z wizyt¹ w oœrodku zdrowia
ewoluowa³o odwrotnie, w kierunku: od drobnego
dowodu wdziêcznoœci do przymusowego haraczu.
Dziœ niejedna szara, nauczycielska g¹ska, tocz¹c
za¿arte i m¹dre dysputy o tym, czy godzi siê przyjmowaæ kwiaty z koñcem roku szkolnego, mimochodem uroni ³ezkê nad dol¹ nieludzko skutego
kajdankami ,,doktora G”, u którego prócz innych
fantów, znaleziono 200 wiecznych piór, domyœlam
siê, ¿e nie tych kupionych w kiosku. A przecie¿
pióra dawali tylko nieliczni…
Jeœli ktoœ myœli, ¿e zamierzam wylewaæ krokodyle ³zy nad losem nieszczêsnych pedagogów, wy¿ywaj¹c siê jednoczeœnie na lekarzach, to jest w
powa¿nym b³êdzie. Nie wiem, czy zupe³nie do koñca
mam pouk³adane w g³owie, ale a¿ takim szaleñcem nie jestem. Wszak edukacjê szkoln¹ mam ju¿
raczej za sob¹, zaœ nie ma co specjalnie liczyæ na
to, ¿e jakimœ cudem ominie mnie w ¿yciu koniecznoœæ odstawienia zawodnej cielesnej maszynerii
na kana³ (nomen omen) ,,mechaników” w bia³ych kitlach. Zreszt¹, myœlê, ¿e œlepa solidarnoœæ
zawodowa w m¹drej g³owie nie weŸmie góry nad
poczuciem przyzwoitoœci, nakazuj¹cym piêtnowaæ
tych, przez których cierpi reputacja ca³ej grupy.
Mam nadziejê, ¿e lekarze przez du¿e ,,L”, jak i
nauczyciele przez du¿e ,,N” wezm¹ powy¿sze pod
uwagê, zanim ods¹dz¹ mnie od czci i wiary.
Zabezpieczywszy siê na przysz³oœæ i maj¹c œwiadomoœæ, ¿e opacznie pojmowane poczucie wspólnoty zawodowej jest mi zupe³nie obce, stwierdzam
z przekonaniem, i¿ upadek autorytetu nauczycieli nast¹pi³ ze znacznym udzia³em, o ile nie za
przyczyn¹, ich samych. Jako grupa zawodowa
poszli zdecydowanie w kierunku iloœci, kosztem
jakoœci. I tak oto w przeciêtnej szkole, zamiast dziesiêciu najlepszych i op³acanych przyzwoicie na-
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uczycieli, pracuje dwudziestu, jakoœciowo rozmaitych i odpowiednio gorzej uposa¿onych. Wœród
nich s¹ autentyczne pere³ki, pedagogiczne talenty,
wulkany energii, tytani pracy, sk³adnice wiedzy,
mistrzowie elokwencji i chodz¹ce wzorce kultury.
Pracuj¹ po piêædziesi¹t godzin tygodniowo, napêdzaj¹c tryby szkolnej machiny. S¹ te¿, niestety,
indywidua, które nie maj¹c szans w innym zawodzie, znaleŸli ciep³y przytu³ek w szkole, b¹dŸ te¿

traktuj¹ pracê nauczyciela jako dodatkowe Ÿród³o
dochodu i gwarancjê socjalnego bezpieczeñstwa.
Rozumiej¹ oni 18-godzinny wymiar etatu dos³ownie i ze szwajcarsk¹ precyzj¹ wychodz¹ jeszcze przed
po³udniem z pracy do domu. Czy ktoœ nie zwi¹zany z bran¿¹ uwierzy, ¿e jedni i drudzy zarabiaj¹
dok³adnie tyle samo?! Ma³o tego. Ci drudzy, maj¹c wiêcej czasu oraz dysponuj¹c wrodzonym instynktem, który podpowiada, jakby tu siê urz¹dziæ minimalnym wysi³kiem lub te¿ zgo³a bez niego, sprawnie przeskakuj¹ kolejne stopnie tzw.
,,awansu zawodowego” (koñ by siê uœmia³ – tak
to siê ma do awansu jak krowa do Wielkiej Pardubickiej) i, co za tym idzie, wiêcej zarabiaj¹! W
której dziedzinie gospodarki istnieje tak skuteczny
mechanizm negatywnej motywacji, zniechêcaj¹cy
ambitnych i promuj¹cy biernych? Dorzuæmy do
tego rozliczne gratyfikacje, które nale¿¹ siê takiemu osobnikowi w zwi¹zku a to ze sta¿em, a to z
sytuacj¹ rodzinn¹, oraz to, ¿e g³ówn¹ jego pasj¹
jest odliczanie lat do emerytury i mamy klasyczny
przyk³ad reliktu z epoki, któr¹ rzekomo dawno
mamy ju¿ za sob¹. Takim¿e reliktem jest te¿ arsena³ œrodków dopinguj¹cych w rêkach dyrektora
szko³y, wœród których poczesne miejsce zajmuje glêdzenie o satysfakcji z wykonywanego zawodu. Tak
w³aœnie zatoczyliœmy ko³o, a przywileje, które mia³y wzmacniaæ stan nauczycielski, pchaj¹c go do

przodu, wzmocni³y, i owszem, ale najmierniejszych, ci¹gn¹c skutkiem tego wszystkich równo w
ty³. Negatywna selekcja dzia³a z ¿elazn¹ konsekwencj¹, a jej efektem jest mnóstwo przypadkowych ludzi pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹. Nietrudno siê domyœliæ, ¿e to w³aœnie im zale¿y na
utrzymaniu istniej¹cego, komfortowego dla nich,
stanu rzeczy.
Tymczasem dopóki dobry i skuteczny nauczyciel nie zarobi piêæ razy wiêcej od s³abego, nic w szkolnictwie nie zmieni siê
na lepsze. Miêdzy innymi tu le¿y przyczyna kryzysu szko³y jako takiej, ci¹g³e utarczki z rodzicami, rozwydrzenie
m³odzie¿y i systematycznie malej¹cy
stan podstawowej wiedzy absolwentów. Zrzucanie ca³ej winy na ciê¿kie
czasy i gry komputerowe, to ucieczka
od odpowiedzialnoœci za zadanie, którego podejmuj¹ siê , dobrowolnie przecie¿, nauczyciele. Ogólnemu poczuciu niemo¿noœci zaprzecza
jednak fakt, ¿e trafia siê czasami nauczyciel, który
choæby by³ m³od¹, niedoœwiadczon¹, niepozorn¹
panienk¹, wchodzi miêdzy nieokie³znan¹ rzekomo m³odzie¿ i po paru dniach wszyscy uczniowie
pracuj¹ jak tryby w szwajcarskim zegarku, jednoczeœnie lubi¹c i szanuj¹c swojego nauczyciela, on
zaœ zna ka¿dego z nich nie tylko z imienia i nazwiska, ale jest powiernikiem najskrytszych problemów. To jest pedagogiczny talent. Nie potrzeba
mu szkoleñ, studiów podyplomowych, bata nad
g³ow¹. W normalnej sytuacji, bez przepisów socjalistycznej proweniencji, kolesiostwa, nepotyzmu
i nacisków z zewn¹trz, dyrektor szko³y, prowadz¹c
odpowiedni¹ politykê kadrow¹, by³by w stanie takich ludzi wy³apywaæ, dopieszczaæ p³acami i rozliczaæ z efektów, nie zaœ z wyimaginowanych sukcesów zamieszczanych w opas³ych tomach sprawozdañ pe³nych pseudonaukowego be³kotu rodem z
dzie³ najbardziej szalonych „reformatorów tradycyjnej pedagogiki”. I nie pozostawa³oby mu nic
do roboty, prócz siedzenia z nogami na biurku i
wys³uchiwania, pomiêdzy jedn¹ fili¿ank¹ kawy
a drug¹, pochwa³ zadowolonych zwierzchników,
zachwyconych rodziców i wdziêcznych absolwentów.
Grzegorz Bury

Pod takim has³em w Zespole Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. odby³a siê inauguracja „Programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y” objêtego Rz¹dowym programem
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y w 2007r. „Aktywizacja
jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych”.
Projekt jest realizowany w szko³ach ponadgimnazjalnych podleg³ych Powia-towi
Ropczycko-Sêdziszowskiemu, ze szczególnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin o niskich dochodach, wykazuj¹cej problemy w nauce i pochodz¹cej z terenów wiejskich. Celem g³ównym projektu
jest stworzenie szans edukacyjnych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz

uczniów niepe³nosprawnych intelektualnie,
wywodz¹cych siê g³ównie ze œrodowiska wiejskiego i ma³omiasteczkowego, a tak¿e:
· kszta³towanie poczucia w³asnej wartoœci
oraz pobudzanie aspiracji poznawczych
m³odzie¿y wiejskiej,
· wdra¿anie m³odzie¿y do samodzielnego
podejmowania zadañ, pobudzanie inicja-
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W najstarszej czêœci sêdziszowskiego cmentarza, tu¿ za kaplic¹, stoi skromny pomnik nagrobny.
Zatarty nieco przez czas napis informuje, ¿e mogi³a kryje doczesne szcz¹tki w³aœciciela Sielca,
Franciszka Ksawerego Preka. Jego nazwisko wiêkszoœci sêdziszowian powie niewiele, jedynie mi³oœnicy i badacze dziejów XIX wieku doskonale znaj¹ Preka, jako autora niezwykle cennego pamiêtnika pt. „Czasy i ludzie” i malarza.
Franciszek Ksawery Prek urodzi³ siê 29
œród m³odych szlacheckich synów przyp³asierpnia 1801 roku w Nozdrzcu ko³o Dynoci³o d³ugoletnim wiêzieniem, zabrak³o znawa, w rodzinie Tadeusza i Amelii z Bukowkomitych mecenasów ¿ycia towarzyskiego i
skich. Radoœæ z narodzin syna wkrótce zm¹kulturalnego. Czartoryskich, z którymi Prek
ci³a rodzicom wiadomoœæ, ¿e dziecko jest
by³ zwi¹zany, spotkamy w Pary¿u. Za to nieg³uchonieme. Matka, chc¹c wynagrodziæ
daleko, bo w Górze Ropczyckiej, znalaz³ noFranciszkowi niezawinione przecie¿ przez
wych znajomych – Starzeñskich, zaœ w
nikogo kalectwo, poœwiêca³a mu du¿o
Gnojnicy – Micha³owskich.
czasu, ucz¹c go wielu przydatnych umieW gospodarstwie nie radzi³ sobie najjêtnoœci. Pomimo braku fachowej polepiej. Jego maj¹tek dodatkowo ucierpia³
mocy – specjalistyczn¹ edukacjê Ksawewskutek powodzi, zarazy i gradobicia.
rego w Wiedniu przerwa³ wybuch wojTu, w Sielcu, zasta³a go rabacja w 1846
ny francusko-austriackiej – Franciszek
roku. Z obawy o swoje ¿ycie, przed
opanowa³ sztukê czytania i pisania w kilch³opsk¹ hord¹ schroni³ siê w Sêdziszoku jêzykach. Przejawia³ równie¿ nieprzewie. Nie przeszkodzi³o mu to w dok³adciêtny talent plastyczny.
nym opisie walk ch³opskich w tym czasie
Swoje spostrze¿enia i prze¿ycia
na kartach swojego pamiêtnika.
zacz¹³ spisywaæ ju¿ w szesnastym roku
Franciszek Ksawery Prek zakoñczy³
¿ycia, i czyni³ to konsekwentnie przez
pisaæ swe dzie³o oko³o 1855 roku.
oko³o 40 lat. Pozostawi³ dziêki temu po
Wbrew temu, co s¹dzi siê o relasobie niezwyk³y pamiêtnik, bêd¹cy pacjach panów i ch³opów w XIX wieku,
noram¹ galicyjskiego ziemiañstwa pod
Prek nie tylko korzysta³ z pracy ch³oaustriackim panowaniem.
pów. Postanowi³ za³o¿yæ w swoim dworPrek lubi³ podró¿owaæ. Odwieku szkó³kê dla dzieci. Dzieci przydza³ liczne dwory i pa³ace magnacchodzi³y siê uczyæ czytania i pisania
kie, bywa³ w Krakowie, Lwowie, Siepod okiem jednego ze s³u¿¹cych.
niawie, Pu³awach, £añcucie, WarCiekawe, ¿e dziœ, po 150 latach sieszawie. Goœci³ w Pieskowej Skale, Ojleckie dzieci ucz¹ siê w tym samym
cowie, Wieliczce, Szczawnicy, by³
miejscu: dworku, w którym miesztak¿e w Tatrach. Z miast zagraniczka³ Ksawery Prek.
nych szczególnie zachwyci³ go Rzym.
Oprócz notowania swoich spoW okolice Sêdziszowa Prek dostrze¿eñ w pamiêtniku, Prek chêttar³ w 1840 roku. Kupi³ dworek w
nie trudni³ siê malowaniem. Nie by³
Sielcu i wkrótce w nim zamieszka³.
profesjonalnie wykszta³cony w tej
Nie by³ to ju¿ czas beztroskich
dziedzinie, a mimo to czêœæ
balów, jak jeszcze kilkanajego obrazów cieszy³a siê
œcie lat wczeœniej. Po posporym uznaniem. OpuPomnik nagrobny Franciszka Ksawerego Preka blikowa³ równie¿ dziewstaniu listopadowym,
na sêdziszowskim cmentarzu.
którego klêskê wielu spo³o „Wizerunki znako-

tyw m³odzie¿owych,
· wdra¿anie m³odzie¿y do samodzielnego
korzystania z ró¿nych Ÿróde³ informacji,
· integrowanie poprzez wspóln¹ dzia³alnoœæ na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y, rodziców i w³adz lokalnych,
· integrowanie m³odzie¿y poprzez wspóln¹
pracê w zespole, wyrabianie nawyku poczucia odpowiedzialnoœci za realizacjê
podjêtych zadañ,
· dostarczanie wzorców w³aœciwego spêdzania i organizacji czasu wolnego.
W uroczystoœci, która mia³a miejsce 26
wrzeœnia bie¿¹cego roku w auli Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Sêdziszowie M³p. udzia³ wziêli: Pan Stanis³aw D¹broœ – Kierownik Wydzia³u Edukacji i Sportu w Starostwie Powiato-

wym w Ropczycach, Pani Lucyna Doroba –
dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p., Pani Halina Sze³a – wicedyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p., Pani Gra¿yna Baran – wicedyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach Pani Janina Mussur – wicedyrektor
Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w Ropczycach, Pan Bogus³aw Prata z Zespo³u Szkó³ w
Ropczycach, Panie Dorota Wrona i Iwona
Œniegowska ze Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Ropczycach oraz
nauczyciele i m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych z Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego i ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
Zebranych powita³a dyrektor Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. Pani
mgr Teresa Parys, natomiast cele projektu

Franciszek Ksawery Prek – autoportret.
Fot. za: J. Ambrozowicz, Ziemia Ropczycko-Sêdziszowska
mitych ludzi w Polsce z do³¹czeniem krótkiego ka¿dej osoby ¿ywota”. Jego niespe³nionym marzeniem by³o utworzenie w Galicji publicznej galerii malarstwa.
Jako mieszkaniec Sielca, Prek sta³ siê domatorem. Wp³yw na to mia³o urwanie siê
dotychczasowych znajomoœci jak i k³opoty
finansowe. Z rzadka opuszcza³ dworek. By³
jednak powszechnie szanowany. W 1855
roku bra³ udzia³ w uroczystoœci powitania w
Sêdziszowie cesarza Franciszka Józefa.
12 wrzeœnia 1863 roku Franciszek Ksawery Prek zmar³ w Sielcu. Pozostawion¹
przez siebie spuœciznê przekaza³ Bibliotece
Jagielloñskiej, by mog³a s³u¿yæ kolejnym pokoleniom. I s³u¿y, choæ nie na tak¹ skalê, jak
mog³aby. Wydany przed blisko 50, laty pamiêtnik jest prawdziwym rarytasem na rynku ksi¹¿ek, dzie³a malarskie pozostaj¹ zupe³nie nieznane. Tak jak nieznany pozostaje dla wielu Franciszek Ksawery Prek, g³uchoniemy malarz i pamiêtnikarz z Sielca.
BC

omówi³a Pani Gra¿yn Baran – wicedyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach.
Kierownik Wydzia³u Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach Pan mgr
Stanis³aw D¹broœ przybli¿y³ ideê programu,
która odwo³uje siê do w³¹czenia w dzia³ania
edukacyjne i wychowawcze m³odzie¿y mniej
sprawnej intelektualnie, pozbawionej motywacji, zagubionej, pozbawionej perspektyw,
nie maj¹cej wsparcia w rodzinie i otoczeniu.
Po czêœci oficjalnej uczniowie z poszczególnych szkó³ i placówek zaprezentowali
przygotowane prezentacje artystyczne. W
przyjaznej atmosferze, przy muzyce i piosence, recytacji, wystêpie kabaretu i tañcu
up³yn¹³ czas spotkania.
Bernadeta Frysztak
Ryszard Filipek

15

Nr 8 (127) 9 paŸdziernika 2007 r.

K

rzysztof Stanek ma 33 lata. Pochodzi z Sêdziszowa M³p. Tu ukoñczy³
szko³ê podstawow¹. PóŸniej uczy³ siê
w technikum budowlanym w Rzeszowie, rozpocz¹³ studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej... ale to nie by³o to. Zainteresowa³ siê

ce malarskie i wiersze. W jego pracach dominuj¹ proste formy. Czêsto wystêpuje œmieræ,
krzy¿ – tematy ponure lub co najmniej smutne. Za to w ¿yciu jestem weso³y – podkreœla.
Podczas zagranicznych wyjazdów zdarza³y mu siê momenty nieprawdopodobne:

W ci¹gu ostatnich czternastu lat mieszka³ m.in. w Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Grecji, na Cyprze, w Stanach Zjednoczonych czy Anglii. Pracowa³ w kamienio³omie i w fabryce, budowa³ i burzy³ domy, opiekowa³ siê
niepe³nosprawnymi umys³owo dzieæmi, a w miêdzyczasie realizowa³ swoje pasje artystyczne.
rzeŸb¹ i malarstwem. Samodzielnie, bez pomocy specjalistów zacz¹³ tworzyæ. Trafi³ do
Wzdowa, na Uniwersytet Ludowy.
Wkrótce niespokojny duch i ekonomia
zmusi³y go do wyjazdu za granicê. Czegoœ szuka³ w tych podró¿ach, choæ sam dok³adnie
nie potrafi okreœliæ czego. Za granic¹, z daleka od rodzinnych stron, zacz¹³ pisaæ. Jak przyznaje, do siêgniêcia po d³ugopis zmusza samotnoœæ, têsknota, mi³oœæ...
Ostatnio znów znalaz³ siê w Sêdziszowie.
Nie wie na jak d³ugo. Pewnie wkrótce znów
ruszy gdzieœ przed siebie, ale – jak zapewnia
– kiedyœ wróci na sta³e do Polski. Marzy mu
siê drewniana chata w Bieszczadach.
Tymczasowy pobyt w rodzinnym mieœcie
Krzysztof Stanek wykorzysta³, by zaprezentowaæ cz¹stkê swojej twórczoœci na wystawie w
MGOK w Sêdziszowie M³p. S¹ tam rzeŸby, pra-

czternaœcie lat temu, bêd¹c w Rzymie pozna³em
Irlandczyka – opowiada – którego piêæ lat póŸniej spotka³em w Nowym Jorku, w Holandii spotka³em kolegê z technikum, a w Londynie znajom¹ z Ropczyc. Œwiat staje siê coraz mniejszy.
Jednak emigracja to przede wszystkim samotnoœæ, która sk³ania go do refleksji nad
sensem istnienia: sk¹d jesteœmy? Dok¹d idziemy? Krzysztof Stanek póki co chce dojœæ w
swoje Bieszczady, z daleka od miejskiego i
ludzkiego zgie³ku. I oby mu siê uda³o.
(b)

Dnia 12 sierpnia 2007 r. nad zalewem w Cierpiszu odby³y siê Towarzyskie Zawody Wêdkarskie Gruntowo-Sp³awikowe Parami.
Na starcie stanê³o 11 par. W sportowej
rywalizacji najlepsz¹ okaza³a siê para Roman
K³os – Krzysztof Siwiec uzyskuj¹c 5700 punktów. Kolejne miejsca zdobyli:
Marek G³owacki – Wies³aw Skarbek
– 5360 pkt.

Zdzis³aw Wójcik – Zbigniew Wójcik
– 4560 pkt.
Zdzis³aw Ignas – Andrzej £êtek
– 3260 pkt.
Alfred Ku³ak – Kamil Ku³ak – 2860 pkt.
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwa³ Kol. Jacek Surdel, zaœ sêdzi¹
g³ównym by³ Kol. Wac³aw Popasek. Sponsorami zawodów by³y firmy: Extrans – Renata
i Zbigniew Szeliga z Sêdziszowa M³p., Serwis
Wymiany Opon – Grzegórski Grzegorz, ¯elazny – Artur £yszczak, Krzysztof Jaworek.
***
Miesi¹c póŸniej, bo 16 wrzeœnia 2007 roku,
nad zalewem w Czarnej Sêdziszowskiej mia³y miejsce Towarzyskie Zawody Wêdkarskie
o Puchar Ko³a za rok 2007.
Przeprowadzono je w dwóch kategoriach.
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Krzysztof Stanek
Ustanie têsknota za domem
Kiedy usi¹dê przy moim
stole
Zarzucê cumê w bieszczadzkim
siole
bieg³bym nago po kwiatów
³anie
jak ptak co fruwa
póki mu serce nie stanie.
Usiad³ pod star¹ jab³oni¹
oddycha³ sercem
pieœci³ d³oni¹
patrzy³ na jesieñ
co jest piêkna
i z³ota
taka jest w³aœnie moja
têsknota.
24.01.2007, Liverpool
Rzeko szeroka co p³yniesz wytrwale
Ty która rzeŸbisz kwiaty
W twardej skale
Gasisz pragnienie
£¹czysz i dzielisz nasze
Istnienie
Obmywasz swym licem zranione
nogi
Istocie co zesz³a
z kamiennej drogi
kim ¿e jesteœ piêkna
Pani
¯e pozwalasz ¿yæ przy swej przystani
Kim jesteœ...
Czy jesteœ kolebk¹
A raczej sercem
Tego œwiata
Czy tylko myœl¹ swego twórcy
Liverpool

Juniorzy:
I miejsce – Adrian S³owik
II miejsce – Kamil ¯ak
III miejsce – Dariusz Siwiec

– 2560 pkt.
– 1800 pkt.
– 1340 pkt.

Seniorzy:
I miejsce – Jacek Matera
II miejsce – Marek G³owacki
III miejsce – Wies³aw Skarbek
IV miejsce – Krzysztof Siwiec
V miejsce – Tomasz Wozowicz

– 4300 pkt.
– 3840 pkt.
– 3840 pkt.
– 2520 pkt.
– 2420 pkt.

Sêdzi¹ g³ównym by³ Kol. Wac³aw Pojasek. Zawody sponsorowane by³y przez: sklep
wêdkarski Witold Walczyk Ropczyce oraz
Sklep Wêdkarski – Wac³aw Pojasek Sêdziszów M³p. Nagrody wrêczyli: Prezes Ko³a –
Stanis³aw Œliwa oraz Fundatorzy.
Tekst i zdjêcia CB
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Bieg jesieni
W dniach 29-30 wrzeœnia 2007 odby³a siê ogólnopolska akcja pod has³em „POLSKA BIEGA”.
Organizatorami akcji by³y: Gazeta Wyborcza,
TVP Sport i Radio ZET.
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a
II w Sêdziszowie Ma³opolskim w³¹czy³a siê w
udzia³ i zorganizowa³a na terenie Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej bieg w dniu 28
wrzeœnia 2007r. W biegu wziê³o udzia³ 83
uczniów klas IV-VI z trzech szkó³ podstawowych Gminy Sêdziszów: SP-3 Sêdziszów M³p.,

Za chwilê start.

Trasa biegu wiod³a œcie¿kami przez Buczynê w Górze Ropczyckiej.

Fot. (3) Arch

Sukcesy ma³ych p³ywaków
2-3 czerwca 2007 roku w Ropczycach odby³y siê
Korespondencyjne Mistrzostwa Dzieci 10-11-letnich w P³ywaniu. Równoczeœnie w 19 okrêgach
startowali p³ywacy z ca³ej Polski. Po wakacjach
ukaza³y siê oficjalne wyniki, które potwierdzi³y
dobr¹ formê naszych lokalnych zawodników.
Wœród dzieci 10 letnich bardzo dobrze
zaprezentowali siê cz³onkowie Miêdzyszkolnego Klubu P³ywackiego Fala Ropczyce. Najwiêkszym sukcesem okaza³ siê start Aleksandry Niemiec uczennicy SP nr 5 w Ropczycach oraz Patryka ¯ak ucznia SP nr 3 w Sêdziszowie M³p. Ola uzyska³a tytu³ wicemistrzyni Polski na dystansie 50 m stylem motylkowym z wynikiem 38,30 s oraz zajê³a 5
miejsce na 50m stylem dowolnym (34,06 s),
7 miejsce na 100 m dowolnym (1.16,93s) i
11 miejsce na 200 m dowolnym (2.54,00s).
Natomiast Patryk zaj¹³ 5 miejsce na dystansie 100 m stylem grzbietowym z wynikiem
1.27,42 s oraz 9 miejsce na 50 m stylem klasycznym (45,25s), 11 miejsce 200 m grzbietowym (3.07,78s) oraz 14 miejsce 100 m klasycznym(1.40.11). Pozostali 10-latkowie:
Patrycja i Gabriela Pasierb, Micha³ Krawiec
równie¿ spisali siê œwietnie zakwalifikowali
siê do pierwszej dwudziestki najlepszych zawodników 10-letnich w kraju. Jest to niew¹tpliwy sukces dzieci, trenerów i rodziców.

SP-2 Sêdziszów M³p. i SP- Góra Ropczycka.
Trasa biegu klas V i VI ch³opców – 1200 m ,
V i VI dziewcz¹t – 1000m, klas IV – 600m.
Nagrody ufundowali Rada Miejska w Sêdziszowie Ma³opolskim, Firma Wêglobud
pana Tadeusza Nierody, Stacja Paliw Roman
Kwiatkowski i Piotr Piwowar oraz pan Jerzy
Kaczmarek.
Ka¿dy uczestnik po ukoñczonym biegu
otrzyma³ jogurt ufundowany przez pani¹
Wies³awê Kozek i dro¿d¿ówkê ufundowan¹
przez pana W³odzimierza Beresia.
Impreza by³a udana, pogoda dopisa³a,
dzieci bardzo zadowolone. Wszyscy sobie
¿yczymy powtórki na wiosnê.
Wyniki:
Klasy VI ch³opcy
I miejsce – Waldemar Stawiñski
II miejsce – Konrad Szela
III miejsce Oskar Æwiczak

Na trasie szóstoklasiœci.

Patryk ¯ak na najwy¿szym stopniu z trenerem Jerzym Pudo
Potwierdzeniem dobrej formy p³ywaków by³ start w Podkarpackiej Lidze P³ywackiej Dzieci 10-11 letnich w Cmolasie 22 wrzeœnia 2007 r. gdzie Aleksandra Niemiec zajê³a dwa pierwsze miejsca, Patryk ¯ak – dwa
pierwsze miejsca, Patrycja Pasierb – dwa
pierwsze miejsca, Gabrysia Pasierb – dwa
drugie miejsca Micha³ Krawiec – 1 i 2 miejsce oraz Martyna Kaznecka – 1 i 2 miejsce.
Dobrze spisa³y siê równie¿ sztafety – dziewczêta zajê³y pierwsze, a ch³opcy drugie miejsce na podium. Zawodnicy Fali wrócili ze
111 punktami, klasyfikuj¹c siê na drugiej
pozycji w naszym województwie, ustêpuj¹c
miejsca tylko Ikarowi z Mielca.
D¯

Klasy VI dziewczêta
I miejsce Anna Róg
II miejsce Anna Kazior
III miejsce Izabela Daniel
Klasy V ch³opcy
I miejsce Jakub Makuch
II miejsce Damian Longosz
III miejsce Bart³omiej Kubik
Klasy V dziewczêta
I miejsce Katarzyna Œliwa
II miejsce Judyta Kowalska
III miejsce Dominika Sado
Klasy IV ch³opcy
I miejsce Aleksander Bieniasz
II miejsce Bart³omiej Pos³uszny
III miejsce Dariusz Januœ
Klasy IV dziewczêta
I miejsce Marlena D³ugosz
II miejsce Agnieszka Drozd
III miejsce Wiktoria Osztraicher
(-)
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Starostwo Powiatowe w Ropczycach przekazuje do ogólnej informacji

WYKAZ APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH W POWIECIE ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIM
wraz z w rozk³adem godzin pracy w dni powszednie – od dnia 27 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Uwaga: Apteki w Ropczycach i Sêdziszowie Ma³opolskim
pe³ni¹ tygodniowe dy¿ury ca³odobowe oraz dy¿ury uzupe³niaj¹ce od godz. 800 do 2200, zgodnie z harmonogramem
stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Zarz¹du Powiatu.

Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
przekazuje do ogólnej informacji
Harmonogram dy¿urów ca³odobowych aptek w Ropczycach i Sêdziszowie Ma³opolskim
od dnia 27 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Data dy¿uru
27.08.2007 – 03.09.2007
03.09.2007 – 10.09.2007
10.09.2007 – 17.09.2007
17.09.2007 – 24.09.2007
24.09.2007 – 01.10.2007
01.10.2007 – 08.10.2007
08.10.2007 – 15.10.2007
15.10.2007 – 22.10.2007
22.10.2007 – 29.10.2007
29.10.2007 – 05.11.2007
05.11.2007 – 12.11.2007
12.11.2007 – 19.11.2007
19.11.2007 – 26.11.2007
26.11.2007 – 03.12.2007
03.12.2007 – 10.12.2007
10.12.2007 – 17.12.2007
17.12.2007 – 24.12.2007
24.12.2007 – 31.12.2007
31.12.2007 – 07.01.2008

Dy¿ur ca³odobowy
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 56
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 26
Apteka Ropczyce, ul. Mickiewicza 4
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 34
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p. ul. Koœciuszki 18a
Apteka Ropczyce, ul. Wyszyñskiego 54 a
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 6
Apteka Ropczyce, Wyszyñskiego 45
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Oœ. M³odych 1
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 34
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 56
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 26
Apteka Ropczyce, ul. Mickiewicza 4

Uwaga:
1. Dy¿ur ca³odobowy rozpoczyna siê w poniedzia³ek o godzinie 800 i trwa ca³y tydzieñ do nastêpnego poniedzia³ku
do godziny 800.
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2.

Dy¿ur uzupe³niaj¹cy od godz. 800 do 2200
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 6
Apteka Ropczyce, ul. Wyszyñskiego 45
Apteka Sêdziszów M³p. ul. Koœciuszki 18a
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 56
Apteka Ropczyce, ul. Mickiewicza 4
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 34
Apteka Ropczyce, ul. Wyszyñskiego 54a
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 26
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p. ul. Koœciuszki 18a
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 9
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Rynek 6
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p., ul. J. Paw³a II 34
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 1
Apteka Sêdziszów M³p. ul. Koœciuszki 18a
Apteka Ropczyce, ul. Grunwaldzka 2
Apteka Sêdziszów M³p., ul. Oœ. M³odych 1

Harmonogram pracy aptek ulegnie zmianie po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie o wpisaniu do rejestru nowych aptek dzia³aj¹cych w Ropczycach lub Sêdziszowie M³p.

Nr 8 (127) 9 paŸdziernika 2007 r.
Kazimierz Czapka

FRASZKI
WYBORY
To wa¿ne kogo siê wybierze!
Bo taki akcji tej koloryt,
¯e jedni misjê bior¹ szczerze,
Inni chc¹ dorwaæ siê do koryt!
W POLITYCE
Szumn¹ karierê diabli wziêli
Gdy j¹ podjê³a ¿ona Nelli.
W SÊDZISZOWIE...
JeŸdzi Toyot¹ w kolorze „z³oto”
I mo¿e zrobiæ ka¿demu foto...
W PIEKARNI
Gdy piêkny chlebek dostajê
myœl zaraz rodzi siê w g³owie,
¯e „buzi daæ” - nie tylko chlebkowi.
WETERYNARZE
Niegdyœ ich cel podstawowy
-leczenie konia i krowy
Dziœ nadszed³ czas dla tych goœci,
¯e schodz¹ na psy z koniecznoœci.
STARE B£ÊDY
Niektórzy robi¹ wci¹¿ te same b³êdy
Bo bez ograniczeñ ucztuj¹ w weekendy.
A tym czasem przecie¿
trzeba mieæ na wzglêdzie,
¯e ¿yæ trzeba bêdzie te¿ i po weekendzie.
GRZYBOBRANIE
We wrzeœniu s³oñce mniej ju¿ sma¿y,
Czas wszelkich zbiorów-w tym grzybiarzy.
W lasach s¹ t³umy w tym okresie
... A ka¿dy sam by chcia³ byæ w lesie!
30.09.2007
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