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1. Przegl¹daj¹c karty podrêczników historii mo¿emy byæ œwiadkami powstawania
i upadków imperiów, wielkich bitew, decyduj¹cych o losach narodów i pañstw. S¹ te¿
daty, które sytuuj¹ te wydarzenia w czasie.
Jedn¹ z najwa¿niejszych dat w historii naszego narodu i pañstwa jest 11.XI. 1918
roku. Jak wiemy, odzyskanie przez Polskê
niepodleg³oœci by³o procesem stopniowym.
Ale w splocie wydarzeñ, które doprowadzi³y do wybicia siê na niepodleg³oœæ, dzieñ ten
zajmuje miejsce szczególne. Tego dnia zakoñczy³a siê I wojna œwiatowa, a równoczeœnie rz¹dz¹ca Królestwem Polskim Rada
Regencyjna przekaza³a pe³niê w³adzy wojskowej a póŸniej i cywilnej Józefowi Pi³sudskiemu. Walcz¹cy od 123 lat o wolnoœæ Polacy mogli rozpocz¹æ nowe ¿ycie w niepodleg³ym pañstwie. Sta³o siê tak, bo nasi dziadkowie potrafili odrzuciæ w³asne ambicje na
rzecz wspólnego dobra. Dzisiaj Polska jest
krajem wolnym. Krajem, który jest cz³onkiem Unii Europejskiej i NATO. Mo¿emy
wiêc czuæ siê bezpiecznie. Ale wolnoœæ nie
jest dana raz na zawsze, trzeba ca³y czas j¹
pielêgnowaæ, aby j¹ utrzymaæ. Ona umo¿liwia swobodny i nieskrêpowany rozwój ca³ego spo³eczeñstwa. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e aby j¹ osi¹gn¹æ, musia³o zgin¹æ wielu
naszych rodaków. Dziœ mamy obowi¹zek o
nich pamiêtaæ. Nasza obecnoœæ na obchodach rocznicy 11 Listopada jest patriotycz-
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nym obowi¹zkiem. Wszystkim, którzy czynnie wziêli udzia³ w gminnych uroczystoœciach
serdecznie dziêkujê.
2. Przez nasz¹ gminê przep³ywa cztery
rzeczki: Tuszymka, Bystrzyca, Gnojnica i
Budzisz. Wszystkie spokojne, mieszcz¹ce
swoje wody w korycie, pokazuj¹ swoj¹ si³ê
w czasie wiêkszych opadów. Najwiêksze zagro¿enie powoduje Budzisz. St¹d dzia³ania
gminy by minimalizowaæ zagro¿enia powodziowe. Wspólnie z innymi gminami i naszym powiatem przyst¹piliœmy do opracowania koncepcji ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu i gmin. Chcemy
jednak szukaæ docelowych form ochrony
przed wodami Budzisza przede wszystkim
samego miasta i miejscowoœci le¿¹cych nad
t¹ rzek¹. Dodam, ¿e istnieje realna mo¿liwoœæ pogodzenia ochrony przeciwpowodziowej z funkcj¹ jak najbardziej komercyjn¹. Myœlê tu o budowie zbiornika retencyjno – rekreacyjnego na rzece Budzisz w
miejscowoœci Góra Ropczycka. W opracowaniu pn. “Synteza Programów Ma³ej Retencji Wodnej dla województwa podkarpackiego na lata 2000 – 2015” zosta³ ujêty zbiornik na Budziszu. W chwili obecnej prowadzone s¹ rozmowy z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej na temat opracowania “Koncepcji programowo – przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na potoku Budzisz w miejscowoœci Góra Ropczycka”. Chcemy równie¿, by w bud¿ecie
na rok 2008 znalaz³y siê œrodki na realizacjê
tego zadania.
3. W ka¿dym numerze Biuletynu, na
ka¿dym zebraniu mieszkañców i prawie na
ka¿dej sesji Rady Miejskiej pojawia siê temat dróg, ulic i chodników. I racjê maj¹ ci,
co mówi¹, ¿e wszystkie drogi s³u¿¹ ludziom.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie jednak sprawê, ¿e
ka¿da droga ma swojego zarz¹dcê i fundusze na jej utrzymanie. Na terenie gminy
oprócz dróg gminnych znajduj¹ siê powia-

towe, wojewódzkie i krajowe. I trzeba uczciwie powiedzieæ, ¿e gmina dok³ada do wszystkich, czasem kosztem w³asnych. Wiem, ¿e z
wszystkich korzystaj¹ nasi mieszkañcy, ale myœlê, i¿ warto pamiêtaæ o setkach tysiêcy z³otych jakie gmina rokrocznie wyk³ada na
pomoc dla innych samorz¹dów. Logicznym
jest, ¿e najwiêksze kwoty poch³ania wspó³finansowanie dróg powiatowych. Na ostatniej sesji Radni te¿ podjêli uchwa³ê o pomocy finansowej dla powiatu. Tym razem za
100 tys. z³. Zostan¹ przebudowane odcinki
chodników przy ul. 3-Maja i Partyzantów.
Oba te odcinki s¹ w fatalnym stanie i wymagaj¹ natychmiastowego remontu. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ odnowione jeszcze w tym
roku. Dodaæ trzeba, ¿e w ca³oœci sfinansowane bêd¹ ze œrodków gminy.
4. Miesi¹c listopad to czas dyskusji na
komisjach w sprawie podatków na 2008 rok.
Radni bêd¹ zastanawiali siê nad wysokoœci¹
podatku rolnego, od œrodków transportowych, od nieruchomoœci, od gruntów…
Myœl¹c o wysokoœci podatku trzeba mieæ na
uwadze przysz³oroczny bud¿et i dochody
gminy. Nie ma bowiem wydatków na bie¿¹ce utrzymanie, na kontynuowanie rozpoczêtych inwestycji czy planowanie nowych
bez wp³ywów z podatków lokalnych. Radni
musz¹ wiêc podejmowaæ rozs¹dne i wywa¿one decyzje. W materia³ach, jakie otrzymali Radni przed spotkaniami na komisjach,
zosta³y zaproponowane podwy¿ki w granicach 2,5 %. Myœlê, ¿e bêdzie to do przyjêcia
tak przez Radnych jak i mieszkañców gminy.
5. A skoro o podatkach. G³oœno by³o
na ³amach lokalnych gazet o egzekucji komorniczej z konta ropczyckiego ZOZ-u. Problem rozliczeñ podatkowych pomiêdzy
gmin¹ a ZOZ-em ma d³ug¹ historiê. Ka¿dy
podmiot fizyczny i prawny musi wiedzieæ,
¿e ma obowi¹zek w okreœlonym terminie
z³o¿yæ deklaracjê podatkow¹ a potem uiœciæ
naliczon¹ kwotê. W sytuacjach szczególnych organ podatkowy, którym jest Burmistrz, mo¿e na wniosek zainteresowanego
podatek odroczyæ, roz³o¿yæ na raty lub
umorzyæ. Do tej pory umorzono ZOZ-owi
podatek za lata 1999-2001 w kwocie 138.357
z³otych. Rokrocznie odraczano i rozk³adano na raty zaleg³oœci. ¯aden termin nie zosta³ dotrzymany. Zaproponowano wiêc przejêcie nieruchomoœci (konkretnie budynku
Oœrodka Zdrowia w Zagórzycach Górnych)
w zamian za zobowi¹zania podatkowe. Jednoczeœnie Gmina gwarantowa³a podpisanie
umowy z ZOZ-em o nieodp³atnym u¿yczeniu budynku pod potrzeby s³u¿by zdrowia.
Wszystkie sprawy zwi¹zane z koniecznymi
tam remontami te¿ spoczê³yby na barkach
Gminy. Nie wiem dlaczego ta propozycja
nie znajduje do tej pory zrozumienia. Trzeba te¿ wyraŸnie powiedzieæ, ¿e ZOZ informowany by³ pisemnie, po wczeœniejszych
upomnieniach, o mo¿liwoœci egzekucji nale¿nych gminie podatków.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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89. lat temu, po 123 latach niewoli, Polska wróci³a na mapy œwiata. Za g³ównego
architekta niepodleg³oœci s³usznie uznawany jest Józef Pi³sudski, lecz przecie¿ wraz z
nim o woln¹ Polskê walczy³o wielu znanych
i zapomnianych bohaterów. W tej drugiej,
wielotysiêcznej rzeszy anonimowych twórców niepodleg³oœci, których nazwisk pró¿no szukaæ w podrêcznikach, znalaz³a siê
wcale liczna grupa m³odzie¿y wywodz¹cej
siê z Ziemi Sêdziszowskiej.
Ju¿ w momencie wybuchu I wojny œwiatowej, gdy tylko informacja o tym dotar³a
do Sêdziszowa, wokó³ Karola Szewczyka, nauczyciela i naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Sêdziszowie zgromadzi³a siê ok. 15-18-osobowa grupa m³odzie¿y,
by pod okiem oficera tutejszej Stra¿y Po¿arnej æwiczyæ siê w pos³ugiwaniu broni¹.
Wkrótce zasili³a ona szeregi tworz¹cych siê
w Krakowie Legionów, polskich oddzia³ów
w armii austriackiej. Legionów, których legenda, zapisana krwi¹ bohaterów, jest po
dziœ dzieñ ¿ywa, budz¹c podziw i wzruszenie kolejnych pokoleñ.
Sam moment wyjazdu sêdziszowian do
Krakowa by³ niezwykle malowniczy: ubrani
w zielone mundury i kapelusze z szerokim
rondem, na wzór skautów, zebrali siê na
cmentarzu koœcielnym, gdzie pob³ogos³awi³
ich ks. proboszcz Pawe³ Sapecki i po¿egna³
Karol Szewczyk. Sêdziszowianie zostali wcieleni do 2 pu³ku piechoty, który wraz z 3 pu³kiem tworzy³ II Brygadê Legionów.
Po latach legionowe losy sêdziszowian
tak wspomina³ jeden z nich, Tomasz Szebla:
z Sêdziszowa (...) wyjecha³a kompania strzelecka
do Krakowa. (...) Ch³opcy byli niewyszkoleni, ale
duchem byli bohaterami! W Krakowie byliœmy
zaledwie kilka dni i wyjechaliœmy w Karpaty.
Nasza kompania zosta³a przydzielona do 2 pu³ku piechoty, na czele którego sta³ pu³kownik Zieliñski, emeryt z wojska austriackiego, krakowianin, Polak z krwi i koœci. Na czele 3 pu³ku piechoty sta³ pu³kownik Józef Haller. 2 i 3 pu³k stanowi³
II Brygadê. (...) W miejscowoœci Marmaros-Sziget
(Wêgry) wy³adowaliœmy siê i pierwsz¹ walkê przyjêliœmy w miejscowoœci Bachorodczany z przewa¿aj¹cymi si³ami nieprzyjaciela (Rosjanami –
przyp. BC), zajmuj¹c to miasto.
(...) Maszeruj¹c ca³¹ noc, przybyliœmy pod
miejscowoœæ Mo³otków, gdzie o 6. rano zacz¹³ siê
straszny bój (bitwa rozegra³a siê 29. paŸdziernika 1914 r. – przyp. BC), (...) parê razy zrywaliœmy siê do szturmu na bagnety. Zwyciêstwo
przechodzi³o z r¹k do r¹k... Ale karabiny maszynowe rosyjskie siek³y i rzedzi³y nasze linie. Padali
ch³opcy jak k³osy pod sierpem... ponieœliœmy
straszn¹ klêskê!
W bitwie poleg³o 300 legionistów, zaœ 800
zosta³o rannych.
Z p³aczem odchodziliœmy z placu boju, nie z
bólu, ale – ¿eœmy przegrali z Mochami! – pisa³
po latach Tomasz Szebla.
PóŸniej przysz³y kolejne krwawe bitwy
z udzia³em II Brygady z sêdziszowianami
w sk³adzie: pod Rarañcz¹, Kostiuchnówk¹,
nad Stochodem. Swoj¹ dzielnoœci¹, nieustêpliwoœci¹, odwag¹ w boju Brygada zdoby³a

Delegacja Samorz¹du Gminnego

Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ oraz Zastêpca Burmistrza pani El¿bieta Œwiniuch, podejmowali na uroczystoœciach: Senatora RP
Zdzis³awa Pupê, Pos³a na Sejm RP Kazimierza Moskala z ma³¿onk¹, delegacjê samorz¹du powiatowego na czele z Przewodnicz¹cym Rady Powiatu Stanis³awem Wozowiczem, delegacjê Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Licznie przyby³y delegacje
i poczty sztandarowe ze szkó³ z tereny gminy, poczty sztandarowe jednostek OSP, nie
zabrak³o kombatantów ze Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, pocztu
NSZZ „Solidarnoœæ” Wytwórni Filtrów, oraz
harcerzy z ZHR. Uroczystoœæ uœwietni³a orkiestra WSK w Rzeszowie.

sobie miano „¯elaznej”, a wraz ze swym oddzia³em hartowali siê w bojach m³odzi mieszkañcy Ziemi Sêdziszowskiej.

Senator Zdzis³aw Pupa w towarzystwie partyjnych kolegów:
Jana Flisaka i Marka Flisa

W uroczystoœci licznie wziê³a udzia³ sêdziszowska m³odzie¿
Legionowa epopeja zakoñczy³a siê
w 1917 roku, gdy w³adze niemieckie i austriackie za¿¹da³y z³o¿enia przez Polaków
przysiêgi wiernoœci. Ale ówczesna sytuacja
polityczna i militarna coraz realniej sk³ania³a do myœli o niepodleg³oœci. Jedynie czêœæ
legionistów z³o¿y³a po¿¹dan¹ przysiêgê i walczy³a dalej u boku zaborców jako Polski Korpus Posi³kowy – zreszt¹ te¿ nied³ugo, bo do
pocz¹tku 1918 r. Wówczas to, na ¿¹dania
z³o¿enia broni, oddzia³ wszcz¹³ walkê
z Niemcami. Po pora¿ce, czêœæ ¿o³nierzy zosta³a internowana, a czêœæ, wraz z gen. Józefem Hallerem, przez Murmañsk przedosta³a siê do Francji, by zasiliæ szeregi tworz¹cej
siê „B³êkitnej Armii”. I tu spotkamy kilkudziesiêciu synów Ziemi Sêdziszowskiej, którzy po latach tu³aczki, w b³êkitnych mundurach wrócili do wolnej ju¿ Ojczyzny.
Tymczasem, 11. listopada 1918 r. Niemcy z³o¿yli broñ na froncie zachodnim,
a w Warszawie w³adzê zacz¹³ przejmowaæ
Józef Pi³sudski, rozpoczynaj¹c ostatni etap
d³ugiego i skomplikowanego procesu odbudowy niepodleg³ego pañstwa polskiego.
***
W 89. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci sêdziszowianie zgromadzili siê w koœciele
parafialnym p.w. Narodzenia NMP na Mszy
œw. koncelebrowanej pod przewodnictwem
ks. Marka Kêdziora. Po nabo¿eñstwie delegacje tradycyjnie z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki
kwiatów pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym
ks. Jerzego Popie³uszkê oraz pod tablicami
poœwiêconymi poleg³ym w walkach za Ojczyznê w latach II wojny œwiatowej, wmurowanymi w œciany Ratusza. W imieniu mieszkañców, gospodarze naszej gminy: Burmistrz Kazimierz Kie³b, Przewodnicz¹cy

W swym wyst¹pieniu Burmistrz Kazimierz Kie³b wspomnia³ s³ynnego spartañskiego króla Leonidasa, który twierdzi³, ¿e naród, który zapomina o swoich bohaterach
– umiera. Tymczasem, a¿ dziw bierze, ¿e
œwiêtuj¹c od kilkunastu lat kolejne rocznice odzyskania niepodleg³oœci, nie zadbaliœmy o to, by nie zatar³a siê pamiêæ o naszych
bohaterach, Legionistach rodem z Sêdziszowa i okolic. Nie ma ¿adnej pami¹tki, pomnika czy tablicy, œwiadcz¹cej o ich bohaterstwie.
Jak podaje w swoim nieocenionym dziele „Sêdziszów M³p. i jego okolica” ks. Jan
Wo³ek-Wac³awski, z okolic naszego miasteczka do Legionów wst¹pili:
z Sêdziszowa: Józef Kurek, Józef M³ynarski
(syn kierownika szko³y), bracia Bronis³aw
i Aleksander Sapeta, Jan Rydzik, Tomasz Szebla, Aleksander Sadkowski, Andrzej Wojdon,
Józef Witalski, Wincenty Witalski; z Przedmieœcia Sêdziszowskiego: Marian Surman;
z Sielca: Emil Jakubiec i Eugeniusz Œwider;
z Borku Wielkiego: Jan Chmiel i Marian Sitko (Sitkowski); z Wolicy £ugowej: Franciszek Mach i Wojciech Wojdon; z Olchowej:
Józef Drozd i Stanis³aw Basara; z Klêczan:
Józef Marchlik i Adam Szymañski; z Bêdziemyœla: Pawe³ Malinowski, Jacek Watras, Micha³ Watras, Józef Róg; z Góry Ropczyckiej:
Józef Kolebok, Franciszek Klamut, Jan Mucha, Jan Kolbusz, Micha³ Sadowski, Kazimierz £aszewski; z Czarnej: Jerzy Stachnik
syn nadleœniczego; z Zagorzyc Józef Mucha
i Franciszek Kolbusz.
Z tej grupy polegli: Wincenty Witalski
i Józef M³ynarski z Sêdziszowa, Micha³ Watras z Bêdziemyœla. Jan Chmiel z Borku Wielkiego ciê¿ko ranny w g³owê zmar³ w kilka lat
póŸniej, zaœ Adam Szymañski z Klêczan poleg³ w 1920 roku.
Benedykt Czapka
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Wybory do Sejmu i Senatu, które mia³y miejsce w
dn. 21 paŸdziernika 2007 r.
przejd¹ do historii jako te,
w których kampania wyborcza wype³niona by³a telewizyjnymi debatami, decyduj¹cymi podobno o póŸniejszych wynikach, a frekwencja jedn¹ z najwy¿szych w wyborach od pocz¹tku demokracji w naszym
kraju, do tego stopnia, ¿e w niektórych lokalach w du¿ych miastach zabrak³o kart do g³osowania.
W skali ca³ego kraju frekwencja wynios³a 54% (w 2005 r. – 41%), w naszej gminie 55%. Najwiêksz¹ zanotowano w obwodzie Nr 20 w Rudzie (Dom Pomocy Spo³ecznej) i wynios³a tam 74%,
dosyæ licznie do wyborów poszli mieszkañcy miasta, gdzie frekwencja œrednia z czterech lokali
wyborczych wynios³a 61%. Najni¿sz¹ frekwencjê, nie licz¹c obwodu w szpitalu, zanotowano
w tradycyjnie Wolicy £ugowej – 46% oraz w Klêczanach i Czarnej Sêdz. – po 47%.
W skali ca³ej gminy najwiêcej g³osów uzyska³y komitety wyborcze:
1. Prawo i Sprawiedliwoœæ – 6.060,
2. Platforma Obywatelska – 1.555,
3. PSL – 1.096,
4. LiD – 452.
Komitety te podzieli³y siê równie¿ w naszym okrêgu mandatami poselskimi uzyskuj¹c:
PiS - 8 mandatów, PO – 4, PSL – 2 oraz LiD – 1.
Indywidualnie Pos³ami zostali wybrani ni¿ej wymienieni kandydaci, którzy w okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskim uzyskali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów :
1. Stanis³aw O¿óg (PiS) – 38.687,
2. Krystyna Skowroñska (PO) – 33.557,
3. Gra¿yna Gêsicka (PiS) – 28.982,
4. Zbigniew Rynasiewicz (PO) – 28.690,
5. Kazimierz Moskal (PiS) – 21.612,
6. Jan Bury (PSL) – 21.426,
7. Zbigniew Chmielowiec (PiS) – 17.243,
8. Andrzej Szlachta (PiS) – 16.319,
9. Tomasz Kamiñski (LiD)– 15.200,
10. Krzysztof Popio³ek (PiS) – 13.467,
11. Kazimierz Go³ojuch (PiS) – 12.781,
12. Jan Tomaka (PO) – 11.713,
13. Renata Butryn (PO) – 10.940,
14. Antoni B³¹dek (PiS) – 10.642,
15. Leszek Deptu³a (PSL) – 6.688.
Podobnie wygl¹daj¹ wyniki w wyborach do Senatu. Zdecydowanie najwiêcej g³osów w naszej gminie otrzymali kandydaci zg³oszeni przez PiS:
1. Zdzis³aw Pupa – 5.266,
2. Kazimierz Jaworski– 3.696,
3. W³adys³aw Ortyl – 3.438,
oni równie¿ zwyciê¿yli w skali ca³ego okrêgu i otrzymali mandat Senatora, uzyskuj¹c odpowiednio:
1. Kazimierz Jaworski– 188.375,
2. W³adys³aw Ortyl – 187.210,
3. Zdzis³aw Pupa – 145.405.
Spoœród kandydatów do Sejmu najwiêcej g³osów od mieszkañców naszej gminy
otrzymali kandydaci z PiS-u:
1. Bogus³aw Kmieæ – 2.109,
2. Kazimierz Moskal – 1.849,
3. Gra¿yna Gêsicka– 471.
W wyborach do Sejmu kandydaci mieszkaj¹cy na terenie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego uzyskali od wyborców z gminy Sêdziszów M³p. nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów,
(w nawiasie podano iloœæ g³osów zdobytych w ca³ym okrêgu):
1. Bogus³aw Kmieæ (PiS) – 2.109, (3.025),
2. Kazimierz Moskal (PiS) – 1.849, (21.612),
3. Ryszard Kapa³a (PO) – 348, (4.034),
4. W³adys³aw Szczêch (PSL) – 338, (548),
5. Jacek Wszo³ek (PO) – 327, (956),
6. Wies³aw Rygiel (PSL) – 325, (4.389),
7. Zdzis³aw Goœ (LiD) – 250, (1.006),
8. Marian Kozek (LPR) – 29, (101).
Szczegó³owe wyniki wyborów z terenu miasta i gminy Sêdziszów M³p. przedstawiaj¹
tabele. Je¿eli nie wydarzy siê nic nadzwyczajnego nastêpne wybory do Parlamentu RP
za 4 lata.
Sekretarz Gminy Jan Maroñ
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Jest! Pan in¿. Zdzis³aw Pupa 21 paŸdziernika zosta³ wybrany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym Ziemia Sêdziszowsko- Ropczycka „ma” pierwszego senatora. W 100- osobowym Senacie Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, z okrêgu
wyborczego nr 22 zasiedli trzej senatorzy z
Prawa i Sprawiedliwoœci: W³adys³aw Ortyl,
Kazimierz Jaworski i Zdzis³aw Pupa.

Tytu³ wywiadu z Panem in¿. Zdzis³awem
Pup¹, który ukaza³ siê w 1997r. w Biuletynie
Sêdziszowskim: „D³ugodystansowiec”, okaza³ siê proroczy. Wtedy Pose³ na Sejm RP III
Kadencji, nastêpnie dwukrotnie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wieloletni dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ” Rolników Indywidualnych, reprezentuje nasz¹
spo³ecznoœæ na kolejnym zaszczytnym stanowisku.
Jan Flisak: W imieniu Redakcji Biuletynu Sêdziszowskiego i Czytelników gratulujemy wyboru do „Izby refleksji”, jak Senat
RP nazwa³ Pan Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Lech Kaczyñski. Jak Pan czuje siê w nowej roli?
Senator Zdzis³aw Pupa: Dziêkujê za te
¿yczenia. Ja ze swej strony sk³adam serdeczne podziêkowanie wszystkim moim Wyborcom za obdarzenie mnie swoim zaufaniem.
Obiecujê, ¿e bêdê godnie ich reprezentowa³ w Senacie Rzeczypospolitej i bêdê dba³
o nasz wspólny dom: Polskê.
Wracaj¹c do pytania, to jest ono dla
mnie bardzo trudne. Przede wszystkim odczuwam ogromn¹ odpowiedzialnoœæ i obowi¹zek wobec suwerena, jakim jest naród
polski. PiS, wol¹ wyborców, uzyska³ 39 miejsc
w Senacie i 166 miejsc w Sejmie. Stanowi
siln¹ opozycjê wobec rz¹dz¹cej koalicji libera³ów i popieraj¹cych ich postpeerelowskich: PSL i SLD (LiD). Dlatego jasnym jest,
i¿ znaleŸliœmy siê w opozycji. Obiecujê solidnie przygl¹daæ siê nowej ekipie rz¹dz¹cej i natychmiast reagowaæ na wszelkie zagro¿enia dla interesów Polski i Polaków.
Senat, jako ca³oœæ, dysponuje inicjatyw¹
ustawodawcz¹, natomiast w Sejmie projekty nowych ustaw mo¿e proponowaæ ju¿ grupa pos³ów – my z Prawa i Sprawiedliwoœci
mamy mo¿liwoœci sk³adania propozycji dobrych projektów uregulowañ prawnych,
mo¿emy sk³adaæ interpelacje i zapytania
senatorskie (poselskie – pos³owie na Sejm)...
Tak wiêc mo¿emy skutecznie kontrolowaæ
rz¹dz¹cych. Namawiam Czytelników do
uwa¿nej obserwacji sceny politycznej i oddzielania pustej retoryki propagandy ugrupowañ zwyciêskich od ich rzeczywistych czynów. W tekœcie œlubowania senatorskiego
zawar³em swoj¹ misjê wobec Polski, a ¿e
wezwa³em imienia Pana Boga, to mam nadziejê, i¿ dobrze j¹ wykonam.
JF: Siedzi Pan obok senatora Kazimierza Jaworskiego. Z³o¿yliœcie identyczne
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w treœci œlubowanie…
S ZP: Znamy siê od kilkunastu lat, w ostatnich podjêliœmy wiele wspólnych dzia³añ
w sejmiku wojewódzkim, cechuje nas podobne podejœcie do spraw narodowo- polskich.
JF: Gdzie bêd¹ biura senatorskie?
S ZP: Podstawowe bêdzie w Sêdziszowie
M³p., w Domu Stra¿aka, wejœcie od ulicy
Polnej, natomiast w Rzeszowie i w Ropczycach (ewentualnie w Dêbicy) planujê wspólne biura senatorsko- poselskie, odpowiednio z pos³em Kazimierzem Go³ojuchem
i pos³em Kazimierzem Moskalem. Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkich do korzystania
z us³ug biura w Sêdziszowie: w dni robocze,
w godzinach od 9.00 do 15.00.
JF: W jakich komisjach Senatu bêdzie
pan pracowa³?
S ZP: Bêdê w dwóch: Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Spraw
Unii Europejskiej. W którejœ z nich prawdopodobnie bêdê wiceprzewodnicz¹cym.
JF: Jakimi sprawami bêdzie siê Pan Senator zajmowa³?
S ZP: W Senacie, szczególn¹ uwagê bêdê
zwraca³ na polepszenie sytuacji rodzin oraz
likwidacjê patologii spo³ecznych, jakie ci¹gle pojawiaj¹ siê w polskim ¿yciu publicznym. Tak wiêc bêdê kontynuowa³ priorytety PiS- u z ostatniej kadencji, natomiast
w komisjach zajmê siê sprawami szczegó³owymi. W Komisji Rolnictwa i Unii Europejskiej muszê przypilnowaæ bardziej sprawiedliwego traktowania polskich rolników: np.
kwoty mleczne, wynegocjowane przez SLDPSL w latach 2001-2004 s¹ dalece niewystarczaj¹ce. Mamy œwiatow¹ koniunkturê na
mleko i jego przetwory, znacznie wiêksze
mo¿liwoœci produkcji, a polski rolnik jest
karany za przekroczenie tych¿e kwot. Sytuacja jest paradoksalna: mleczarniom brakuje mleka, konsumentom wyrobów, rolnicy mogliby wiêcej produkowaæ (bez obawy
spadku cen), a nie mog¹, bo tak zdecydowali urzêdnicy w Brukseli i zgodzili siê na to,
po¿al siê Bo¿e: ludowcy z PSL-u. Kwoty
mleczne powinny zostaæ zwiêkszone. Podobna sytuacja rysuje siê na rynkach zbo¿owych.
Dobrym przyk³adem na to, ¿e mo¿na te sprawy pomyœlnie rozwi¹zaæ jest rynek cukru.
W okresie rz¹dów AWS-u pracowaliœmy
w Sejmie nad ustaw¹ cukrownicz¹. Nie
wszystkie cele osi¹gnêliœmy, ale rynek w tym
segmencie jest w miarê stabilny. By³oby le-

piej, gdyby politycy niektórych opcji przestali myœleæ ¿yczeniowo, a zaczêli twardo
patrzeæ na rzeczywistoœæ: w Europie rynek
¿ywnoœci jest œciœle regulowany, a op³acalnoœæ produkcji rolnej gwarantuj¹ dop³aty.
Wszelkie pomys³y traktowania tego segmentu na zasadach liberalnych s¹ skazane,
w d³u¿szym okresie czasu, na niepowodzenie. W ramach Unii Europejskiej daje siê te
sprawy rozwi¹zaæ, lecz konieczne jest traktowanie wszystkich rolników jednakowo,
niezale¿nie od tego czy jest to Francuz, czy
Polak. Ci parlamentarzyœci, którzy przeszkadzali nam w AWS-ie za³atwiæ te sprawy
w latach 1997-2001, s¹ obecnie w PO.
JF: Dla naszego regionu istotna jest infrastruktura komunikacyjna. Nasuwa siê pytanie czy bêd¹: autostrada A4, droga S19
i obwodnica w Ropczycach?
S ZP: Rz¹d Prawa i Sprawiedliwoœci wykona³ ogromn¹ pracê równie¿ i w tych dziedzinach: wytyczona jest autostrada, przygotowane plany S19, podpisane pozwolenie
na budowê obwodnicy Ropczyc. Na wszystkie te dzia³ania przygotowane s¹ pieni¹dze
czy to z bud¿etu, czy z funduszy unijnych.
Obawiam siê, ¿eby ten dorobek nie zosta³
zmarnowany. Ju¿ s³ychaæ zapowiedzi, p³yn¹ce z Platformy Obywatelskiej, o od³o¿eniu
budowy drogi S19. Na rynku materia³ów budowlanych, do 2005, zbudowano system nieformalnych karteli, dyktuj¹cych ceny odbiorcom. PiS rozpocz¹³ walkê z t¹ sytuacj¹widocznie koalicja PO-PSL woli zrezygnowaæ z budowy kilku dróg, aby zaspokoiæ roszczenia wielkiego biznesu. GroŸba ta ewidentnie ujawni³a siê w Warszawie, oby nie
dotyczy³a Podkarpacia. Za budowê infrastruktury komunikacyjnej odpowiedzialne
jest pañstwo, a my, pos³owie i senatorowie
z PiS-u, bêdziemy zabiegaæ o zrealizowanie
gotowych planów dróg, sieci telekomunikacyjnej na tzw. œcianie wschodniej.
JF: 21. paŸdziernika by³a dobra frekwencja wyborcza, do urn posz³o nowe pokolenie m³odzie¿y. Jak zag³osowa³o, wiemy. Co z
dalszym kierunkiem polityki oœwiatowej?
S ZP: W ci¹gu ostatnich dwóch lat
w oœwiacie zasz³y, moim zdaniem, doœæ powa¿ne zmiany. Generalna ocena tych zmian
jest pozytywna: poprawi³o siê bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w szko³ach, wiêksz¹
uwagê po³o¿ono na wychowanie oraz kszta³towanie postaw patriotycznych i propañstwowych. Owe mundurki (tak zaciekle atakowane przez œrodowiska liberalne i lewicowe), sta³y siê widocznym znakiem tych
zmian: uczniowie przestaj¹ siê wstydziæ pokazaæ, do jakiej szko³y uczêszczaj¹, pojawia
siê pozytywna rywalizacja miêdzy nimi, co
mo¿e sprzyjaæ podniesieniu presti¿u nauki i
systematycznej, solidnej pracy. Przy okazji
chcia³bym odnieœæ siê do owego zagro¿enia emigracj¹, „ucieczk¹” z kraju. Trudno
mieæ pretensje do m³odych, ¿e chc¹ ¿yæ
w lepszych warunkach. Jest to prawo ka¿dego cz³owieka, ale do masowej emigracji doprowadzi³y nie rz¹dy PiS-u, lecz polityka
wszystkich ekip do 2005 (poza pó³roczn¹
przerw¹ rz¹dów Jana Olszewskiego). Piêtrzenie administracyjnych trudnoœci przed
przedsiêbiorcami, korupcja, prywatyzacja
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przez upad³oœæ przedsiêbiorstw, „flagowy”
program Kongresu Liberalno- Demokratycznego, czyli tzw. „powszechne uw³aszczenie”, afery SLD i utrata inwestycji w Polsce
za czasów rz¹dów SLD-PSL (np. w bran¿y
motoryzacyjnej koncerny budowa³y fabryki na S³owacji), powodowa³y likwidacjê
miejsc pracy i masowe bezrobocie w Polsce. Z drugiej strony przyst¹pienie do UE
i likwidacja administracyjnych barier pozwoli³y jechaæ za chlebem do pañstw zachodnich. W ci¹gu ostatnich dwóch lat
w Polsce powsta³o 1200000 miejsc pracy, zaczêliœmy sami zagospodarowywaæ m³odzie¿
z wy¿u demograficznego, co wa¿ne, przestali wyje¿d¿aæ najlepsi specjaliœci z bran¿y
informatycznej. Kontynuacja naszej polityki pozwoli³aby, w przeci¹gu kilku lat doprowadziæ do tego, ¿e emigracja z pocz¹tku
wieku mia³aby do czego wracaæ.
Zarobki nauczycieli i kadry profesorskiej zaczê³y realnie rosn¹æ, nauczyciel zyska³ ochronê jako urzêdnik pañstwowy, odbiurokratyzowano wiele sfer dzia³alnoœci
oœwiatowej, zlikwidowano patologie
w MEN…. Oby te dzia³ania by³y nadal kontynuowane.
JF: Ludzie ¿yj¹ w lokalnych spo³ecznoœciach. Co, poza drogami, uwa¿a Pan za
najwa¿niejsze dla naszego regionu?
S ZP: Jak ju¿ wspomnia³em, rozpoczê³a
siê koniunktura na p³ody rolne. Podkarpacie musi to wykorzystaæ. Sprawna sieæ skupu zbó¿, owoców miêkkich, owoców i wa-

rzyw, rozwój produkcji mleka, produkcja regionalna i ekologiczna s¹ szans¹ dla naszej
wsi. Dobrym rozwi¹zaniem w tych bran¿ach
s¹ tzw. klastry: skrócenie kadencji Sejmu nie
pozwoli³o na uchwalenie odpowiedniej
ustawy, teraz musimy my siê tym zaj¹æ. Trzeba dbaæ, aby produkcja roœlin na biopaliwa
by³a harmonijnie rozwijana w regionie.
Bardzo istotna jest ochrona przeciwpowodziowa: gotowy jest program ochrony
przeciwpowodziowej górnej Wis³y, ruszy³a
budowa zapory wodnej na Wis³oku, równie¿ koñczone s¹ prace nad planem ochrony przeciwpowodziowej Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego. Nic, tylko te zamierzenia zrealizowaæ.
JF: Jak zamierza Pan osi¹gn¹æ te cele
w warunkach dzia³ania w opozycji?
S ZP: Przez lata dzia³alnoœci publicznej
zdoby³em odpowiednie doœwiadczenie
i kontakty osobiste. Wiem, ¿e czasem skuteczne s¹ dzia³ania nieszablonowe. Tak krytykowany przez PiS Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego prof. Jerzy Stêpieñ kiedyœ pomóg³ w powstaniu powiatu ropczycko- sêdziszowskiego. Wa¿ne jest solidarne dzia³anie lokalnej spo³ecznoœci w swoim interesie.
W rozstrzygaj¹cym roku zorganizowane zosta³y, w Miejsko- Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p., uroczyste wystêpy Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”, pokazaliœmy
pozosta³e nasze zespo³y, na widowni zasiedli
ówczeœni decydenci, z Marianem Krzaklewskim na czele, a wszystko to pod wielkim

Panie Poœle, gratulujê ponownego wyboru do parlamentu, znakomitego wyniku
i bardzo proszê o dokonanie samooceny –
jak Pan s¹dzi, co spowodowa³o, ¿e przyci¹gn¹³ Pan do siebie tak wielu wyborców?

Dziêkujê za gratulacje i muszê powiedzieæ, ¿e wynik, jaki osi¹gn¹³em przerós³
moje najœmielsze oczekiwania. Ja ka¿dy wynik, jaki by nie by³, przyjmujê z pokor¹. A
dlaczego taki wysoki? Wydaje mi siê, ¿e na
swojej drodze spotykam wielu dobrych ludzi, którzy s¹ dla mnie ¿yczliwi – i z wzajemnoœci¹. Moje relacje z w³adzami samorz¹dowymi na terenie ca³ego powiatu s¹ dobre, pocz¹wszy do w³adz powiatowych przez
gminy w tym i gminê Sêdziszów z Panem
Burmistrzem i Pani¹ Burmistrz, panem Sekretarzem, Panem Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej. S¹dzê, ¿e ludzie to widz¹ i oceniaj¹. Ten bardzo dobry wynik to dla mnie
wyzwanie, ¿eby jeszcze solidniej, uczciwie
pracowaæ, by sp³aciæ pewien d³ug. Traktujê
to w ten sposób: ktoœ mi zaufa³, a teraz czeka mnie praca, ¿eby spe³niæ oczekiwania
ludzi. Jest to taki s³odki ciê¿ar, bo ten wybór
raduje, ale i zmusza do zwiêkszonego wysi³ku. Postaram siê godnie pe³niæ funkcjê po-

s³a. Ten okres dwóch lat da³ mi pewne doœwiadczenie i chocia¿ teraz bêdê siê znajdowa³ w innych realiach, bo jako przedstawiciel opozycji, to mogê zapewniæ, ¿e bêdê
robi³ wszystko, ¿eby wyborcy nie wstydzili
siê mojej postawy.
No w³aœnie, g³osy tak siê roz³o¿y³y, ¿e
bêdziecie Pan i pañskie ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwoœæ w opozycji, jak wiêc
odnajdzie siê Pan w tych nowych realiach,
zw³aszcza w kontekœcie realizacji pewnych
zamierzeñ, które z pewnoœci¹ bêdzie Pan
chcia³ osi¹gn¹æ?
Ja widzê to w ten sposób, ¿e s¹ pewne
sprawy, istotne z punktu widzenia funkcjonowania spo³eczeñstwa, na które spojrzenia obecnej koalicji i poprzedniej s¹ podobne. Pos³owie s¹ po to, ¿eby stanowiæ dobre
prawo, które bêdzie wychodziæ naprzeciw
oczekiwaniom tego spo³eczeñstwa i rozwi¹zywaæ jego problemy. To s¹ sprawy s³u¿by
zdrowia, emerytów, rencistów, rolników, na-

has³em: „Wspólnie budujemy Powiat Ropczycko- Sêdziszowski”. Odpowiednia oprawa medialna, has³o siê opatrzy³o i ju¿ nie
budzi³o takich oporów w Warszawie.. .
Licz¹ siê konkrety: milion z³otych, za³atwionych przeze mnie, jako pos³a na Sejm
RP, na Szpital Powiatowy w Sêdziszowie M³p.
to wiêcej, ni¿ wielkie obietnice, a zero z³otych, pozyskanych przez tak pompatycznie
niegdyœ witanego w Sêdziszowie M³p. ministra zdrowia z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
JF: Jak wiadomoœæ o Pana wyborze odebra³a rodzina?
S ZP: Ju¿ to „przerabialiœmy” od 1997
roku, wiedz¹, ¿e tata wiêcej czasu poœwiêci
sprawom publicznym. ¯ona Krystyna bêdzie
bardziej obci¹¿ona sprawami rodzinnymi,
ale wiem, ¿e sobie ze wszystkim znakomicie
poradzi.
JF: Wierzê, ¿e to nie nasza ostania rozmowa, a na teraz serdecznie dziêkujê za
udzielenie wywiadu.
S ZP: Ja równie¿. Korzystaj¹c z okazji,
chcia³bym zachêciæ Czytelników Biuletynu
Sêdziszowskiego do aktywnoœci spo³ecznej.
Budujmy nasz dom: wioskê, miasteczko, gminê, powiat, województwo, Polskê wspólnie.
Rozliczajmy rz¹dz¹cych, proponujmy dobre rozwi¹zania, bo nikt poza Polakami nie
zatroszczy siê o nasz¹ Ojczyznê.
Rozmawia³: Jan Flisak

uczycieli, samorz¹dów itd. Moje ugrupowanie ma ju¿ na tyle doœwiadczenia, by w tych
sprawach dzia³aæ konstruktywnie. Bo przecie¿ ka¿dy z nas jest powo³any nie po to, by
broniæ interesu jakiejœ jednej grupy czy nawet partii, ale po to, by szukaæ najlepszych
rozwi¹zañ dla ludzi. Z naszej strony bêd¹
wychodziæ propozycje, zmierzaj¹ce do
tego, by kontynuowaæ to co rozpoczêliœmy,
ale mam nadziejê, ¿e uda nam siê wspieraæ
te¿ pewne dzia³ania koalicji. Natomiast na
szczeblu lokalnym bardzo liczê, ¿e samorz¹dy bêd¹ aktywnie zabiegaæ o œrodki bud¿etowe na rozmaite cele i bêdê te dzia³ania
wspiera³. Bêdê wspomaga³ nasze samorz¹dy w sejmiku wojewódzkim. Moje relacje z
w³adzami sejmiku s¹ dobre, a tam te¿ s¹ du¿e
œrodki do wykorzystania. Moim celem nie
jest uprawianie partyjnictwa, ale szukanie
œrodków do realizacji ró¿nych zadañ na tym
terenie, bo to ludzie st¹d mnie wybrali i ja o
tym pamiêtam. To mnie zobowi¹zuje do
lepszego dzia³ania. Ale podkreœlam, ¿e istotna tu jest inicjatywa samorz¹dów: je¿eli uwa¿aj¹, ¿e moja pomoc mo¿e byæ przydatna,
to ja zawsze deklarowa³em chêæ wspó³pracy. Jak dot¹d udawa³o siê wspólnie z samorz¹dami, tak¿e sêdziszowskim, pewne rzeczy przeforsowaæ, myœlê, ¿e teraz przyszed³
czas na wiêksze kwoty i wiêksze przedsiêwziêcia.
Oprócz Pana, z naszego powiatu w parlamencie znalaz³ siê równie¿ Senator Zdzis³aw Pupa – powinno byæ chyba ³atwiej za(ci¹g dalszy na str. 8)
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wykonaniu korpusu drogi i nawierzchni
na odcinku 47 mb, (w tym d³ugoœæ mostu)
³¹cznie z barierami ochronnymi.

· Planowane zakoñczenie wszystkich
prac w terenie zwi¹zanych z kanalizacj¹ sanitarn¹ to 30. listopada 2007 r. Pod³¹czone
zostan¹ tylko te gospodarstwa domowe, które podpisa³y umowê w ramach inwestycji
gminnej pod nazw¹ „Ochrona zbiornika
GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sêdziszów M³p.”
i dokonaj¹ nale¿nej wp³aty na rzecz wykonania przy³¹cza kanalizacji sanitarnej.
Poni¿ej prezentujemy postêp prac w so³ectwach, w których obecnie buduje siê kanalizacjê sanitarn¹:
- So³ectwo Góra Ropczycka: wykonano
140 przy³¹czy, pozosta³o do wykonania 30;
- So³ectwo Wolica Piaskowa: wykonano
206 przy³¹czy, pozosta³o do wykonania 70;
- So³ectwo Wolica £ugowa: wykonano
105 przy³¹czy, pozosta³o do wykonania 34.

Budowa kanalizacji w Górze Ropczyckiej

(ci¹g dalszy ze str. 7)
biegaæ o pewne sprawy?
Zdecydowanie uwa¿am, ¿e bêdê mia³
sprzymierzeñca w osobie Zdzis³awa Pupy.
W kwestiach priorytetowych dla tego regionu z pewnoœci¹ bêdziemy dzia³aæ wspólnie.
Tak by³ dot¹d, gdy pan Pupa by³ radnym
Sejmiku Wojewódzkiego. Nie bez znaczenia
jest to, ¿e w jego miejsce do sejmiku wszed³
mecenas Gudyka, te¿ z naszego powiatu,
wiêc nic nie straciliœmy, a kolejn¹ osobê,
mog¹c¹ wesprzeæ rozwój tych stron zyskaliœmy. Myœlê, ¿e lobbing przedstawicieli naszego powiatu bêdzie mocny. Wspólne dzia³anie samorz¹dów gminnych, samorz¹du
powiatowego, radnego Sejmiku, pos³a – czyli
moje i senatora, spowoduje, ¿e wiele inwestycji ruszy do przodu, pocz¹wszy od spraw
infrastrukturalnych, poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe, gospodarkê odpadami i szereg innych dzia³añ. Ka¿dy z nas
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· Obecnie trwaj¹ prace projektowe w
celu wykonania kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowoœciach na terenie gminy
Sêdziszów M³p., a s¹ to Borek Wielki, Kawêczyn i Krzywa. Wszystkie te miejscowoœci
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej
zostan¹ pod³¹czone do istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. Planowa· Budowa odcinka kolektora deszczony termin ukoñczenia prac projektowych
wego w ul. Lipowej na osiedlu 500-lecia (etap
na wy¿ej wymienione miejscowoœci to koI) na odcinku 220 mb. Wykonawc¹ jest Firniec czerwca 2008r.
ma Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze,
· Dla miejscowoœci Szkodna trwaj¹
Gazowe, 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec
prace zwi¹zane z projektem sieci wodoci¹100a. Wartoœæ zadania to ok. 65 000,00 z³.
gowej wraz z przy³¹czami. Zakoñczenie prac
planuje siê na po³owê 2008 roku.
Tekst i fot. GW
· Budowa mostu przez potok Budzisz
w miejscowoœci Zagorzyce w
ci¹gu drogi gminnej wraz z
przebudow¹ dojazdów.
Wartoœæ
zadania
to
347 424,95 z³. Wykonawc¹
jest Firma Produkcyjno Handlowo – Us³ugowa „REMOST”, 39-200 Dêbica, ul.
Jasna 20. Zakres prac obejmuje budowê mostu pó³sta³ego posadowionego na
przyczó³kach ¿elbetowych i
filarach z podk³adem drewnianym. Roboty obejmuj¹
równie¿ budowê dojazdów
Budowa mostu w Zagorzycach
do mostu, polegaj¹c¹ na
powinien tu jak¹œ cz¹stkê w³o¿yæ.
Czy po tak znakomitym wyniku w wyborach pañska pozycja w partii wzmocni³a siê?
Rzeczywiœcie ten wynik dla wielu by³ zaskoczeniem, zw³aszcza w porównaniu z wynikami kandydatów pochodz¹cych z du¿ych
miast. A czy ten wynik mnie wzmocni³?
Ja nie patrzê na to, jaka jest moja pozycja w partii, bo zawsze wa¿niejszy jest g³os
ludzi.
Mnie osobiœcie nie cieszy tak poparcie w³adz
partyjnych, jak w³aœnie ten wynik. Ja jestem
wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwoœci w
naszym okrêgu, wiêc ten mój wynik by³ potwierdzeniem mojej pozycji w partii. Faktem jest bowiem, ¿e najlepszy wynik w okrêgu uzyska³ prezes, póŸniej by³a pani Gra¿yna Gêsicka, no i ja. To jest ogromny, pozytywny ciê¿ar, który zmusza mnie do solidnego dzia³ania.
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Kazimierz Czapka

Polityka prorodzinna
Z pierwszym krzykiem, a¿ do ciszy
Wci¹¿ nam w ¿yciu towarzyszy,
Mówi¹c prosto – od narodzin
Do ostatnich ¿ycia godzin.
Za poprzedniej koalicji
Rozros³a siê z definicji
I obecna by³a wszêdzie:
W rz¹dzie, w s¹dzie i w urzêdzie.
Czy za nowej te¿ tak bêdzie?
(Znaj¹c dane statystyczne
Dam to miêdzy ... retoryczne)
Bo – zmierzaj¹c do fina³u
... Wci¹¿ koszula bli¿sza cia³u!
25.10.2007.
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Pierwszy œnieg mamy ju¿ za sob¹, wiêc
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników pragniemy przedstawiæ
kolejnoœæ odœnie¿ania dróg i placów na terenie Miasta i Gminy Sêdziszów M³p.
Na terenie naszej gminy mamy czterech
zarz¹dców dróg tj.
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie – Rejon Dróg
Krajowych w Dêbicy – tel. 0 /prefiks/
14 670 23 27 opowiada ona za drogê 4-E40
2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – tel. 860 91 05 opowiada on za drogi wojewódzkie tj. na terenie miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska, na terenie gminy za drogê relacji Sêdziszów M³p. – Kolbuszowa
3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach – Wydzia³ Dróg Powiatowych – tel.
221 83 06 odpowiada za nastêpuj¹ce drogi powiatowe na terenie naszej gminy:
nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹browa
nr 550 Bedziemyœl – Klêczany – Bratkowice
nr 530 Sêdziszów – Zagorzyce – Wielopole
nr 348 Kamionka – Sêdziszów M³p.
nr 551 Czarna – Bratkowice – Mi³ocin
nr 547 Wolica Piaskowa – Kawêczyn –
Sêdziszów M³p.
nr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.

Od 13 wrzeœnia 2007 r. sêdziszowski
cmentarz parafialny zmieni³ w³aœciciela.
W tym dniu ks. proboszcz Stanis³aw Ryba i
Kazimierz Kie³b Burmistrz Sêdziszowa M³p.
podpisali akt notarialny, moc¹ którego sta³
siê on w³asnoœci¹ gminy i zyska³ status cmentarza komunalnego. Poza dzia³k¹ o powierzchni 3,14 ha, na której znajduje siê
cmentarz, kaplica, budynki gospodarcze,
gmina przejê³a nieodp³atnie tak¿e grunt
o ³¹cznej powierzchni 6,42 ha z przeznaczeniem pod rozbudowê cmentarza.
Proœba ks. proboszcza (skierowana na
polecenie Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie,
z akceptacj¹ Rady Parafialnej) o przejêcie
cmentarza spotka³a siê z przychylnoœci¹
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Jeszcze
jesieni¹ ub. roku radni wyrazili wolê przejêcia, a w maju 2007 r. zdecydowali o nabyciu
w drodze darowizny wymienionych wy¿ej
nieruchomoœci.

nr 549 Cierpisz – Krzywa – Olchowa
nr 345 Huta Przedborska – Kamionka
nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
nr 342 Ostrów – Borek Wielki – Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada równie¿ za ulice na terenie miasta Sêdziszów
M³p. tj.
ul. Weso³a, Wêglowskiego, 3-go Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³sudskiego, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa, Konopnickiej,
4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. –
Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji odpowiada za ulice lokalne miejskie na
terenie miasta zgodnie z przedstawionym
wykazem tel. 17 7453629, 17 7453633, Pan
Ludwik Stawarz, Pan Dariusz Urbanek lub
Pan Stanis³aw Charchut.
W drodze przetargu nieograniczonego

na przeprowadzenie „akcji zima” wy³oniony zosta³ wykonawca zadania: Us³ugi Transportowe „TRANS-BET”, Stanis³aw Tomaszewski 39-102 Lubzina 15, tel. 605826230
GW
Podczas odwiedzania grobów tych, którzy odeszli w nieznany œwiat, warto poszukaæ na sêdziszowskiej nekropolii tych najstarszych, pochodz¹cych z XIX w., a wiêc:
rodziny Walgerów, Zuli Sêdzielowskiej, Ksawerego Preka – w³aœciciela Sielca, Katarzyny z Trzecieskich Jab³onowskiej, powstañców styczniowych: W³adys³awa Jab³onowskiego, Aleksandra Smoleñskiego-Zag³oby,
Wincentego Lasockiego i Eugeniusza
Chmielowskiego.
El¿bieta Œwiniuch

Na tym najwiêkszym w gminie cmentarzu znajduje siê 4.706 grobów (w tym 998
ziemnych, pozosta³e to grobowce albo na
podmurówce), wszystkie zosta³y zinwentaryzowane – naniesione na planie i szczegó³owo opisane.
Cmentarzem zarz¹dzaæ
bêdzie PGKiM w Sêdziszowie
M³p. Fakt ten nie zwalnia nas
jednak z obowi¹zku dbania
o groby najbli¿szych. Przebywaj¹c na cmentarzu dostosujmy siê do obowi¹zuj¹cego regulaminu. Pamiêtajmy, ¿e jest
to miejsce szczególne, sk³aniaj¹ce do refleksji, tak¿e nad
w³asnym ¿yciem, miejsce
gdzie myœlimy o przesz³oœci
i zastanawiamy siê nad przyGmina przejê³a od parafii cmentarz w Sêdziszowie M³p.
sz³oœci¹.

Fot. B. Czapka
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Rada Miejska w Sêdziszowie M³p.
X sesjê w bie¿¹cej kadencji odby³a w dniu
30 paŸdziernika 2007 r., a zwo³ana ona zosta³a przede wszystkim celem dokonania wyboru ³awników s¹dowych na kadencje
2008-2011.
Posiedzenie rozpoczêto od uczczenia
minut¹ ciszy pamiêci zmar³ego w dniu
13 paŸdziernika br. radnego Pana Tadeusza
Zacha.
Po przyjêciu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady oraz Burmistrz z³o¿yli gratulacje z okazji wyboru na Senatora RP obecnemu na posiedzeniu Rady Panu Zdzis³awowi Pupie.
Tu¿ po odczytaniu przez Burmistrza
sprawozdania z realizacji uchwa³ z poprzedniej sesji, o g³os poprosi³ Dyrektor ZOZ-u
Zdzis³aw Goœ, informuj¹c radnych o œci¹gniêciu przez Urz¹d Skarbowy 112.000 z³
z konta ropczyckiego ZOZ-u za niezap³acone podatki od budynków s³u¿by zdrowia na
terenie Gminy Sêdziszów M³p., a o wyegzekwowanie tych œrodków wyst¹pi³ Burmistrz
Sêdziszowa M³p.
Pan Kazimierz Kie³b wyjaœni³, ¿e zaleg³oœci obejmuj¹ okres od 2001 r. a pismo o egzekucjê komornicz¹ zosta³o poprzedzone
upomnieniem w sierpniu br. i od tamtej pory
nikt z ZOZ-u w sprawie podatków siê nie
odezwa³. Gmina wielokrotnie umarza³a, rozk³ada³a na raty lub przesuwa³a termin p³atnoœci podatków dla s³u¿by zdrowia, ale zawsze odbywa³o siê to na wniosek ZOZ-u –
bo tak mówi¹ przepisy prawa – a takowego
w tym przypadku nie by³o, st¹d taka, a nie
inna decyzja.
Dyrektor Goœ zagrozi³, ¿e w konsekwencji bêdzie zmuszony wyst¹piæ do Starostwa
o zamkniêcie nierentownych przychodni w
Czarnej, Bêdziemyœlu i Zagorzycach.
W trakcie dyskusji pojawi³ siê równie¿
temat prowadzenia przez gminê podstawowej opieki zdrowotnej.
Radni po wys³uchaniu tej debaty przyst¹pili do realizacji porz¹dku obrad podejmuj¹c ³¹cznie 10 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego.
Stwierdzono wygaœniêcie mandatu radnego Pana Tadeusza Zacha wskutek œmierci.
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Radni zdecydowali o wyremontowaniu
w ca³oœci z bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p.
chodników przy ulicach powiatowych: 3-go
Maja i Partyzantów, na ten cel przeznaczono 100.000 z³.
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3. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Rada przeznaczy³a œrodki finansowe
w wysokoœci 11.511,16 z³ na pomoc dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego.
Œrodki gminne i Urzêdu Marsza³kowskiego
pozwol¹ na zabezpieczenie brzegu na rzece Budzisz przy ul. Borkowskiej w Sêdziszowie M³p. oraz w Zagorzycach ko³o p. Marcia i p. Zawiœlak.
4. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.
Zwiêkszono wydatki w wysokoœci 559.200
z³ z przeznaczeniem na:
a) budowê kanalizacji deszczowej w Sêdziszowie M³p. w ci¹gu ul. Potockich –
66.000 z³,
b) zabezpieczenie linii energetycznych
na osiedlu budownictwa mieszkaniowego,
na tzw. trójk¹cie – 50.200 z³,
c) zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w Czarnej – 3.000 z³,
d) roboty dodatkowe na budowie hali
gimnastycznej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – 440.000 z³, œrodki te zostan¹ przeznaczone na wykonanie parkingów i robót
ziemnych wokó³ obiektu, tak wiêc ³¹czny
koszt budowy hali wyniesie 4.823.238 z³.
Ponadto przeznaczono œrodki w wysokoœci 24.532 z³ na udzia³ gminy w zadaniu –
œcie¿ka przyrodnicza wraz z altanami w parku w Górze Ropczyckiej. Na ten cel pozyskano 11.000 z³ z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
5. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dn. 20 lutego 2007 r. w sprawie bud¿etu gminy na 2007 r.
Na zakup wyposa¿enia i pomocy naukowych dla Szko³y Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p. przeznaczono 5.220 z³, a œrodki te w formie darowizny
pozyska³y od sponsorów – SP Nr 3 (2.970 z³)
i PP Nr 2 (2.250 z³)
6. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XX/193/05 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dn. 10 lutego 2005 r. w sprawie
zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci oraz wyznaczenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.
Na inkasenta podatków w mieœcie wyznaczono Pani¹ Mariê Borys, pracownika
Urzêdu Miejskiego.
7. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci

przekraczaj¹ce kwoty ustalone w bud¿ecie
Gminy na 2007 r.
Przeznaczono 38.000 z³ na projekt budowlany przebudowy budynku przy ul. Rynek 2 (stary przystanek PKS) oraz projekt
oœwietlenia Ratusza i Rynku. Natomiast œrodki na dokumentacjê przebudowy ca³ego
Rynku ³¹cznie z parkingami i terenami zielonymi pochodziæ bêd¹ z programu LEADER+.
8. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Sêdziszów M³p.
aneksu do porozumienia z Gmin¹ Ropczyce w sprawie wspó³finansowania opracowania dokumentacji projektowej.
Doprecyzowano, ¿e na dokumentacjê
budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. S³onecznej i Weso³ej w Sêdziszowie M³p. oraz
ul. Kolonia w Ropczycach w poszczególnych latach zostanie przeznaczone: 2007 r.
– 5.795 z³, 2008 r. – 9.272 z³, 2009 r. – 8.113
z³. Dokumentacja ta ma byæ wykonana do
marca 2009 r.
9. Uchwa³a w sprawie zmiany w regulaminie czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Sêdziszów M³p.
Dokonano zmiany czêstotliwoœci wywozu nieczystoœci sta³ych w pojemnikach 110
litrowych, dla w³aœcicieli budynków jednorodzinnych:
a) w przypadku, gdy odpady nie s¹
zbierane w sposób selektywny:
- przy 1-2 osobowej rodzinie, minimum
raz na 1,5 miesi¹ca,
- przy 3-4 osobowej rodzinie, minimum
1 raz w miesi¹cu,
- przy rodzinie powy¿ej 4 osób, dwa pojemniki minimum raz w miesi¹cu lub jeden
pojemnik 2 razy w miesi¹cu.
b) w przypadku, gdy odpady s¹ zbierane w sposób selektywny (szk³o, makulatura,
tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe),
pozosta³e odpady odbierane maj¹ byæ:
- przy 1-2 osobowej rodzinie, minimum
raz na 2 miesi¹ce,
- przy 3-4 osobowej rodzinie, minimum
1 raz na 1,5 miesi¹ca,
- przy rodzinie powy¿ej 4 osób, minimum 2 razy na 1,5 miesi¹ca.
Ponadto w regulaminie dopuszczono
mo¿liwoœæ sk³adowania ¿u¿la i popio³u
w koszach na odpady komunalne.
10. Uchwa³a w sprawie wyboru ³awników do S¹du Okrêgowego w Rzeszowie
i do S¹du Rejonowego w Ropczycach na
kadencjê 2008-2011.
W g³osowaniu tajnym na ³awnika wybrano:
a) Antoniego Twardowskiego do S¹du
Okrêgowego w Rzeszowie celem orzekania
w sprawach cywilnych i karnych,
b) Henryka Kubackiego, Halinê Nowak i Tadeusza Lisa do S¹du Rejonowego
w Ropczycach do orzekania w sprawach
rodzinnych,
c) Zdzis³awê Wszo³ek, Barbarê Czaja i
Zytê Wiktor do S¹du Rejonowego w Ropczycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Sekretarz Gminy Jan Maroñ
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Inwestycje
· Ju¿ od 1 paŸdziernika br. 160 kamer
monitoruje wejœcia oraz korytarze w szeœciu
placówkach oœwiatowych i dwóch opiekuñczych administrowanych przez Powiat Rop-

czycko – Sêdziszowski.
Dziêki dofinansowaniu z PFRON w wysokoœci prawie 300 tyœ. z³otych oraz œrodkom w³asnym Starostwa Powiatowego
w Ropczycach zatrudnienie w ramach tego
zadania znajdzie 8 osób niepe³nosprawnych
– m.in. do obs³ugi sprzêtu audiowizualnego.
G³ównym za³o¿eniem projektu jest poprawa bezpieczeñstwa w placówkach oœwiatowych oraz pomoc osobom niepe³nosprawnym w znalezieniu pracy.
W przysz³ym roku planowane jest wdro¿enie tzw. II etapu procesu instalacji systemu monitoringu tym razem w ramach rz¹dowego programu wspierania samorz¹dów
w zapewnieniu bezpieczeñstwa w szko³ach
w latach 2007-2009. Niniejszy program obejmuje publiczne szko³y i zespo³y szkó³, w których uczy siê nie mniej ni¿ 200 uczniów,
a tak¿e bez wzglêdu na liczbê uczniów lub
wychowanków – szko³y przy zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

oraz bursy, m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze i specjalne oœrodki wychowawcze.
· Kontynuowane s¹ roboty budowlane polegaj¹ce na wykonaniu remontu i adaptacji czêœci pomieszczeñ piwnicznych
z przeznaczeniem na archiwum dla Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami. Obecnie prowadzone s¹ roboty wykoñczeniowe
tj. ok³adziny œcian p³ytkami oraz malowanie. Termin zakoñczenia wszystkich prac to:
31.10.2007 r.
· W Specjalnym Oœrodku SzkolnoWychowawczym w Ropczycach na sali gimnastycznej prowadzone s¹ prace dotycz¹ce
wykonania pod³ogi sportowej na ruszcie
drewnianym z wykoñczeniem w parkiecie.
Koszt zadania wg. umowy wyniós³ 76.655,85
z³ brutto. Przekazanie sali gimnastycznej do
u¿ytkowania odbêdzie siê w miesi¹cu listopadzie 2007 r.
Inf. w³asna

Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej
w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim
Blisko 9 mln z³otych
Starostwo Powiatowe
w Ropczycach przeznaczy w latach 2008 – 2010 na inwestycjê pn.:
„Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej w Powiecie RopczyckoSêdziszowskim”.
Œrodki na ten cel w 85 % pochodziæ bêd¹
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej
dla Polski, gdzie darczyñcami s¹ 3 kraje
EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Powiat Ropczycko-Sêdziszowski oprócz
wk³adu w³asnego w wysokoœci 15 % œrodków kwalifikowalnych ca³ego projektu zobowi¹za³ siê na pokrycie wszelkich ró¿nic
w kursie euro, a tak¿e wzrostu cen materia³ów budowlanych oraz robocizny.
Przedmiotowy projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji 11. budynków
u¿ytecznoœci publicznej w tym 10. obiektów
infrastruktury edukacyjnej oraz 1. obiektu
infrastruktury s³u¿by zdrowia.
Prace bêd¹ sk³ada³y siê z:
1. Termicznej izolacji œcian i stropów – nowe
elewacje budynków.
2. Wymiany okien i drzwi zewnêtrznych.
3. Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
Termicznej izolacji zostanie poddanych
³¹cznie ponad 14000 m2 œcian oraz ponad
7000 m2 stropów. Powierzchnia wymienionych okien to prawie 3000 m2, powierzchnia wymienionych drzwi: 100 m2. Ca³kowita
moc systemu grzewczego zmniejszy siê
o ponad 1100 KW, która bêdzie wynikiem
wymiany 1500 szt. zaworów i grzejników termostatycznych.
Zakres prac termomodernizacyjnych
jednoznacznie wskazuje, ¿e nie tylko zmniej-

szy siê zu¿ycie energii cieplnej, ale zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeñ do atmosfer y, co wp³ynie odpowiednio na:
zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawê jakoœci powietrza w miejscowoœci,
zaœ ca³a inwestycja podniesie standard
obiektów. Spe³niony bêdzie nie tylko efekt
ekonomiczny oraz ekologiczny, ale równie¿
estetyczny. Nie do przecenienia bêd¹ korzyœci spo³eczne rozpatrywane w sferze
ochrony zdrowia dla ogó³u mieszkañców,
które poprawi¹ siê w przypadku zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i na skutek
lepszej szczelnoœci stolarki okiennej i drzwiowej na korzyœæ osób przebywaj¹cych w tych
pomieszczeniach. Mniejsza liczba zachorowañ na choroby uk³adu oddechowego oraz
czystsze powietrze to w perspektywie czasu
mniejsze wydatki na s³u¿bê zdrowia.
W miesi¹cu wrzeœniu br. zosta³ og³oszony pierwszy przetarg nieograniczony na
wykonanie termomodernizacji budynków.
Przetarg ten zosta³ podzielony na 2 zadania: w pierwszym zadaniu termomodernizacji poddane zostan¹ budynki Zespo³u
Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach - budynek „A” i „D” oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki
w Ropczycach. W drugim zadaniu termomodernizacji poddane zostan¹ 3. budynki
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. przy ul.
Wyspiañskiego 2, ul. 3-go Maja 9 i ul. Szerokiej 3. Umowne zakoñczenie robót dla zadania nr 1 - 19 sierpnia 2008 roku, dla zadania nr 2 - 27 sierpnia 2008 r.
Obecnie komisja przetargowa sprawdza poprawnoœæ z³o¿onych ofert pod wzglêdem zgodnoœci ze Specyfikacj¹ Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ustaw¹ Prawo
Zamówieñ Publicznych.
Przewiduje siê, ¿e w miesi¹cach luty/ma-

rzec 2008 r. zostan¹ rozpoczête pierwsze
roboty budowlane na tych obiektach. Natomiast jeszcze w tym roku na prze³omie
listopada i grudnia ma zostaæ og³oszony
przetarg na wykonanie termomodernizacji
w 3. kolejnych budynkach tj. Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. P. Skargi w Sêdziszowie M³p., Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Ropczycach oraz Zespole Szkó³ AgroTechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach.
Inf. w³asna
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„Czujê siê odpowiedzialny za to
wielkie wspólne dziedzictwo,
któremu na imiê Polska.
To imiê nas wszystkich okreœla.
To imiê nas wszystkich zobowi¹zuje.
To imiê nas wszystkich kosztuje.”
/Jan Pawe³ II/
S³owa Jana Paw³a II by³y mottem niecodziennej uroczystoœci w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych, która nosi imiê
tego wielkiego Polaka.
S³oneczna niedziela 14. paŸdziernika
2007 r. na d³ugo pozostanie w pamiêci mieszkañców Zagorzyc, a szczególnie uczniów
szko³y podstawowej. W tym dniu, podczas
obchodów Œwiêta Patrona Szko³y, odby³o
siê uroczyste poœwiêcenie i przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Radê Rodziców.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w koœciele
parafialnym w Zagorzycach Górnych. We
Mszy œw., celebrowanej przez Jego Ekscelencjê ks. Biskupa Edwarda Bia³og³owskiego, uczestniczy³y poczty sztandarowe Rady
Rodziców Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych, Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych oraz Jednostki OSP z Zagorzyc
Górnych. Obecni byli uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, zaproszeni goœcie,
a tak¿e liczni mieszkañcy wsi.

ks. Bp Edward Bia³og³owski poœwiêci³ sztandar Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych.
wspania³ego cz³owieka. Poœwiêcony dziœ
szkolny sztandar, znak jednoœci, ma jednoczyæ wszystkich w trosce o wychowanie,
o edukacjê, o odpowiedzialnoœæ za siebie,
za wspólnotê rodzinn¹, parafialn¹, polsk¹.
Po Mszy œw. pochód uczestników z pocztami sztandarowymi na czele przemaszerowa³ do budynku Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych, gdzie odby³a siê dalsza
czêœæ uroczystoœci. Wziêli w niej udzia³ m.
in.: Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Bia³og³owski, ks. Dziekan Aleksander Œmietana, Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierz Moskal, Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza
Sêdziszowa M³p. El¿bieta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Bogus³aw Kmieæ, Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ, radni Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego i Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. oraz so³tysi z Zagorzyc
i Szkodnej, a tak¿e dyrektorzy szkó³ z terenu Gminy Sêdziszów M³p.

Honorowi goœcie uroczystoœci.
Podczas Mszy œw. ks. Biskup dokona³
uroczystego poœwiêcenia sztandaru. B³ogos³awi¹c sztandar, prosi³ Boga, „aby wszyscy,
których ten znak jednoczy, stali siê wspólnot¹ pokoju i sta³ej gotowoœci do niesienia
pomocy innym”. W homilii Jego Ekscelencja ks. Biskup powiedzia³, ¿e w dzisiejsz¹ niedzielê koœció³ w Polsce i nie tylko, dziêkuje
Bogu za szczególny znak Bo¿ej Opatrznoœci jakim by³ Jan Pawe³ II. Wiele uwagi poœwiêci³ nauczycielom i wychowawcom, dla
których praca wi¹¿e siê z powo³aniem
i z mi³oœci¹ do dzieci powierzonych ich trosce. Ks. Biskup podkreœli³, ¿e pierwszymi nauczycielami i wychowawcami dla dziecka s¹
rodzice. Tylko harmonijne oddzia³ywanie
domu, szko³y i koœcio³a mo¿e uformowaæ
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Uczniowie po raz pierwszy ze sztandarem.
Ceremonia³ przekazania sztandaru rozpocz¹³ siê odœpiewaniem hymnu pañstwowego. Nastêpnie przedstawicielka Rady
Rodziców odczyta³a Akt Fundacyjny, po
czym poczet sztandarowy rodziców przekaza³ sztandar dla szko³y na rêce pani dyrektor. Dyrektor szko³y El¿bieta Koziara przyjmuj¹c sztandar z³o¿y³a uroczyste œlubowanie. Do przejêcia sztandaru wyst¹pi³ poczet
sztandarowy uczniów. Po przekazaniu sztan-

daru poczet sztandarowy uczniów dokona³
uroczystej prezentacji. T¹ czêœæ ceremonia³u zakoñczy³o odœpiewanie hymnu szko³y.
Kolejnym wa¿nym momentem by³o uroczyste œlubowanie na sztandar. Wszyscy
uczniowie z powag¹ powtarzali s³owa œlubowania, rozumiej¹c podnios³y nastrój uroczystoœci. Po œlubowaniu przedstawicielka
Samorz¹du Uczniowskiego podziêkowa³a
rodzicom za ufundowanie sztandaru dla
szko³y.
Dyrektor szko³y El¿bieta Koziara powiedzia³a w swoim wyst¹pieniu, ¿e uroczystoœæ,
której uczestnikami i œwiadkami dziœ jesteœmy, jest wyj¹tkowa, zdarza siê tylko raz
w historii szko³y. Na tak¹ chwilê spo³ecznoœæ szkolna czeka³a od siedmiu lat, kiedy
to w 2000 roku szko³a otrzyma³a imiê Jana
Paw³a II. Ju¿ od wielu lat ten wielki Patron
jest postaci¹, wokó³ której koncentruje siê
praca wychowawcza szko³y. O nim mówi¹
s³owa hymnu szko³y, a od dziœ jego wizerunek widnieje na sztandarze ufundowanym
dla szko³y przez Radê Rodziców. Dyrektor
wyrazi³a przekonanie, ¿e ten zaszczytny symbol, jakim jest sztandar, w szczególny sposób zjednoczy szkoln¹ spo³ecznoœæ i pozwoli lepiej rozumieæ i kierowaæ siê wartoœciami, którym s³u¿y³ wielki Polak, Jan Pawe³ II.

Burmistrz Kazimierz Kie³b wpisuje siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Z kolei g³os zabra³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. pan Kazimierz Kie³b mówi¹c, ¿e od
zarania dziejów cz³owiek odczuwa³ potrzebê gromadzenia siê i szukania symbolu, który móg³by ³¹czyæ. Jak ka¿de pañstwo, jak
ka¿da spo³ecznoœæ, tak i my wypracowaliœmy symbole, które wszystkich nas ³¹cz¹. To
jest nasz hymn narodowy, nasze god³o
w postaci bia³ego or³a, nasza bia³o-czerwona flaga pañstwowa. Takim symbolem jest
sztandar, który od dnia dzisiejszego maj¹
uczniowie Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Zagorzycach Górnych. Ten sztandar
jest ju¿ dla uczniów œwiêtoœci¹. Bêdzie im
towarzyszy³ od pierwszego dnia w szkole, od
momentu œlubowania a¿ do ukoñczenia
szko³y, kiedy ich po¿egna. Bêdzie im te¿ towarzyszy³, gdy kiedyœ przyprowadz¹ tu swoje dzieci. Ten sztandar stanie siê czêœci¹ historii szko³y, parafii i miejscowoœci. Pan Burmistrz z³o¿y³ gratulacje i podarowa³ upominek w postaci piêknie wydanej literatury do
biblioteki szkolnej.
Gratulacje i upominek dla szko³y przekaza³ równie¿ Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Kazimierz Moskal. Podziêkowa³ za zaproszenie, za to, ¿e móg³ uczestniczyæ w tej wielkiej lekcji historii i ukocha-
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nia naszej Ojczyzny. Zwracaj¹c siê do
uczniów powiedzia³, ¿e powinni doceniæ to,
¿e maj¹ takiego wspania³ego Patrona i symbole szko³y, którymi s¹ sztandar i hymn szko³y. Powiedzia³, ¿e jest pod urokiem i wra¿eniem uroczystoœci i pochwali³ uczniów za
ich godn¹ postawê. Pogratulowa³ dobrej
wspó³pracy ca³ej szkolnej spo³ecznoœci.
W imieniu Rady Powiatu i swoim ¿yczenia i gratulacje z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu pan Stanis³aw Wozowicz, a nastêpnie odczyta³ list gratulacyjny przekazany
przez Starostê Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego pana Józefa Rojka.

W czwartkowe popo³udnie, 18. paŸdziernika, pracownicy oœwiaty z naszej gminy
wspólnie obchodzili Dzieñ Edukacji Narodowej. Najpierw spotkali siê na Mszy œwiêtej, a póŸniej w sêdziszowskim Domu Kultury, gdzie odby³a siê g³ówna czêœæ gminnego œwiêta edukacji.
Coroczne spotkanie nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obs³ugi z w³adzami samorz¹dowymi i zaproszonymi goœæmi jest okazj¹ do refleksji nad
kondycj¹ stanu nauczycielskiego oraz perspektywach i problemach wspó³czesnej edukacji. Nie inaczej by³o i tym razem.
Spotkanie rozpocz¹³, witaj¹c zebranych,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ. Nastêpnie g³os
zabra³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b.
W swoim wyst¹pieniu Burmistrz zacytowa³ s³owa powtarzane przez ks. prof. W³adys³awa Œwidra, patrona Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej.
- Pytany o receptê na ¿ycie, zwyk³ on mawiaæ:
„¯yj tak, aby œlady twoich stóp ciê przetrwa³y”.
Ka¿dy z nas zostawia po sobie jakiœ œlad: architekt
nowy budynek, in¿ynier nowy most, konstruktor
– nowszy model samolotu. Ale jest te¿ ktoœ, kto
pozostawia po swoim zawodowym ¿yciu w kimœ
innym cz¹stkê siebie. Tym kimœ jest nauczyciel i
wychowawca. (…) My, bêd¹c nauczycielami, zdajemy sobie sprawê, ¿e nie tylko uczymy, nie tylko
wprowadzamy m³odego cz³owieka w œwiat cudów
techniki, historii, ale równie¿ kszta³tujemy jego
charakter, jego osobowoœæ, musimy wiêc z siebie coœ
mu daæ.
Burmistrz, przedstawiaj¹c stan oœwiaty
w gminie, wskaza³ na dwie tegoroczne, bardzo znacz¹ce inwestycje: oddan¹ do u¿ytku
wyremontowan¹ szko³ê w Bêdziemyœlu oraz
zbli¿aj¹c¹ siê do koñca budowê nowej hali
sportowej przy gimnazjum. Wspomnia³ równie¿ o zorganizowanym przez gminê do¿ywianiu uczniów, którym objêto niemal
wszystkie szko³y na terenie naszej gminy.
Gratulacje od pos³a Kazimierza Moskala przekaza³a Pani Beata Prokop – kierownik biura poselskiego, osobiœcie za to stawi³

Wszyscy zabieraj¹cy g³os, nawi¹zuj¹c do
Œwiêta Edukacji Narodowej, sk³adali ¿yczenia nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szko³y.
W czêœci artystycznej, poœwiêconej ¿yciu
i nauce Jana Paw³a II wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej oraz goœcinnie chór i zespó³
muzyczny uczniów Gimnazjum w Zagorzycach Górnych.
Wystêp uczniów zakoñczy³o odœpiewanie przez wszystkie dzieci zgromadzone na
sali ukochanej pieœni Papie¿a „Barki”.
Pani dyrektor podziêkowa³a goœciom za
przybycie i przekazane upominki. Wyrazi³a

szczególn¹ wdziêcznoœæ wszystkim, którzy
zaanga¿owali siê w przygotowanie uroczystoœci.
Na zakoñczenie uroczystoœci goœcie wpisywali siê do ksiêgi pami¹tkowej i przybili
symboliczne pami¹tkowe „gwoŸdzie” do tablicy ustawionej na stoliku, przy którym
wartê pe³ni³ poczet sztandarowy uczniów
szko³y.
Obchody tego szczególnego Dnia Patrona dobieg³y koñca. Ale od tej chwili rozpocz¹³ siê nowy etap w ¿yciu i historii szko³y.

siê i z³o¿y³ ¿yczenia nauczycielom Alfred
Kopeæ – Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwiaty i Wychowania. Z kolei w przemówieniu pani Zyty Wiktor – Prezes Oddzia³u ZNP w Sêdziszowie nie zabrak³o gorzkich s³ów, skierowanych do rz¹dz¹cych, którzy dopuszczaj¹ siê niejasnych machinacji
przy nauczycielskich wynagrodzeniach (w
tym miejscu przemówienie przerwa³y g³oœnie oklaski, bêd¹ce wyrazem aprobaty dla
s³ów pani Prezes).

Alicja Przyby³owska – nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
Lidia Sroka – nauczyciel Gimnazjum w
Czarnej Sêdz.,
Renata Stawicka – pracownik Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli.
Po czêœci oficjalnej nauczyciele bawili
siê ogl¹daj¹c program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli sêdziszowskiego gimnazjum.
Obchodom Dnia Edukacji towarzyszy³o otwarcie wystawy malarskiej i fotograficznej, bêd¹cej pok³osiem pleneru „Od niedzieli do niedzieli. Ruda 2007”. Artyœci zaprezentowali swoje prace, dokumentuj¹ce
urodê ziemi sêdziszowskiej. Ka¿dy z nich ofiarowa³ po jednym dziele na rzecz, tworz¹cej
siê przy MGOK w Sêdziszowie M³p., galerii
malarstwa.
A na koniec by³y toasty, gromkie „Sto
lat” i zabawa przy muzyce.
Tekst i fot. Benedykt Czapka

El¿bieta Koziara

Nagrodzeni pracownicy oœwiaty: Anna Budziñska, Janusz
Barciñski, Halina Czapka, El¿bieta Jasiñska, Mariusz Kazior.
Gminne œwiêto edukacji jest tradycyjn¹
okazj¹ do wrêczenia nauczycielom i pracownikom oœwiaty nagród i wyró¿nieñ. W
tym roku Nagrodami Burmistrza Sêdziszowa M³p. zostali uhonorowani:
Anna Budziñska – dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli,
Janusz Barciñski – dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Wolicy Piaskowej,
Anna Dunajska – dyrektor Szko³y Podstawowej w Boreczku,
Mariusz Kazior – dyrektor Zespo³u Szkó³
w Górze Ropczyckiej,
Bo¿ena Michalska – dyrektor Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
Monika Szarek – dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
Wies³awa Zagrodnik – dyrektor Szko³y
Podstawowej w Szkodnej,
Halina Czapka – nauczyciel Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdz.,
El¿bieta Jasiñska – nauczyciel Szko³y Podstawowej w Kawêczynie,
Magdalena Lach – nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
El¿bieta Leniart – nauczyciel Zespo³u
Szkó³ w Wolicy Piaskowej,
Agnieszka Medygra³ – nauczyciel Szko³y
Podstawowej w Klêczanach,

Magdalena Lach, El¿bieta Leniart, Agnieszka Medygra³, Bo¿ena Michalska.

Alicja Przyby³owska, Lidia Sroka, Renata Stawicka, Monika
Szarek. Na zdj. brak Anny Dunajskiej, nieobecnej na uroczystoœci oraz Wies³awy Zagrodnik, która podziêkowa³a w imieniu nagrodzonych za wyró¿nienie.
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Oko³o piêæ lat w klasztorze Braci Mniejszych
Kapucynów w Sêdziszowie Ma³opolskim fizycznie niedomaga³, chorowa³, powszechnie znany
brat Miko³aj Gruszkiewicz. Cierpienia znosi³ z
niezwyk³ym spokojem, z poddaniem siê woli
Bo¿ej. Otaczany by³ opiek¹ lekarsk¹ i braci. Dla
braci nowicjuszy by³ szko³¹ prawdziwej braterskiej mi³oœci zgodnie z poleceniem œw. Franciszka, który w Regule Zakonu napisa³: „Jeœli który z
braci zachoruje, inni bracia powinni mu tak us³ugiwaæ, jakby pragnêli, aby im us³ugiwano”. Bracia nowicjusze z poœwiêceniem chêtnie spe³niali
przy nim wszystkie konieczne pos³ugi. Siostra
œmieræ przeprowadzi³a go do domu Ojca dnia
24. sierpnia 2007 r. Pogrzeb odby³ siê 27. sierpnia
przy udziale oko³o 70. wspó³braci, w tym przesz³o 30. kap³anów, którzy koncelebrowali pogrzebow¹ Mszê œwiêt¹. Kondukt pogrzebowy na
cmentarz, do grobowca kapucynów, prowadzi³
ks. Pra³at Stanis³aw Ryba, proboszcz parafii w
Sêdziszowie. W pogrzebie wziêli udzia³ liczni wierni z Sêdziszowa i okolicy.
Józef Gruszkiewicz, w zakonie brat Miko³aj,
urodzi³ siê w Drohobyczu 5. sierpnia 1923 roku.
Wychowywa³ siê w katolickiej polskiej rodzinie.
Przy tamtejszym klasztorze OO. Kapucynów by³
starszym ministrantem. Szala³a druga wojna œwiatowa, Polska by³a przez Niemców okupowana,
seminaria duchowne i nowicjaty zakonne zosta³y rozwi¹zane. Polska m³odzie¿ by³a wywo¿ona
na przymusowe roboty do Niemiec. Józef Gruszkiewicz mia³ szczêœcie, gdy¿ otrzyma³ pracê przy
rafinerii nafty w Drohobyczu. ¯ywy kontakt z
klasztorem kapucynów zrodzi³ w nim powo³anie zakonne. Podobnie te¿ zapragn¹³ wst¹piæ
do zakonu jego nieco m³odszy kolega Kazimierz
Nowak, obecnie w zakonie brat Jakub. Obaj
pracowali w rafinerii nafty i obaj zg³osili siê do
Niemca, szefa zak³adu pracy, o zwolnienie ich z
pracy, gdy¿ pragn¹ wst¹piæ do zakonu kapucynów. Sta³a siê dziwna rzecz. Niemiec, szef zak³a-

du pracuj¹cego dla armii niemieckiej, zwolni³
ich z pracy na ich proœbê wst¹pienia do zakonu. Nasuwa siê myœl, ¿e Opatrznoœæ Bo¿a pos³a³a zakonowi dwóch nowicjuszy jako zap³atê za
dwóch innych zakonników, którzy ofiarnie dawali œwiadectwo Ewangelii, mi³oœci Boga i ojczyzny, byli nimi: S³uga Bo¿y O. Serafin Kaszuba,
aposto³ Syberii i Kazachstanu i O. Adam Jakubek, który dobrowolnie podj¹³ pracê parobka
w Niemczech, by w ukryciu otaczaæ opiek¹ duszpastersk¹ polsk¹ m³odzie¿ na przymusowych robotach.
Józef Gruszkiewicz, w zakonie brat Miko³aj,
rozpocz¹³ nowicjat 11. marca 1944 roku. Pierwsze œluby zakonne z³o¿y³ 15. marca 1945 roku, a
œluby wieczyste 20 marca 1948 roku. Przez ca³e
¿ycie dochowa³ wiernoœci zakonnym œlubom,
by³ zakonnikiem, oddanym modlitwie i pracy,
pos³uszny prze³o¿onym, us³u¿ny braciom i osobom œwieckim, pogodny i radosny. Przez stosunkowo d³ugie lata ¿ycia spe³nia³ zlecane mu
obowi¹zki furtiana i organisty w Sêdziszowie,
Stalowej Woli, i w Kroœnie.
Brat Miko³aj nie by³ muzykiem wirtuozem.
Gry na organach wyuczy³ siê jako samouk. Mia³
jednak talent, przy tym piêkny, dŸwiêczny tenorowy g³os. Œpiewa³ z ludem, dobieraj¹c pieœni
stosowne do sprawowanej liturgii. Kocha³ tê
pracê, gdy¿ by³ œwiadomy, ¿e muzyk¹ i œpiewem
g³osi chwa³ê Boga.
Funkcja brata furtiana w klasztorze jest
prac¹ wa¿n¹, trudn¹ i odpowiedzialn¹. Wielki
ojciec Krakowskiej Prowincji Kapucynów O.
Czes³aw Szuber powiedzia³, ¿e „brat furtian jest
wizytówk¹ klasztoru”. Brat furtian pierwszy spotyka siê z osobami, które przychodz¹ do furty
klasztornej. Jego wygl¹d, jego postawa, jego
odezwanie siê i potraktowanie osoby zg³aszaj¹cej siê daje pierwsze œwiadectwo o klasztorze.
Brat Miko³aj by³ bardzo dobr¹ wizytówk¹ klasztoru. Poœwiadcz¹ to zapewne mieszkañcy Sê-

dziszowa i okolicy. Zg³aszaj¹cych siê przy furcie
przyjmowa³ z zakonn¹ kultur¹, godnoœci¹ i
otwartym sercem. Mia³ szczególnie otwarte serce dla potrzebuj¹cych wsparcia nie tylko materialnego. Ubogim chêtnie dawa³ stosown¹ ja³mu¿nê, zatroskanych pociesza³, udziela³ porady
lub kierowa³ do któregoœ z kap³anów. Stara³ siê
byæ furtianem na wzór patrona furtianów œw.
Konrada z Parzham. Nauczy³ siê tej sztuki od
œwi¹tobliwego furtiana brata Leona Wojnara,
któremu ju¿ jako nowicjusz pomaga³.
W rodzinie zakonnej Miko³aj by³ zawsze sympatycznym, zgodliwym i radosnym bratem. Podczas rekreacji rozwesela³ braci, z prze³o¿onymi
nie bywa³ w konflikcie. Kocha³ swoje obowi¹zki,
a gdy ze wzglêdu na stan zdrowia zwolniono go
z obowi¹zków furtiana i organisty, z wyraŸnym
bólem serca odda³ klucze od organów i furty.
Pozostanie w mi³ej pamiêci wœród braci, gdy¿
wszyscy poznali go, gdy odbywali w Sêdziszowie
nowicjat. Pozosta³ w pamiêci wiernych, którzy
dali temu dowód licznym udzia³em w jego pogrzebie.
Modlimy siê, by Pan da³ mu niebo.
Sêdziszów 9.XI. 2007
O. Hieronim Warachim

„(…) Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ przynosi wiatr
Ludzi dobrych i z³ych wci¹¿ zabiera mg³a
I tylko ty masz tê niezwyk³¹ moc
By zatrzymaæ ich by daæ wiecznoœæ im …”

niêcia zmianom. Dba³oœæ o wygodê i wygl¹d
dotar³a nawet tam, gdzie, wydawaæ by siê
mog³o, nie ma ona ¿adnego znaczenia. A
jednak, nawet drobne detale sarkofagów,
kszta³t liter, wielkoœæ mis itd. œwiadcz¹ o wielu cechach – to chyba niew³aœciwe s³owa –
w³aœcicieli i mieszkañców lub – to bardziej
trafne – ¿yj¹cych opiekunów.
Inny element zmiany to fakt, który ma o
wiele wiêksze znaczenie – groby nie musz¹
czekaæ na litoœciwe potraktowanie miot³¹,
œcierk¹, czy uprz¹tniêcie wypalonych zniczów lub uschniêtych kwiatów do kolejnego listopada. Odpowiedzialnoœæ za pamiêæ
o tych, co „tak szybko odeszli” to równie¿
chwila poœwiêcona dba³oœci o miejsce pochówku. W tym zakresie te¿ jest coraz lepiej, nie trzeba naukowych badañ, ani systematycznych obserwacji, ¿eby stwierdziæ
zaanga¿owanie ¿yj¹cych w systematyczne
porz¹dkowanie mogi³, ukwiecanie, zapalanie symbolicznego znicza przy okazji niedzielnego spaceru.
Innym aspektem pamiêci o zmar³ych jest,
ju¿ bardziej dyskusyjna, nowa, œwiecka tradycja stawiania krzy¿y, zniczów a nawet symbolicznych nagrobków w miejscach drogowych tragedii. Robi¹ wra¿enie, sk³aniaj¹ do

zastanowienia, ale czy tam jest ich miejsce?
Mo¿na nie robiæ nic, zasi¹œæ przed telewizorem i bezmyœlnie zmieniaæ kana³y.
Mo¿na wsi¹œæ w samochód i jechaæ, nie wiedz¹c dok¹d, gdzie i po co.
Ale mo¿na te¿, prowadz¹c dziecko za
rêkê, pokazaæ mu grób pra, pra…, zgarn¹æ
zeschniête liœcie z p³yty nagrobnej kogoœ, o
kim nikt nie pamiêta, zapaliæ znicz za 50 gr
przy krzy¿u ¿o³nierza, który znalaz³ swój grób
daleko od domu, itd.
W ca³ym kraju na cmentarzach spotykamy mogi³y, które maj¹ wartoœæ artystyczn¹
lub historyczn¹. Cieszy fakt zaanga¿owania
ludzi dobrej woli w zbieranie funduszy na
restauracjê takich, czêsto mocno zniszczonych pomników. Równie¿ na sêdziszowskim
cmentarzu nie brak tego typu obiektów,
trzeba pamiêtaæ, ¿e z ka¿dym rokiem ich
stan ulega pogorszeniu.
Ka¿de, nawet drobne dzia³anie, w którym nie przemycamy w³asnego interesu, jest
dowodem cz³owieczeñstwa, które nas wyró¿nia i z którego jesteœmy tak dumni. Niech
dba³oœæ o nekropolie i zachowanie ich polskiego charakteru bêdzie dowodem nowoczesnoœci rozwijaj¹cego siê spo³eczeñstwa.
(-)

Za Tych, co …
Idealnie wpisane w listopadow¹ aurê –
ch³ód, krótki okres dzia³alnoœci s³oñca, poranny szron, m¿awki, b³oto, szaroœæ, a czasem wspania³e, przebijaj¹ce siê przez zamglenie œwiat³o. I w tym depresyjnym klimacie
jesieni wœciek³a ¿ó³æ liœci brzozy, pomarañcz
igie³ modrzewia, g³êboka czerwieñ dêbu,
ciemna zieleñ jod³y. Polskie, listopadowe
Zaduszki.
To wszystko nad obrobionymi w ró¿ne
formy kamieniami i ziemnymi kopczykami.
Polski cmentarz tchnie polskoœci¹, mimo, i¿
coraz wiêcej na nim obcych elementów. Ju¿
nie tylko polska ziemia kryje doczesnoœæ
naszych bliskich, s¹siadów i obcych ludzi.
Europejska, ba – œwiatowa produkcja granitu i marmuru, znajduje doskona³e Ÿród³o
zbytu na polskim gruncie. Jak wszystko w
naszym kraju, tak i miejsce spoczynku zmar³ych ulega gwa³townym i trudnym do ogar-

14

Nr 9 (128) 20 listopada 2007 r.

6. paŸdziernika, podczas uroczystego
nabo¿eñstwa, JE ks. bp Edward Bia³og³owski poœwiêci³ krzy¿, który zwieñczy³ wie¿ê koœcio³a Bo¿ego Mi³osierdzia, budowanego na
Osiedlu M³odych. W uroczystoœci wziê³o
udzia³ wielu mieszkañców Sêdziszowa i okolicy.
Przed Msz¹ œw. ks. biskup w asyœcie ksiê¿y z okolicznych parafii oraz ksiê¿y rodaków, przyby³ych na uroczystoœæ z wielu koœcio³ów Diecezji Rzeszowskiej, poœwiêci³
krzy¿, bêd¹cy widocznym znakiem obecnoœci Chrystusa w tym œwiêtym miejscu. Nastêpnie krzy¿, przy u¿yciu dŸwigu, powêdrowa³ wysoko, ponad g³owy wiernych i zosta³
umieszczony na wie¿y.
- Ten znak jest wyznaniem naszej wiary, nadziei i mi³oœci, uczy i przemawia, upomina, nawraca i zbawia i tak bêdzie czyni³ przez wieki –
powiedzia³ ks. pra³at Stanis³aw Ryba, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., witaj¹c ks. biskupa w imieniu swoim i ks. Krzysztofa Gaca, budowniczego koœcio³a.
JE ks. bp Edward Bia³og³owski w homilii

odniós³ siê do symboliki krzy¿a: Ta pionowa belka zdaje siê
wo³aæ do ka¿dego z nas: cz³owieku, nie zapominaj, ¿e idziesz po
drogach tego œwiata nie po to, ¿eby
tutaj zostaæ, tylko ¿eby dojœæ do

Msza Œw. pod przewodnictwem
ks. bpa E. Bia³og³owskiego.
domu Ojca. Patrz w górê, podnoœ swoje
oczy ku temu, co w górze, bo Bóg jest
mi³oœci¹, ale tê mi³oœæ wypowiedzia³ nie
tylko w dziele stworzenia, ale i w dziele
zbawienia.
Patrzmy na krzy¿, który ma tak¿e poprzeczn¹
belkê, a do niej przymocowane ramiona mi³uj¹cego Syna Bo¿ego, który powiedzia³: Syn Cz³owieczy
nie przyszed³, aby œwiat potêpiæ, tylko, ¿eby œwiat
zbawiæ. Dlatego wyci¹gniête ramiona Chrystusa
s¹ ci¹g³ym wo³aniem do cz³owieka: pamiêtaj, kim
jesteœ, pamiêtaj, ile kosztujesz, pamiêtaj, ¿e nigdy
nie jesteœ sam. To przypomina³ swoim rodakom,
podczas pielgrzymki do Bawarii Benedykt XVI(...).
Lœni¹cy krzy¿, który wznosi siê na wie¿y
nowego koœcio³a, z daleka przyci¹ga wzrok.
Z pewnoœci¹ bêdzie on sk³ania³ do refleksji i
modlitwy, a przeje¿d¿aj¹cych okolicznymi
drogami zachêci do odwiedzin w sêdziszowskim Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia.

Moment podniesienia krzy¿a na wie¿ê.

Uroczystoœæ zgromadzi³a t³umy sêdziszowian.

Fot. (3) R. Cio³kosz

(b)

Miesi¹c listopad od pierwszych dni
zmusza do g³êbszych refleksji nad ¿yciem,
przemijaniem i ostatecznym przeznaczeniem ka¿dego cz³owieka. Jednak có¿ z tym
wspólnego ma muzyka? Otó¿ bardzo wiele. W listopadowy wieczór, w murach zagorzyckiego koœcio³a, rozbrzmiewa³y zdecydowane dŸwiêki organów i delikatne dŸwiêki fletu, nastrajaj¹c s³uchaj¹cych do egzystencjalnych przemyœleñ. A historia organów i koncertów w Koœciele Parafialnym pw. œw. Piotra i Paw³a w Zagorzycach
Górnych rozpoczê³a siê tak…
Organy zosta³y wykonane przez pana Kandefera z Iwonicza i przez
30 lat s³u¿y³y w Brzózie Królewskiej, a w 1956 roku zosta³y przywiezione
do koœcio³a w parafii Zagorzyce Górne. Do czasu renowacji organy
mia³y 11 g³osów (w tym 1 nieczynny). Znana w Polsce firma pana
Remigiusza Cyrana z Wroc³awia, dokona³a w 2006 roku remontu organów dodaj¹c kolejne 4 g³osy. Dziêki temu mo¿na na nich wykonywaæ nie tylko muzykê koœcieln¹, ale tak¿e powa¿n¹.
Pierwszy koncert muzyki organowej odby³ siê 2 grudnia 2006 r.
w dniu poœwiêcenia odremontowanych organów przez ks. infuata Wies³awa Szurka. Koncert wykona³ pan Piotr Rojek z Wroc³awia, którego
mama pochodzi z parafii Zagorzyce.
Artyœci po koncercie: pani Ma³gorzata Komorowska i pan Witold Zaborny

(ci¹g dalszy na str. 16)
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Bardzo mi siê podobaj¹ wysi³ki niektórych, co
bardziej wyrazistych, polityków, i to niezale¿nie od
reprezentowanej przez nich opcji, na rzecz uczynienia jêzyka rzeczywistym sposobem wyra¿ania pogl¹dów. Ceniê jêzyk soczysty, oczywiœcie nie w sensie
wulgarnoœci, choæ przyznam ze skruch¹, ¿e bli¿sze
mi przekleñstwa, ni¿ nic nieznacz¹ca mowa-trawa,
lecz jako dosadne i jasne nazywanie rzeczy po imieniu. Oburzonym przytaczam przeczytan¹ ostatnio
opiniê, ¿e skazani na zunifikowanych pod wzglêdem ubioru, s³ownictwa i pogl¹dów, sztucznie wykreowanych przez fachowców od manipulacji polityków, zatêsknimy kiedyœ za obecnym folklorem. Piêæ
godzin ci¹g³ego nawijania, w którym monopol dzier¿y koalicja kilku wci¹¿ powtarzaj¹cych siê s³ów, uwa¿anych za postêpowe, mniej znaczy, ni¿ jedno, trafnie dobrane lub, jeszcze lepiej, specjalnie utworzone
okreœlenie. Wœród rozlicznych moherów, prawdziwych mê¿czyzn rozpoznawanych po stylu koñczenia
sprawy, zer, spieprzaj¹cych dziadów i mord ty moich, b³yszczy „wykszta³ciuch”, nowe s³owo, najbardziej trafne i treœciwe, jakie dane mi by³o ostatnimi
czasy us³yszeæ.
O dziwo, choæ posiadam tytu³ doktora (A co!
Skoro wa¿niejsi ode mnie dopisywali sobie trzy literki przed nazwiskiem, to ja nie mogê skromnych
dwóch?), nie czujê siê w ¿aden sposób owym s³owem
dotkniêty. W przeciwieñstwie do ca³ej rzeszy pretenduj¹cych do miana elity intelektualnej. Drodzy „intelektualiœci”! Uderz w stó³, a no¿yce siê odezw¹.
Prawdziwy intelektualista i „wykszta³ciuch” to zgo³a odrêbne kategorie. Jeœli Marco Polo (czy te¿ nie
gorszy od niego, a ma³o znany, nasz mnich Benedykt, który tego podró¿nika ubieg³ o æwieræ wieku)
wêdruj¹cy w nieznane, by³ odkrywc¹, to wspó³czesny wêdrownik b³¹dz¹cy po tatrzañskich œcie¿kach i
wzywaj¹cy GOPR, „bo siê œciemnia” (autentyczne!),
jest co najwy¿ej odkrywciuchem. Mamy wiêc biega-

(ci¹g dalszy ze str. 15)
Kolejny koncert muzyki organowej i
kameralnej mia³ miejsce 13 sierpnia 2007 r.
w ramach Dni Parafii Zagorzyce Górne. Przy
organach zasiad³ wtedy artysta o europejskiej renomie, pan Bartosz Jakubczak z Warszawy, któremu towarzyszy³a ¿ona Anna.
Ks. proboszcz Kazimierz Marek wraz
z panem Piotrem Rojkiem, zorganizowali
kolejne koncerty pt. „Listopadowe Wieczory Organowe”. Koncerty te s¹ wyrazem
wdziêcznoœci dla wszystkich ofiarodawców,
którzy przyczynili siê do wyremontowania
organów. Pierwszy koncert z tej serii odby³
siê 4 listopada o godz. 18.00, a wykonawcami byli artyœci z Katowic: pan Witold Zaborny (organy) i pani Ma³gorzata Komorowska (sopran). W swoim programie przedstawili nastêpuj¹ce utwory:
D. Buxtehude – Toccata d-moll
L. Boccherini – Menuet z kwintetu smyczkowego A-dur op. 13 nr 5
J. S. Bach – Menuet i Badinerie z Suity
h-moll
G. Faure – Berceuse
R. Ares – Diptyque
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j¹cych w niedzielê po parku sportowciuchów, paraduj¹cych z aktówkami, a utrzymuj¹cych siê z renty
dziadków, biznesciuchów, eksponuj¹ce swe w¹tpliwe wdziêki seksbombciuchy, ubranych w kuse spodenki podstarza³ych m³odzie¿ciuchów i tabuny innych.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Ukoñczenie wy¿szej
uczelni, tym bardziej tej weekendowej, nie daje jeszcze podstaw do uwa¿ania siê za osobê wykszta³con¹. Podobnie, jak praca za biurkiem nie nadaje
statusu inteligenta. Prawdziwi przedstawiciele elity
intelektualnej o tym doskonale wiedz¹. Wiedz¹, ¿e
cz³owieka wykszta³conego nie czyni¹ dwie, trzy lub
cztery literki przed nazwiskiem. Osoby prawdziwie
wykszta³cone nie mog¹ byæ efektem masowej, taœmowej produkcji. W ogóle masowoœæ i wykszta³cenie to
pojêcia wzajemnie siê wykluczaj¹ce. Je¿eli, na przyk³ad, konkretnym w³adzom zamarzy siê, by 95%
spo³eczeñstwa zda³o maturê, to nic nie stoi na przeszkodzie! Pozostaje kwestia definicji matury. Jeœli
bêdzie to poprawnie z³o¿ony podpis, mamy 95%,
je¿eli tylko krzy¿yk, to nawet komplet zdaj¹cych. Jeszcze tylko krok i powstanie spo³eczeñstwo magistrów.
Niestety, z³o¿one z samych wykszta³ciuchów.
Wizja takiego spo³eczeñstwa, choæ absurdalna,
zaw³adnê³a jednak umys³ami. Elegancki, m³ody cz³owiek z aktówk¹ pod pach¹ i dyplomem w kieszeni to
ucieleœnienie marzeñ o ¿yciowym starcie. Taki osobnik idealnie odpowiada obrazowi cz³owieka wykszta³conego o statusie inteligenta. St¹d do „sukcesu” tylko krok. Wolnego! Przecie¿ za³o¿enie marynarskiej czapki nie czyni z nas jeszcze morskiego
wilka. Mo¿e siê wiêc okazaæ i, niestety, najczêœciej
siê okazuje, ¿e rzekomy inteligent to twór absolutnie
mia³ki i nijaki. Równie daleko mu do prawdziwego
intelektualisty o wypracowanych samodzielnie pogl¹dach, jak i do twardorêkiego speca od kowad³a.
I jeden, i drugi bije go na g³owê autentycznoœci¹ i,
co tu du¿o mówiæ, przydatnoœci¹ dla innych. Obydwaj, ka¿dy na swój sposób, wypracowuj¹ jakieœ
po¿yteczne wartoœci. Co zaœ wypracowuje tytu³owy
wykszta³ciuch? To typowy cwaniaczek, któremu nie
chce siê wysilaæ ani g³owy, ani miêœni, no, chyba, ¿e
chodzi o zapamiêtywanie nazw markowych ciuchów
i noszenie wysoko g³owy.

O zgrozo, tacy bufoni s¹ œwiêcie przekonani o
swojej m¹droœci i posiadaniu monopolu na racje.
Z zadziwiaj¹c¹ pewnoœci¹ siebie feruj¹ wyroki,
na wszystko zaœ maj¹ prost¹ receptê, bo te¿ taki jest
ich obraz œwiata. Nie dopuszczaj¹ nawet do siebie
pogl¹dów innych, ni¿ te wchodz¹ce w sk³ad, jak im
siê wydaje, obowi¹zuj¹cego inteligenckiego kanonu, w którym przecie¿, o ironio, tolerancja dla innego sposobu myœlenia zajmuje poczesne miejsce. Œwie¿o upieczony „intelektualista” z regu³y b³yskawicznie obiera pewn¹ pozê oraz punkt widzenia przyjêty
jako jedynie s³uszny, najwidoczniej nie rozumiej¹c,
¿e bêd¹c cz³owiekiem œwiat³ym, powinien sobie wypracowaæ w³asny zestaw pogl¹dów. Nie zrobi tego
jednak dysponuj¹c piêcioma ksi¹¿kami, ogl¹daj¹c
wieczorami big bradera lub, w najlepszym razie,
tocz¹c pseudointelektualne, ja³owe dysputy o karze
œmierci i tolerancji. Taki umys³owy konformizm jest
zaprzeczeniem intelektualizmu.
Im wiêcej w cz³owieku m¹droœci, tym wiêksza
jego pokora przed z³o¿onoœci¹ œwiata. Im wiêcej wiedzy, tym bardziej doskwiera poczucie, ¿e wie siê jednak bardzo ma³o. Prawdziwy myœliciel pochyli siê
nad ka¿d¹, najbardziej nawet zwariowan¹ i niepopularn¹, teori¹. Nie wzgardzi ¿adn¹ skrajnoœci¹.
Nie ma takiego pogl¹du, który by automatycznie
odrzuci³, jako nies³uszny.
¯aden prawdziwie m¹dry cz³owiek nie powie z
ca³¹ pewnoœci¹, ¿e UFO nie istnieje, duchy to wytwór wyobraŸni, podobnie, jak ogólnoœwiatowy spisek cyklistów i masonów. W czasach Kopernika g³oszone przezeñ pogl¹dy uchodzi³y za równie niem¹dre. To jednak on przeszed³ do historii, w przeciwieñstwie do ówczesnych, myœl¹cych sztampowo, wykszta³ciuchów. Równie¿ dzisiejszym wykszta³ciuchom
z pewnoœci¹ to nie grozi.
Pierwotny tytu³ tego felietonu brzmia³: „Wykszta³ciuchy wszystkich krajów ³¹czcie siê”.
W jednym z tygodników ukaza³ siê jednak ostatnio
artyku³ podobnie zatytu³owany. Wypada³o wiêc coœ
zmieniæ. Czy to przypadek, czy ktoœ przejrza³ moje
myœli i wykrad³ pomys³? Dopóki tli siê we mnie choæ
cieñ podejrzenia, dopóty nie poczujê siê wykszta³ciuchem o zamkniêtym umyœle.
Grzegorz Bury

J. P. Sweelinck – Ballo del Granduca
G. Faure – Sicilienne op. 78
A. Blumer – aus dem Pflanzenreich –
„Kaktus”
J. S. Bach – Toccata i fuga d-moll.
Wieczorny koncert prowadzi³a pani Alina Jukna z Dêbicy. Obecni byli tak¿e: Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b
i Burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak.
Osoby, które nie mia³y mo¿liwoœci
uczestniczenia w koncercie na ¿ywo, mog¹
go obejrzeæ i wys³uchaæ na stronach internetowych TV Miejskiej Sêdziszów. Równie¿ Katolickie Radio „Via” wyemitowa³o
koncert 11 listopada o godz. 22.00. Jego
emisja w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci jest podziêkowaniem dla wszystkich, którzy kochaj¹ Ojczyznê.
Optymizmem napawa fakt, i¿ na koncerty zaczyna przychodziæ sta³a grupa s³uchaczy, co stwarza nadziejê, ¿e w parafii Zagorzyce Górne takie koncerty stan¹ siê tradycj¹.
Na kolejny koncert z cyklu „Listopadowe Wieczory Organowe” 25 listopada o
godz. 1800, zaprasza ks. proboszcz wraz z
Komitetem Organizacyjnym. Zagraj¹ muzycy z Wroc³awia:
pan Marek Stawicki (organy) i pani El¿bie-

ta Dawidowicz (skrzypce).
Wykonaj¹ oni nastêpuj¹ce utwory:
J. S. Bach – Passacaglia c-moll BWV 582
E. Ysaye – Sonata na skrzypce solo op. 27
nr 2
T. A. Vitali – Chaconne g-moll
M. Reger – Toccata a-moll z op. 80.
Warto zarezerwowaæ ten niedzielny wieczór na przyjazd do Zagorzyc, by móc wys³uchaæ utworów najwybitniejszych kompozytorów. Zapowiada siê wieczór pe³en bogactwa s³uchowych wra¿eñ.
Tekst i fot. Barbara Traciak

Chór i organy w koœciele pw. œw. Piotra i Paw³a w Zagorzycach
Górnych
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Uczniowska Szkó³ka Wêdkarska dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej im. ks. W³.
Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ko³a Wêdkarskiego
nr 26 w Sêdziszowie Ma³opolskim zorganizowa³a zawody wêdkarskie dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z ca³ego powiatu.
W sobotê, 6 paŸdziernika 2007 roku,
brzeg zbiornika wodnego w Cierpiszu ca³kowicie zape³ni³o 10. trzyosobowych dru¿yn, rywalizuj¹cych zarówno o miano najlepszej szko³y w powiecie jak i najlepsze miejsce indywidualne. Organizator tak¿e przewidzia³ nagrodê za najwiêksz¹ z³owion¹
rybê.

Gratulacje od Burmistrza dla Micha³a Babiarza, cz³onka
zwyciêskiej dru¿yny SP-2 w Sêdziszowie M³p.

Rodzinne zdjêcie uczestników i organizatorów wêdkarskich
zmagañ.

Uczestnicy tych zawodów to przede
wszystkim sympatycy wêdkarstwa, którzy
propaguj¹ szerok¹ ideê spêdzania wolnego
czasu w otoczeniu przyrody. Wêdkarstwo to
nie tylko zarzucanie wêdki i wyci¹ganie kolejnych okazów ryb, to szeroka wiedza na
temat fauny i flory w danym œrodowisku.
Jest to znajomoœæ konkretnego nazewnictwa sprzêtu wêdkarskiego, jest to równie¿
umiejêtnoœæ przeprowadzania doœwiadcze-

nia w warunkach rzeczywistych kontroluj¹c jego parametry (zmiana zanêty, przynêty, wielkoœci stosowanych haczyków, itp.).
Wêdkarstwo to w koñcu swoista terapia
szczególnie dla uczniów, osób wykazuj¹cych
cechy nadpobudliwoœci psychoruchowej.
Zak³adanie zanêty wymaga du¿ego skupienia, czas obserwacji na ³owisku s³u¿y niesamowitemu wyciszeniu ³owi¹cego co znacznie ogranicza jego nadpobudliwoœæ w miarê kolejnych „wyjœæ na ryby”. Uczniowska
Szkó³ka Wêdkarska dzia³aj¹ca przy Szkole
Podstawowej im. ks. W³. Œwidra w Czarnej
Sêdziszowskiej wszystkie te aspekty „¿ycia„
wêdkarza systematycznie wprowadza ju¿
drugi rok obserwuj¹c pozytywne efekty.
Wróæmy do zawodów, które honorowym
patronatem obj¹³ Burmistrz Sêdziszowa
Ma³opolskiego Pan Kazimierz Kie³b. Miej-

Przy niesprzyjaj¹cej, bo
mglistej i wietrznej pogodzie,
7 paŸdziernika 2007 r. nad zalewem w Czarnej Sêdziszowskiej po raz trzeci i ostatni w
tym roku zorganizowano Towarzyskie Zawody Wêdkarskie GRAND PRIX – „jesieñ”.
W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Adarian
S³owik (2080 punktów), na drugim miejscu
uplasowa³ siê Kamil ¯ak (1500 punktów),
kolejn¹ pozycjê zaj¹³ Dariusz Garbarz (1380
punktów), zaœ czwart¹ Dariusz Siwiec (760
punktów).
Wœród seniorów I miejsce zaj¹³ Jacek
K³usek (2740 punktów), za nim uplasowa³
siê Wies³aw Skarbek (1580 punktów), III
miejsce przypad³o w udziale Markowi G³owackiemu (1420 punktów), IV – Witoldowi
Walczykowi (1200 punktów), a V – Jackowi
Materze (1120 punktów).

Po podsumowaniu wszystkich edycji Towarzyskich Zawodów Wêdkarskich „GRAND
PRIX – wiosna – lato – jesieñ” klasyfikacja
koñcow¹ wygl¹da nastêpuj¹co:
Seniorzy
I.
Wies³aw Skarbek (9 punktów)
II.
Jacek K³usek (13 punktów)
III.
Roman K³os (14 punktów)
IV.
Krzysztof Siwiec (20 punktów)
V.
Jacek Matera (25 punktów)
VI.
Tomasz Wozowicz (25 punktów)
VII.
Miros³aw Hadyœ (26 punktów)
VIII. Zdzis³aw Wójcik (29 punktów)
IX.
Marek G³owacki (29 punktów)
X.
Wac³aw Iwan (30 punktów)
Juniorzy
I.
Kamil ¯ak (5 punktów)
II.
Dariusz Garbarz (6 punktów)
III.
Adrian S³owik (7 punktów)
IV.
Dariusz Siwiec (13 punktów)
Nagrody i puchary wrêczali sponsorzy
oraz prezes Ko³a „Amur” – kol. Stanis³aw
Œliwa. Sêdzi¹ g³ównym by³ kol. Wac³aw Pojasek, zaœ g³ównym sponsorem – Limblach –

Wœród najm³odszych nie brakuje mi³oœników wêdkarstwa.

sce zawodów by³o podzielone na 3 sektory.
W ka¿dym sektorze znajdowa³ siê jeden zawodnik z ka¿dej dru¿yny. Ka¿dy cz³onek
dru¿yny losowa³ sektor a nastêpnie numer
stanowiska w danym sektorze.
Zanêtê na zawody zapewni³ organizator
zawodów: Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej. Zanêta by³a jednakowa
i w takiej samej iloœci dla wszystkich uczestników co mia³o zapewniæ sportow¹ rywalizacjê dzieci i m³odzie¿y w niemal jednakowych warunkach.
Dzieci i m³odzie¿ na zawodach z³owi³a
w sumie 4400 g ryb. Najwiêksz¹ z³owion¹
ryb¹ okaza³a siê p³oæ o wadze 160 g. Wœród
z³owionych ryb przewa¿a³y okonie, p³ocie
i ukleje.
Zwyciêsk¹ szko³¹ zosta³a SP nr 2 z Sêdziszowa Ma³opolskiego drugie miejsce zajê³o
Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej, trzecie – SP w Borku Wielkim.
Indywidualne miejsca punktowane
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Dariusz Siwiec
2. Adrian G³owacki
3. Mateusz Schab
4. Micha³ Babiarz
5. Dariusz Rokosz
Za najwiêksza z³owion¹ rybê puchar
otrzyma³ Sylwester Paœciak Z Borku Wlk.
Zawody zgromadzi³y oko³o 50 osób, które podsumowuj¹c zawody przy ciep³ym posi³ku umówi³y siê na kolejn¹ edycjê w maju
2008 roku, na któr¹ to serdecznie Ciê zapraszamy szanowny czytelniku.
Bardzo serdecznie dziêkujemy:
Miejsko-Gminnemu Ko³u Wêdkarskiemu za szczególn¹ pomoc w organizacji zawodów – ca³emu Zarz¹dowi wraz z Prezesem oraz sêdziom,
Burmistrzowi Sêdziszowa Ma³opolskiego za objêcie honorowym patronatem zawodów i ufundowanie pucharów i nagród,
Sponsorom w tym Staroœcie powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.
Tekst i fot. Tomasz Kozak
FUPH Ignacy W³odarczyk - Limanowa. Firma Zaczernie.
CB
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Ka¿dy dobry kucharz wie, ¿e nie wystarczy danie g³ówne, aby byæ uznanym i cenionym fachowcem w swojej bran¿y. Deser
i oryginalne okraszenie potraw podnosi
rangê posi³ku, estetykê sto³u i wra¿enie odbiorców.
W paŸdzierniku Zespó³ Szkó³ w Wolicy
Piaskowej „upichci³” kilka ca³kiem niez³ych
potraw dla spo³ecznoœci uczniowskiej.

RzeŸby Pana Kazimierza Czapki wzbudzi³y szczery podziw.

Ciekawe, do czego to s³u¿y³o?

Ziemia niechêtnie odkrywa swoje tajemnice – stanowisko archeologiczne z epoki br¹zu w Czarnej Sêdz.
Przesz³oœæ zawsze budzi³a ¿ywe zainteresowanie. Poznajemy j¹ poprzez lekcje historii, czytanie dokumentów czy wycieczki
do muzeum.
Do niedawna uwa¿aliœmy, ¿e pocz¹tek
osadnictwa w Czarnej Sêdziszowskiej to czasy
ostatniego z Jagiellonów Zygmunta Augusta. Jednak¿e ostatnio nasza wiedza na ten
temat uleg³a zmianie. Otó¿ na trasie przebiegu autostrady A-4 w miejscowoœci Czarna zlokalizowano stanowisko archeologiczne. W celu jego zbadania przyby³a grupa
archeologów z Rzeszowa, gdy¿ bez ich zgody nie mo¿e byæ wydana decyzja o rozpo-
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A uczyni³ to po to, aby monotoni¹ nie zabiæ
energii i twórczych talentów swoich podopiecznych. Aby dobrze uczyæ, trzeba wzbudziæ zaciekawienie, zaœ aby to uczyniæ, bezwzglêdnie nale¿y wzbogaciæ proces edukacyjny o zdarzenia i imprezy wybiegaj¹ce poza
kanon zajêæ planowych.
W ramach tak rozumianej dzia³alnoœci,
daliœmy naszym podopiecznym w paŸdzierniku mo¿liwoœæ uczestniczenia m. in. w: Œwiêcie Pieczonego Ziemniaka, zajêciach kó³ka
regionalnego, Miêdzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych czy Miêdzyszkolnym Konkursie Regionalnym „Tutaj jestem”.
W tradycje szko³y wpisuje siê od kilku lat
dzieñ, kiedy dzieci i rodzice znosz¹ wykonane wspólnie i w porozumieniu cudaki warzywno-owocowe, piek¹ w ognisku nieprzekszta³conego w chipsy ziemniaka. Aby ¿y³o
siê d³u¿ej i lepiej, proponujemy uczniom
i rodzicom udzia³ w akcji „Owocowa przerwa”, st¹d nie nale¿y do rzadkoœci obrazek
dziecka pogryzaj¹cego miêdzy lekcjami marchewkê lub pani, która w trakcie dy¿uru z
luboœci¹ zatapia lœni¹co bia³e zêby w soczystym jab³ku.
Dziêki uczestnictwu w Gminnym Programie „Rozwój przez edukacjê” mogliœmy zorganizowaæ uczniom zajêcia pozalekcyjne, na
których spotkali siê z lokalnym twórc¹ p. K.
Czapk¹, prezentuj¹cym sztukê uk³adania
fraszek i zdradzaj¹cym uczniom tajniki twórczoœci rzeŸbiarskiej;
godzina z p. H. Dar³ak pozwoli³a dzieciom nauczyæ siê obs³ugi dawno zapomnianych sprzêtów domowych i poszerzyæ wiadomoœci o przesz³oœci swojej wioski.
czêciu budowy drogi.
Takiej okazji nie mogli przepuœciæ
uczniowie Szko³y Podstawowej w Czarnej,
poniewa¿ nie ma to jak na w³asne oczy przekonaæ siê na czym polega praca ludzi, którzy na podstawie wykopanych z ziemi przedmiotów s¹ w stanie okreœliæ jak wygl¹da³o
¿ycie na danym terenie wiele tysiêcy lat
temu.
Umówiliœmy siê z kieruj¹cym pracami archeologicznymi i wraz z kilkudziesiêcioosobow¹ grup¹ wyruszyliœmy na wycieczkê. Pogoda nam sprzyja³a, a odleg³oœæ to zaledwie
3 km od szko³y.
Po przybyciu na miejsce przywita³ nas
kieruj¹cy pracami Jaros³aw Lepiejza, który
obszernie omówi³ na czym polega praca archeologów, zreszt¹ mo¿na to by³o zobaczyæ,
gdy¿ kilkanaœcie osób nie zwracaj¹c na nas
uwagi wykonywa³a swoje czynnoœci. Pan
Lepiejza pokaza³ nam te¿ wydobyte dotychczas znaleziska, czyli fragmenty przedmiotów, narzêdzi z krzemienia oraz naczyñ z
gliny, na których widoczne by³y elementy
zdobnictwa. Na nasze pytanie co dalej bêdzie siê dzia³o z tymi przedmiotami, uzyskaliœmy odpowiedŸ, ¿e zostan¹ one poddane
drugiemu etapowi prac, a wiêc przekazane

W trakcie obchodów Miêdzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, po pasowaniu
ucz. kl. I na czytelników i cyklu zabaw ze
s³owem pisanym, uczniowie, korzystaj¹c ze
sprzêtu komputerowego, wspólnie zaczêli
pisaæ ksi¹¿kê, która w przysz³oœci mo¿e uzyskaæ uznanie czytelników :) i znacz¹ce nagrody miêdzynarodowe :)).
I wreszcie, podsumowuj¹c II miesi¹c
nauki, we wspó³pracy z zaprzyjaŸnion¹
Szko³¹ w Górze Ropczyckiej, zorganizowaliœmy konkurs wiedzy o regionie „Tutaj jestem”, w trakcie którego uczniowie wykonywali zadania, dziêki którym mogli lepiej
poznaæ historiê i miejsca w których ¿yj¹,
mieszkaj¹ i ucz¹ siê. Oczywiœcie, jak przysta³o na goœcinnych gospodarzy, pozwoliliœmy
goœciom cieszyæ siê zwyciêstwem na obcym
(choæ nie wrogim) terenie.
Co bêdzie dalej – d³ugo by opowiadaæ...
(-)

Pasowanie na czytelnika.

Spotkanie z archeologiem by³o niezwykle pouczaj¹ce.
Fot.(2) Arch. SP- Czarna Sêdz.
do pracowni archeologicznej, gdzie bêd¹
oczyszczone, dok³adnie zbadane i opisane.
Okazuje siê, ¿e na podstawie wstêpnych
oglêdzin znalezisk mo¿na przypuszczaæ, ¿e
by³a tu osada ludzka oko³o 3.500 lat temu, a
wiêc w epoce br¹zu.
Po wys³uchaniu opowiadania i obejrzeniu pracy archeologów wróciliœmy do szko³y.
By³a to niezapomniana lekcja historii
wzbogacaj¹ca nasz¹ wiedzê o przesz³oœæ
Czarnej Sêdziszowskiej – naszej Ma³ej Ojczyzny.
M. Marek
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Uroczysty nastrój, odœwiêtne stroje,
kwiaty, zdjêcia i nawet ha³as na korytarzach
szkolnych „jakiœ inny” ni¿ zwykle – w takich
okolicznoœciach œwiêtowano w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p. Dzieñ Edukacji Narodowej, który od trzech lat po³¹czony jest
z obchodami Œwiêta Patrona Szko³y.
Uroczystoœæ rozpoczêto Msz¹ Œwiêt¹
w Koœciele Parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., celebrowan¹ przez szkolnych katechetów ks. Artura
Zi¹bera i ks. Krzysztofa Gaca.
Kolejna czêœæ uroczystoœci odby³a siê
w szkolnej hali widowiskowo-sportowej.
Prowadz¹ca imprezê Halina Szela powita³a szanownych goœci i wszystkich uczestników:
· p. Józefa Rojka – Starostê RopczyckoSêdziszowskiego
· p. Wies³awê Bauman – d³ugoletniego
nauczyciela biologii
· p. Danutê Wielopolsk¹ – emerytowan¹
nauczycielkê j. polskiego
· p. Antoniego Zacha – emerytowanego
nauczyciela fizyki
· p. Annê Markiewicz – reprezentuj¹c¹
radê rodziców
· p. dyrektor, grono profesorskie, ksiê¿y
katechetów, pracowników administracji i
obs³ugi szko³y oraz m³odzie¿.
Od piêciu lat do scenariusza uroczystoœci zwi¹zanych ze Œwiêtem Edukacji Narodowej w sêdziszowskim ogólniaku, wpisany zosta³ akt przyjêcia pierwszoklasistów w poczet
pe³noprawnych uczniów liceum. Uczniowie
klas pierwszych w obecnoœci wszystkich zebranych – w tym wobec swoich rodziców –

uroczyœcie przyrzekali „Strzec honoru ucznia
szko³y, pilnie siê uczyæ i osi¹gaæ coraz lepsze wyniki”.
Wa¿nym punktem obchodów Œwiêta Patrona by³o podsumowanie szkolnych konkursów poœwiêconych sylwetce ksiêdza Piotra
Skargi, przeprowadzonych wœród uczniów
klas pierwszych.
- Pierwszy – na wypracowanie: Jak dzisiaj
rozumiesz s³owa ks. Piotra Skargi – Kto OjczyŸnie swej s³u¿y sam sobie s³u¿y?”. Jego organizacj¹ zajê³y siê p. Otylia W³odarska, p.
Agnieszka Kêdziora –Œmia³ek i p. Agnieszka
Kwaœniak.
Najlepsze prace z³o¿yli uczniowie: Edyta
Saj z klasy Ia, Aleksandra Maræ z klasy Ib i
Mateusz Weso³owski z klasy Ic.
- Drugi – historyczny pod has³em „Ksi¹dz
Piotr Skarga i jego epoka” – przeprowadzony przez nauczycieli historii; p. W³odzimierza Lacha, p. Jacka Magdonia i p. Tomasza
Przywarê. Oto jego wyniki:
I miejsce – Mateusz Weso³owski z kl. I c
II miejsce – Sylwia Guzek z kl. I c
III miejsce – Maria Szczerba z kl. I c
Pani Dyrektor Lucyna Doroba i pan Starosta Józef Rojek wrêczyli nagrodzonym ksi¹¿ki. Pan Starosta w swoim wyst¹pieniu dziêkowa³ nauczycielom i pracownikom oœwiaty za
wk³ad w wychowanie m³odego pokolenia, za
nie³atw¹ pracê odkrywania przed m³odymi
ludŸmi dróg prawdy, dobra i piêkna. Przytaczaj¹c chiñsk¹ maksymê, stwierdzi³, ¿e „Jeœli
myœlisz rok naprzód – posadŸ ry¿, jeœli myœlisz 10
lat naprzód – posadŸ drzewo, a jeœli myœlisz 100
lat naprzód – ucz innych”. To nauczyciele, wychowawcy w poczuciu obowi¹zku przekazuj¹ wiedzê, kszta³tuj¹ postawy i przygoto-

wuj¹ do odpowiedzialnoœci w doros³ym ¿yciu,
bowiem „Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie ich m³odzie¿y chowanie”.
Za zas³ugi, wysi³ek i zaanga¿owanie wk³adane w prowadzenie placówki p. Józef Rojek przyzna³ p. Lucynie Dorobie Nagrodê
Starosty Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego.
Pani Dyrektor, sk³adaj¹c ¿yczenia wszystkim pracownikom szko³y i osobom zwi¹zanym z jej funkcjonowaniem, podziêkowa³a
za wspó³pracê i codzienne zaanga¿owanie
nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obs³ugi. Szczególne podziêkowanie z³o¿y³a rodzicom za partnerstwo i pomoc w wychowywaniu m³odzie¿y
a w³adzom samorz¹dowym za pomoc udzielan¹ szkole.
Za wzorow¹ pracê i wszelkie dzia³ania
podnosz¹ce jakoœæ pracy szko³y wyró¿ni³a Nagrodami Dyrektora nastêpuj¹cych pracowników: p. Lucynê Kopciuszyñsk¹, p. Bernadetê Rogowsk¹, p. El¿bietê Skotniczny,
p. Halinê Szelê, p. Jolantê Ziobro, p. Romana Dziedzica, p. W³odzimierz Lacha, p. Jacka Magdonia, p. T. Przywarê oraz p. Renatê
Stachnik, p. Agnieszkê Stachnik, p. Bronis³awa Paœko i p. Alfreda Puty³o.
Poinformowa³a zebranych, ¿e z okazji
Œwiêta Edukacji Narodowej w bie¿¹cym roku
szkolnym Podkarpacki Kurator Oœwiaty przyzna³ nagrodê pracownikowi naszej szko³y –
p. Zygmuntowi Wiciejowskiemu.
Œwiêto szkolne zakoñczy³o siê ciekaw¹
czêœci¹ artystyczn¹ przygotowan¹ przez m³odzie¿ klas 3a, 3b, 3f pod kierunkiem wychowawców: p. Bernadety Rogowskiej i p. Jacka
Magdonia. Pierwszy raz zaprezentowali siê
cz³onkowie szkolnego ko³a
wokalnego, które pod kierunkiem p. Tomasza Przywary rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ. Du¿y aplauz wœród publicznoœci wywo³a³ wystêp
duetu instrumentalnego –
Natalii Filipek (skrzypce)
i Dawida Szpary (pianino).
Dzieñ Edukacji Narodowej stanowi dla nauczycieli okazjê do refleksji, zadumy bo tak naprawdê praca z m³odzie¿¹ daje wiele satysfakcji i radoœci, mobilizuje do ci¹g³ego rozwoju.
S³usznie kiedyœ powiedzia³
Kartezjusz:
„Kto nabyt¹ wiedzê pielêgnuje, a now¹ bez przerwy zdobywa, ten mo¿e byæ nauczycielem innych”.
Halina Szela
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Spotkanie z chemi¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim...
W dniu 9.paŸdziernika 2007 r. uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi z Sêdziszowa M³p. odbyli jednodniow¹ wycieczkê do Krakowa. Brali w niej
udzia³ uczniowie z I f i III f – klas z rozszerzonym programem nauczania chemii. G³ównym celem wyjazdu by³o „Spotkanie z ciekaw¹ chemi¹”. Opiekê nad m³odzie¿¹ sprawowa³y p. prof. Halina Szela, p. prof. Bernadeta Rogowska i p. prof. Lubov Ozimb³owska.
Zaspani uczniowie zebrali siê w pobli¿u
budynku LO o godz. 6.30 by zaraz potem
zaj¹æ wygodne miejsce w autokarze i móc
cieszyæ siê mi³¹ atmosfer¹ wœród kolegów. Z
biegiem czasu towarzystwo stawa³o siê coraz bardziej ¿wawe i ochocze do œpiewów.
Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, bo
wkrótce potem mo¿na by³o pos³uchaæ bogatego repertuaru pieœni biesiadnych w wykonaniu grupek uczniów.
Oko³o godz.10 wycieczka dotar³a do
Krakowa. Rozbudzeni licealiœci wysiedli z autobusu, by udaæ siê do ogrodu botanicznego. Na 45 minut uczniowie rozpierzchli siê,
znikaj¹c w w¹skich alejkach tego uroczego
miejsca. Kilkuosobowe grupki wêdrowa³y,
podziwiaj¹c ró¿norodne okazy roœlin pochodz¹cych z ró¿nych czêœci œwiata. Najwiêksze jednak zainteresowanie wzbudzi³a
palmiarnia, bowiem nie codziennie widzi siê

W dn. 26.09.2007 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi odby³ siê
Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod has³em: ZOSTAÑ MISTRZEM ORTOGRAFII.
Jest to ju¿ pi¹ta edycja Powiatowego
Dyktanda, które od lat cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród uczniów.
Podobnie i w tym roku w konkursie wziê³o udzia³ wielu uczestników wy³onionych w
drodze szkolnych eliminacji. Reprezentowali oni wszystkie szko³y œrednie z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Konkurs
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gatunki tropikalnych roœlin. Olbrzymie,
kilkunastometrowe palmy z du¿ymi, roz³o¿ystymi liœæmi, wzbudza³y powszechny
zachwyt i „cierpliwie pozowa³y” do zdjêæ
robionych przez kolejnych przybywaj¹cych turystów.
Nastêpnym punktem wycieczki by³
krakowski Rynek, gdzie wszyscy podziwiali wspania³e zabytki architektury starego Krakowa. I znów utworzy³y siê grupki uczniów, które przewija³y siê wœród
krakowskich t³umów i wszêdobylskich
go³êbi. Czêœæ turystów z Sêdziszowa M³p.
zrobi³a sobie przerwê na posi³ek, inni
zwiedzali okoliczne koœcio³y, udawali siê
do Sukiennic, jeszcze inni podziwiali
twórczoœæ mimów i innych, utalentowanych ulicznych artystów. O godz. 12.45 wszyscy punktualnie zgromadzili siê pod pomnikiem Adama Mickiewicza, sk¹d pieszo przeszliœmy w kierunku Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie mia³ siê odbyæ
pokaz chemiczny. Po drodze mijaliœmy m.in.
Teatr Bagatela, akademicki koœció³ œw. Anny,
Collegium Novum UJ, Planty, okno papieskie przy Franciszkañskiej, najstarszy akademik UJ „¯aczek”, Muzeum Narodowe, Bibliotekê Jagielloñsk¹, B³onia krakowskie czy
Kopiec Koœciuszki.
O godz. 14.00 w budynku Instytutu Chemii uczniowie zasiedli w auli z zaciekawieniem spogl¹daj¹c na przygotowane zestawy
laboratoryjne i z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹c rozpoczêcia. Pracownicy Zak³adu Nauczania Chemii UJ i studenci, nale¿¹cy do
Ko³a Chemików, demonstrowali ciekawe doœwiadczenia. Ogl¹daliœmy m.in. otrzymywanie srebra czy „sztucznego” z³ota, erupcjê

... i w pracowni chemicznej.

zorganizowany zosta³,
podobnie jak w
latach ubieg³ych, przez
Szkolne Ko³o
Edukacji Europejskiej EURO-POINT
oraz nauczycieli jêzyka polskiego i jêzyków
obcych LO w Sêdziszowie M³p. w ramach
projektu: Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych.
Dyktando przeprowadzono w czterech
jêzykach: polskim, angielskim, niemieckim i
rosyjskim.
W przerwie pomiêdzy poszczególnymi
czêœciami konkursu odbywa³y siê tañce integracyjne oraz koncert karaoke w wykonaniu uczniów LO. Zaproponowane formy
rozrywki cieszy³y siê niezwyk³ym powodze-

miniaturowego wulkanu, wystrza³ armaty z
probówki, znicz olimpijski, ognie bengalskie,
wê¿e faraona. Pokazy te bardzo uczniom
siê podoba³y, za co demonstruj¹cy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Nastêpnie
m³odzie¿ uda³a siê w kierunku „Miasteczka
studenckiego” i stadionu Wis³y Kraków, co
mêska czêœæ wycieczki przyjê³a z niema³ym
entuzjazmem. PóŸniej w oczekiwaniu na
autokar grupa relaksowa³a siê w Parku Jordana. Oko³o godz. 17, ¿egnaj¹c Kraków, licealiœci wyruszyli w drogê powrotn¹. Podobnie jak wczeœniej, podró¿y towarzyszy³y liczne œpiewy, g³oœne œmiechy m³odzie¿y i b³yskaj¹ce flesze aparatów fotograficznych.
O godz.20 autokar zatrzyma³ siê pod budynkiem LO i zadowoleni uczniowie udali
siê do domów.
Bior¹c przyk³ad z „profesjonalnych”
chemików z UJ sami próbowaliœmy swoich
si³ w laboratorium chemicznym, kiedy to w
sobotnie przedpo³udnie 20.paŸdziernika
pod okiem p. prof. Haliny Szeli w szkolnej
pracowni prowadziliœmy doœwiadczenia laboratoryjne. Zajêcia te bardzo nam siê podoba³y, mieliœmy okazjê przez kilka godzin
samodzielnie wykonywaæ æwiczenia. Otrzymywanie srebra, erupcja wulkanu, synteza
jodku magnezu – to tylko niektóre przyk³ady reakcji przez nas prowadzonych. Takie
zajêcia utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e
chemia jest ciekaw¹ dziedzin¹ nauki.
Zajêcia w szkolnej pracowni chemicznej „Poznawaj i odkrywaj” to jeden z punktów realizacji programu „Wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y”.
Patrycja Mazek
Joanna Wojton

Fot.(2) Arch. LO

niem. Mi³a atmosfera spowodowa³a, ¿e wszyscy przy³¹czyli siê do wspólnej zabawy. W
tak mi³ej i radosnej scenerii up³yn¹³ czas
oczekiwania na og³oszenie wyników konkursowych zmagañ. Najlepszymi z najlepszych
w tym roku okazali siê:
· Jêzyk polski:
I miejsce – Patrycja Mazek, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.,
II miejsce – Katarzyna Rolek, Zespó³
Szkó³ im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach
III miejsce – Miros³aw Kazior, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
· Jêzyk angielski:
I miejsce – Katarzyna Rolek, Zespó³
Szkó³ im. ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach
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II miejsce – Agata Kiepiel, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach
III miejsce – Miros³aw Kazior, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p.
· Jêzyk niemiecki:
I miejsce – Justyna Romanik, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach,
II miejsce – Natalia Cwanek, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach,
III miejsce – Beata Siuta, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki
w Ropczycach
· Jêzyk rosyjski:
I miejsce – Magdalena Zegar, Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p.,
II miejsce – Patryk Polek, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.,
III miejsce – Mateusz Szczepanik, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.,
Szczêœliwym zwyciêzcom pogratulowa³a oraz wrêczy³a nagrody wicedyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra
Skargi Halina Szela.
Agnieszka Chuderska kl. III C
LO w Sêdziszowie M³p.
A oto fragment dyktanda z jêzyka polskiego:
(...) Opowieœæ traktowa³a o pewnym brzuchatym chrz¹szczu, który ¿ar³ocznie po¿era³ bukszpan

cja na treningach, wiêc o poprawê stylu gry
i wyników by³o bardzo trudno. Pi³karze i
kibice z ulg¹ przyjêli koniec rozgrywek, licz¹c, ¿e z wiosn¹ w dru¿ynê wst¹pi¹ nowe
si³y. Z pewnoœci¹ nie obejdzie siê bez zmian
w kadrze i na ³awce trenerskiej, oby przynios³y one po¿¹dany efekt.

IV liga podkarpacka
Zdecydowanie poni¿ej oczekiwañ zaprezentowali siê w rundzie jesiennej pi³karze
Lechii. Po obiecuj¹cym pocz¹tku (8. punktów w piêciu meczach), przysz³y niespodziewane pora¿ki po niezwykle dramatycznych
meczach. O ile strata punktów z Kroœniank¹
na w³asnym boisku, choæ bolesna, by³a mo¿liwa do prze³kniêcia, to dwa kolejne mecze
okreœliæ mo¿na mianem katastrofy. Najpierw
by³a klêska w Nowej Sarzynie i 8 straconych
bramek, a trzy dni póŸniej kuriozalny mecz
ze Stal¹ Mielec, gdy prowadz¹c 2:0 na kwadrans przed koñcem meczu, pozwolili sobie sêdziszowianie strzeliæ piêæ goli. Po tym
meczu rezygnacjê z³o¿y³ trener Klisiewicz.
Schedê po nim przej¹³ Edward Sroka, który
w poprzednim sezonie uratowa³ IV ligê dla
Sêdziszowa. Niestety, w pozosta³ych meczach Lechia zanotowa³a zaledwie dwa zwyciêstwa, i zakoñczy³a rundê z dorobkiem 14
punktów.
Co zdecydowa³o o tak niewielkiej zdobyczy punktowej? Powodów jest kilka. Jeden, to w¹ska kadra, co by³o widoczne
zw³aszcza w czasie meczów rozgrywanych w
cyklu trzydniowym. Niewielkie pole manewru powodowa³o, ¿e mocno eksploatowani
zawodnicy, nie wytrzymywali trudów pojedynków. Braki kondycyjne by³y tym bardziej
widoczne, im d³u¿ej trwa³ sezon. Zapewne
b³êdy zosta³y pope³nione w czasie przygotowañ do sezonu.
Katastrofalnie wygl¹da³a gra w defensywie. 49. straconych bramek to najgorszy
wynik w ca³ej lidze.
W drugiej czêœci rundy spad³a frekwen-

3. kolejka – 18. sierpnia
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Polonia
Przemyœl 0:4
0:1 GwóŸdŸ (21.), 0:2 Za³oga (31.), 0:3 Wilawer (34.), 0:4 Albingier (60.)
4. kolejka – 25 sierpnia
Korona Za³ê¿e (Rzeszów) – Lechia 1:2
0:1 Klamut (13.), 0:2 Magdoñ (25.), 1:2
Wróbel (59.)
5. kolejka – 29 sierpnia
¯urawianka ¯urawica – Lechia 1:1
1:0 Duñski (15.), 1:1 Klamut (23.)
6. kolejka – 2 wrzeœnia
Lechia – Kroœnianka-Karpaty Krosno 1:3
1:0 Klamut (22.), 1:1 Balasa (23.), 1:2 Zarzyka (44.) 1:3 Balasa (75.)
7. kolejka – 9 wrzeœnia
Unia Nowa Sarzyna – Lechia 8:2
1:0/2:0/8:2 Juda (7., 17., 90.), 3:0/4:0 Bednarz (26., 31.), 4:1 Bogacz (44.), 5:1 Wtorek (57.), 6:1 Gap (65.), 7:1 Sroka (76.),
7:2 Szeliga (82.)
8. kolejka – 12 wrzeœnia
Lechia – Stal Mielec 2:5
1:0 Duduœ (49.), 2:0 Szeliga (73.), 2:1/2:2
Korab (75., 82.), 2:3/2:4 Rygu³a (85., 90.),
2:5 Wójtowicz (90.)
9. kolejka – 15 wrzeœnia
JKS 1909 Jaros³aw – Lechia 2:0
1:0 Ho³ub (14.), 2:0 Saramak (90.)
10. kolejka – 22 wrzeœnia
Lechia – Rzemieœlnik Pilzno 2:1
0:1 Hajec (1.), 1:1/2:1 Bogacz (58., 80.)
11. kolejka – 30 wrzeœnia
Zryw Dzikowiec – Lechia 1:0
1:0 Babicz (25.) – samob.
12. kolejka – 6 paŸdziernika
Lechia – Pogoñ Le¿ajsk 1:0

i z wolna prze¿uwa³ pszenicê. Zwróci³ te¿ uwagê
na przepiêkne pióra przelatuj¹cych krzyków. Ich
skrzyd³a harmonijnie wachlowa³y rozgrzane jak
¿agiew powietrze, ale ¿ar po³udnia nie ustêpowa³.
Pró¿no by³o szukaæ och³ody. Ka¿de zwierzê nadaremnie i chaotycznie szuka³o cienia. Dooko³a ros³o wprawdzie mnóstwo krzaków, wierzb i jarzêbin, ale czyha³o w nich wiele niebezpieczeñstw.
Wkrótce przysiad³ na nich ma³y tchórzliwy jarz¹bek, kr¹¿¹cy nad nimi przez chwilê. Na jego widok ha³aœliwe wróble skoñczy³y swoje k³ótnie i
czmychnê³y nie wiadomo gdzie. Ciê¿ki jak o³ów
chrz¹szcz zsycha³ siê powoli na wiór i nie móg³ ju¿
nawet utrzymaæ siê na swych krzywych krótkich
nó¿kach. Powlók³ siê jak pó³¿ywy ¿ó³w w kierunku krzewów wawrzynu, lecz by³a to halucynacja.
(...)

1:0 Idzik (14.)
13. kolejka – 14 paŸdziernika
Kolbuszowianka – Lechia 3:0
1:0 Frankiewicz (17.), 2:0 ŒledŸ (44.), 3:0
Szalony (58.)
14. kolejka – 20 paŸdziernika
Lechia – Galicja Cisna 2:5
0:1/0:2 £ukaczyñski (13., 35.) 0:3 Jurczak
(57.) 1:3/2:3 Bogacz (63., 85.) – obie z
karnych, 2:4 Popowicz (86.), 2:5 Kubas
(90.)
15. kolejka – 28 paŸdziernika
Orze³ Przeworsk – Lechia 3:0
1:0 Baran (10.), 2:0 Boratyn (83.), 3:0 Sier¿êga (85.) - karny
16. kolejka – 3 listopada
Lechia – Siarka Tarnobrzeg 1:3
1:0 Doroba (20.), 1:1 Krzemiñski (27.), 1:2
Pacu³a (46.), 1:3 Stêpieñ (65.)
17. kolejka 17 – 10 listopada
Stal Sanok – Lechia Sêdziszów Ma³opolski
7:0

Klasa A (Rzeszów)
1. kolejka – 12 sierpnia
P³omieñ Zagorzyce – Czarni Czudec 1:0
(Z. Miœ)
2. kolejka – 19 sierpnia
Bratek Bratkowice – P³omieñ 4:0
3. kolejka – 26 sierpnia
P³omieñ – Victoria Budy G³ogowskie 3:0
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4. kolejka – 2 wrzeœnia
Stal II Rzeszów – P³omieñ – nie odby³ siê
5. kolejka – 9 wrzeœnia
P³omieñ – Piast Nowa Wieœ 2:0
6. kolejka – 16 wrzeœnia
Granit Wysoka Strzy¿owska – P³omieñ 1:2
7. kolejka – 23 wrzeœnia
P³omieñ – Zimowit Rzeszów 2:2
8. kolejka – 30 wrzeœnia
Motor Boguchwa³a – P³omieñ 1:1
9. kolejka – 7 paŸdziernika
P³omieñ – Œwilczanka Œwilcza 2:0
10. kolejka – 14 paŸdziernika
Korona II Za³ê¿e – P³omieñ 2:4
11. kolejka – 21 paŸdziernika
GKS Niebylec – P³omieñ 2:1
12. kolejka – 28 paŸdziernika
P³omieñ – Iskra Zg³obieñ 3:1
13. kolejka – 4 listopada
Wis³ok Strzy¿ów – P³omieñ 5:2

Klasa B (Dêbica)
1. kolejka – 19 sierpnia
LKS £opuchowa – Borkovia Borek Wielki
1:4
Huragan Przedbórz – Korona Góra Ropczycka 1:3
Sokó³ Krzywa – K³os Kawêczyn 2:0
2. kolejka – 26 sierpnia
Borkovia – K³os 1:1
Korona – Sokó³ 1:3
3. kolejka – 2 wrzeœnia
Olchovia Olchowa – Borkovia 3:0
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Sokó³ – Pewnoœæ Lubzina 2:0
K³os – Korona 0:0
4. kolejka – 9 wrzeœnia
Borkovia – Korona 2:5
Pewnoœæ Lubzina – K³os 1:3
Baszta Zawada – Sokó³ 2:1
5. kolejka – 16 wrzeœnia
Victoria Ocieka – Borkovia 1:0
Sokó³ – Olimpia Nockowa 4:2
K³os – Baszta Zawada 5:1
Korona – Pewnoœæ Lubzina 1:0
6. kolejka – 23 wrzeœnia
Borkovia– Pewnoœæ Lubzina 2:0
Baszta Zawada – Korona 2:0
Olimpia Nockowa – K³os 3:2
LKS £opuchowa – Sokó³ 0:6
7. kolejka – 30 wrzeœnia
B³êkitni II Ropczyce – Borkovia – prze³.
Sokó³ – Olchovia Olchowa 2:1
K³os – LKS £opuchowa 2:1
Korona – Olimpia Nockowa 1:2
8. kolejka – 7 paŸdziernika
Borkovia – Baszta Zawada 2:1
LKS £opuchowa – Korona 3:0
Olchovia Olchowa – K³os 1:0
Victoria Ocieka – Sokó³ 2:1
9. kolejka – 14 paŸdziernika
Huragan Przedbórz – Borkovia 0:2
Sokó³ – B³êkitni II Ropczyce 1:1
K³os – Victoria Ocieka 2:2
Korona – Olchovia Olchowa 1:2
10. kolejka – 21 paŸdziernika
Borkovia – Olimpia Nockowa 2:3
Victoria Ocieka – Korona 4:0
B³êkitni II Ropczyce – K³os 5:0
Huragan Przedbórz – Sokó³ 0:7
11. kolejka – 28 paŸdziernika

Sokó³ – Borkovia 4:1
K³os – Huragan Przedbórz 1:0
Korona – B³êkitni II Ropczyce 0:6

Klasa B (Rzeszów)
1. kolejka – 12 sierpnia
Plon Klêczany – Orze³ Wysoka G³ogowska
6:4
2. kolejka – 19 sierpnia
LKS Jasionka – Plon 2:0
3. kolejka – 26 sierpnia
Plon – KP Zabajka 5:1
4. kolejka – 2 wrzeœnia
Elektrociep³ownia II Rzeszów – Plon 2:1
5. kolejka – 9 wrzeœnia
Plon – LKS Bia³a 4:5
6. kolejka – 16 wrzeœnia
Rudzik Rudna Ma³a – Plon 2:1
7. kolejka – 23 wrzeœnia
Plon – Trzcianka Trzciana 4:4
8. kolejka – 30 wrzeœnia
Junak S³ocina – Plon 2:2
9. kolejka – 7 paŸdziernika
Mrowlanka Mrowla – Plon 1:2
10. kolejka – 14 paŸdziernika
Plon – D¹b D¹browa 2:3
11. kolejka – 21 paŸdziernika
Polkemic Przybyszówka – Plon 3:2
12. kolejka – 28 paŸdziernika
Plon – Rudnianka Rudna Wielka 3:0 vo
13. kolejka – 4 listopada
Novi Nosówka – Plon 3:2

(b)
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Kazimierz Czapka

FRASZKI /z cyklu „Politycy”/
Zawziêtoœæ zdradza
swoj¹ twarz¹
Lecz siê uœmiecha
-bo mu tak ka¿¹.
W kampanii wyborczej
obiecywa³ cuda,
Co bez wsparcia niebios
pewnie siê nie uda.
Wieszczê wiêc z poczucia
swoistym humorem,
¯e te¿ musi trzymaæ
z Ojcem Dyrektorem.
*
Od m³odoœci mia³ sk³onnoœci
Biæ korupcjê bez litoœci.
Chodzi praw¹ stron¹,
Na lewo nie zbacza
Nie wi¹¿e siê z ¿on¹
...Bo by by³a „kacza”.
Odpêdza amory,
do zgody nieskory
Wygra³ ró¿ne spory,
lecz przegra³ wybory.
P³acz¹ starsze panie
-babcie oraz wdówki
„Któ¿ to bêdzie teraz
œciga³ za ³apówki!?
*
Dla lewicy zaiste
cz³owiek to jest wielki,
Lecz ostatnio (co widaæ)
a¿ywa „kropelki”
Zamiast skryæ siê pod ziemiê,
lub spaliæ ze wstydu
Wszed³ na afisz wyborczy
i by³ twarz¹ LiDu.
LiD odpuœci³ wystêpki
i wybaczy³ mu je
...Bo z jego programem
to nie k o L i D u j e.
Nasuwa siê takie spostrze¿enie a¿,
¯e kto chce byæ twarz¹
to musi mieæ twarz!
24.10.2007.
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