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Nowy album

„SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI - MIASTO I GMINA”
wydany przez Agencjê Wydawnicz¹ JOTA 

na zlecenie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.

jest ju¿ dostêpny dla czytelników.

Album o formacie A4, na 136 stronach papieru kredowego zawiera 130 kolorowych zdjêæ,
autorstwa Józefa Ambrozowicza. Autorem wstêpu jest Benedykt Czapka.
Publikacjê mo¿na nabyæ w Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. ul. 3-go Maja 36 w godz. 8:00-
16:00 oraz we wszystkich sklepach „Delikatesy Centrum” GS „SCh” tj. w Sêdziszowie M³p. w
Domu Towarowym oraz Pawilonie „TÊCZA”, w Wolicy Piaskowej, w Górze Ropczyckiej, w Kawê-
czynie, w Krzywej i Borku Wielkim.
Cena 50 z³.

1. Stadion sportowy w Sêdziszowie M³p.
wzbogaci³ siê o nowe trybuny. Zakoñ-
czony zosta³ pierwszy etap budowy. Jak
wszyscy zauwa¿yli poprzednie trybuny
zosta³y rozebrane, nasyp ziemny zlikwi-
dowany, a na tym miejscu powsta³a
nowa, estetyczna i mam nadziejê wygod-
na i trwa³a konstrukcja metalowa z pla-
stikowymi krzese³kami. Nowe trybuny
s³u¿yæ bêd¹ nie tylko kibicom pi³karskim,
ale i wszystkim mieszkañcom naszej gmi-
ny uczestnicz¹cym w najró¿niejszych
imprezach kulturalnych organizowa-
nych na sêdziszowskim stadionie. Wygod-
nych miejsc do siedzenia znajdzie tam
864 osoby.  Oprócz tego swobodnie
mo¿e stan¹æ oko³o 120 widzów. To nie
koniec inwestycji. W roku nastêpnym
gmina zamierza wybudowaæ zadaszenie
nad istniej¹cymi trybunami. Ca³oœæ wy-
konanych prac ma kosztowaæ 1 milion
600 tys. z³. Liczymy równie¿ na mo¿li-
woœæ pozyskania pieniêdzy unijnych i
czekamy na og³oszenie naboru na tego
typu inwestycje. Na koniec dodam, ¿e
najbli¿szy mecz Lechii Sêdziszów kibice
ogl¹daæ bêd¹ ju¿ z nowych trybun.

2. Skoro o sporcie mowa, to nale¿y wspo-
mnieæ o dobrze rozwijaj¹cej siê bazie
sportowej w gminie. W roku bie¿¹cym
otwarta zosta³a piêkna i funkcjonalna
hala sportowa z dwoma salami do æwi-
czeñ sportowych przy gimnazjum sêdzi-
szowskim. Jeszcze w paŸdzierniku bie¿¹-
cego roku rozpocznie siê budowa sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Borku Wielkim. Do koñca tego roku
planowane jest wykonanie robót ziem-
nych, a w roku nastêpnym wybudowa-
nie sali gimnastycznej wraz z zapleczem
socjalnym i sal¹ dydaktyczn¹ tak, by
nowy rok szkolny 2009/2010 rozpocz¹æ
w nowej sali. Ca³oœæ inwestycji ma kosz-
towaæ oko³o 2,5 mln z³. Bêdzie to ju¿ 10
sala gimnastyczna w gminie. W latach
nastêpnych bêdzie potrzeba wybudowa-
nia jeszcze jednej – przy szkole w Zago-
rzycach Dolnych.

3. Piêkniej¹ nam budynki szkolne. Dwa
obiekty zmieni³y swój wygl¹d. Szko³y w
Boreczku i Zagorzycach Dolnych zosta-
³y docieplone, wymieniona zosta³a sto-
larka okienna i drzwiowa, a nowe ele-
wacje i kostka brukowa na placach i
chodnikach ciesz¹ oczy uczniów , na-
uczycieli i rodziców. Nadmieniæ jednak
trzeba, ¿e w ka¿dej placówce oœwiato-
wej w okresie wakacyjnym wykonywane
by³y mniejsze lub wiêksze prace remon-
towe. Wspomnê tu miêdzy innymi o wy-
mianie centralnego ogrzewania w szko-
³ach w Wolicy Piaskowej i Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sêdziszowie M³p., remon-
cie kapitalnym sali gimnastycznej w Czar-
nej Sêdz. czy wreszcie wymianie dachu,
dociepleniu i nowej elewacji na budyn-
ku szko³y w Górze Ropczyckiej. Chcia³-
bym w tym miejscu podziêkowaæ wszyst-
kim dyrektorom za organizacjê i nad-
zór tych prac na terenie swoich obiek-
tów.

4. Gdy mowa jest o szko³ach, i to w dodat-
ku w paŸdzierniku, nie mo¿emy zapo-
mnieæ o obchodzonym wtedy w³aœnie
Dniu Edukacji Narodowej. Ka¿dy z nas
uczêszcza³ do szko³y i ka¿dy wyniós³ z
niej nie tylko ogrom wiedzy, ale i prze-
mi³e wspomnienia. Wszyscy pewnie od-
czuwamy wdziêcznoœæ wobec tych, któ-
rzy trudz¹ siê ucz¹c i wychowuj¹c. Ich
œwiêto to okazja do podziêkowañ i
¿yczeñ. P³yn¹ one od uczniów, rodziców

i spo³eczeñstwa. I ja chcê siê do tych
¿yczeñ do³¹czyæ. Wszystkim pracowni-
kom oœwiaty, nauczycielom, administra-
cji i obs³udze ¿yczê by ich praca by³a
Ÿród³em satysfakcji, by spotyka³a siê ona
z uznaniem spo³ecznym zaœ uczniowie
zawsze okazywali wdziêcznoœæ.

5. Dom jest miejscem bardzo bliskim ka¿-
demu cz³owiekowi, do niego powraca
siê, jak do utraconego raju dzieciñstwa,
choæby tylko myœlami. Takim roman-
tycznym pojêciem domu jest te¿ ma³a
ojczyzna. Za pomoc¹ wydanego w³aœnie
ostatnio albumu „Sêdziszów Ma³opolski
– Miasto i Gmina” chcemy wszystkim
mieszkañcom, osobom st¹d siê wywodz¹-
cym i ludziom przychylnym naszemu
miastu i gminie tê „ma³¹ ojczyznê” przy-
bli¿yæ. Nasza gmina jest dziedzictwem
wielu pokoleñ i to ich dorobek chcemy
przedstawiæ. Spotkaæ u nas mo¿na i piêk-
ne szko³y, koœcio³y i cenne zabytki i no-
woczesne technologicznie zak³ady pra-
cy, jak i po¿¹dan¹ we wspó³czesnych cza-
sach ciszê, spokój i czyste powietrze. To
wszystko jest w albumie do którego na-
bycia wszystkich zachêcam.

6. I jeszcze informacja o inwestycjach dro-
gowych. Inwestuje gmina du¿e œrodki
finansowe w budowê dróg o nawierzch-
ni bitumicznej. Ostatnio wykonywane
odcinki dróg to:
- Wolica Piaskowa – Potok – I etap
- Zagorzyce Górne – Ocha³ówka (œrod-
ki powodziowe)
- Zagorzyce Górne – Rogówka (boczna)
- Góra Ropczycka – za stra¿akiem
- ul. ks. Sapeckiego
Przebudowany zosta³ te¿ odcinek chod-
nika przy ul. Solidarnoœci, zaœ na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej podjêta zosta³a
uchwa³a o wspólnym finansowaniu prze-
budowy chodników przy ul. Pi³sudskie-
go i ul. Konopnickiej (razem ze Staro-
stwem Powiatowym).

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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W spotkaniu promocyjnym udzia³ wziêli
zaproszeni goœcie, wœród których byli przed-
stawiciele zaprzyjaŸnionych samorz¹dów,
firm, przedsiêbiorstw i instytucji dzia³aj¹cych
na terenie naszej gminy, w³adze miejskie i
oczywiœcie autor – Józef Ambrozowicz, któ-
ry po raz kolejny spróbowa³ zamkn¹æ na
fotografiach historiê i dzieñ dzisiejszy nasze-
go miasta i najbli¿szej okolicy. Tak jak przed
czterema laty, gdy ukaza³a siê publikacja „Zie-
mia Sêdziszowska. Miasto i gmina Sêdziszów
Ma³opolski” tego samego autora, równie¿
tym razem by³a to próba bardzo udana.

Informuj¹c o pocz¹tkach idei wydania
takiej publikacji, Burmistrz Kazimierz Kie³b
powiedzia³: Samorz¹d ma do spe³nienia liczne
zadania. Ma zaspokajaæ potrzeby mieszkañców:
zarówno te materialne, jak i duchowe. Czasem
wyobra¿amy sobie jak piêknie jest w Pary¿u czy

Londynie, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e tu¿ za pro-
giem mamy równie cudowne i urokliwe miejsca.
Ten album stara siê to wszystko przybli¿yæ.

Kolejna publikacja by³a potrzebna z
dwóch powodów: po pierwsze poprzedni al-
bum cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem
i jest ju¿ praktycznie niedostêpny, a po wtóre
Sêdziszów w ci¹gu tych czterech lat bardzo
siê zmieni³, co podkreœla³ autor zdjêæ.

Józef Ambrozowicz wiele miejsc w mie-
œcie i okolicy odkry³ na nowo: zachwyci³a go
m.in. Buczyna, któr¹ zapamiêta³ zaniedban¹
jeszcze sprzed renowacji. Obecnie, oczaro-
wany odnowionym parkiem wspaniale
uchwyci³ jego urok w kolorach jesieni – to
jedno z najpiêkniejszych zdjêæ w albumie.

Obok takich romantycznych pejza¿y, na
s¹siednich stronach znajdziemy nowoczesne
wnêtrza hali sportowej przy sêdziszowskim

Janusz Baran – Prezes GS w Sêdziszowie M³p.: Bar-
dzo ³adne wydanie, myœlê, ¿e bêdzie to piêkna pa-
mi¹tka. Osobiœcie odczuwam du¿¹ satysfakcjê, ¿e
du¿o zdjêæ pochodzi z Góry Ropczyckiej, mojej ro-
dzinnej miejscowoœci. Jestem przekonany, ¿e album
bêdzie siê cieszy³ du¿ym powodzeniem.

Ks. Krzysztof Gac: Cieszê siê, ¿e ta promocja mia-
³a miejsce. To wa¿ne, by w ten sposób popularyzo-
waæ swój region. Album podoba mi siê z dwóch
powodów: przede wszystkim pokazane jest w nim
dzie³o stworzenia, a wiêc to wszystko, co Pan Bóg
stworzy³, a po drugie jest te¿ wiele obiektów, które

stworzy³ cz³owiek. To wszystko siê dope³nia. Widaæ w tym na-
wet tak¹ myœl teologiczn¹, ¿e cz³owiek czyni sobie ziemiê pod-
dan¹ przez wieki. Utrwalanie tego na zdjêciach ma walor hi-
storiotwórczy, pokazuj¹cy nastêpnym pokoleniom, co by³o kie-
dyœ.

Bernadetta Frysztak – nauczycielka: Chcia³am ser-
decznie podziêkowaæ samorz¹dowi za tê publika-
cjê. Bêdzie ona bardzo pomocna nam, nauczycie-
lom w procesie dydaktycznym. Zawsze zachêcam
uczniów, by poznawali swoj¹ ma³¹ Ojczyznê, a ten
album bêdzie w tym bardzo pomocny.

UKAZA£ SIÊ ALBUM
pt. „Sêdziszów Ma³opolski - Miasto i gmina”

14. paŸdziernika w sêdziszowskim ratuszu odby³a siê prezentacja nowego albumu autorstwa Józefa
Ambrozowicza pt. „Sêdziszów Ma³opolski - Miasto i gmina”.

gimnazjum, b¹dŸ hale produkcyjne firm lot-
niczych: Hispano-Suiza i Creuzeut. Taka w³a-
œnie ró¿norodna jest Ziemia Sêdziszowska.

Nie mniej interesuj¹ce dla autora by³y
wszelkie przejawy aktywnoœci mieszkañców:  Je-
stem zdumiony tym, co tu siê dzieje w sferze kultury –
podkreœla³ Józef Ambrozowicz – kapitalny ze-
spó³ „Rochy”, zespó³ „Blues” – grupy dzieciêce i m³o-
dzie¿owe. Wyrazy uznania dla Pana Dyrektora Domu
Kultury i szerzej – dla samorz¹du. A wybory Miss!
T³umy ludzi, nie mog³em siê dostaæ do œrodka! Tych
imprez jest tyle, ¿e nie sposób wszystkich pokazaæ.

Album jest te¿ wyj¹tkowy z innego po-
wodu: Józef Ambrozowicz po raz pierwszy
w swojej pracy edytorskiej zastosowa³ p³ó-
cienn¹ oprawê. Z t³oczonym herbem na-
szego miasta, nadaje ona publikacji jeszcze
wiêkszej elegancji.

Album „Sêdziszów Ma³opolski - Miasto i
gmina” jest ju¿ do nabycia w Delikatesach
Centrum oraz w Miejsko-Gminnym Oœrod-
ku Kultury. (b)

Ryszard £êgiewicz – Prezes Hispano-Suiza Polska:
Sêdziszów i jego okolice to ma³a dolinka lotnicza. Bran-
¿a lotnicza jest w Sêdziszowie bran¿¹ istotn¹. Staty-
stycznie, wkrótce co dziesi¹ta rodzina z terenu gminy
bêdzie zwi¹zana poprzez pracê zawodow¹ z przemy-
s³em lotniczym. Zauwa¿y³em, ¿e w albumie znalaz³o

siê zdjêcie Aeroparku w Wolicy £ugowej. Nigdy tam nie by³em, ale
teraz pojadê i zobaczê. I to ju¿ jest pierwszy efekt tego albumu.

Stanis³aw Wozowicz – Przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu: Jako mieszkaniec Góry Ropczyckiej serdecznie
dziêkujê autorowi w imieniu w³asnym i mieszkañ-
ców za to, ¿e tak wiele piêknych zdjêæ z Góry znala-
z³o siê w albumie. Gratulujê samorz¹dowi Gminy
Sêdziszów M³p., na czele z Panem Burmistrzem tego,

¿e ten album zosta³ wydany, bo jest to kawa³ek naszej historii,
który przeka¿emy potomnym, a tak¿e licznym rodakom na ca³ym
œwiecie. Jako cz³onek w³adz samorz¹du powiatowego cieszê siê, ¿e
znalaz³y siê tu tak¿e liczne zdjêcia obiektów powiatowych.

Irena Lewicka – dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i
Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p.: Od trzech lat
mieszkam w Cierpiszu i w tej chwili, gdy przyjedzie
do mnie ktoœ z Rzeszowa, poka¿ê dumnie ten album
i powiem, ¿e nie ¿a³ujê, ¿e siê tu sprowadzi³am.

Burmistrz K. Kie³b z autorem albumu Józefem Ambrozowiczem.
Album przegl¹daj¹ od lewej: Prezes BS w Sêdziszowie M³p. M. Cios, dr Z. Ziêtek, Sekretarz Gminy
Iwierzyce K. Klimek, Wójt Gminy Ostrów P. Cielec. Fot. (8) J. Maroñ
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W
 pierwszej jej czêœci omówione zosta-
³y zasady pozyskiwania œrodków z pro-

gramu LEADER, w drugiej Rada podjê³a 6
uchwa³.

Informacjê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci pozy-
skiwania œrodków z programu Leader
przedstawi³ Pan Marek Misiura – Kierow-
nik Biura Lokalnej Grupy Dzia³ania Part-
nerstwo 5 Gmin. Lokalna Grupa Dzia³ania
(LGD) Partnerstwo 5 Gmin obejmuje swo-
im zasiêgiem gminy: Sêdziszów M³p., Rop-
czyce, Iwierzyce, Dêbica (gmina wiejska) i
Czarna (Dêbicka).

W ramach wdra¿ania lokalnej strategii
rozwoju do lokalnych grup dzia³ania bêd¹
mog³y byæ sk³adane wnioski o pomoc finan-
sow¹ w zakresie nastêpuj¹cych dzia³añ:
- ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci

nierolniczej,
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw,
- odnowa i rozwój wsi,
- tzw. ma³e projekty.

Dzia³ania te bêd¹ musia³y byæ zgodne z
lokaln¹ strategi¹ rozwoju (LSR).

Dzia³anie Ró¿nicowanie w kierunku dzia-

³alnoœci nierolniczej przyczyni siê do podej-
mowania lub rozwijania przez rolników, do-
mowników i ma³¿onków rolników, dzia³al-
noœci nierolniczej lub zwi¹zanej z rolnic-
twem, co wp³ynie na tworzenie pozarolni-
czych Ÿróde³ dochodów, promocjê zatrud-
nienia poza rolnictwem na obszarach wiej-
skich.

Pomoc mo¿e wynieœæ maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowanych. Wysokoœæ udzie-
lonej pomocy jednemu beneficjentowi w
gospodarstwie rolnym w okresie realizacji
programu nie mo¿e przekroczyæ 100 tys. z³.

Dzia³anie Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siêbiorstw spowoduje wzrost konkurencyj-
noœci gospodarczej obszarów wiejskich, roz-
wój przedsiêbiorczoœci i rynku pracy, a w
konsekwencji – wzrost zatrudnienia na ob-
szarach wiejskich.

Beneficjentami bêd¹ osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej prowa-
dz¹ce na obszarze LGD dzia³alnoœæ jako mi-
kroprzedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce poni¿ej
10 osób i o obrocie netto lub sumie bilansu
do 2 mln euro. Pomoc bêdzie mia³a formê
zwrotu maksymalnie 50% kosztów kwalifi-
kowanych. Maksymalna wysokoœæ pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi w okre-
sie realizacji programu nie mo¿e przekro-
czyæ 300 tys. z³.

Dzia³anie Odnowa i Rozwój Wsi bêdzie
wp³ywaæ na poprawê jakoœci ¿ycia na obsza-
rach wiejskich poprzez zaspokojenie po-
trzeb spo³ecznych i kulturalnych mieszkañ-

ców wsi oraz promowanie obszarów wiej-
skich. Umo¿liwi rozwój to¿samoœci spo³ecz-
noœci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kul-
turowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz
wp³ynie na wzrost atrakcyjnoœci turystycz-
nej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Beneficjentami bêd¹ gminy, organiza-
cje pozarz¹dowe i zwi¹zki wyznaniowe. Re-
fundacji podlegaæ bêd¹ koszty kwalifiko-
wane w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 75%
tych kosztów, z tym, ¿e nie wiêcej ni¿ 500
tys. z³.

Dzia³anie „Ma³e projekty” przyczyni siê
do:
- podnoszenia œwiadomoœci spo³ecznoœci

lokalnej,
- podnoszenia jakoœci ¿ycia ludnoœci na

obszarze dzia³ania LGD,
- rozwoju aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej,
- rozwoju agroturystyki i turystyki na ob-

szarach wiejskich,
- zachowania lub odtworzenia, zabezpie-

czenia i oznakowania cennego dziedzic-
twa przyrodniczego i krajobrazowego ze
szczególnym wskazaniem na obszary chro-
nione w tym obszary objête sieci¹ Natura
2000;

- zachowania dziedzictwa kulturowego i
historycznego,

- rozwój lokalnej aktywnoœci gospodarczej
poprzez inicjowanie powstawania, rozwo-
ju, przetwarzania, wprowadzenia na ry-
nek oraz podnoszenia jakoœci produktów
i us³ug bazuj¹cych na lokalnych zasobach,
w tym naturalnych surowcach lub pro-
duktach rolnych i leœnych, oraz tradycyj-
nych sektorach gospodarki;

- wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii – w celu poprawienia warunków pro-
wadzenia dzia³alnoœci kulturalnej lub go-
spodarczej w tym rolniczej.

Beneficjentami bêd¹:
- osoby fizyczne (obywatele UE, pe³nolet-

nie, zameldowane na pobyt sta³y lub pro-
wadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na te-
renie objêtym LSR),

- osoby prawne albo jednostki organizacyj-
ne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacje i stowarzyszenia, które po-
siadaj¹ siedzibê lub prowadz¹ dzia³alnoœæ
na terenie objêtym LSR,

- osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne o charakterze koœcielnym lub zwi¹z-
ków wyznaniowych.

Wsparcie wynosiæ bêdzie maksymalnie
70% kosztów kwalifikowanych operacji, nie
wiêcej jednak ni¿ 25 tys. z³; przy czym ca³ko-
wity koszt nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 4,5 tys. z³
oraz wy¿szy ni¿ 100 tys. z³ na jednego bene-
ficjenta w okresie realizacji programu.

Beneficjenci aplikuj¹cy do LGD o wspar-

cie finansowe projektów realizowanych w
ramach „Wdra¿ania LSR” musz¹ posiadaæ
numer identyfikacyjny o którym mowa w
przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie p³atnoœci. Numer nadaje ARiMR na
podstawie z³o¿onego wniosku: „Wniosek o
wpis do ewidencji producentów”.

P
o przerwie radni przyst¹pili do realiza-
cji porz¹dku obrad podejmuj¹c nastê-

puj¹ce uchwa³y:

1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego.

Rada postanowi³a o udzieleniu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwo-
cie 83.365 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego w Ropczycach z przeznaczeniem
na dofinansowanie remontu chodnika w
ci¹gu ul. Konopnickiej w Sêdziszowie M³p.
w wysokoœci 46.256 z³, oraz chodnika w ci¹-
gu ulicy Pi³sudskiego w Sêdziszowie M³p. –
37.109 z³. Radni postanowili równie¿ o udzie-
leniu pomocy rzeczowej dla Powiatu w kwo-
cie 30.500 z³ w formie opracowania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na bu-
dowê chodnika (po stronie po³udniowej)
przy drodze powiatowej przy ul. Pi³sudskie-
go w Sêdziszowie M³p. od Al. 1000-lecia do
ul. Ko³³¹taja.

2. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿e-
cie gminy na 2008 r.

Zwiêkszono wydatki bud¿etu o kwotê
667.351,73 z³, w tym:
a)wydatki bie¿¹ce o kwotê 481.851,73 z³ z

przeznaczeniem na:
- realizacjê projektów systemowych w ra-

mach programu operacyjnego Kapita³
Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego –
172.558,73 z³ w tym:
· „Wsparcie rozwoju dzieci w wieku

przedszkolnym poprzez podniesienie
jakoœci oferty edukacyjnej Przed-
szkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.” –
44.040 z³,

· „Wsparcie rozwoju dzieci w wieku
przedszkolnym poprzez podniesienie
jakoœci oferty edukacyjnej przed-
szkoli Nr 1 w Sêdziszowie M³p., w Wo-
licy Piaskowej i Górze Ropczyckiej”
– 44.510 z³

· „M³odzi pasjonaci nauki odkrywaj¹
œwiat” – 84.008,73 z³,

- XVIII Podkarpacki Konkurs Poezji Reli-
gijnej – Sêdziszów M³p. 2008 r. – 7.800 z³,

- remont dróg gminnych - 41.227 z³,
- zakup materia³ów do remontu dróg gmin-

nych - 50.000 z³,
- zakup us³ug transportowych zwi¹zanych

z remontem dróg gminnych - 50.000 z³,
- remont drogi dojazdowej do pól Zago-

rzyce Lipie – 12.600 z³,
- pomoc finansow¹ w formie dotacji celo-

wej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
XVIII Sesjê Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. odby³a 30 wrzeœnia 2008 r.
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skiego na remont chodników w ci¹gu ul.
Pi³sudskiego i ul. Konopnickiej w Sêdzi-
szowie M³p. – 83.365 z³,

- remont budynków komunalnych –
40.000 z³,

- utrzymanie obiektów sportowych –
10.000 z³,

- wykonanie ogrodzenia przy boisku spor-
towym w Kawêczynie – 8.000 z³,

- zakup paliwa do samochodów s³u¿bo-
wych Komisariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. – 5.000 z³,

- dotacjê celow¹ dla Gminy Dêbica na wy-
konanie studium wykonalnoœci dla pro-
jektu radiowej sieci szerokopasmowej wo-
jewództwa podkarpackiego realizowane-
go w drodze porozumienia - 1.301 z³,

b) wydatki maj¹tkowe – 185.500 z³ z prze-
znaczeniem na:

- dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹
na budowê ulicy 1 KZ w Sêdziszowie M³p.
– 55.000 z³,

- przebudowê drogi gminnej w Wolicy
£ugowej – 100.000 z³,

- pomoc rzeczow¹ dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego w formie opracowa-
nia dokumentacji na budowê chodnika
przy ul. Pi³sudskiego w Sêdziszowie M³p.
– 30.500 z³,

3. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
nr XXXII/308/06 Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p. z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie

okreœlenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³ro-
cze roku bud¿etowego.

Zmiana uchwa³y wynika z koniecznoœci
dostawania informacji o przebiegu wyko-
nania bud¿etu za I pó³rocze do wymogów
ustawy o finansach publicznych.

4. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrêbie miej-
scowoœci Góra Ropczycka, gmina Sêdziszów
M³p.

Na wniosek w³aœcicieli gruntów posta-
nowiono o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Teren wskazany do opracowa-
nia planu przeznaczony zostanie pod dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, obejmuje on po-
wierzchniê oko³o 25 ha i po³o¿ony jest po
po³udniowej stronie drogi krajowej nr 4.

5. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody
na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci.

Rada wyrazi³a zgodê na udzielenie bo-
nifikaty w wysokoœci 50% od ustalonej ceny,
przy sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych na
Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p. ozna-
czonych jako: dzia³ka nr 443/5 o pow. 22
m2 - na rzecz poprzedniego w³aœciciela oraz
dzia³ka nr 444/3 o pow. 75 m2 - na rzecz

spadkobiercy poprzedniego w³aœciciela nie-
ruchomoœci.

6. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody
na zawarcie umowy dotycz¹cej utrzymania
i wykorzystania czêstotliwoœci radiowych z
zakresu 3600-3800 MHz, w ramach regio-
nalnej sieci szerokopasmowej w technolo-
gii WiMAX.

Uchwa³a ta pozwala Burmistrzowi na za-
warcie umowy z Gmin¹ Miasto Dêbica – Li-
derem Projektu. Z bud¿etu gminy przezna-
czono kwotê 1.300,52 z³ na wykonanie
wspólnie z innymi gminami i powiatami wo-
jewództwa podkarpackiego studium wyko-
nalnoœci, które bêdzie jednym z elementów
wniosku o œrodki unijne.

W sprawach ró¿nych dyskutowano miê-
dzy innymi na temat:
- potrzeby odnowy nawierzchni ul. Grun-

waldzkiej,
- budynku obok Banku Spó³dzielczego,

który z uwagi na z³y stan techniczny stwa-
rza zagro¿enie dla pieszych oraz szpeci
wizerunek miasta,

- z³ej jakoœci poboczy po remoncie drogi
powiatowej w Szkodnej,

- braku parkingu ko³o sklepu „Delikatesy
Centrum” w Górze Ropczyckiej.

Biuro Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.

GMINNE

INWESTYCJE

(ci¹g dalszy na str. 6)

Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Remontowe
ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o., 35-959 Rze-
szów, ul. Ciep³ownicza 8
Wartoœæ robót: 1 012 838,33z³

Zakres robót: Rozebranie starych try-
bun wykonanie stóp fundamentowych,
wykonanie i monta¿ trybun, monta¿
krzese³ek.
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Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo
Dróg i Mostów Spó³ka z o.o. w Rzeszowie
Wartoœæ robót: 136 815,65 z³

Zakres robót: Wykonanie podbudowy
t³uczniowej i nawierzchni bitumicznej
na odcinku 510 mb.

Wykonawca: POLDIM Dêbica SA, 39-200
Dêbica, Drogowców 1
Wartoœæ robót: 135 635,32 z³

Zakres robót: Wykonanie podbudowy
t³uczniowej i nawierzchni z masy bitumicz-
nej wraz z wykonaniem poboczy na odcin-
ku 550 mb.

Wykonawca: „Wiki” Aneta GuŸda, Kosowy 110, 36-107 Przy³êk
Wartoœæ robót: 62 819,45 z³

Zakres robót: Rozebranie obróbek blacharskich i pokrycia z
dachówki ceramicznej, o³acenie po³aci dachowych, pokrycie
dachu blacho-dachówk¹, wykonanie rynien, podbicie okapów
i docieplenie stropu.

Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z
o.o. Rudna Ma³a 17a
Wartoœæ robót: 80 773,44 z³

Zakres robót: Wykonanie podbudowy
t³uczniowej i nawierzchni z masy bitu-
micznej wraz z wykonaniem poboczy na
odcinku 380 mb, prace w toku.

Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
„DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma³a 17a
Wartoœæ robót: 247 239,93 z³

Zakres robót: Wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bi-
tumicznej, chodnika jednostronnego na d³. 150 mb.

Oprac. G. W.

Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
„DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma³a 17a
Wartoœæ robót: 275 177, 37 z³

Zakres robót: Przebudowa ulicy na d³ugoœci 200 mb polegaj¹ca
na rozebraniu istniej¹cej nawierzchni wraz podbudow¹ i kra-
wê¿nikami. Wykonanie nowej konstrukcji ulicy poprzez wyko-
nanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, war-
stwy ods¹czaj¹cej, podbudowy z kruszywa ³amanego oraz na-
wierzchni z masy mineralno-bitumicznych. Wykonano równie¿
chodnik obustronnie z kostki brukowej.

Wykonawca: PGKiM Sêdziszów M³p.
Wartoœæ robót: 54 369, 84 z³

Zakres robót: Przebudowa chodnika na d³ugoœci 145 mb pole-
gaj¹ca na wymianie p³ytek chodnikowych betonowych na kost-
kê brukow¹ wraz krawê¿nikami i obrze¿ami.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

GMINNE INWESTYCJE
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Uwzglêdniaj¹c liczbê wykrytych zmian de-
cyzja o zakupie tego sprzêtu, który s³u¿y miesz-
kañcom ca³ego naszego powiatu by³a s³uszna.

Ponadto istotny jest równie¿ fakt, ¿e rak
jelita grubego wysun¹³ siê na pierwsze miej-
sce w Europie wœród wszystkich nowotwo-
rów, bior¹c pod uwagê obie p³cie.

U kobiet najczêstszy jest rak piersi, u
mê¿czyzn rak p³uca (pierwszy z tych raków
wystêpuje prawie wy³¹cznie u kobiet, zaœ
drugi w du¿ej mierze u mê¿czyzn, natomiast
rak jelita grubego wystêpuje u obu p³ci).

W Polsce rak jelita grubego jest drugim
najczêstszym nowotworem, ale ca³y czas
utrzymuje siê tendencja wzrostowa i wynosi
3% rocznie.

Niezmiernie zatrwa¿aj¹cy jest fakt, ¿e w
Polsce od chwili rozpoznania raka jelita gru-
bego prze¿ywa³o 25% chorych, podczas kie-
dy w krajach s¹siednich, nie mówi¹c ju¿ o
krajach wysokorozwiniêtych, odsetek ten
jest o wiele wy¿szy (np. w S³owacji ok. 38%,
a w Holandii ok. 58%).

Sêdziszowski Szpital wzbogaci³ siê ostatnio
o nowoczesny sprzêt, proszê przybli¿yæ czytel-
nikom co to za urz¹dzenie i do czego s³u¿y?

Jest to bardzo dobrej klasy zestaw do prób
wysi³kowych angielskiej firmy OXFORD.
Urz¹dzenie to pozwala na wykrywanie cho-
rób wieñcowych we wczesnym stadium i jest
przy tym bardzo przyjazny dla osób starszych
poprzez posiadanie wielu protoko³ów skie-
rowanych nie tylko dla sportowców.

Sk¹d pomys³ na zakup takiego urz¹dze-
nia dla naszego szpitala?

Pomys³ ten wyszed³ ze strony Pana Bur-
mistrza, za co jestem mu bardzo wdziêczny.
Byæ mo¿e ma to zwi¹zek z przekazaniem
wspó³w³asnoœci szpitala dla samorz¹du gmin-
nego. Pan Burmistrz przyszed³ kiedyœ do
szpitala, gdy¿ by³ zainteresowany nasz¹ dzia-
³alnoœci¹ i pyta³ co by³oby nam potrzebne z
urz¹dzeñ medycznych. Pomyœleliœmy wtedy
o zestawie do prób wysi³kowych. Mamy co
prawda jeden, ale ma on ju¿ 17 lat. Stary
aparat firmy Siemens zosta³ zakupiony w
1/3 za pieni¹dze PGKiM w Sêdziszowie M³p.
a w 2/3 z pieniêdzy Zak³adów Magnezyto-

NOWY SPRZÊT
W SÊDZISZOWSKIM SZPITALU

Rozmowa z dr n. med. Zbigniewem Ziêtkiem
Ordynatorem Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych
Szpitala Powiatowego im. Œw. Ojca Pio w Sêdzi-
szowie M³p.

wych z Ropczyc. Wtedy by³ to czwarty apa-
rat w Polsce i œrednio wykonywa³ 1200-1500
prób rocznie, bardzo dobrze siê w tym okre-
sie sprawdzi³. Myœlê ¿e z tym aparatem bê-

dzie podobnie i przez wiele lat bêdzie do-
brze s³u¿y³ naszym pacjentom.

Kto mo¿e korzystaæ z tego aparatu?
Wszyscy pacjenci z naszego powiatu,

pod warunkiem ¿e bêd¹ mieæ skierowanie
od kardiologa, albo bêd¹ na oddziale szpi-
talnym. By³a taka próba, by lekarze rodzin-
ni dawali skierowania, a my maj¹c czynne te
dwie bie¿nie myœlê, ¿e temu byœmy sprostali,
ale pojawi³ siê problem kto za to zap³aci.
Podczas badania obecny musi byæ lekarz.
W pomieszczeniu znajduje siê zestaw reani-
macyjny i ca³e zabezpieczenie jak w „erce”
która wyje¿d¿a do zawa³u. Takie s¹ wymogi
gdy¿ œrednio statystycznie na 10 000 badañ
przypada jeden zgon. My co prawda zrobi-
liœmy ju¿ ponad 20 000 badañ i nie by³o jesz-
cze zgonu – jednak trzeba byæ stale przygo-
towanym. By³ te¿ taki pomys³ by t¹ star¹ bie¿-
niê daæ do Ropczyc, jednak nie spotka³o siê
to z akceptacj¹ lekarzy. U nas stale jest le-
karz i obok mamy „erkê” wiêc ci¹gle mo¿e-
my byæ przygotowani na najgorsze.

Czêsto s³yszy siê w mediach, ¿e w szpita-
lach drogie urz¹dzenia z ró¿nych wzglêdów
stoj¹ niewykorzystane i pacjenci nie mog¹ z
nich korzystaæ. Czy w naszym przypadku nie
ma takiego zagro¿enia?

Mogê zapewniæ, ¿e u nas taka sytuacja nie
wyst¹pi i sprzêt nie bêdzie sta³ niewykorzysta-
ny. Na chwilê obecn¹ my, jako oddzia³ wyko-
nujemy 1/3 badañ, a pozosta³e 2/3 wykonuj¹
kardiolodzy. Na naszym terenie kardiologami
s¹ dr Andrzej Kapusta i dr Janusz Kuczek.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Grzegorz Wrona

Tak fatalna sytuacja wynika st¹d, ¿e cho-
robê rozpoznaje siê w naszym kraju w sta-
dium znacznego zaawansowania, czyli wów-
czas gdy pojawiaj¹ siê ju¿ ewidentne objawy
choroby.

Rak jelita grubego powstaje z polipów
(gruczolaków), a czas od pojawienia siê
polipa do wyst¹pienia raka trwa od 7-12 lat.
Z badañ wynika, ¿e usuwanie wszystkich po-
lipów napotkanych w jelicie podczas kolo-
noskopii zmniejsza zapadalnoœæ na raka o
95%. W czasie kolonoskopii wykonywanej u
osób po 50 roku ¿ycia, w co czwartym przy-
padku znajdowane s¹ polipy, które najczê-
œciej s¹ bezobjawowe.

Jednym z czynników wyst¹pienia raka
jelita grubego jest wiek pacjenta. Okazuje
siê, ¿e po 50 roku ¿ycia gwa³townie wzrasta
czêstoœæ raka jelita grubego. Ponadto p³eæ
mêska jest czynnikiem ryzyka wyst¹pienia
stanów przedrakowych(gruczolaków), któ-
re z powodzeniem mo¿na wykryæ i usun¹æ
podczas kolonoskopii.

W spo³eczeñstwach wysokorozwiniêtych
œwiadomoœæ dotycz¹ca profilaktyki raka je-
lita grubego jest bardzo wysoka, o czym
dobitnie œwiadcz¹ dobre wyniki leczenia (5
letnia prze¿ywalnoœæ).

Powszechnie zaleca siê wykonywanie
kolonoskopii u osób po 50 roku ¿ycia co 10
lat, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e transforma-
cja od polipa do raka œrednio tyle trwa.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt coraz
wiêkszej œwiadomoœci dotycz¹cej problemu
raka jelita grubego wœród mieszkañców i w³adz
naszego powiatu. Jednoczeœnie mam œwiado-
moœæ, ¿e w kwestii zmniejszenia zapadalnoœci
i zwiêkszenia wykrywalnoœci raka jelita grube-
go na naszym terenie jeszcze wiele jest do zro-
bienia. Wymaga to coraz wiêkszej aktywnoœci
ze strony lekarzy specjalistów i lekarzy pracu-
j¹cych w podstawowej opiece zdrowotnej, jak
równie¿ wiêkszej œwiadomoœci pacjentów.

W imieniu swoim oraz wszystkich osób
zatroskanych o zdrowie mieszkañców na-
szego powiatu sk³adam podziêkowanie dar-
czyñcom Fundacji Szpitala œw. O. Pio za
œrodki przekazane na sprzêt, który pomaga
nam wszystkim walczyæ z drugim najczêst-
szym nowotworem w Polsce.

Lek. med. Robert Staroñ
Specjalista chorób wewnêtrznych
Starszy asystent Oddzia³u Chorób

Wewnêtrznych
im. œw. O. Pio w Sêdziszowie M³p.

RAK JELITA GRUBEGO
Pod koniec wrzeœnia b.r. min¹³ rok od chwili zakupu przez Fundacjê Szpitala im. œw. O. Pio w
Sêdziszowie M³p. dwóch urz¹dzeñ do wykonywania kolonoskopii, które s³u¿¹ do ogl¹dania wnêtrza
jelita grubego przy pomocy giêtkiego œwiat³owodu. W czasie tego okresu zbadano 291 osób z
naszego powiatu, z czego w 18 przypadkach wykryto raka, a w kilkudziesiêciu przypadkach polipy
gruczolakowate, czyli stany które poprzedzaj¹ raka.

Nowoczesny zestaw do prób wysi³kowych. Fot. (2) G. Wrona
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Czêsto nie wiemy co zrobiæ ze zu¿ytym
sprzêtem elektryczno-elektronicznym, a
urz¹dzenia te zawieraj¹ przecie¿ szeroki
wachlarz substancji niebezpiecznych, jak
np. o³ów, kadm, rtêæ (dla ciekawostki prze-
ciêtny „pecet”- jednostka centralna i moni-
tor - zawiera od 2 do 4 kg o³owiu g³ównie w
kineskopie i p³ycie g³ównej). Zu¿yty sprzêt
mo¿emy oddaæ do sklepów przy okazji za-
kupu nowego, ale tego samego rodzaju lub
te¿ oddaæ bezp³atnie w punktach zbierania
tzw. elektroœmieci. Trzeba go jednak dostar-
czyæ indywidualnie, a to ju¿ stanowi pro-
blem. Musimy wiedzieæ, ¿e nieprawid³owo
zagospodarowany sprzêt RTV i AGD mo¿e
tak¿e powodowaæ powa¿ne zagro¿enie eko-
logiczne, a odpady niebezpieczne winny byæ
bezwzglêdnie wyselekcjonowane i groma-
dzone oddzielnie, aby nie dostawa³y siê na
sk³adowisko odpadów komunalnych, gdzie
stanowi³yby ogromne zagro¿enie dla œrodo-
wiska. Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
nie ma gospodarstwa domowego, które nie
wytwarza³oby wiêkszej lub mniejszej iloœci
odpadów niebezpiecznych. Tak wiêc wytwa-
rzane przez nas odpady, ich selekcja, zbiór-
ka sta³y siê problemem tak¿e naszej gminy.
W zwi¹zku z tym w trosce o zachowanie czy-
stoœci œrodowiska musimy m¹drze i rozs¹d-

nie z tym problemem siê uporaæ. Potrzeb-
ne jest wspólne dzia³anie na rzecz ochrony
œrodowiska. Pocz¹tkiem takich dzia³añ by³a
miêdzy innymi kompleksowa akcja zbiera-
nia odpadów niebezpiecznych w 2008 r.
obejmuj¹ca zasiêgiem teren naszej Gminy.
Tutejszy Urz¹d Miejski wraz z jedn¹ z rze-
szowskich firm profesjonalnie zajmuj¹c¹ siê
utylizacj¹ odpadów przemys³owych i me-
dycznych sukcesywnie dociera³ do poszcze-
gólnych miejsc naszej Gminy.

Specjalnie oznakowane kontenery na sa-
mochodach ciê¿arowych ustawiane by³y w
wczeœniej wyznaczonych punktach. Wykaz
zbieranych odpadów niebezpiecznych, któ-
re mo¿na by³o oddawaæ w miejscach zbiór-
ki og³oszony by³ w koœcio³ach, szko³ach i na
tablicach og³oszeñ osiedli i wiosek.

Od pocz¹tku 2008 roku do dnia dzisiej-
szego przeprowadzonych zosta³o szeœæ zbió-
rek. Pierwsza odby³a siê 8 marca br. na tere-
nie Sêdziszowa M³p. w trzech punktach mia-
sta. Zebrano wówczas 5 856 kg odpadów nie-
bezpiecznych, w których najwiêksz¹ grupê
stanowi³y telewizory w iloœci 3 276 kg. Dru-
ga zbiórka odby³a siê 19 kwietnia br. w trzech
wioskach Czarnej Sêdziszowskiej, Krzywej i
Kawêczynie Sêdziszowskim. Tutaj zebrano
3 375 kg odpadów. Kolejna zbiórka prze-

ZBIÓRKA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

Obserwuj¹c ¿ycie wokó³ nas mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e u progu XXI wieku standard ¿ycia mieszkañców
naszej gminy poprawia siê. Remontujemy i porz¹dkujemy mieszkania, dbamy o wygl¹d obejœæ i
ogrodów, kupujemy tak¿e coraz to nowy sprzêt elektryczny i elektroniczny, a nasze pociechy zaopa-
trujemy w piêkne, graj¹ce i poruszaj¹ce siê zabawki z napêdem elektronicznym. Jednak czêsto nie
zdajemy sobie sprawy, ¿e podnosz¹c poziom swojego bytu wytwarzamy wiêksze iloœci odpadów,
których niema³¹ czêœæ stanowi¹ odpady niebezpieczne, takie jak pozosta³oœci po farbach i lakierach,
baterie, œrodki ochrony roœlin i opako-
wania po nich, czy te¿ przeterminowane
lekarstwa. Wiêkszoœæ tych odpadów od-
dajemy w strumieniu odpadów komunal-
nych, zamiast selektywnie gromadziæ.

prowadzona 17 maja br. obejmowa³a
wschodni¹ czêœæ gminy, tj. Klêczany, Bêdzie-
myœl oraz Wolicê £ugow¹, gdzie zebrano
najwiêksz¹ iloœæ odpadów, bo a¿ 7 232 kg.
Nie bez znaczenia by³ tu fakt, ¿e podczas
zbiórki mieszkañcy oddali 2 180 kg opon.
Nastêpn¹ zbiórk¹ objêta by³a pó³nocno-za-
chodnia strona gminy i 31 maja br. samo-
chody-kontenery ustawione by³y w Wolicy
Piaskowej, Borku Wielkim i Rudzie, tutaj
mieszkañcy oddali 3 820 kg odpadów. Nie-
ma³¹ iloœæ zu¿ytego sprzêtu i odpadów –
6 386 kg zgromadzono dnia 21 czerwca br.
Tym razem zbiórka odby³a siê w Górze Rop-
czyckiej, Zagorzycach Dolnych i Górnych
oraz w Szkodnej.

Akcja zbierania odpadów niebezpiecz-
nych zakoñczy³a siê 27 wrzeœnia br. ostatni¹
zbiórk¹ ponownie zorganizowan¹ na tere-
nie Sêdziszowa M³p. Podczas tej zbiórki
oddano 5 280 kg odpadów. Wszystkie odpa-
dy niebezpieczne odbierane by³y od miesz-
kañców nieodp³atnie. Koszty tej akcji po-
kry³a Gmina Sêdziszów M³p. oraz Firma
„EKO-TOP” Sp. w Rzeszowie.

Podsumowuj¹c akcja obejmuj¹ca zbiór-
kê odpadów niebezpiecznych spotka³a siê z
du¿ym zrozumieniem mieszkañców ca³ej
gminy. Zebrano ³¹cznie blisko 32 tony odpa-
dów niebezpiecznych w tym najwiêksz¹ gru-
pê stanowi³y telewizory ponad 16 181 kg.
Zebrano tak¿e ponad 4 642 kg lodówek i 2
238 kg monitorów, 604 kg pralek, 1 083 kg
odbiorników radiowych, 1 402 kg ma³ogaba-
rytowych urz¹dzeñ typu ¿elazko, lokówka czy
suszarka do w³osów oraz 340 kg sprzêtu kom-
puterowego. Mieszkañcy gminy oddali tak¿e
podczas zbiórek 1 487 kg odpadów z two-
rzyw sztucznych, 710 kg farb, lakierów i ich
opakowañ, a tak¿e 53 kg przeterminowanych
lekarstw wraz z opakowaniami.

Iloœæ zebranych odpadów œwiadczy o
odpowiedzialnoœci za w³asne zdrowie i ota-
czaj¹ce nas œrodowisko, a tak¿e potwierdza
fakt, ¿e ta akcja by³a niezwykle potrzebna, a
dziêki niej wyczyœciliœmy chocia¿ w czêœci
nasze piwnice i strychy.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

SPRZ¥TANIE
ŒWIATA 2008
Tegoroczna akcja Sprz¹tanie Œwiata

odby³a siê na terenie naszej gminy w
dniach 24-26 wrzeœnia. Udzia³ w akcji bra³y
wszystkie szko³y podstawowe, gimnazja i
szko³y œrednie.

Ogólnie zebrano 51,16 m3 odpadów.
Gmina Sêdziszów M³p. na tegoroczn¹ ak-
cjê wyda³a 4500 z³. Z tego 4200 z³ to koszt
wywozu odpadów na wysypisko w Kozodrzy,
a pozosta³e 300 z³ wydatkowano na worki i
rêkawice. Fot. Arch
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Mszy œw. koncelebrowanej przewodni-
czy³ ks. infu³at Wies³aw Szurek, a wœród kil-
kunastu wspó³celebransów byli ksiê¿a roda-
cy, pochodz¹cy z ziemi sêdziszowskiej, a tak-
¿e duszpasterze z okolicznych oraz zaprzy-
jaŸnionych parafii. Wœród modl¹cych siê byli
bracia i siostry zakonne z kilku zgromadzeñ.

Ks. infu³at w homilii przybli¿y³ sylwetkê
beatyfikowanego 28. wrzeœnia 2008 r. w Bia-
³ymstoku ks. Micha³a Sopoæki oraz podkre-
œli³ jego zas³ugi w upowszechnieniu kultu Mi-
³osierdzia Bo¿ego.

Ksi¹dz Micha³ Sopoæko ukoñczy³ Semi-
narium Duchowne w Wilnie. Œwiêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ w 1914 roku. Ukoñczy³
studia w zakresie teologii moralnej na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a w 1926 roku uzyska³ tam tytu³ dok-
tora teologii. Studiowa³ tak¿e w Wy¿szym
Instytucie Pedagogicznym. By³ wyk³adowc¹
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie oraz w Semina-
rium Duchownym. Od 1932 roku poœwiêci³
siê g³ównie pracy naukowej: w 1934 roku
habilitowa³ siê na Uniwersytecie Warszaw-
skim w zakresie teologii pastoralnej i uzy-
ska³ stopieñ docenta.

W czasie okupacji niemieckiej uda³o mu
siê szczêœliwie unikn¹æ aresztowania i przez
dwa i pó³ roku ukrywa³ siê w okolicach Wil-
na. W 1944 roku po wznowieniu dzia³alno-
œci Seminarium Duchownego w Wilnie wy-
k³ada³ w nim a¿ do jego zamkniêcia w 1945
roku przez w³adze radzieckie i relegowania
do Bia³egostoku.

UROCZYSTOŒCI
W NOWYM KOŒCIELE

W sobotê, 4. paŸdziernika, w przededniu 70.
rocznicy œmierci œw. Siostry Faustyny Kowalskiej,
w nowym koœciele pw. Bo¿ego Mi³osierdzia od-
prawiona zosta³a uroczysta Msza œw. w podziê-
kowaniu za dar œw. Siostry Faustyny oraz za dar
beatyfikacji S³ugi Bo¿ego ks. Micha³a Sopoæki,
spowiednika œw. Siostry Faustyny, orêdownika
kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.

W jego bogatym w wielorak¹ dzia³alnoœæ
¿yciu dominuj¹cy rys pozostawi³a s³u¿ba idei
Mi³osierdzia Bo¿ego. Jako spowiednik i kie-
rownik duchowy s. Faustyny Kowalskiej z
czasów wileñskich, zainspirowany jej obja-
wieniami, odda³ siê ca³kowicie szerzeniu
prawdy i kultu Mi³osierdzia Bo¿ego. Opu-
blikowa³ szereg dzie³ o Mi³osierdziu Bo¿ym,
zabiega³ o ustanowienie œwiêta, przyczyni³
siê do namalowania pierwszego obrazu Je-
zusa Najmi³osierniejszego Zbawiciela, wspó³-
tworzy³ Zgromadzenie Zakonne Sióstr Je-
zusa Mi³osiernego.

Ks. Micha³ Sopoæko zmar³ w 1975 r. W
1987 r. wszczêto jego proces beatyfikacyjny,
który swój fina³ mia³ 28 wrzeœnia 2008 roku
w Bia³ymstoku w sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego, gdzie spoczywaj¹ jego doczesne
szcz¹tki.

Pomimo niesprzyjaj¹cej aury, z zaprosze-
nia do udzia³u w sêdziszowskiej uroczystoœci
dziêkczynnej skorzysta³a liczna grupa miesz-
kañców Sêdziszowa M³p. i okolicy. Mury no-
wej œwi¹tyni dŸwigaj¹ ju¿ konstrukcjê dachu
– niestety deszczowa pogoda uniemo¿liwi³a
pokrycie jej blach¹. Prowizorycznie po³o¿o-
na folia nie chroni³a odpowiednio wnêtrza
œwi¹tyni, st¹d niecodzienny widok wielu pa-
rasoli nad g³owami modl¹cych siê w koœcie-
le. Nie przeszkodzi³o to jednak wiernym w
uczestnictwie w uroczystym nabo¿eñstwie.

Tym serdeczniejsze s³owa podziêkowa-
nia za udzia³ w uroczystoœci skierowa³ do
zebranych budowniczy œwi¹tyni ks. Krzysz-
tof Gac

Obecnie, dziêki sprzyjaj¹cym warunkom
atmosferycznym montowana jest blacha na
dachu koœcio³a, a budowa œwi¹tyni – pomni-
ka Bo¿ego Mi³osierdzia z ka¿dym dniem bli¿-
sza jest ukoñczenia.

(b)

Ks. K. Gac dziêkuje wiernym za udzia³ w uroczystoœci.

Msza œw. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. infu³ata W. Szurka. Wierni szczelnie wype³nili mury nowej œwi¹tyni. Fot. (4) Centrum Foto. R. Cio³kosz
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Pracownikom oœwiaty w obchodach ich
œwiêta towarzyszyli m.in.: ks. katecheta Ma-
rek Kêdzior, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw Wozowicz, Dyrektor Wydzia³u
Oœwiaty Starostwa Powiatowego Stanis³aw
D¹broœ, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogus³aw Kmieæ, Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza
Pani El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Jan
Maroñ, Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Jan Ró-
¿añski, Dyrektor filii Wojewódzkiej Biblio-
teki Pedagogicznej w Sêdziszowie M³p. Pani
Krystyna Kozdroñ, Dyrektor LO w Sêdzi-
szowie M³p. Pani Lucyna Doroba, Dyrektor
ZSZ w Sêdziszowie M³p. Pani Teresa Parys,
Wicedyrektor ZSZ Pawe³ Kardyœ, Prezes
Oddzia³u ZNP w Sêdziszowie M³p. Pani Zyta
Wiktor, Przewodnicz¹cy Sekcji Oœwiaty MK
NSZZ Solidarnoœæ Alfred Kopeæ, Dyrektor
ZOSiP Pani Irena Lewicka, emerytowana Dy-
rektor ZOSiP Pani Anna Budziñska, Dyrek-
tor MGOK w Sêdziszowie M³p. Kazimierz
Popielarz.

Tradycyjnie podczas uroczystoœci wyró¿-
niaj¹cym siê pracownikom oœwiaty wrêczo-
ne zosta³y Nagrody Burmistrza. W tym roku
uhonorowani zostali: Maria Chuderska –
Dyrektor SP 2 w Sêdziszowie M³p., Teresa
Dziak – Dyrektor SP w Bêdziemyœlu, Beata
Majcher – Dyrektor GM w Zagorzycach
Grn., Benedykt Czapka – Dyrektor SP 3 w
Sêdziszowie M³p., Tomasz Kozak – Dyrek-
tor SP w Czarnej Sêdziszowskiej, S³awomir
Skoczek – Dyrektor SP w Krzywej, Andrzej
Œwierad – Dyrektor GM w Czarnej Sêdzi-
szowskiej , Dorota Batory – nauczyciel SP w
Górze Ropczyckiej, Renata Daniel – nauczy-
ciel Przedszkola w Wolicy Piaskowej, El¿bie-
ta Hulek – nauczyciel SP 3 w Sêdziszowie
M³p., Ilona Gut-Szylar – nauczyciel SP w
Czarnej Sêdziszowskiej, Marta Pieja – na-
uczyciel Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie
M³p., Lidia Szewczyk – nauczyciel SP 2 w
Sêdziszowie M³p., Renata Szostecka – na-
uczyciel GM w Sêdziszowie M³p., Ewa
¯uczek – g³ówna ksiêgowa w Zespole Ob-
s³ugi Szkó³ i Przedszkoli.

Nagrodê otrzyma³a równie¿ Krystyna
Surman – dyrektor Przedszkola nr 1.

Warto dodaæ, ¿e w tym samym dniu, w
godzinach przedpo³udniowych nagrodê
Kuratora Oœwiaty otrzyma³ Mariusz Kazior
– dyrektor Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyc-
kiej, zaœ Pani Zyta Wiktor otrzyma³a Medal
Komisji Edukacji Narodowej.

Wiele ciep³ych s³ów us³yszeli nauczycie-
le tego dnia. Burmistrz Kazimierz Kie³b, sk³a-
daj¹c ¿yczenia powiedzia³:

To na barkach nauczycieli spoczywa to co

najwa¿niejsze: oni pomagaj¹ spe³niaæ marzenia
ludzi m³odych, oni ukierunkowuj¹ ich emocje i
namiêtnoœci, oni wprowadzaj¹ ich w doros³e ¿ycie
i to od nich w du¿ej mierze zale¿y jak bêdzie wygl¹-
da³o spo³eczeñstwo. St¹d te¿ mówi siê, i myœlê ¿e
jest w tym du¿o racji, ¿e zawód nauczyciela to nie
tylko praca, to równie¿ powo³anie. (...) Dziœ w
swoim w³asnym imieniu, ale równie¿ w imieniu
Rady Miejskiej i wszystkich mieszkañców sêdzi-
szowskiej gminy chcê Pañstwu przekazaæ ¿yczenia
satysfakcji zawodowej, ale równie¿ satysfakcji
materialnej, bo to jakie macie pañstwo zarobki –
zarówno czynni jak i emerytowani nauczyciele –
wskazuje z jakim szacunkiem i estym¹ podchodz¹
do Pañstwa inni. Chcia³bym skierowaæ do Pañ-
stwa s³owa, jakie widniej¹ obok portretu patrona,
ks. W³adys³awa Œwidra, w Szkole Podstawowej w
Czarnej Sêdziszowskiej: „IdŸ przez ¿ycie tak, aby
œlady Twoich stóp przetrwa³y Ciê.”

Alfred Kopeæ, przewodnicz¹cy oœwiato-
wej „Solidarnoœci” w województwie podkar-
packim podkreœli³, ¿e gratulacje dla sêdzi-
szowskich nauczycieli s¹ jak najbardziej uza-
sadnione, gdy¿ województwo podkarpackie
co roku znajduje siê na czo³owych pozy-
cjach jeœli chodzi wyniki egzaminów i spraw-
dzianów. Gorzko zauwa¿y³, ¿e gratulacje, na-
grody, medale, ciep³e s³owa czêstokroæ kie-
rowane s¹ do nauczycieli jedynie w dniu œwi¹-
tecznym, podczas gdy na co dzieñ nauczy-
ciele, których jest w kraju oko³o 500 tysiêcy,
nie mog¹ siê doczekaæ w³aœciwego miejsca
w spo³eczeñstwie, zarówno pod wzglêdem
materialnym jak i presti¿owym.

¯yczenia pracownikom oœwiaty z³o¿yli
tak¿e: pani Zyta Wiktor, Pan Stanis³aw D¹-
broœ – w imieniu Starosty Józefa Rojka, Pani

GMINNE ŒWIÊTO EDUKACJI
16. paŸdziernika Msz¹ œw. w koœciele parafial-
nym w Sêdziszowie M³p. rozpoczê³y siê uroczy-
ste obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej
gminie. Czêœæ oficjalna i artystyczna oraz spo-
tkanie towarzyskie odby³y siê w Miejsko-Gmin-
nym Oœrodku Kultury.

Beata Majcher – Dyrektor Gim-
nazjum w Zagorzycach Grn.: Je-
stem mile zaskoczona tym wyró¿nie-
niem. Cieszê siê, ¿e moja praca i zaan-
ga¿owanie zosta³y docenione. To daje
si³ê do dalszej wytê¿onej pracy, ale i

zobowi¹zuje. Otrzymana nagroda jest ukoronowaniem
wysi³ku nie tylko mojego lecz równie¿ ca³ego grona pe-
dagogicznego. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym ¿yczyæ
moim pracownikom wielu sukcesów zawodowych, ener-
gii i wytrwa³oœci oraz tego, aby podejmowany trud by³
Ÿród³em satysfakcji i spo³ecznego uznania.

Mariusz Kazior – dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ w Górze Ropczyc-
kiej: Nagroda Kuratora Oœwiaty
jest ogromnym wyró¿nieniem, po-
dziêkowaniem za mozoln¹ pracê ca-
³ego Grona Pedagogicznego, mobi-

lizacj¹ i zobowi¹zaniem do niepoprzestawania na tym,
co uda³o siê osi¹gn¹æ, we wspó³pracy z Samorz¹dem i
Œrodowiskiem, dla spo³ecznoœci Szko³y i Przedszkola w
Górze Ropczyckiej.

Tomasz Kozak – dyrektor SP w
Czarnej Sêdz.: Ta nagroda jest
przede wszystkim uznaniem dla pra-
cowników szko³y.  Skuteczne zarz¹-
dzanie polega na wykorzystywaniu
potencja³u pracowników, a wiêc jak

widaæ potencja³ pracowników Szko³y Podstawowej w
Czarnej Sêdziszowskiej jest du¿y. Jest tak¿e motywacj¹ i
potwierdzeniem, ¿e obrany przez nas kierunek rozwoju
placówki cieszy siê uznaniem w³adz samorz¹dowych.

Renata Szostecka – nauczyciel
Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p.: Otrzymana nagroda jest dla
mnie wielkim wyró¿nieniem. To szcze-
gólna chwila w ¿yciu zawodowym
ka¿dego nauczyciela. Z jednej stro-

ny utwierdzamy siê w przekonaniu, ¿e pod¹¿amy w³a-
œciw¹ drog¹, a z drugiej czujemy w sobie si³y, by podej-
mowaæ nowe wyzwania.

U góry i z lewej nagrodzeni pracownicy oœwiaty.
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Z racji wykonywane-
go zawodu czêsto spoty-
kamy siê z nieszczêœciem
ludzkim, w tym z prze-
moc¹, czêsto kierowan¹
przeciwko najbli¿szym.
Staramy siê reagowaæ i za-
chowywaæ odpowiednio
do sytuacji. Zdajemy so-
bie sprawê, ¿e nasza po-
stawa mo¿e wp³yn¹æ na
decyzje a tym samym na
los ofiary przemocy w ro-
dzinie.

Profesjonalista wie
nie tylko, jak siê zachowaæ podczas interwencji, ale i jak zmotywo-
waæ ofiarê przemocy do dalszych dzia³añ, kogo zawiadomiæ i po-
prosiæ o dalsz¹ pomoc.

Od 3 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2008r. z inicjatywy Fundacji
Centrum Kompetencji „KCK” oraz Biura Prewencji Komendy G³ów-
nej Policji realizowana jest ogólnokrajowa kampania „Kocham. Nie
bijê.”. Przedsiêwziêcie to zosta³o objête patronatem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Komendanta G³ównego Policji.

Kampania ta ma na celu przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie
i ograniczanie jej skutków poprzez zwiêkszenie spo³ecznego zaan-
ga¿owania w sprawy zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przemocy, w
tym podnoszenie spo³ecznej wra¿liwoœci w odniesieniu do zjawiska
przemocy w rodzinie, poprzez poszerzanie poziomu wiedzy obywa-
teli na temat przemocy domowej oraz promowanie wartoœci ro-
dzinnych. Akcja ta adresowana jest do wszystkich osób doznaj¹-
cych przemocy, dzieci i m³odzie¿y, rodziców, przedstawicieli insty-
tucji zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie, spraw-
com przemocy oraz wszystkich ludzi, którzy byli lub s¹ œwiadkami
przemocy w domu w³asnym, s¹siada czy kogoœ z rodziny.

Dotarcie do adresatów ma umo¿liwiæ przyjêta formu³a kampa-
nii tj. spoty telewizyjne i bilbordy na których widoczne s¹ znane
osoby z dzieæmi. Do akcji przy³¹czyli siê przedstawiciele œwiata kul-
tury i ich dzieci: Maria Seweryn, Anna Dereszowska, Anita Lipnic-
ka, Magdalena Ró¿czka, Tomasz Karolak, Marcin Prokop, Rafa³
Królikowski, Zbigniew Zamachowski oraz Dorota Zawadzka.

KOCHAM. NIE BIJÊ.
Ka¿dego dnia ponad 200 razy policjanci interweniuj¹ wobec rodzin, w
których dochodzi do przemocy. Zaczyna siê zwykle podobnie. Ofiara dzwoni
i mówi, ¿e: „straszy, bije, gwa³ci”. Ktoœ potrzebuje pomocy. Przychodzi
policjant. I co dalej?

Jednoczeœnie w ramach kampanii do koñca paŸdziernika Fun-
dacja KCK bêdzie prowadzi³a telefon zaufania dla ofiar przemocy:
0 801 109 801.

Nie bójmy siê reagowaæ gdy jesteœmy œwiadkami przemocy. Jej
ofiary, zazwyczaj dzieci i kobiety, w wiêkszoœci przypadków s¹ zastra-
szone i pomimo przechodzenia gehenny nie potrafi¹ siê jej prze-
ciwstawiæ. Pomó¿my im.

Sier¿. Dominika Oleœ

Jeœli interwencja jest przeprowadzo-
na profesjonalnie, ofiara odzyskuje
poczucie bezpieczeñstwa i wie, jak da-
lej broniæ swoich praw – mówi Rena-
ta Durda, kierownik Ogólnopol-
skiego Pogotowia Pomocy dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” – Jeœli profesjonalizmu
zabraknie, trudna sytuacja ofiary po-
g³êbia siê. Przez lata bêdzie w niej trwaæ,
bo ju¿ o pomoc ¿adnej instytucji nie
poprosi.

Beata Prokop w imieniu pos³a Kazimierza
Moskala, a okolicznoœciowe adresy na rêce
Burmistrza Kazimierza Kie³ba przes³ali: Se-
nator Zdzis³aw Pupa, Kurator Oœwiaty Jacek
Wojtas, pose³ Zbigniew Chmielowiec, mar-
sza³ek województwa Zygmunt Cholewiñski.

Na zakoñczenie uroczystej akademii w
zabawnym programie, który wywo³a³ uœmiech
na twarzach widzów, wyst¹pili uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu.

Po wystêpach artystycznych, w holu
domu kultury na nauczycieli czeka³a wysta-
wa „4 x Wozowicz” na któr¹ z³o¿y³y siê: ma-
larstwo Jana Wozowicza, pochodz¹cego z
Góry Ropczyckiej, a obecnie mieszkaj¹cego
w Mielcu absolwenta Liceum Plastycznego
w Sêdziszowie M³p., rzeŸba Jakuba Wozowi-
cza, wycinanki ¿ydowskie Agnieszki Wozowicz

oraz wyroby kowalskie Sta-
nis³awa Wozowicza, d³ugo-
letniego nauczyciela,
obecnie Przewodnicz¹ce-
go Rady Powiatu. Wszyscy
autorzy s¹ ze sob¹ spo-
krewnieni: Jan i Stanis³aw
to bracia, zaœ Jakub i
Agnieszka to dzieci Jana.

Coroczne gminne ob-
chody Dnia Edukacji Na-
rodowej zakoñczy³o trady-
cyjnie spotkanie towarzy-
skie, w którym w tym roku
wziê³a udzia³ rekordowa
liczba oko³o 270 pracow-
ników oœwiaty z gminy Sê-
dziszów M³p. (-) Na scenie uczniowie z Bêdziemyœla. Fot. (3) G. Wrona
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Por.
Józef Szczepanek,
ps. „Jod³a”
(1913-2008)

10 wrzeœnia 2008
roku na sêdziszowskim cmentarzu po¿egna-
liœmy porucznika Józefa Szczepanka ps.
„Jod³a”

Józef Szczepanek urodzi³ siê 18 stycznia
1913 roku w Gnojnicy w domu miejscowe-
go ch³opa Micha³a Szczepanka, mam¹ by³a
Julia z domu Dryja. Ta typowa rodzina
ch³opska ukszta³towa³a osobowoœæ przysz³e-
go bohatera. W rodzinie nie brakowa³o pasji
spo³ecznikowskich, bo dziadek by³ so³tysem
we wsi. Jak wspomina córka pana Szczepan-
ka , pani Lucyna Pacynowa, musia³ ciê¿ko
pracowaæ w gospodarstwie. Wolny czas po-
œwiêca³ na ³owienie ryb, nawet w dolinie
Gnojnicy zrobi³ pomocny w tym staw. Nie
zaniedbywa³ jednak nauki: szko³ê ludow¹

ODESZLI NA WIECZN¥ WARTÊ
Mjr
Tadeusz Wilk,
ps. „Orwid”
(1915-2008)

Urodzi³ siê 1 lip-
ca 1915 r. w Kêtach
(woj. krakowskie). Syn W³adys³awa i Felicji z
domu £adoœ. Jego ojciec, W³adys³aw Rudolf
Wilk, by³ wybitnym dzia³aczem strzeleckim i
oficerem legionowym. Dzieciñstwo i m³o-
doœæ spêdzi³ w Bystrzycy, gdzie rodzice ku-
pili niewielki dwór znajduj¹cy siê w pobli¿u
koœcio³a. Wychowywany przez ojca po ¿o³-
niersku, od najm³odszych lat osi¹ga³ znako-
mite wyniki w strzelectwie. W 1934 r. w strzy-
¿owskim Zwi¹zku Strzeleckim otrzyma³ pra-
wo do noszenia „Odznaki Strzeleckiej” I-szej
klasy. W 1938 r. zyska³ prawo noszenia Pañ-
stwowej Odznaki Sportowej III-go stopnia,
przyznanej mu przez Wojewódzki Komitet
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Obronnego we Lwowie. Uczêszcza³ do Pry-
watnego Miejskiego Koedukacyjnego Gim-
nazjum w Strzy¿owie, gdzie w 1938 r. zda³
maturê. W tym samym roku rozpocz¹³ od-
bywanie s³u¿by wojskowej.

W wojnie obronnej 1939 r. walczy³ w sze-
regach tarnowskiego 16 Pu³ku Piechoty, któ-
rego szlak bojowy wiód³ przez Pilzno-Dêbi-
cê-Rzeszów-Przemyœl. Po reorganizacji pu³-
ku wzi¹³ udzia³ w bitwie pod K³usakowem,
gdzie zosta³ dwukrotnie ranny. Leczony w
XII Szpitalu Polowym dosta³ siê do niewoli
niemieckiej. Pomimo ran, zbieg³ z niewoli i
powróci³ w rodzinne strony. W Bystrzycy
gromadzi³ broñ i amunicjê, a nastêpnie w
grudniu 1939 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, gdzie przyj¹³ pseudonim „Orwid”.

W Armii Krajowej, w stopniu plutono-
wego podchor¹¿ego, zosta³ w 1942 r. do-
wódc¹ plutonu dywersyjnego Placówki AK
Sêdziszów II („Strza³a”, „Gracja”) i podko-
mendnym Ludwika Kubika ps. „Lucjan”.
Pluton „Orwida”, licz¹cy 38 strzelców, wy-
kona³ wiele bardzo trudnych zadañ na te-
renie Obwodu AK Dêbica, m. in. skutecz-
nie likwiduj¹c agenturê gestapo. Do najbar-
dziej brawurowych akcji nale¿a³ zamach na
gestapowca B¹ka w Dêbicy, który zosta³ wy-
konany wraz z Tadeuszem Szczurowskim ps.
„Œmieszek” i bratem Zygmuntem Wilkiem
ps. „Orkan” w maju 1944 r., za co by³ przed-
stawiony od odznaczenia Krzy¿em Virtuti
Militari. Ukoñczy³ konspiracyjny Kurs Pod-
chor¹¿ych, po czym awansowa³ na stopieñ
plutonowego podchor¹¿ego, a nastêpnie
podporucznika.

Podczas Akcji „Burza” walczy³ w 5 Pu³-
ku Strzelców Konnych AK, w zgrupowaniu
I (Lipnica-Budzisz) Mieczys³awa Stachow-
skiego - „Macieja”, operuj¹cym w we
wschodniej i po³udniowej czêœci ówczesne-
go powiatu dêbickiego. Wzi¹³ udzia³ w ata-
ku na czo³gi niemieckie na Budziszu i w re-
jonie Wielopola. W rejonie Wiercan starli

ukoñczy³ w Gnojnicy, nastêpnie gimnazjum
w Ropczycach, tam te¿ ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza Koœciuszki.
Po zdaniu matury przeszed³ przeszkolenie
wojskowe i zosta³ przeniesiony do rezerwy
w stopniu kapitana. Pracowa³ w Zak³adach
Cegielskiego w Rzeszowie. Wydawa³o siê, ¿e
wreszcie w ¿yciu prywatnym i narodowym
nastan¹ czasy szczêœliwej stabilizacji. Nieste-
ty 1. wrzeœnia Polskê zaatakowa³y hitlerow-
skie Niemcy. Kierownictwo rozkaza³o pra-
cownikom zak³adów w Rzeszowie jechaæ
rowerami do Lublina. Droga by³a bardzo
trudna: trzeba by³ przemykaæ siê niejedno-
krotnie bocznymi duktami, na drogach pe³-
no by³o uciekinierów, a na dodatek prze-
cie¿ by³a wojna! Zagro¿enie bombardowa-
niem, ostrza³em artyleryjskim, przemarsze
w³asnych wojsk… Na szczêœcie nie zginê³a
tradycyjna polska goœcinnoœæ, wêdrowcy
mogli liczyæ na nocleg w stodo³ach i na po-
czêstunek. Kiedy byli ju¿ u celu podró¿y,
okaza³o siê, ¿e musieli zawróciæ, gdy¿ od
wschodu na nasz kraj napad³ z kolei Zwi¹-
zek Radziecki.

W czasie wojny Józef Szczepanek dzia³a³

siê z niemieck¹ piechot¹, a tak¿e zostali
ostrzelani przez artyleriê sowieck¹.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Sê-
dziszowa, we wrzeœniu 1944 r., zosta³ aresz-
towany przez NKWD w Iwierzycach, po czym
by³ wiêziony i torturo-
wany w wiêzieniach
UB i NKWD w Sêdzi-
szowie M³p. i Rzeszo-
wie. Nastêpnie zosta³
wywieziony do ³agrów:
Jog³a, Ujœcie, Borowi-
cze, Szeptów oraz Ka-
mionka i Pobieda ko³o
Swierd³owska. W nie-
ludzkich warunkach
pracowa³ przy wyrêbie
lasów i w kopalni. Na
zes³aniu straci³ brata
Zygmunta, który zmar³ z zimna i wycieñcze-
nia w Jegolsku. Z zes³ania wróci³ w listopa-
dzie 1947 r.

Po rekonwalescencji rozpocz¹³ pracê
zawodow¹ w Zak³adach Piwowarskich w
G³ubczycach, a nastêpnie w Okocimiu i
Brzesku, z którym zwi¹za³ swoje dalsze losy.
W Okocimskich Zak³adach Piwowarskich
pracowa³ na ró¿nych stanowiskach, m.in.
jako Inspektor Kontroli Zbytu, Kierownik
Dzia³u Organizacyjno-Prawnego i ksiêgowy.
By³ równie¿ Szefem S³u¿by £¹cznoœci w Za-
k³adowym Oddziale Samoobrony. D³ugolet-
ni dzia³acz Ligi Obrony Kraju i Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Brzesku. Od 1964 r.
by³ Prezesem Ko³a LOK przy Okocimskich
Zak³adach Piwowarskich, licz¹cego prawie
900 cz³onków. W 1971 r. zosta³ cz³onkiem
Zarz¹du Wojewódzkiego LOK w Krakowie.
Pracowa³ spo³ecznie przy rozbudowie strzel-
nicy sportowej w Brzesku i wielokrotnie sê-
dziowa³ na zawodach strzeleckich. W 1975 r.
przeszed³ na rentê, jako inwalida wojenny,

a trzy lata póŸniej na emeryturê, ale jeszcze
przez kilka lat, na pó³ etatu, prowadzi³ biu-
ro Komornika Rejonowego w Brzesku.

Jako emeryt wiele czasu poœwiêca³ pracy
spo³ecznej, niós³ pomoc kolegom z AK i Sy-
birakom. Jego pasj¹ by³y spotkania z m³o-
dzie¿¹. Wyg³osi³ setki prelekcji dla m³odzie¿y
na temat swych prze¿yæ wojennych, walk o
niepodleg³oœæ i zes³ania. W latach 90-tych
odwiedzi³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p., Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p., okoliczne gimna-
zja i szko³y podstawowe. Ostatni¹ prelekcjê
wyg³osi³ wiosn¹ b. r., dla strzelców z Sêdziszo-
wa M³p., Rzeszowa i Brzeska, nale¿¹cych do
Jednostki Strzeleckiej 2021. Patronem tej jed-
nostki jest p³k. Leopold Lis-Kula – jeden z
najlepszych ¿o³nierzy Józefa Pi³sudskiego,
przed I wojn¹ œwiatow¹ podkomendny W³a-
dys³awa Rudolfa Wilka – Komendanta Okrê-
gu III (rzeszowskiego) Zwi¹zku Strzeleckie-
go. Udzieli³ równie¿ dwugodzinnego wywia-
du dla Telewizji Sêdziszów.

Tadeusz Wilk otrzyma³ liczne odznacze-
nia, w tym: Krzy¿ Walecznych (dwukrotnie),
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami, Medal
Wojska (czterokrotnie), Krzy¿ Armii Krajo-
wej, Krzy¿ Kampanii Wrzeœniowej 1939, Krzy¿
Partyzancki, Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju, Br¹zowy Medal za Za-
s³ugi dla Ligi Obrony Kraju, Krzy¿ Kawaler-
ski. Podczas II wojny œwiatowej awansowa³
do stopnia porucznika Armii Krajowej, w
niepodleg³ej Rzeczpospolitej, otrzyma³ ko-
lejne awanse na kapitana i majora Wojska
Polskiego. By³ ¿onaty z Helen¹ Marcinek,
mia³ troje dzieci. Zmar³ 10 wrzeœnia 2008 r.
w szpitalu w Myœlenicach, trzy dni póŸniej
zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunal-
nym w Brzesku.

Jacek Magdoñ

Tadeusz Wilk podczas
zes³ania.
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z Zwi¹zku Walki Zbrojnej, od 1942 roku w
Armii Krajowej. Zaprzysiê¿ony, pod pseu-
donimem „Jod³a” by³ jednym z aktywniej-
szych ¿o³nierzy Placówki S³awa I. Uczestnik
walk z Niemcami w Akcji Burza mia³ prawo
liczyæ, ¿e Ojczyzna nagrodzi poniesiony trud.
Niestety musia³ na to czekaæ a¿ 45 lat. Tym-
czasem nasta³a czarniejsza od niemieckiej
druga okupacja radziecka. Weterani walk z
Niemcami, a wœród nich nasz bohater, byli
masowo aresztowani, mordowani, torturo-
wani, wywo¿eni na Sybir.

11 listopada 1944 roku zapowiada³ siê
bardzo szczêœliwie: w³aœnie mija³ rok od na-
rodzin ukochanej córeczki Aleksandry, ¿ona
Marysia z pewnoœci¹ uk³ada³a plany rado-
snych uroczystoœci... Niestety z 10/11
listopada do drzwi teœciowej zam. W
Górze Ropczyckiej zapukali nieprosze-
ni goœcie: funkcjonariusze Ludowego
Komitetu Spraw Wewnêtrznych
(NKWD), milicjant i so³tys. Poprosili
Józefa Szczepanka, aby na chwilê po-
szed³ z nimi. Gdy chcia³ siê cieplej
ubraæ, ci mówili, i¿ niepotrzeb-
nie gdy¿ niebawem wróci. Na
szczêœcie pan Józef nie pos³ucha³
i ciep³o siê ubra³, w³o¿y³ doœæ cie-
p³y ko¿uszek. W pomieszczeniach
dworskich, gdzie póŸniej mieœci³a
siê kancelaria PGR-u by³o ju¿ 7
osób. Kolejnymi etapami by³y: zie-
mianka (piwnica) u pañstwa Sochac-
kich w Sêdziszowie M³p., piwnica
(„grubce”) w obejœciu gospodarstwa
Jana Bochenka w Gnojnicy. Przes³u-
chania odbywa³y siê w gospodarstwie
(Wojciecha?) Szczepanka, gdzie mie-
œci³a siê komenda NKWD. Poniewa¿ nic nie
zeznawa³ , razem z innymi trzymano go ty-
dzieñ bez jedzenia i picia we wspomnianej
piwniczce. Kolejnym etapem by³o wiêzienie
w Ropczycach (budynek obecnego S¹du
Rejonowego). Po kilku dniach z du¿¹ grup¹
wspó³aresztantów przewieziono go samo-
chodem ciê¿arowym do Bakoñczyc, do ko-
szar wojskowych. 23/24 listopada bydlêcy-
mi wagonami powieziono ich na wschód.
Znowu przymusowy „post” od jedzenia i pi-
cia... 4 grudnia dotarli do Borowicz, a stam-
t¹d piechot¹ do zespo³u ³agrów nr 270, a
konkretnie do ³agru Jog³a (nazywanym rów-
nie¿ Jegolsk). Temperatura zim¹ dochodzi-
³a do 40 stopni mrozu. WiêŸniowie mieszka-
li w drewnianych, krytych pap¹ barakach,
czêœciowo zakopanych w ziemiê. Œcisk by³
okropny, nie by³o wody do mycia, brak bie-
lizny na zmianê, spali na drewnianych pry-
czach, brak by³o ogrzewania. Nieocenion¹
okaza³a siê wspomniana kurtka: mia³ siê czym
nakryæ; kto nie mia³, to gin¹³. Tej zimy zmar-
³o oko³o 2000 wiêzionych. Masa ludzi by³a
¿ywicielami kolejnej plagi: wesz i pluskiew.
Dopiero jak insekty dotar³y do Rosjan, za-
czêto okresowo przeprowadzaæ deratyza-
cjê odzie¿y. W czasie gdy ca³e ubranie wê-
drowa³o do pieca z wysok¹ temperatur¹
wiêŸniowie nago musieli czekaæ. Kiedy to
cz³owiek pisze i czyta, a¿ trudno uwierzyæ, i¿
to wszystko prze¿yli.

Mordercza praca poprzedzona by³a
pobudk¹ (6 rano), trzeba by³o niemal na

komendê za³atwiæ wszystkie potrzeby fizjo-
logiczne, ³atwo sobie wyobraziæ, co siê dzia-
³o, kiedy w krótkim czasie musia³o tego do-
konaæ tysi¹ce ludzi. O 7,00 œniadanie (200
gram wodnistego chleba i pó³ litra tzw. zupy
czyli praktycznie wody ze œladow¹ iloœci¹
ziemniaków, buraków, czasem ryby. Naczy-
nia mieli z odzysku: puszki po amerykañ-
skich konserwach i rêcznie strugane ³y¿ki.

Obr¹czka
Wszystko wiêŸniom zabierano, wielo-

krotne rewizje praktycznie uniemo¿liwia³y
przechowanie rzeczy typu zegarek, ksi¹¿ka,
a jednak pan Józef ca³y czas mia³ zaszyt¹ w
pasku spodni obr¹czkê œlubn¹.

Pamiêæ o bli-
skich pozwala³a
na zachowanie

nadziei,
na wykrzesanie z
siebie resztek si³ do
pracy, do ¿ycia. Po
piêciu miesi¹cach

robót ziemnych w Jo- gle naszego bohate-
ra przewieziono do kopalni wêgla kamien-
nego do obozu zespo³u Borowicze tzw. obo-
zu Schlachtlager. Praca wymaga³a wiêcej si³y,
ale w kopalni by³o cieplej ni¿ na powierzch-
ni. Wszystkie prace poza pompowaniem
wody wykonywano rêkami wiêŸniów. Pan Jó-
zef Szczepanek pracowa³ przy wydobywaniu
wêgla, a kiedy nabawi³ siê przepukliny zosta³
przeniesiony do wylewania wody (z odleg³e-
go korytarza, pompy by³y na jego koñcu).
Kolejn¹ prac¹ by³ wyr¹b lasu. Przez 30 kilo-
metrów w jedn¹ stronê nale¿a³o razem z 9
innymi ci¹gn¹æ sanie z drewnem. Dziennie
na jednego ci¹gn¹cego musia³o przypaœæ mi-
nimum 2 m szeœcienne drewna. Tzw. fuch¹
by³o wo¿enie ¿ywnoœci, wielu o niej marzy³o
dla pana Józefa sen sta³ siê rzeczywistoœci¹.
Poza transportem zajmowali siê przebiera-
niem ziemniaków. Dziêki przychylnoœci miej-
scowej Rosjanki mogli kilka nadgni³ych upiec
sobie w prowizorycznym ognisku. Na drogê
powrotn¹ ka¿dy zrobi³ zapas z surowych. W
1945 J. Szczepanek zachorowa³ na czerwon-
kê. Jedynym lekarstwem by³a piêciodniowa
g³odówka, po której jedzono ³y¿kê papki zro-
bionej ze spalonego chleba i wody (co go-
dzinê). Na szczêœcie ¿o³¹dek zacz¹³ praco-
waæ i mo¿na by³o pomyœleæ o przysz³ych cza-
sach. Chleb palono ukradkiem w kuchni, dla
pana Józefa zrobi³ to wiêzieñ z Sêdziszowa
M³p., ¿o³nierz AK Tadeusz Matuszkiewicz.

Jako rekonwalescent Józef Szczepanek

na dwa miesi¹ce trafi³ do brygady krawców.
Naprawiali odzie¿ przywiezion¹ z frontu i
szyli poszewki i poduszki.

Zbli¿a³ siê czas powrotu, nie wiadomo,
dlaczego w ostatniej chwili nasz bohater
zosta³ zakwalifikowany do tzw. „repatriacji”.
Pocz¹tkowo nikt o swym szczêœciu nie wie-
dzia³: na razie przewieziono ich do Kawan-
ki, dano wodê i myd³o do k¹pieli a nawet
œwie¿¹ bieliznê z surowego p³ótna. Uczucie
by³o niesamowite, po dwóch latach wresz-
cie czyœci! Za³adowani do wagonów zostali
zawiezieni na zachód. W Brzeœciu stali dobê,
4 marca 1946 roku w Bia³ej Podlaskiej zo-
stali uwolnieni od eskorty NKWD, dostali
300 z³otych, dokumenty i byli „wolni”. Pan
Józef Szczepanek po dwóch latach ³agru
powróci³ do rodzinnego domu. Obr¹czka
by³a ju¿ na palcu.

Pó³wolny
Organa bezpieczeñstwa Polski Ludo-

wej „mia³y oko” na pana Józefa. Tymcza-
sem miejscem schronienia dla AK- akow-
ców by³y zrzeszenia spó³dzielczoœci. Pan
Józef zacz¹³ pracê Gs w Sêdziszowie M³p.,
pocz¹tkowo wszyscy doceniali rzetelne-
go i uczciwego pracownika, ale zaczê³y
zbieraæ siê chmury... Na szczêœcie pani

Pisarz praktycznie „zabra³a” go do Dêbicy.
Tam w PZGS „Dêbica” przepracowa³ do
emerytury, tj. do maja 1978 roku. Opiekun-
ka jeszcze nieraz musia³a stan¹æ w opiece
protegowanego, który jakoœ nerwowo re-
agowa³ na radzieckie filmy w telewizji i nie
chcia³ zapisaæ siê do partii komunistycznej.

Wolny
Po ludzku pan Józef Szczepanek mia³

prawo byæ zadowolonym: dobrze wychowa³
pi¹tkê dzieci, uczciwie pracowa³, mia³ jakie
takie zabezpieczenie na starsze lata ale on
marzy³ o wolnej Polsce. Za tak¹ ojczyznê
przecie¿ walczy³ z Niemcami, za ni¹ cierpia³
wiêzienia i ³agry!

W 1989-90 zdarzy³ siê cud, doczeka³
Najjaœniejszej i Wolnej… Uaktywni³y siê
ŒZ¯AK, Zwi¹zek Sybiraków, pan Józef po
czêstych chorobach p³uc w ³agrach naba-
wi³ siê opturacyjnej choroby p³uc (zwapnie-
nia p³uc), nie by³ w stanie byæ wszêdzie tam,
gdzie chcia³. W 1993 roku prze¿y³ dramat:
jak to w wolnej Polsce Komuniœci dochodz¹
do w³adzy? W 1995 prezydentem zosta³ daw-
ny cz³onek Komitetu Centralnego PZPR
Aleksander Kwaœniewski.

Przeczeka³ i to: pan Józef zmar³
7.09.2008 roku. Jego pogrzeb 10 wrzeœnia
zgromadzi³ liczn¹, pogr¹¿on¹ w ¿a³obie ro-
dzinê, kombatantów z Armii Krajowej, w³a-
dze Zwi¹zku Sybiraków, ksi¹dz proboszcz
Stanis³aw Ryba wyg³osi³ jedno ze swych naj-
lepszych kazañ… Symbolicznym by³o to, ¿e
sztandar Zwi¹zku Sybiraków nieœli m³odzi
harcerze z ZHR, a sztandar ŒZ¯AK Ko³o w
Sêdziszowie M³p. nieœli strzelcy ze Stowarzy-
szenia Strzelec. Tak wiêc ¿ycie œp. poruczni-
ka Józefa Szczepanka ps. „Jod³a” przynios³o
bezcenne owoce: postawy ludzi gwarantu-
j¹cych trwanie wolnej Ojczyzny.

Jan Flisak
Autor korzysta³ m.in. z pracy Urszuli Maciejczyk, Alicji Naróg

„Sêdziszowscy Borowiczanie”, powsta³ej po redakcj¹ mgr Jacka
Magdonia, Sêdziszów M³p. 2002 r.
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Za typowo jesienny miesi¹c zwykle uwa-
¿ano paŸdziernik. Wtedy chyba ostatni raz
mo¿na siê jeszcze cieszyæ ciep³¹, s³oneczn¹
pogod¹ i fenomenem babiego lata. Podczas
z³otej jesieni nad œrodkow¹ Europ¹ „zado-
mawia siê” wy¿, który nie dopuszcza ch³od-
nego powietrza z zachodu i pó³nocy. Uro-
kliwe poranne mgie³ki, „siwy mróz” na
³¹kach, snuj¹ce siê wszêdy pajêczyny, nie-
zwyk³a kolorystyka liœci – od wieków s³awio-
ne by³y po wielokroæ przez malarzy, pisarzy
i poetów. Okres babiego lata trwa przynaj-
mniej kilka dni, przerywany czasem dniami
„przekropnymi”. Potoczna jego nazwa na-
wi¹zuje ponoæ do okreœlenia starszej kobie-
ty (baby) i znamionuje starzej¹ce siê lato.
W tym czasie mo¿e zakwitn¹æ ju¿ zimowe
ziele (marcinki, astry zimowe), które sw¹
ludow¹, znan¹ w naszych okolicach nazwê
zawdziêcza przepowiadaniu nadejœcia zimy.
Kiedy na wynios³ych ³odygach pojawi¹ siê
jasnoliliowe kwiatki, to za oko³o miesi¹c
mo¿na siê spodziewaæ pierwszego œniegu.
Przed wiekami na pocz¹tku jesieni w czasie
tak zwanej równonocy obchodzono swoiste
œwiêto plonów. S³owianie dziêkowali za zbio-
ry swym bóstwom: Swaro¿ycowi i Perunowi.
Onegdaj ludzie niewiele mieli czasu, by upa-
jaæ siê urokami z³otej jesieni. Zdani zwykle
na si³ê w³asnych r¹k, musieli œpieszyæ ze
sprz¹tniêciem z pól ostatnich plonów. Na
pewn¹ indolencjê mo¿na by³o sobie pozwo-
liæ w przypadku zbioru kapusty, rzepy i „kur-
pieli” (brukwi), którym nie straszne ma³e
przymrozki. Obawiano siê „oddeszczenia”
pogody, przed czym przestrzega³o znane u
nas przys³owie: „Na wiosnê beczka deszczu, ³y¿ka
b³ota, a w jesieni ³y¿ka deszczu, beczka b³ota”. W
XIX wieku i na pocz¹tku XX szczególnie
pó³nocne po³acie gminy obfitowa³y w licz-
ne stawy, moczary i rozlewiska zwane woto-

kami. Koryta rzek nie by³y zbyt g³êbokie,
tote¿ nawet kilkudniowe opady sprawia³y,
¿e dochodzi³o do tzw. wylew, a drogi stawa³y
siê niemal nieprzejezdne. Nieraz ³atwiej by³o
przeprawiæ siê polami i ³¹kami. Siedziby ludz-
kie by³y po³o¿one daleko od rzek, a do pól
przedostawano siê niekiedy grzêzawiskami.
Bywa³o, ¿e nawet czworokonny zaprzêg z
trudem sobie radzi³.

U schy³ku XIX stulecia i przez ca³e XX
wa¿ny sk³adnik jad³ospisu stanowi³y ziemnia-
ki. W okresie pañszczyzny uprawiano ich
bardzo ma³o (lub wcale). Tamtejsze nieod-
porne odmiany nie nadawa³y siê do d³u¿-
szego przechowywania. Z powodu du¿ej wil-
gotnoœci gleb sadzono je na zagonach, a
mimo to wydawa³y niski plon (oko³o 3 kor-
cy z morga). W zimie przetrzymywano je
zwykle w do³kach pod izbami, a w póŸniej-
szych latach – w kopcach lub grubach (czê-
œciowo nadziemnych piwnicach). Si³¹ rze-
czy stanowi³y one niemal królewski przy-
smak. Okreœlenie owo jest nader trafne, gdy¿
roœliny te przywieziono do Europy w XVI
w., a do Polski w XVII. Po s³ynnym zwyciê-
stwie pod Wiedniem król Jan III Sobieski
otrzyma³ je w darze od cesarza Leopolda I.
Przez jakiœ czas swymi kwiatami zdobi³y kró-
lewskie ogrody, by z czasem trafiæ na sto³y
ju¿ jako potrawa. Po wielu latach sta³y siê
niejako symbolem ubóstwa. Jeszcze dziœ nie-
którzy rodzice strasz¹ niechêtne do nauki
dzieci, mówi¹c im, ¿e gdy dorosn¹, bêd¹
jad³y „ja³owe ziemniaki z wod¹”. Jako ¿e rok
szkolny niedawno siê rozpocz¹³, warto tutaj
przypomnieæ wspó³czesnym „szkolnikom”
przestrogi, jakie niegdyœ udzielano ich ro-
dzicom: „Gdy nie bêdziesz chodzi³ do szko³y, bê-
dziesz pas³ krowy i wo³y”, „Nie chce ci siê nosiæ
teczki, bêdziesz nosi³ woreczki”(ciê¿ko pracowa³),
„Nie chce ci siê pisaæ w szkole na papierze, bêdziesz
póŸniej pas³ byki w pegieerze”.

W odró¿nieniu od obecnych przyœpie-
szonych zbiorów ziemniaków, dawniej praca
ta przypada³a w³aœnie na paŸdziernik, o czym
przypomina³o przys³owie: „Gdy zaczynaj¹ le-
cieæ orzechy, zwoŸcie ziemniaki pod strzechy”. Wy-
kopki nale¿a³y kiedyœ do najciê¿szych prac
gospodarskich. Ludzie pos³ugiwali siê moty-
kami i musieli przez wiele godzin i dni schy-
laæ siê nad „kozio³kami”. Niejakie udogod-
nienie stanowi³a pomoc s¹siedzka praktyko-

wana i dziœ w niektórych naszych wioskach.
Równoczeœnie zbierano z pól groch i bób,
na którego ³odygach do koñca lœni³y szelesz-
cz¹ce papierki. Niektórzy starsi mieszkañcy
powiadaj¹, ¿e potrafi¹ one odstraszaæ pio-
runy. Po wykopkach gospodyni zosta³a prze-
wrócona w bruzdê, aby w przysz³ym roku
ziemniaki dobrze plonowa³y. W podziêce
„zbieracze” otrzymywali poczêstunek, rozpa-
lali ognisko, w którego ¿arze „dochodzi³y”
ziemniaki uwa¿ane za prawdziwy „cymes”. W
domach, na kuchennych „blachach” przy-
piekano plasterki ziemniaków i bób – zapo-
mniany ju¿ dzisiaj przysmak. Ziemniaczanych
„badyli” (³êtów) dawniej nie palono, bowiem
ogacano nimi kopce, gruby i œciany obór.
Nie do pomyœlenia te¿ by³o niszczenie opa-
d³ych liœci. Pieczo³owicie zgrabione s³u¿y³y
jako œció³ka dla zwierz¹t. Zadziwia gospodar-
noœæ i przezornoœæ tamtejszych ludzi, którzy
nie pozwalali sobie na ¿adne marnotrawstwo;
czy np. dziœ ktoœ pamiêta o zbieraniu tzw.
„skaruch”? Dawniej sady przydomowe nie
by³y zbyt du¿e. Drzewa owocowe sadzono
najczêœciej na zagonach i miedzach. Pod
rosochatymi konarami uprawiano roœliny, ko-
szono lub wypasano trawê. By³y to rzadko
dziœ spotykane (i dla tego ochraniane) drze-
wa wysokopienne. W tym czasie dojrzewa³y
odmiany jab³ek: lansberskie, kronselskie, an-
tonówki, boskopy, wilchelmy, bukówki, gro-
chówki, renety: szare, z³ote i bia³e angielskie;
gruszki – bery zimowe, œliwy – drobne wê-
gierki i „domaszczyny”. Jab³ka najczêœciej
przechowywano w plewach na strychach. Na
tzw. bobkach (piecach) suszono œliwy, pokro-
jone jab³ka i gruszki (tzw. suski). Warto jesz-
cze przypomnieæ ciekawy sposób suszenia
œliw i gruszek (ponad 40 lat temu). W œcia-
nach skarp lub wzniesieñ wykopywano po-
ziome jamy i umieszczano w nich rusztowa-
nia z gêstych ga³êzi, na których uk³adano
owoce. Pod spodem rozpalano niewielkie
ogniska, a g³ówny otwór zatykano drewnia-
nymi drzwiczkami. Przez mniejszy ,u góry wy-
dostawa³ siê nadmiar dymu. W takich dym-
nych komorach owoce wêdzi³y siê przez kil-
ka dni, nabywaj¹c niepowtarzalnego smaku
i aromatu. W tak „zmyœlnych” wêdzarniach
³atwo dochodzi³o do po¿arów, tote¿ przez
ca³¹ noc musia³ zawsze ktoœ czuwaæ. Snuj¹cy
siê wokó³ specyficznie pachn¹cy dym to tak-

JESIEÑ

„Gdy jesieni¹ lato,
w zimie mrozy za to”
(przys³owie ludowe).

Jesieñ w polu. Grzêzawisko.
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¿e nieodzowny element dawnej podsêdzi-
szowskiej ma³ej Ojczyzny. Gospodarze bar-
dzo dbali o swoje niewielkie sady. Jeœli sadzili
m³ode drzewka, to zawsze przed pe³ni¹ ksiê-
¿yca lub tu¿ po niej. By³ to te¿ najlepszy czas
do zbioru owoców: torek (tarniny), dzikiej
ró¿y, g³ogu, jarzêbiny, czarnego bzu – wyko-
rzystywano je póŸniej do leczenia ró¿nych
schorzeñ. Zapasy uzupe³niano suszonymi
grzybami; ich lecznicze walory docenia³ na-
wet Hipokrates. „Kiedy las grzybny, nie bój siê
zimy” – mawiali starzy ludzie, ciesz¹c siê z
udanego grzybobrania.

Niepokój budzi³y póŸne burze, bowiem:
„Grzmot paŸdziernikowy, niestatek zimowy”. Jak
zwykle bacznie œledzono wszelkie zmiany w
przyrodzie i wró¿ono przysz³¹ aurê: „PaŸ-
dziernik ciep³y, suchy – w zimie wiatry i pluchy”,

Historia Dimitrowgradu

W Statucie Dimitrowgradu za³o¿enie
miasta datuje siê na 1698 rok. Data ta jest
umowna i wi¹¿e siê z pojawieniem siê pierw-
szej osady na terytorium wspó³czesnego Di-
mitrowgradu. By³a ni¹ wieœ Czuwaszów, w
dolnym biegu rzeki Melekes, za³o¿ona w
koñcu lat dziewiêædziesi¹tych XVII wieku.
W latach dwudziestych XX wieku terytorium
by³ej wsi Czuwaski Melekes wesz³o w sk³ad
miasta Melekes i zaprzesta³o samodzielne-
go istnienia.

Zasadnicz¹ rolê w historii miasta ode-
gra³a budowa, na pocz¹tku lat trzydziestych
XVIII wieku, kupieckich gorzelni nad rzek¹
Melekes, w latach szeœædziesi¹tych XVIII wie-
ku po³¹czonych w pañstwow¹, melekesk¹
gorzelniê kazañskiej, a póŸniej symbirskiej
guberni, istniej¹c¹ do 1847 roku. Osada,
utworzona dooko³a gorzelni, sk³adaj¹ca siê
z pracowników fabryk, rzemieœlników i kup-
ców, w koñcu przekszta³ci³a siê w rozwiniê-
te, kupiecko – przemys³owe centrum Zawo³-
¿a (obecnie centralny rejon miasta). W 1796
roku Melekeskij Zawod wszed³ w sk³ad po-

wiatu stawropolskiego guberni symbirskiej,
a pó³ wieku póŸniej do nowo utworzonej
guberni samarskiej.

Gorzelnia rozrasta³a siê, ros³a osada,
pojawi³ siê nowy przemys³ cha³upniczy. Wa¿-
nym wydarzeniem w historii osady by³ Naj-
wy¿szy Nakaz Imperatora Aleksandra II z
21. lipca 1877 roku o nadaniu wiosce Mele-
keskij Zawod praw miejskich i nowej nazwy
: Podgrodzie Melekes, z wprowadzeniem w
nim miejskiego samorz¹du. W 1919 roku
Podgrodzie Melekes zosta³o centrum po-
wiatu i otrzyma³o status miasta, co zosta³o
prawnie potwierdzone w 1926 roku.

W 1890 roku w Dimitrowgradzie by³o
18 fabryk i zak³adów, w tym dwa m³yny pa-
rowe, znakomite browary, siedem garbar-
ni, trzy fabryki myd³a, du¿a tkalnia, a tak¿e
tartaki, przêdzalnie i pó³ setki przedsiê-
biorstw handlowych. Kupcy i przedsiêbior-
cy miejscy mieli swoje biura w ca³ej Rosji,
m.in. w Samarze, Archangielsku, Symbirsku,
Wo³ogdzie, Ni¿nym Nowogrodzie, Kazaniu
i Czystopolu. Parowce melekeskich kupców
p³ywa³y po Wo³dze, Kamie i Wiatce. Miasto
rozwija³o siê, a zdobi³y go: wspania³y sobór

Aleksandra Newskiego, cerkiew Nikolska,
cerkiew Taratinska, meczet, wybudowane
w latach 90-ych XIX wieku. W koñcu XIX
wieku rozpoczê³a siê budowa Wo³go – Bu-
gu³minskiej drogi kolejowej, która ³¹czy³a
europejsk¹ czêœæ Rosji z Uralem i Syberi¹.
Do dzisiaj ta magistrala jest dla miasta wa¿n¹
arteri¹ transportow¹.

 W 1915r. Melekes liczy³ oko³o 15 tysiêcy
mieszkañców. W mieœcie by³o 13 wy¿szych
uczelni z 2. tysi¹cami studentów.

W 1939 roku miasto Melekes wyodrêb-
nione zosta³o w administracyjne centrum
obwodowej zale¿noœci. 19 stycznia 1943
roku miasto Melekes wesz³o w sk³ad nowo
utworzonego obwodu uljanowskiego.

Postanowieniem Rady Ministrów ZSRR
z 15. marca 1956 roku, w Melekesie rozpo-
czê³a siê budowa kompleksu obiektów In-
stytutu Naukowo – Badawczego atomowych
reaktorów i zachodniego, mieszkalnego re-
jonu dla jego pracowników, na 50 tys. miesz-
kañców. Od 1967 roku bierze pocz¹tek hi-
storia autoagregatowego zak³adu DAAZ i
pierwszomajowego mieszkalnego rejonu. Te
dwa ostatnie wydarzenia odegra³y decydu-
j¹c¹ rolê w dalszym, gwa³townym, ekono-
micznym, socjalnym i kulturowym rozwoju
miasta.

Rozporz¹dzeniem Prezydium Rady Naj-
wy¿szej RSFSR z 15. czerwca 1972 roku mia-
sto Melekes uljanowskiego obwodu prze-

ROCHY W ROSJI cz. II
Dimitrowgrad (do 1972 Melekes) le¿y w obwodzie uljanowskim, nad Samarskim Zbiornikiem Wod-
nym na Wo³dze, przy ujœciu Czeremszanu Wielkiego. Liczy oko³o 138 tys. mieszkañców.

(ci¹g dalszy na str. 16)

„Du¿o owoców, g³ogu, tarniny, jarzêbiny – spo-
dziewaj siê mroŸnej, srogiej zimy”, „Miesi¹c paŸ-
dzierny marca obraz wierny”, „Gdy paŸdziernik z
wodami, grudzieñ z wiatrami”, „Gdy œw. Jadwi-
ga (15X) bez deszczu i chmury, listopad deszczo-
wy, zimny i ponury”, „Œw. Gawe³ (16X) rêczy za
to, jakie bêdzie przysz³e lato”, „Gdy Rafa³ (24X)
oziminy œniegiem oprószy, ch³opu radoœnie na
duszy”.  Respektowano te¿ zalecenia œwiê-
tych: „Po œw. Jadwidze pasê tam, gdzie widzê”
(nawet na cudzym), „Kiepski gospodarz, gdy
po Jadwidze w pole siaæ idzie”, „Na œw. £ukê
(£ukasza, 18X) schowaj p³ug i w³ókê”. O ry-
ch³ym koñcu prac i niepokoj¹cych za³ama-
niach pogody mówi³y: „W krótkie dni paŸdzier-
nika wszystko z sadu, pola znika”, „Gdy œw. Rafa³
(24X) deszczem p³acze, ch³op d³ugo po b³ocie ska-
cze”, „Wszyscy Œwiêci zima siê krêci, a w Zaduszki

d¿d¿y jak ze stru¿ki”.
Nastaje czas, kiedy drzewa trac¹ swe

barwne listowie, zdaj¹c siê ¿egnaæ z nim do
wiosny. D³ugie, szare wieczory sprzyjaj¹ re-
fleksjom nad przemijaniem. Zbli¿aj¹ siê uro-
czystoœci Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zadusz-
ny, wywodz¹ce siê z kultu, jakim otaczano
zmar³ych mêczenników. Niegdyœ obchodzo-
no je w maju. Wierni modl¹ siê za dusze cier-
pi¹ce w czyœæcu i snuj¹ smutne reminiscen-
cje. Jest to bowiem czas spotkañ ze zmar³y-
mi, czas zadumy i rozliczenia siê z w³asnym
sumieniem. Wed³ug dawnych wierzeñ dusze
zmar³ych odwiedzaj¹ wtedy swe dawne do-
mostwa. Nie godzi siê wiêc zamykaæ bramy i
drzwi. Tylko migotliwe, nik³e œwiate³ka w
oknach t³umi wilgotna, jesienna szaruga…

Tekst i ilustracje Maria Wilczok

Dimitrowgradzki Dom Kultury Siedziba w³adz miejskich Dimitrowgradu.
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mianowano na Dimitrowgrad, dla uczcze-
nia 90. urodzin Georgija Dimitrowa, bu³-
garskiego dzia³acza ruchu komunistyczne-
go i robotniczego.

Rozporz¹dzeniem Prezydium Rady Naj-
wy¿szej ZSRR z 11. czerwca 1982 r. miasto
Dimitrowgrad zosta³o odznaczone Orde-
rem PrzyjaŸni Narodów za sukcesy, osi¹gniê-
te przez ludzi pracy miasta w gospodarczym
i kulturalnym budownictwie oraz za wk³ad
w umacnianie wiêzi miêdzynarodowej.

Po³o¿enie geograficzne

Dimitrowgrad rozci¹ga siê na lewym
brzegu Kujbyszewskiego Zbiornika Wodne-
go, przy ujœciu rzeki Wielki Czeremszan.
Przez miasto przep³ywa dop³yw Wielkiego
Czeremszanu, rzeka Melekes. Miasto znaj-
duje siê przy kolejowej magistrali Moskwa –
Ufa, a tak¿e przy autostradzie Uljanowsk –
Samara. St¹d do Uljanowska jest 100 km, a
do Samary – 130 km. Dominuje tu klimat
umiarkowanie kontynentalny. Ekologiczny
szkielet miasta sk³ada siê z trzech podstawo-
wych elementów:
1. dominuj¹cych elementów przyrodnicze-

go krajobrazu (Kujbyszewski Zbiornik
Wodny, rzeka Melekes, rzeka Wielki Cze-
remszan),

2. chronionych, wielkich, zielonych masy-
wów w zachodnim, mieszkalnym rejonie,

3. wielkich zieleñców.

Dimitrowgrad dzisiaj

 Dimitrowgrad to rozwiniêty kompleks
przemys³owy, w którym znajduje siê oko³o
40. wielkich i œrednich przedsiêbiorstw oraz
2165 ma³ych. Ka¿dego roku organizuje siê
tu jarmarki produktów rolniczych i wysta-
wy – jarmarki wyrobów miejscowych pro-
ducentów. W mieœcie jest 6 wy¿szych uczel-
ni, 4 specjalistyczne szko³y œrednie i 4 œred-
nie szko³y zawodowe. S¹ te¿ 23 szko³y ogól-
ne, 4 szko³y sztuki i 7 instytucji, uzupe³niaj¹-
cych wykszta³cenie. Dzia³aj¹ dwa teatry i dwa
kina. Istnieje Muzeum Krajoznawcze i Ga-
leria Artystyczna, zaœ w centrum miasta otwo-
rzono Muzeum pod odkrytym niebem. Di-
mitrowgradzianie korzystaj¹ z us³ug 11. bi-
bliotek, a ka¿dego roku w mieœcie
przeprowadza siê do 200. zawodów
w 26. dyscyplinach sportowych. Znaj-
duj¹ siê tu 152 sportowe obiekty i
sale, w tym 65 boisk, 62 sale gimna-
styczne i 25 sal strzelniczych. Od 2003
roku, w ramach Wszechrosyjskiego
konkursu „Najlepiej urz¹dzone mia-
sto Rosji”, ustawiono ponad 50 zie-
lonych rzeŸb (grzyby, s³onie, koty, psy,
konie, koguty, ryby, ¿yrafy, ¿ó³w, ma-
muty, hipopotam, kaktus i inne), za-
³o¿ono ponad 100 klombów.

Na przestrzeni 310. lat historii
miasto wiele razy zmienia³o status,

terytorialn¹ podleg³oœæ, ros³o i rozwija³o siê,
zwiêksza³a siê liczba jego ludnoœci, a niezmie-
niona zosta³a tylko niezwyk³ej urody przy-
roda, otaczaj¹ca miasto. Sosnowe bory, dê-
bowe, brzozowe, lipowe zagajniki, piaszczy-
ste nurty rzeki Wielki Czeremszan to bez-
cenne bogactwo, chronione przez dimi-
trowgrodzian wszystkich pokoleñ.

W dimitrowgradzkich salach sporto-
wych pierwsze kroki ku wielkim rezultatom
i tutu³om mistrza œwiata i Europy stawiali,
miêdzy innymi, mistrz olimpijski z Seulu w
podnoszeniu ciê¿arów Jurij Zacharewicz czy
bokserski mistrz œwiata Jewgienij Sudakow.
W miejskim centrum kultury i wolnego cza-
su „Wschód” odbywaj¹ siê konkursy, poka-
zy, wieczory taneczne i dyskoteki. Tutaj zna-
laz³o sobie miejsce zrzeszenie amatorów -
artystów i estradowe zespo³y amatorskie.
Tutaj koncertuje znany na ca³y kraj zespó³
taneczny Junost, mieœci siê dzieciêce studio
muzyczne BIS. S³awne na ca³y kraj jest dimi-
trowgradzkie, naukowo- lecznicze centrum
patologii mowy.

A w samym mieœcie mieszka ludnoœæ a¿
107. narodowoœci. By³o to szczególnie wi-
doczne w trakcie Œwiêta Rosyjskiej M³odzie-
¿y. Dyskretnie siê przygl¹daj¹c, mo¿na do-
strzec grupkê podró¿nych w egzotycznych
strojach, z charakterystycznymi tiubietejka-
mi na g³owie. W t³umie, od czasu do czasu

mignie jakaœ twarz o rysach buriackich. Jê-
zyk rosyjski, na okreœlenie narodowoœci i
obywatelstwa, ma dwa ró¿ne wyrazy: russkij
i rossijanin. Russkij oznacza cz³owieka na-
rodowoœci rosyjskiej, rossijanin – obywate-
la lub mieszkañca Rosji.

Warto by³o jechaæ do Rosji?

Wielu z nas ma z³e wyobra¿enie o Rosji.
Mo¿e dlatego tak rzadko podró¿ujemy po
tym piêknym i ciekawym kraju, którego naj-
wiêkszym atutem s¹ wspaniali, ¿yczliwi lu-
dzie, jak na przyk³ad przyjaciele Rochów z
dimitrowgradzkiej Junosti. Fakt, ¿e nie jest
to ³atwy teren do podró¿owania. Ale nie
ma na œwiecie drugiego takiego kraju jak
Rosja. I mo¿e dlatego jest tam tak ciekawie.
Naprawdê warto tam jechaæ! Przekonali siê
o tym sêdziszowianie z Rochów, którzy spo-
tkali naprawdê dobrych Rosjan. Mo¿e cza-
sami pokonywali bariery wzajemnych uprze-
dzeñ: ciep³em, taktem, dobrem, kultur¹, s³o-
wiañsk¹ dusz¹, muzyk¹, tañcem. Na szczê-

œcie nigdy nie znaleŸli siê w tym z³ym
miejscu, w z³ym czasie, z czym zawsze
wi¹¿e siê ryzyko podró¿owania, ale
ono przecie¿ jest zawsze i wszêdzie,
nie tylko w Rosji. Prócz walorów folk-
lorystycznych pobyt w Rosji mia³ i
inne - podziwiali kulturê i sztukê ar-
chitektoniczn¹ Rosji. Okres pobytu
w tym kraju by³ dla nich wa¿nym do-
œwiadczeniem, nie tylko w wymiarze
kulturalnym, ale tak¿e w rozpozna-
waniu kraju gospodarzy. By³ dla nich
Ÿród³em niezatartych wra¿eñ i wa¿-
nych obserwacji.

Mariusz KaziorNa ulicach miasta.

„Rochy” przed dimitrowgradzkim ratuszem.
Fot. (5) M. Kazior

(ci¹g dalszy ze str. 15)

ROCHY W ROSJI
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24. wrzeœnia 2008 na Politechnice Rze-
szowskiej odby³ siê „Rzeszowski Salon Ma-
turzystów – Perspektywy 2008”.

Uczestniczy³y w nim dwie klasy z Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Ol-
szewskiego w Sêdziszowie M³p. – Technikum
Handlowe i Technikum Us³ug Fryzjerskich.
Organizatorkami wyjazdu by³y mgr Teresa

Z ̄ YCIA ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH
IM. PROF. KAROLA OLSZEWSKIEGO

W SÊDZISZOWIE M£P.

Jesieñ. Rys. Ola lat 8

Koszela, mgr in¿. Anna Szeliga-KuŸniar i mgr
Barbara Twardowska.

Celem tego przedsiêwziêcia by³o dostar-
czenie maturzystom i nauczycielom pe³nej
wiedzy na temat zasad egzaminu matural-
nego w roku szkolnym 2008/2009 oraz
przedstawienie oferty studiów i  wymagañ
edukacyjnych  na rok szkolny 2009/2010.

Swoj¹ ofertê zapre-
zentowa³o 20 uczelni
akademickich i zawodo-
wych, szkó³ jêzykowych
oraz wydawnictw eduka-
cyjnych. W Salonie Ma-

turzystów wziê³y udzia³ uczelnie jêzykowych
m.in. z Rzeszowa, Lublina, Krakowa i Kielc.
Ministerstwo Obrony Narodowej zorgani-
zowa³o stoisko propaguj¹ce karierê zawo-
dow¹ w wojsku.

Odby³y siê równie¿ spotkania m³odzie¿y
z przedstawicielami OKE poœwiêcone wyni-
kom matur, a tak¿e spotkania poœwiêcone
rekrutacji na rok akademicki 2009/2010.

W Salonie by³ promowany portal edu-
kacyjny dla maturzystów PERSPEKTYWY.pl

Uczniowie uczestnicz¹cy w Salonie
otrzymali bezp³atnie najnowszy numer mie-
siêcznika „Perspektywy”, ulotki reklamowe

uczelni oraz inne gad¿ety

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. zosta³ ocieplony i zyska³ now¹ elewacjê. Fot. (2) Arch ZSZ

zwi¹zane z uczelniami i
Salonem Maturzystów

Wkrótce uczniowie
ZSZ bêd¹ uczestniczyli w
nastêpuj¹cych uroczysto-
œciach i przedsiêwziê-
ciach:

- „Rozmowy o eduka-
cji” – obchody Dnia
Edukacji Narodowej,

- Otrzêsiny na sporto-
wo – rozgrywki pierw-
szoklasistów,

- obchody Dni Papie-
skich,

- uroczysta Msza Œw. z
monta¿em s³owno-
muzycznym,

- projekcja filmu
„Œwiadectwo”,

- wycieczka œladami
Ojca Œw. Kraków-Kalwaria Zebrzydow-
ska-Wadowice,

- uroczysta akademia Rok 2008 – rokiem
Zbigniewa Herberta i rotmistrza Witol-
da Pileckiego,

- Powiatowy Sejmik Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych „Moje miasto a w nim …”

Na bie¿¹co trwaj¹ prace w ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci (praktyki zagra-
niczne) dotycz¹ce m.in. przygotowania do-
kumentacji, nawi¹zywania umów oraz szko-
lenia z zakresu przygotowania kulturowe-
go, praktycznej nauki jêzyków obcych, za-
wodu i komunikacji interpersonalnej.

Przypominamy, ¿e w ramach tego pro-
gramu uczniowie klasy trzeciej technikum
po raz pierwszy wyje¿d¿aj¹ na miesiêczne
praktyki zagraniczne do Anglii i Niemiec! –
co jest nowoœci¹ w szko³ach ponadgimna-
zjalnych w naszym powiecie.
Zainteresowanych aktualnoœciami aktualnoœcia-
mi naszej szko³y zapraszamy do lektury nastêpne-
go wydania Biuletynu.

Anna Szeliga-KuŸniar
Barbara Twardowska
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Trzeci paŸdziernika 2008 r. przejdzie do
historii sêdziszowskiego sportu. W owym
dniu, w hali sportowej miejscowego Gimna-
zjum odby³ siê mecz Podkarpackiej III ligi
siatkarek, w którym zespó³ Patrii Sêdziszów
M³p. zmierzy³ siê ze Stal¹ Nowa Dêba. Zde-
cydowana wygrana gospodyñ 3-0 (25:16,
25:11, 25:13) sprawi³a wiele radoœci miejsco-
wym kibicom, którzy w ponad 250-osobo-
wym sk³adzie zjawili siê na meczu, by dopin-
gowaæ swój zespó³, który:
1. powsta³ kilka miesiêcy temu, z inicjaty-

wy dzia³aczy Têczy, którzy na Prezesa
Patrii wybrali Wies³awa Kozie³a, miesz-
kaj¹cego w Sêdziszowie M³p. Komisarza
Technicznego PlusLigi  i PlusLigi Kobiet,
fotoreportera bran¿owych miesiêczni-
ków „Œwiat Siatkówki” i „Polska Siatków-
ka”, wspó³pracuj¹cego z „Dziennikiem
Polskim” i „Nowinami”.

2. Od pocz¹tku postawi³ na profesjona-
lizm, znakomicie przygotowa³ siê mar-
ketingowo do sezonu.

3. W niedalekiej przysz³oœci bêdzie walczy³
o II ligê.

4. Rozs¹dnie gospodaruje pieniêdzmi od-
danych sponsorów i sympatyków.

5. Postawi³ na profesjonalne szkolenie,
m.in. tworz¹c w sêdziszowskim Gimna-
zjum, dziêki pomocy Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p. Kazimierza Kie³ba i Pani
Dyrektor Bo¿eny Michalskiej, klasê spor-
tow¹ o specjalnoœci pi³ki siatkowej.

6. Generalnie trafia³ na przyjació³ siatków-
ki, pozytywnie nastawionych do Patrii i
sportu w ogóle.

7. Ma siedmiu Prezesów Honorowych, któ-
rymi s¹ :
· Artur Popko – Prezes PLS, Cz³onek

Zarz¹du PZPS
· Miros³aw Przedpe³ski – Prezes PZPS,

cz³onek w³adz FIVB i CEV
· Waldemar Wspania³y – Wiceprezes

PZPS
· Jacek Kasprzyk – Dyrektor General-

ny PlusLigi Kobiet
· Wies³aw Radomski – Prezes PWZPS w

Rzeszowie, Cz³onek    Zarz¹du PZPS
· Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszo-

wa M³p.
· Zdzis³aw Pupa – Senator RP.

8. Ma prê¿ny Zarz¹d, pracuj¹cy w sk³adzie:
Prezes Zarz¹du: Wies³aw Kozie³
Wiceprezes ds. finansowych: Marek Flis
Wiceprezes ds. administracyjno - praw-
nych: Mariusz Kazior
Wiceprezes ds. dzia³alnoœci gospodar-
czej: Jacek Flis
Sekretarz: Marta Dybka
Cz³onek Zarz¹du Klubu: Bogus³aw
Kmieæ
Cz³onek Zarz¹du Klubu: Jacek Pondo.

9. Przed startem do rozgry-
wek rozegra³ piêæ spotkañ
kontrolnych, wygrywaj¹c
cztery z nich.

10.  Zaliczy³ mecz miêdzynaro-
dowy, wygrywaj¹c w przed-
dzieñ III-ligowej inaugura-
cji, w Kielnarowej, z norwe-
skim zespo³em Lydeerhorn
Volleyballklubb Bergen 3-0
(19, 21, 21).

Mecz inauguruj¹cy III-ligo-
we rozgrywki zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹, m.in.: Senator RP
Zdzis³aw Pupa, Pose³ na Sejm
RP Kazimierz Moskal, Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Kazi-
mierz Kie³b, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Ropczycko – Sê-
dziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Bogus³aw Kmieæ, Sekretarz Gminy Sê-
dziszów M³p. Jan Maroñ, Dyrektor M-GOK
w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz, Dy-
rektor sêdziszowskiego Gimnazjum Bo¿ena
Michalska, Sponsorzy, a wœród nich m.in.
w³aœciciel Oœrodka Cyziówka Jan Cyzio, Dy-
rektor Generalny Firmy
Szyd³owiecka Wojciech
Kuœnierz, Prezes GS-u
w Sêdziszowie M³p. Ja-
nusz Baran, przedstawi-
ciel Firmy Multigraf z
Krakowa Jacek M¹dry,
wspó³w³aœciciele Firmy
Mazak: Marcin Klimek
i Wojciech Wszo³ek,
w³aœciciel Firmy Expert
Andrzej Kozek, w³aœci-
ciel Firmy Kleks Jacek
Pondo oraz rodzice za-
wodniczek.

W swoim wyst¹pie-
niu Prezes Wies³aw Ko-
zie³ przybli¿y³ historiê powstania Klubu, po-
dziêkowa³ za wsparcie i ¿yczliw¹ pomoc Bur-
mistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi, Pani Dyrek-
tor Bo¿enie Michalskiej, Komitetowi Za³o¿y-
cielskiemu i Zarz¹dowi Patrii, a sponsorom za
„to, ¿e dali Klubowi du¿y kredyt zaufania, co spowo-
dowa³o, ¿e dziœ jesteœmy tu wszyscy razem, wzruszeni
Pañstwa dobrodusznoœci¹. Dziœ to, o czym mówi³em
Pañstwu razem z wiceprezesem Markiem Flisem,
sta³o siê faktem. Zespó³ jest i bêdzie siê liczy³ w III
lidze! Wasze pieni¹dze nie posz³y na marne! To Pañ-
stwo jesteœcie twórcami siatkówki kobiet w Sêdziszo-
wie M³p. A Patria jeœli nie w tym, to w nastêpnym
sezonie bêdzie walczyæ o II ligê”.

Dziêkuj¹c za pracê Zarz¹dowi Patrii,
Wies³aw Kozie³ osobne podziêkowania z³o-
¿y³ wiceprezesowi Markowi Flisowi, którego

wk³ad w rozwój Klubu jest szczególnie du¿y,
za, przede wszystkim, „wspólnie wydeptane
kilometry do sponsorów”.

Do kibiców W. Kozie³ powiedzia³, ¿e sport
to nie tylko zwyciêstwo. W sport wkalkulowa-
ne s¹ równie¿ pora¿ki. Zaapelowa³: „jeœli siê
pojawi¹, b¹dŸcie tak¿e z nami!” A przede wszyst-
kim z dru¿yn¹, w której bêd¹ wystêpowaæ:

Historyczny mecz Patrii rozpocz¹³ siê o
godzinie 18.11. Pierwszy punkt atakiem zdo-
by³a Joanna Chmura. O godz. 19.07 moc-
nym atakiem popisa³a siê kapitan zespo³u
Urszula Kijak i by³o po meczu.

Co dalej? W II kolejce, 18. paŸdziernika,
o godz. 12.00, tak¿e w hali sportowej sêdzi-
szowskiego Gimnazjum, nastêpny mecz Pa-
trii, z faworytem rozgrywek: UKS MOSiR
Jas³o. Zarz¹d Klubu serdecznie zaprasza
sponsorów i kibiców, licz¹c na sportowy
doping, emocje i kolejne punkty.

Mariusz Kazior

W drugiej kolejce, po zaciêtym meczu
Patria uleg³a faworyzowanej dru¿ynie
MOSiR-u Jas³o 0:3.

Patria Sêdziszów M³p. liderem III ligi siatkarek

Fot. J. Maroñ
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

RÓ¯NICE
Takie ju¿ losu

naszego koleje,
¯e gdy m³odoœæ mija

ka¿dy siê starzeje.
Chc¹c doprecyzowaæ

dodam jedno s³owo
     - n i e j e d n a k o w o!

REFLEKSJE
Ka¿da nastêpna

kartka z kalendarza
Wzbudza w nas ciekawoœæ,

ale i przera¿a.

KWIATY
Ró¿ne kwiaty lubimy

i pielêgnujemy
Ale w koñcu – jak wiemy,
Czy chcemy, czy nie chcemy
W¹chamy chryzantemy.

RADA
Gdy zacznie zbli¿aæ siê

ju¿ „ta z kos¹”
Trzymaj w dystansie j¹

na trzy kroki
Inaczej uœcisku fina³

jej wynios¹
„Antoñczakowe ch³opoki”

FINA£
Cz³owiek gromadzi

wszelkie zdobycze
Na koñcu jednak

zostaje (z)niczem!

TEMATYKA
¯ycie jest w humor tak bogate,
¯e ca³e ono mi tematem.
We fraszkach, co zamieszczam tu je
Wci¹¿ siê do spraw tych odwo³ujê,
Czasem coœ jednak z rymem „palnê”
O tym co jest n i e o d w o ³ a l n e!

17.10.2008

11. paŸdziernika w hali sportowej przy
sêdziszowskim gimnazjum odby³ siê I Miêdzy-
narodowy Turniej Szachowy bêd¹cy Memo-
ria³em Szachistów z Sêdziszowa M³p. i oko-
lic. Impreza, nad któr¹ honorowy patronat
obj¹³ Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
mia³a na celu przypomnieæ sêdziszowskie tra-
dycje szachowe (przed laty miejscowa Lechia
s³ynê³a z sekcji szachowej). W zawodach zor-
ganizowanych przez Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokó³” na czele z prezesem Janem
Bobulskim, wziê³o udzia³ 191 uczestników z
województw podkarpackiego i ma³opolskie-
go oraz s³owackiego Stropkova.

W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli:
A) Przedszkolaki ur. 2001 i m³odsi /ch³op-

cy/
1. Maj Jan - TKSz Tarnobrzeg
2. Moravec Peter - BSK Bardejov
3. Kozyra Adam - UKS SP1 Le¿ajsk
B) Przedszkolaki ur. 2001 i m³odsi /dziew-

czêta/
1. Cioch Kamila - Lubcza Rac³awówka
2. Kotyñska Pola - Ropczyce
C) Juniorki ur. 1998-2000
1. Godek Martyna - Górnovia Górno
2. Moravcova Sonia - BSK Bardejov
3. Kêdzierska Aleksandra - UKS SP1 Le-

¿ajsk
D) Juniorzy ur. 1998-2000
1. Zuscin Martin - BSK Bardejov
2. Kraska £ukasz - Gambit £añcut
3. Buzinkay Adam - BSK Bardejov
E) Juniorki ur. 1995-1997
1. Szeglowska Karolina - SDK Lotnik Mie-

lec
2. Chrupca³a Magdalena - UKS SP1 Le-

¿ajsk
3. Sikoreinova Viktoria - BSK Bardejov
F) Juniorzy ur. 1995-1997
1. Gawiec Konrad - LKSz GCKiP Czarna
2. Wilk Tomasz - SDK Lotnik Mielec
3. Szeglowski Tomasz - SDK Lotnik Mielec
G) Juniorki ur. 1992-1994
1. Bujny Estera - Ropczyce
2. Sava Marta - Gambit £añcut
H) Juniorzy ur. 1992-1994
1. Lis Marek - LKSz GCKiP Czarna
2. Janus Rados³aw - LKSz GCKiP Czarna
3. Lackorzyñski Marek - Ropczyce
I) Juniorki ur. 1989-1991
1. Janus Jowita - Wis³oka Dêbica
2. Gubernat Ma³gorzata - Lubcza Rac³a-

wówka
3. Drozd Agnieszka - Iwierzyce
J) Juniorzy ur. 1989-1991
1. WoŸniak Marcin - Staroniwa Rzeszów

2. Kud Wojciech - Markovia Markowa
3. Janus Przemys³aw - LKSz GCKiP Czarna
K) Seniorki ur. 1976-1988
1. Parys Sylwia - Krzywa
L) Seniorzy ur. 1976-1988
1. Zgoda Damian - Wis³oka Dêbica
2. Wenc Pawe³ - Ropczyce
3. Œwistak Maciej - Wis³oka Dêbica
£) Kobiety ur. 1963-1975
1. Kozyra Gra¿yna - UKS SP1 Le¿ajsk
2. Lalicka Ma³gorzata - Kraków
3. Kotyñska Dorota - Ropczyce
M) Mê¿czyŸni ur. 1963-1975
1. Mroczek Jacek - Kolbuszowa
2. Lis Krzysztof - LKSz GCKiP Czarna
3. Papuga Andrzej - PUKS Karolina Tar-

nów
N) Kobiety ur. 1950-1962
1. Parys Maria - Krzywa
O) Mê¿czyŸni ur. 1950-1962
1. Leja Adam - Zelmer Rzeszów
2. Czernicki Bogdan - Drogowiec Kraków
3. Z³onkiewicz Robert - PUKS Karolina

Tarnów
R) Mê¿czyŸni ur. 1937-1949
1. Czy¿ewski Jan - Lubcza Rac³awówka
2. Kocisko Jozef - BSK Bardejov
3. Pondo Augustyn - Klêczany
T) Mê¿czyŸni ur. 1936 i starsi
1. Szel¹g Józef - Biadoliny
2. Sochacki Jan - Sêdziszów M³p.

(-)

Miêdzynarodowy turniej szachowy

Fot. (2) J. Maroñ
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