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W dniu 6 listopada 2007 r. odby³a siê XIX
w bie¿¹cej kadencji Sesja Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p. Przed przyst¹pieniem do
realizacji porz¹dku obrad Burmistrz poin-
formowa³ o dzia³aniach podjêtych w zwi¹z-
ku z zamiarem budowy sieci przekaŸnikowej
telefonii komórkowej na Osiedlu 1000-lecia
przez firmê Polkomtel S.A. Do Urzêdu za-
proszono pe³nomocnika tej firmy, a rozmo-
wy toczy³y siê na temat zmiany lokalizacji in-
westycji. Zaproponowano, aby stacjê prze-
kaŸnikow¹ wybudowano na dzia³ce gminnej
w Zagorzycach, na której znajduj¹ siê wodo-
ci¹gowe zbiorniki wyrównawcze. Ostatecz-
ne decyzje Polkomtel podejmie po wykona-
niu odpowiednich badañ.

Nastêpnie Rada podjê³a 11 uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie okreœlenia wysoko-

œci stawek podatku od nieruchomoœci
na 2009 r.
Rada ustali³a stawki podatku od nierucho-
moœci na 2009 r. – œrednio wy¿sze o oko³o
4,3% w stosunku do obowi¹zuj¹cych w
2008 r. - w nastêpuj¹cej wysokoœci:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

œci gospodarczej, bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,67 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych - 3,90 z³ od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-

dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego - 0,13 z³ od
1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych – 0,46 z³ od 1 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

œci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej - 18,60 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materia³em siewnym – 8,90
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Odbywaj¹ siê zebrania wiejskie i osiedlo-
we. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi statutami
ka¿dy so³tys i przewodnicz¹cy osiedla w
mieœcie ma obowi¹zek zorganizowaæ mi-
nimum raz w roku otwarte zebranie. W
paŸdzierniku odby³y siê takie zebrania w
Boreczku, Wolicy Piaskowej i osiedlu nr
3. W obu miejscowoœciach wiejskich jed-
nym z punktów by³o przyjêcie przez ze-
branie wiejskie Planu Odnowy Miejsco-
woœci. Przygotowany przez so³tysów pod
kierunkiem pracowników urzêdu jest do-
kumentem niezbêdnym do ubiegania siê
w przysz³oœci o œrodki unijne m.in. z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pierwsz¹ miejscowoœci¹, która opraco-
wa³a taki plan by³a Góra Ropczycka (oka-
za³ siê potrzebny przy inwestycji zwi¹za-
nej z odnow¹ zabytkowego parku – wspó³-
finansowanej przy pomocy funduszy unij-
nych). Swoje plany posiadaj¹ te¿: Borek
Wielki, Czarna Sêdziszowska, Wolica
£ugowa, Bêdziemyœl. Wszystkie te plany
by³y przedstawiane i dyskutowane na ze-
braniach a póŸniej przyjmowane w for-
mie uchwa³y przez Radê Miejsk¹.
Na wszystkich spotkaniach mówiono o
prowadzonych inwestycjach, realizowa-
niu bud¿etu i planach gminy na nastêp-
ne lata. Ale tak naprawdê na ka¿dym z
zebrañ dominowa³ jeden temat: stan na-
szych dróg i czas, kiedy wszêdzie bêdzie
po³o¿ona na ka¿dej drodze masa bitu-
miczna, a przy najwa¿niejszych drogach
powstan¹ chodniki. Myœlê, ¿e ostatnie lata
to czas prosperity dla naszych dróg gmin-

nych (nie mo¿na te¿ zapomnieæ, ¿e wspó³-
finansujemy wszystkie drogi i chodniki
powiatowe co poch³onê³o z bud¿etu
gminy miliony z³otych). Na chwilê
obecn¹ obok budowy kanalizacji sanitar-
nej odnowa i budowa dróg gminnych to
naprawdê priorytet. Wiem, ¿e nie wszy-
scy mog¹ byæ usatysfakcjonowani i dlate-
go proszê ich o cierpliwoœæ.

2. Kilka tygodni temu pojawi³ siê nowy pro-
gram rz¹dowy dotycz¹cy poprawy dróg
lokalnych: powiatowych i gminnych. Po-
mys³ zrodzi³ siê w MSWiA i polega na dofi-
nansowaniu w 50% wniosków sk³adanych
przez samorz¹dy. Oczywiœcie droga lub
ulica musi byæ w³asnoœci¹ samorz¹du i
mieæ status drogi publicznej. Potrzebna
jest równie¿ niezbêdna dokumentacja. Na
2009 rok powiat mo¿e z³o¿yæ dwa wnio-
ski, gmina jeden. Podjêliœmy wszystkie mo¿-
liwe dzia³ania, by wniosek by³ przygoto-
wany perfekcyjnie i by spe³nia³ dwa z trzech
niezbêdnych kryteriów wymaganych
przez ministerstwo: 1 – poprawa bezpie-
czeñstwa i 2 – skomunikowanie z drogami
powiatowymi. 3 – po³¹czenie z s¹siednimi
gminami  nie móg³ byæ zrealizowany. Z³o-
¿ony wniosek dotyczy przebudowy ulic
Koœciuszki, Szkarpowej i Bednarskiej i
opiewa na kwotê 2 milionów z³. Mam na-
dziejê, ¿e znajdzie uznanie oceniaj¹cych i
na koniec nastêpnego roku ulice te bêd¹
odnowione.

3. Przy wszystkich potrzebach mieszkañców
jednym z wa¿niejszych wyzwañ jest stan
bazy w gminnej oœwiacie. Nie mo¿emy
oszczêdzaæ na najm³odszych. St¹d ci¹g³e
inwestowanie w oœwiatê. W roku bie¿¹-
cym rozpoczê³a gmina budowê nastêp-
nej sali gimnastycznej – tym razem przy
Szkole Podstawowej w Borku Wielkim.
Powstanie tam sala o wymiarach 12x24m
wraz z zapleczem socjalnym a dodatko-
wo jeszcze sala dydaktyczna. Ca³oœæ in-
westycji ma kosztowaæ oko³o 2 miliony z³
i zakoñczyæ siê w paŸdzierniku nastêpne-
go roku, a s³u¿yæ bêdzie nie tylko uczniom
miejscowej szko³y ale i ca³ej spo³ecznoœci

wiejskiej. Zosta³ z³o¿ony równie¿ wniosek
o pomoc finansow¹ z funduszy unijnych.

4. Ostatnia sesja Rady Miejskiej to równie¿
uchwa³a o pomocy finansowej dla pro-
wadzonego przez powiat ropczyckiego
ZOZ-u. Tym razem gmina wspomog³a
kwot¹ prawie 70 tys. z³, Zak³ad Opiekuñ-
czo Pielêgnacyjny maj¹cy du¿e zad³u¿e-
nie. Ka¿da z gmin naszego powiatu po-
mog³a w sp³acie d³ugów a wysokoœæ kwo-
ty uzale¿niona by³a od iloœci pacjentów z
poszczególnych gmin. Przypomnê rów-
nie¿, ¿e oœrodki zdrowia w Czarnej Sê-
dziszowskiej i Bêdziemyœlu utrzymywane
s¹ z bud¿etu gminy (powiat op³aca tylko
lekarzy i pielêgniarki).

5. 23 listopada to niecodzienne wydarze-
nie w sêdziszowskim domu kultury. Wszy-
scy, którzy póŸnym  niedzielnym popo³u-
dniem przybyli by podziwiaæ wystêpy ze-
spo³u folklorystycznego „Rochy” wycho-
dzili w pe³ni usatysfakcjonowani. Tym
razem na scenie mogliœmy podziwiaæ ze-
spó³ reprezentacyjny „Rochów”, kapelê
ludow¹ oraz zespó³ obrzêdowy dzia³aj¹-
cy przy „Rochach”, który tworz¹ w wiêk-
szoœci seniorzy. Wszyscy oni przygotowali
i wystawili obrzêd weselny „ Z ko³aczem”.
A zaczyna³o siê wszystko od holu przed
sal¹, gdzie kapela gra³a, starostowie czê-
stowali czymœ „mocniejszym” a dru¿ki
przypina³y wszystkim weselne bukieciki.
A na scenie fantastyczne przedstawienie.
Wszystkim nale¿¹ siê s³owa podziêkowa-
nia,ale nade wszystko pomys³odawcy i re-
¿yserowi tego widowiska - p. Krystynie
Szczerbiak. Pani Prezes – to by³o napraw-
dê bardzo dobre, a wyrazem tego by³y
d³ugie i gor¹ce brawa w trakcie i na za-
koñczenie  i to co najistotniejsze – pe³na
sala widzów. No i na zakoñczenie poczê-
stunek w holu przygotowany przez pa-
nie z KGW z Zagórzyc Górnych, prze-
pyszne! Moi Drodzy – dziêkujemy i cze-
kamy na jeszcze!

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b
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Widzów, chêtnych obejrzeæ przygotowa-
ny program, ju¿ w holu wita³y dŸwiêki kape-
li. Ka¿demu przypinano ma³y bukiet, co czy-
ni³o go pe³noprawnym goœciem na weselu.
Dodatkowo dru¿ba czêstowa³ chêtnych
czymœ „mocniejszym”.

Spoœród wielu zwyczajów weselnych i
oko³o-weselnych (ks. Wo³ek-Wac³awski w
przedwojennym opisie dawnego wesela bê-
dziemyskiego wymienia ich dwadzieœcia)
„Rochy” wybra³y obrzêd z ko³aczem. G³ówn¹
rolê w tym obrzêdzie odgrywaj¹ swaszka i
dru¿ba (w widowisku: Teresa Grêbosz i Ta-
deusz Ochab). Rol¹ swaszki by³o upiecze-
nie ko³acza, zaœ dru¿ba dostojnie dzieli³ ko-
³acz, tak, by dla wszystkich starczy³o. Ale za-
nim goœcie weselni mogli popróbowaæ tego
wyj¹tkowego wypieku, dochodzi³o do wielu
zabawnych scen: a to ko³acz nie mieœci³ siê
w drzwiach, wiêc próbowano je „poszerzyæ”
siekier¹ i dopiero interwencja ojca, czêstu-
j¹cego wódk¹, pozwala³a wnieœæ go do izby
przy zachowaniu drzwi w ca³oœci; a to nó¿,
którym dru¿ba mia³ siê pos³u¿yæ okazywa³
siê têpy i nale¿a³o go naostrzyæ, a przy tym

znów utargowaæ kieliszek albo dwa wódki.
Po wejœciu do izby, dru¿ba wykonywa³

ceremonialny taniec z ko³aczem na g³owie,
podczas którego dru¿ki usi³owa³y zerwaæ z
ko³acza szyszki i jab³ka, którymi by³ przyozdo-
biony. Wreszcie, po dokonaniu tych wszyst-
kich, przepisanych tradycj¹ czynnoœci, do-
chodzi³o do krojenia ko³acza i czêstowania
goœci. Dodatkowo ka¿dy z weselników otrzy-
mywa³ szyszkê, jab³ko czy ga³¹zkê zieleniny.

Te w³aœnie zwyczaje pokazano na sce-
nie.

Lecz czym¿e by³oby wesele bez œpiewu i
tañców? Pod³ug dawnego zwyczaju, dru¿ki
i swacia wyœpiewywali do siebie ró¿ne – we-
so³e, a czasem z³oœliwe przyœpiewki, rywali-
zuj¹c o pierwszeñstwo w tej œpiewanej „niby-
k³ótni”.

 „Rochy” zatañczy³y tañce rzeszowskie i
przeworskie – to ju¿ uk³on w stronê uwspó³-
czeœnionego folkloru, stylizowanego na po-
trzeby sceny.

Nie oby³o siê bez zatargu miêdzy tañ-
cz¹cymi i bijatyki tak, ¿e „starzy” musieli
godziæ m³odszych.

„Zawitoj¿e ko³ocyku...”
W niedzielê, 23 listopada, kolejny raz mogliœmy siê przekonaæ, ¿e nie brakuje w Sêdziszowie M³p. i okolicy
mi³oœników folkloru. Szczelnie wype³nili oni salê widowiskow¹ domu kultury, by obejrzeæ widowisko
inspirowane dawnymi obrzêdami weselnymi, przygotowane przez Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”.

œwiadczeñ zdrowotnych - 3,93 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) domków letniskowych – 6,64 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez organi-
zacje po¿ytku publicznego – 3,39 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli 2% ich wartoœci.
2. Uchwa³a w sprawie obni¿enia œredniej

ceny skupu ¿yta og³oszonej przez Preze-
sa GUS za okres 3-ch pierwszych kwar-
ta³ów 2008 r.
Obni¿ona zosta³a œrednia cena skupu
¿yta og³oszona przez Prezesa GUS przyj-
mowana jako podstawa do naliczania po-
datku rolnego z kwoty 55,80 z³ na 32,00
z³ za 1 q. W zwi¹zku z tym podatek rolny
dla gospodarstw rolnych – powy¿ej 1 ha
- liczony jako równowartoœæ 2,5 q ¿yta

wynosiæ bêdzie w 2009 r. - 80,00 z³ za 1 ha
przeliczeniowy. Dla gospodarstw poni¿ej
1 ha podatek obliczany jako równowar-
toœæ 5 q ¿yta ulegnie podwy¿szeniu o
10,00 z³ i wynosiæ bêdzie 160,00 z³.

3. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transpor-
towych.
Stawki podatku od œrodków transporto-
wych na 2009 r. bêd¹ wy¿sze œrednio o
oko³o 4,3% w stosunku do stawek obo-
wi¹zuj¹cych w 2008 r. Pe³ny tekst tej
uchwa³y znajduje siê w bie¿¹cym nume-
rze Biuletynu.

4. Uchwa³a w sprawie udzielenia dotacji dla
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Postanowiono o udzieleniu dotacji dla Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w
wysokoœci 44.326 z³ z przeznaczeniem na
realizacje zadañ w zakresie zapobiegania
chorobom i urazom lub innych programów

zdrowotnych oraz promocjê zdrowia.
5. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie

gminy na 2008 r.
Rada dokona³a zmian w bud¿ecie gminy
polegaj¹cych na:
Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿e-
tu o kwotê 748.266 z³, w tym z tytu³u:
a) darowizn w formie pieniê¿nej – 33.000

z³,
b) rozliczeñ z lat ubieg³ych (zwrot po-

datku VAT z tytu³u realizacji projek-
tu „Ochrona zbiornika GZWP- 425
poprzez budowê kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Sêdziszów M³p.”)
– 183.000 z³,

c) odsetek od œrodków na lokatach –
60.000 z³,

d) odszkodowania z Poszukiwania Naf-
ty i Gazu – 379.140 z³,

Po zakoñczeniu prezentacji scenicznej,
nagrodzonej gromkimi brawami, by³a jesz-
cze okazja do degustacji dawnych potraw
weselnych, przygotowanych przez Ko³o Go-
spodyñ Wiejskich z Zagorzyc Górnych. A,
¿e dru¿ba ze swaszk¹ nie ¿a³owali i trunków,
ka¿dy, opuszczaj¹c mury sêdziszowskiego
domu kultury, móg³ za aktorami zaœpiewaæ:

U naszy swascusi doznaliœmy ³aski

Wypiliœmy wódki pó³trzynasty flaszki.

Pó³trzynasty flaszki, cztery beczki piwa,

Ta naszo swascusia to siê postawi³a.

Widowisko, które mieliœmy okazjê obej-
rzeæ, to nie pierwsza próba odkrycia na
nowo dawnych obrzêdów weselnych. Jakiœ
czas temu obrzêd „Z ko³aczem” prezento-
wa³ Zespó³ Tañca Tradycyjnego z Zagorzyc.
Jako, ¿e trzon zespo³u stanowili ludzie w sile
wieku, wyroœli z lokalnej kultury ludowej,
zagorzycki obrzêd, wolny od wspó³czesnej
stylistyki, bliski by³ folklorowi w czystej for-
mie. Widowisko „Rochów” nale¿y lokowaæ
w innej nieco kategorii, bli¿ej biesiady we-
selnej, nawi¹zuj¹cej do tradycyjnych obrzê-
dów.

Wspomnieæ jeszcze nale¿y o strojach, w
jakich wyst¹pili na scenie swaszka i dru¿ba.
By³y to bowiem stroje z okolic Sêdziszowa z
po³owy XIX wieku, odtworzone na podsta-
wie rysunku pamiêtnikarza i malarza Ksa-
werego Preka, w³aœciciela Sielca w latach
1842-63. Oryginalny rysunek, zatytu³owany
„M³odzieniec i dziewczyna z okolicy mia-
steczka Sêdziszowa” przechowywany jest w
zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej.

Benedykt CzapkaUczestnicy widowiska na scenie. Fot. (2) J. Maroñ

„Nasz pan dru¿ba ko³oc kraje...”

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Gminne inwestycje

Wykonanie docieplenia wraz z wymian¹ elewacji w Szkole Podsta-
wowej w Górze Ropczyckiej.
Zakres prac: wykonanie termomodernizacji budynku, docieplenia
œcian zewnêtrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji.

Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej Wykonawca –
Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”
Sp. z o.o. Rudna Ma³a 17 a, Wartoœæ robót: 69 886,31 z³ Zakres
robót: Wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej
na d³. 220 mb. Dodatkowo wykonano odwodnienie liniowe i zabez-
pieczenie skarpy.

Przebudowa ulicy ks. P. Sapeckiego w Sêdziszowie M³p. Wykonaw-
ca – Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROG-
BUD” Sp. z o.o. Rudna Ma³a 17 a, Wartoœæ robót: 247 239,93 z³
Zakres robót: Wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitu-
micznej, chodnika jednostronnego na d³. 150 mb.

Przebudowa chodnika w ci¹gu drogi powiatowej Nr 1351 R (ul. J.
Pi³sudskiego), polegaj¹ca na wymianie nawierzchni chodnika z p³yt
chodnikowych 50x50 na kostkê brukow¹, wartoœæ robót 66 116,31 z³.
Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach i dofinansowana w wysokoœci 50% przez Gminê Sêdziszów M³p.

W listopadzie br. dokonano prac pielêgnacyjnych i nowych nasa-
dzeñ w Parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej. Przesadzono ³¹cznie
ok. 250 szt. drzew i krzewów, najwiêcej buków pospolitych i klonów.
Posadzono równie¿ kilka dêbów czerwonych, platanów, kasztanow-
ców, mi³orzêbów i brzóz o ¿ó³tych liœciach.

Przebudowa chodnika w ci¹gu drogi powiatowej Nr 1354 R (ul. M.
Konopnickiej), polegaj¹ca na wymianie nawierzchni chodnika z p³yt
chodnikowych 50x50 na kostkê brukow¹, wartoœæ robót 56 508.08 z³.
Inwestycja prowadzona jest prze Starostwo Powiatowe w Ropczy-
cach i dofinansowane w wysokoœci 50% przez Gminê Sêdziszów M³p.

Trwa wymiana przystanków autobusowych na terenie naszej gmi-
ny. Dotychczasowe bardzo wys³u¿one i szpec¹ce otoczenie wymie-
niane s¹ na nowe z konstrukcji stalowej obitej blach¹. Do koñca
roku planuje siê wymieniæ trzy takie przystanki w Zagorzycach Dol-
nych, Szkodnej i Górze Ropczyckiej. Koszt jednej wiaty przystanko-
wej to ok. 2500 z³. Tekst i fot. GW
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 UCHWA£A NR XIX/177/08 RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE M£P. z dnia 6.11.2008 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póŸn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z póŸn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w
sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³a-
tach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 13 paŸdziernika 2008r. w sprawie stawek podatku od
œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692)

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. uchwala co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê stawki podatku w z³ od œrodków transportowych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. od 2009 r. w nastêpuj¹cych wysokoœciach:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej po-
wy¿ej 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1998 r.:

a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 630
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 900
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.077

1.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 1999 r.:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 597
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 861
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 1.026

1.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglê-
du na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹ wymogi
EURO2 lub EURO3 lub EURO 4:

a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 570
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 816
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 975

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki okreœla Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:
3.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1998 r.:

a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie 669
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton 738

3.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 1999 r
a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie 636
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton 708

3.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglê-
du na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹ wymogi
EURO2 lub EURO3 lub EURO4:

a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cznie 606
b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12 ton 672

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki podatku
okreœla Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego:
5.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1998 r.:

a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie 300
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton 321

5.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 1999 r.
a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie 282
b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton 306

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego – stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 3
do niniejszej uchwa³y.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 1998 r. o liczbie miejsc do siedzenia:

a. mniejszej ni¿ 20 miejsc 867
b. od 20 do 29 miejsc 1.182
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.794

7.2. wyprodukowanych do 1 stycznia 1999 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc 825
b. od 20 do 29 miejsc 1.125
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.704
7.3. które posiadaj¹ silniki spe³niaj¹ce jeden z warunków (bez wzglê-
du na datê produkcji pojazdu): posiadaj¹ katalizator, spe³niaj¹ wymogi
EURO2 lub EURO3 lub EURO4, jedynym Ÿród³em zasilania jest gaz:
a. mniejszej ni¿ 20 miejsc 780
b. od 20 do 29 miejsc 1.092
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.617

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Komisji Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XI/97/07 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podat-
ku od œrodków transportowych.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku nale¿nego od 2009 roku. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XIX/177/08 Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p. z dnia 6 listopada 2008 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla ci¹gników siod³owych i balastowych
przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XIX/177/08 Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p. z dnia 6 listopada 2008 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla samochodów ciê¿arowych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XIX/177/08 Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p. z dnia 6 listopada 2008 r.
Stawki podatku od œrodków transportu dla przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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W porz¹dku obrad znalaz³o siê 7 uchwa³.

1. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realizacji
„Gminnego programu poprawy bezpieczeñ-
stwa drogowego w Sêdziszowie M³p.”
Gminny program poprawy bezpieczeñstwa
drogowego w Sêdziszowie M³p. przyjêty do
realizacji przez Radê ma na celu usystematy-
zowanie dzia³añ w zakresie budowy, przebu-
dowy i remontów uk³adu komunikacyjnego
miasta. Do realizacji zaplanowano nastêpu-
j¹ce zadania:

Zadanie 1
Etap I – Przebudowa ul. Koœciuszki, ul. Szkar-
powej, ul. Bednarskiej w Sêdziszowie M³p.: d³u-
goœæ drogi – 592,9 m, d³ugoœæ chodnika – 230
m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 540 m, re-
alizacja: 2009 r.
Etap II – Przebudowa ul. Wyspiañskiego i ul.
ks. Maci¹ga w Sêdziszowie M³p.: d³ugoœæ dróg –
205 m, d³ugoœæ chodnika – 60 m, realizacja:
2010 r.

Zadanie 2
Budowa obwodnicy pó³nocnej

w Sêdziszowie M³p.
Etap I – budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gu-
mat: d³ugoœæ drogi – 660 m, d³ugoœæ chodnika
– 660 m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 600
m, oœwietlenie uliczne, realizacja: 2009 r.
Etap II – budowa ulicy 1KZ wraz z przebudow¹
ul. M. Konopnickiej: d³ugoœæ drogi – 935 m,
d³ugoœæ chodnika – 935 m, d³ugoœæ kanalizacji
deszczowej – 735 m, oœwietlenie uliczne, reali-
zacja: 2010-2012 r.
Etap III – budowa po³¹czenia Gumat – Ropczy-
ce-Kolonia: d³ugoœæ drogi – 600 m, d³ugoœæ chod-
nika – 600 m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej –
600 m, oœwietlenie uliczne, realizacja: 2013-
2014 r.

Zadanie 3.
Przebudowa centrum ratuszowego

w Sêdziszowie Ma³opolskim pod potrzeby
komunikacyjne i kulturowe.

Istniej¹cy plac parkingowy ulegnie powiêksze-
niu oraz zostanie dokonana zmiana nawierzch-
ni z trylinki na kostkê brukow¹. W wyniku prze-
prowadzonych prac powstanie 64 miejsca po-
stojowe. W ramach zadania zostanie wprowa-
dzone nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Realizacja: 2009-2010 r.

Zadanie 4
Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacj¹

deszczow¹ na osiedlu budownictwa mieszka-
niowego i us³ug oraz przebudowa

ulicy S³onecznej w Sêdziszowie M³p.:
d³ugoœæ drogi – 2 415 m, d³ugoœæ chodnika – 4
830 m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 1 200
m, oœwietlenie uliczne, realizacja: 2008-2010 r.

Zadanie 5
Przebudowa ulic

w Sêdziszowie M³p. – Rêdziny-Zachód:
d³ugoœæ drogi – 610 m, d³ugoœæ kanalizacji desz-
czowej – 270 m, realizacja: 2009-2010 r.

Zadanie 6
Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Sêdziszo-

wie M³p. (wojewódzka):
d³ugoœæ drogi – 1000 m, d³ugoœæ chodnika –

1000 m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 1100
m, realizacja: 2010-2012 r.

Zadanie 7
Przebudowa ulicy Witosa w Sêdziszowie M³p.

(wojewódzka):
d³ugoœæ drogi – 600 m, d³ugoœæ chodnika – 600
m, realizacja 2012-2014 r.

Zadanie 8
Przebudowa ulicy Pi³sudskiego

w Sêdziszowie M³p. (powiatowa):
d³ugoœæ drogi – 500 m, d³ugoœæ chodnika – 500
m, d³ugoœæ kanalizacji deszczowej – 500 m, re-
alizacja: 2010 r.

2. Uchwa³a w sprawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na lata 2008 – 2014.
Radni postanowili o wprowadzeniu do Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego zadañ
planowanych do realizacji w ramach „Gmin-
nego programu poprawy bezpieczeñstwa dro-
gowego w Sêdziszowie M³p.”.

3. Uchwa³a w sprawie wyboru zadania i z³o¿enia
wniosku do „Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz po-
stanowieniu zabezpieczenia œrodków w bu-
d¿ecie Gminy Sêdziszów M³p. na 2009 rok.
Postanowiono o przyst¹pieniu naszej Gminy
do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-1011” ustanowionego przez
Radê Ministrów. W ramach powy¿szego pro-
gramu na terenie Sêdziszowa M³p. wybrano
do realizacji w 2009 r. zadanie pn. „Gminny
program poprawy bezpieczeñstwa drogowe-
go w Sêdziszowie Ma³opolskim. Etap I - Prze-
budowa ul. Koœciuszki, ul. Szkarpowej, ul.
Bednarskiej w Sêdziszowie M³p.”. Na realiza-
cjê powy¿szego zadania zabezpieczono œrod-
ki w wysokoœci 1.000.000 z³.

4. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr XVIII/
169/08 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z
dnia 30 wrzeœnia 2008 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego.
W wyniku przeprowadzonego przetargu
przez Starostwo zmniejszeniu uleg³a kwota
kosztorysowa przewidziana na remonty chod-
ników przy ul. Konopnickiej i ul. Pi³sudskie-
go. W zwi¹zku z tym zmniejszono wysokoœæ
dotacji celowej do kwoty 61.312 z³ z prze-
znaczeniem na:
- dofinansowanie remontu chodnika w ci¹-

gu ul. Konopnickiej – 33.058 z³,
- dofinansowanie remontu chodnika w ci¹-

gu ul. Pi³sudskiego – 28.254 z³.
5. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹za-

nia w zakresie inwestycji o wartoœci przekra-
czaj¹cej kwoty ustalone w bud¿ecie Gminy
na 2008 r.
Postanowiono o zaci¹gniêciu zobowi¹zania po-
nad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2008 r. w wysokoœci 53.300 z³ na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla zadania p.n. „Budowa ulicy zbior-
czej od skrzy¿owania z ul. Fabryczn¹ do skrzy-
¿owania z ul. S³oneczn¹ (na d³. 700 m) w
Sêdziszowie M³p. wraz z kanalizacj¹ deszczow¹
i niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹” .

6. Uchwa³a w sprawie okreœlenia warunków i try-
bu wspierania finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego przez Gminê Sêdziszów
M³p.
Rada okreœli³a warunki i tryb wspierania fi-
nansowego klubów sportowych z terenu
Gminy Sêdziszów M³p., uczestnicz¹cych we
wspó³zawodnictwie sportowym organizowa-
nym przez zwi¹zki sportowe. Wspieranie fi-
nansowe nastêpuje w formie dotacji celowej
przyznanej przez Burmistrza Sêdziszowa M³p.
na wniosek klubu sportowego. Dotacjê mog¹
otrzymywaæ kluby sportowe, które prowadz¹
dzia³ania w zakresie sportu kwalifikowanego
na terenie Gminy Sêdziszów M³p., wœród
mieszkañców gminy i uczestnicz¹ we wspó³-
zawodnictwie sportowym w dyscyplinach ze-
spo³owych lub indywidualnych.
Przedmiotem wsparcia finansowego mo¿e byæ
przedsiêwziêcie z zakresu:
1) szkolenia, przygotowañ klubu lub zawod-

nika tego klubu do udzia³u we wspó³za-
wodnictwie w okreœlonej dyscyplinie spor-
tu kwalifikowanego,

2) udzia³u klubu lub zawodnika w zawodach
w okreœlonej dyscyplinie sportu kwalifi-
kowanego w tym m.in. koszty op³at wpi-
sowych, zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ do
zwi¹zku sportowego,

3) wydatków bie¿¹cych z tytu³u utrzymania
urz¹dzeñ i obiektów sportowych s³u¿¹cych
uprawianiu sportu kwalifikowanego,

4) wydatków z tytu³u zakupu sprzêtu sporto-
wego lub ulepszenia posiadanego sprzê-
tu sportowego s³u¿¹cego uprawianiu spor-
tu kwalifikowanego,

5) wydatków zwi¹zanych z zakupem us³ug:
wynajmu obiektów sportowych, urz¹dzeñ
i sprzêtu sportowego, transportu, wynaj-
mu karetki pogotowia,

6) wydatków zwi¹zanych z kosztami osobo-
wymi dotycz¹cymi: p³ac szkoleniowców, ob-
s³ugi sêdziowskiej, obs³ugi ksiêgowej,
op³at w Polskim Zwi¹zku Sportowym, ob-
s³ugi technicznej, spikera, obs³ugi me-
dycznej;

7) wydatków zwi¹zanych z ubezpieczeniem
sportowym zawodników, z ubezpiecze-
niem imprezy sportowej, z op³atami ban-
kowymi, pocztowymi zwi¹zanymi z dzia-
³alnoœci¹ klubu lub stowarzyszenia;

Z dotacji nie mog¹ byæ finansowane ani do-
finansowane:

1) wyp³aty wynagrodzeñ dla zawodników lub
dzia³aczy klubu sportowego,

2) wyp³aty stypendiów przyznanych przez
klub sportowy zawodnikom,

3) transferu zawodnika z innego klubu spor-
towego,

4) zap³aty kar, mandatów i innych op³at sank-
cyjnych na³o¿onych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,

5) zobowi¹zania klubu sportowego z tytu³u
zaci¹gniêtej po¿yczki, kredytu lub wyku-
pu papierów wartoœciowych oraz kosztów
obs³ugi zad³u¿enia,

6) koszty, które wnioskodawca poniós³ na re-
alizacjê przedsiêwziêcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

7. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia Gminy Sê-
dziszów M³p. do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin”.
Radni postanowili o przyst¹pieniu Gminy do
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Dzia³ania
Partnerstwo 5 Gmin”, którego celem jest
pozyskiwanie œrodków unijnych w ramach
programu „Leader”. Do Stowarzyszenia
nale¿¹ gminy: Dêbica, Czarna (Dêbicka),
Ropczyce, Iwierzyce i Sêdziszów M³p.

Biuro Rady Miejsckiej

XX NADZWYCZAJNA

SESJA RADY MIEJSKIEJ
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. odby³a siê 21 listopada br. w zwi¹zku z
koniecznoœci¹ z³o¿enia w tym dniu wniosku do Wojewody o dofinansowanie w ramach „Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
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I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych przezna-
czonych na realizacjê:

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie

zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybra-
na w konkursie na zasadach okreœlonych w:

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593 z póŸn. zm.) – zadanie I,

2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) –
zadanie II, III, IV.

2. Zlecenie zadania nast¹pi w formie powierzania z udzieleniem
dotacji na jego realizacjê

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2009 r.

2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów
M³p.

3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy
stron¹ umowy.

4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne do-
œwiadczenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na obowi¹zuj¹cym formularzu okre-
œlonym w:
1) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia

30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad i form
wspó³dzia³ania administracji publicznej z innymi podmiota-
mi oraz wzorów ofert, umów i sprawozdañ z realizacji za-
dañ pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 55, poz. 662) dla zada-
nia I,

2) rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) dla zadañ II, III, IV.

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de
zadanie oddzielnie. Koperta powinna byæ opisana z ozna-
czeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs
ofert na realizacjê zadania (podaæ rodzaj zadania okreœlo-
nego w konkursie) w 2009 r.

7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktual-
ny odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawie-
nia), aktualny statut organizacji, sprawozdanie merytorycz-
ne i finansowe za 2008 r.

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert:
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 5 stycznia 2009 r. (po-

niedzia³ek) o godz. 15.30.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Sê-

dziszowie M³p. ul. Rynek 1.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

ofert:
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od dnia

sk³adania ofert.
2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zosta-

nie umieszczone na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz
na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl

3. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona ko-
misja konkursowa powo³ana przez Burmistrza. Ocena ofert
zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1) pierwszy etap – ocena formalna:
2) drugi etap – ocena merytoryczna:

4. Kryteria formalne - do udzia³u w konkursie ofert dopuszczony
zostanie oferent, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi for-
malne:
1) jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ lub inn¹ jednostk¹, której ce-

lem statutowym jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego,

2) jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w
konkursie ofert na 2009 r., do którego przystêpuje,

3) jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym,
4) przed³o¿y kompletn¹ ofertê w terminie okreœlonym w og³o-

szeniu.
5. Kryteria merytoryczne:

1) wartoœæ merytoryczna projektu, mo¿liwoœæ realizacji zada-
nia przez podmiot sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby
kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doœwiadczenie),

2) staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych z
Gmin¹ Sêdziszów M³p. w latach 2006-2008.

3) wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wyso-
koœæ oczekiwanej dotacji, udzia³ œrodków w³asnych oraz po-
zyskanych z innych Ÿróde³.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert prze-
kroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na wsparcie zadania,
organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjonalnego zmniej-
szenia wielkoœci dofinansowania, stosownie do posiadanych œrod-
ków.
VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu

i roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodza-
ju i zwi¹zanych z nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych

dotacji:

Sêdziszów M³p. 2008-11-27
BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.

Kazimierz Kie³b

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
z siedzib¹ w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê w 2009 r. zadañ publicznych



Nr 9 (138) 30 listopada 2008 r.

8

Zagadnienie „negocjatora policyjnego”
budzi ogólne zainteresowanie ludzi, gdy¿
nie jest to temat, o którym czêsto mówi siê
lub pisze w mediach. Czy to dobrze? Odpo-
wiedŸ na to pytanie nie jest ³atwa i z ca³¹
pewnoœci¹ zale¿y od tego, kto bêdzie udzie-
la³ na nie odpowiedzi.

Temat negocjatorów policyjnych oraz sa-
mej pracy operacyjnej (czyli niejawnej) Po-
licji jest bardzo interesuj¹cy dla odbiorców.
Dotyczy bowiem zagadnieñ i zdarzeñ, o któ-
rych przeciêtny obywatel nie wie nic, b¹dŸ
wie niewiele. Ludzie, z racji swej natury, inte-
resuj¹ siê zdarzeniami pe³nymi brutalnoœci i
przemocy. S¹ ciekawi, jak w takich sytuacjach
reaguj¹ nie tylko osoby dotkniête takim zda-
rzeniem, ale równie¿ s³u¿by porz¹dkowe.
Chcieliby wiedzieæ wszystko na temat prze-
biegu akcji policyjnej oraz sposobu, w jaki
uda³o siê zakoñczyæ dany incydent. Z tego

punktu widzenia, ujawnianie wszystkiego na
temat negocjatorów policyjnych, a przede
wszystkim metod ich pracy i jej rezultatów,
jest po¿¹dane przede wszystkim przez osoby
zajmuj¹ce siê realizowaniem programów te-
lewizyjnych lub pisaniem artyku³ów praso-
wych. Takie „rewelacje” z ca³¹ pewnoœci¹
przyci¹gnê³yby widzów i czytelników.

Z drugiej jednak strony, brak informa-
cji o negocjatorach policyjnych, lub poja-
wianie siê tylko znikomych wiadomoœci na
ten temat w mediach jest jak najbardziej
po¿¹dane. Wynika to z faktu, i¿ negocjator
ma na celu doprowadzenie do rozwi¹zania
sytuacji kryzysowej bez u¿ycia si³y, lub w przy-
padku kiedy nie jest to mo¿liwe, do zmini-
malizowania liczby ofiar. Gdyby powszech-
nie znano negocjatorów oraz metody ich
„pracy”, to sprawcy incydentów znaj¹c ta-
jemnice i sposoby dzia³ania negocjatorów

byliby odporni na ich sugestie i próby wp³y-
wu. Wiedzieliby jak reagowaæ na rozmowy z
negocjatorami, czego siê po nich spodzie-
waæ i jak nie daæ siê „podejœæ”. By³oby to
wiêc sprzeczne z sam¹ ide¹ pracy negocja-
torów, którzy dzia³aj¹ jako „niewidzialne du-
chy” w szeregach Policji. Niewiele siê o nich
mówi, ale efekty ich pracy s¹ nieocenione.

O profesjonalnych negocjatorach w
Policji zaczêto mówiæ w 1972 roku, po po-
rwaniu przez Afgañczyków samolotu w Mo-
nachium. Podczas szturmu komandosów
zginê³a wiêkszoœæ zak³adników. Uznano, ¿e
zanim zapadnie decyzja o rozwi¹zaniu si³o-
wym, warto najpierw podj¹æ rozmowy z na-
pastnikami. W Polsce w 1992 roku powsta³a
pierwsza sekcja negocjacji w dawnym wy-
dziale antyterrorystycznym Komendy Sto-
³ecznej Policji. Prze³omowy by³ jednak rok
1994. Wówczas 15 policjantów wyjecha³o do
USA na specjalistyczne szkolenia. Ustalono
te¿, ¿e w ka¿dym województwie (wtedy 49)
bêdzie po trzech negocjatorów.

Do rozwoju umiejêtnoœci negocjowania
w s³u¿bach bezpieczeñstwa przyczyni³ siê,
miêdzy innymi, zamach podczas XX Igrzysk
Olimpijskich w 1972 r., kiedy to grupa terro-
rystów jako zak³adników wziê³a sportowców
izraelskich. Brak skoordynowania dzia³añ
rozwi¹zania taktycznego z negocjacjami spo-
wodowa³ œmieræ wszystkich zak³adników.

Negocjatorzy w polskiej Policji funkcjono-
wali od zawsze, jednak w przepisach prawnych

ZAWÓD NEGOCJATOR POLICYJNY
…Piêkny dzieñ, œwieci s³oñce, ptaszki œpiewaj¹, rodzice z dzieæmi spaceruj¹, a¿ tu nagle na dachu
jednego z bloków na „naszym” osiedlu staje cz³owiek i krzyczy „Nie chcê ju¿ d³u¿ej ¿yæ. Skaczê.”
Momentalnie zbiera siê t³um ludzi, a po chwili na miejsce zje¿d¿aj¹ siê s³u¿by ratunkowe. Przyje¿d¿a
pogotowie, stra¿ po¿arna i oczywiœcie Policja. Po wstêpnych rozmowach Policjantów z desperatem
ustalone zostaje, i¿ nie jest to blef z jego strony. Wtedy wykonywany jest telefon… odbiera maj¹cy
tego dania dy¿ur NEGOCJATOR POLICYJNY… i po kilku minutach jest ju¿ w drodze aby pomóc
sprowadziæ potencjalnego samobójcê na ziemiê ca³ego i zdrowego – scena jak z filmu i byæ mo¿e dla
niektórych niemo¿liwa…, a jednak zdarza siê…

e) wp³ywów z podatku od czynnoœci cy-
wilno-prawnych osób prawnych –
67.326 z³,

f) op³at za zezwolenie na sprzeda¿ na-
pojów alkoholowych – 25.800 z³.

Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿e-
tu o kwotê 569.266 z³ z przeznaczeniem
na:
a) dotacjê podmiotow¹ dla MGOK w

Sêdziszowie M³p. – 120.000 z³,
b) gminny program profilaktyki i przeciw-

dzia³ania alkoholizmowi – 25.800 z³,
c) dotacjê dla Zespo³u Opieki Zdrowot-

nej w Ropczycach na realizacje za-
dañ w zakresie zapobiegania choro-
bom i urazom lub innych progra-
mów zdrowotnych oraz promocjê
zdrowia - 44.326 z³,

d) remont pomieszczeñ biurowych w Ra-
tuszu – 10.000 z³,

e) zainstalowanie systemu osuszania mu-
rów w Ratuszu – 40.000 z³,

f) remont dróg gminnych – 320.340 z³,
g) aktualizacjê gminnego programu go-

spodarki odpadami i programu
ochrony œrodowiska – 8.800 z³.

6. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2008 r.
W jednostkach bud¿etowych prowadz¹-
cych sto³ówki zosta³y zwiêkszone plany

finansowe dochodów w³asnych z tytu³u
odp³atnoœci za posi³ki i wydatki na zakup
¿ywnoœci o kwotê 82.900 z³.

7. Uchwa³a w sprawie zmian w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2008 r.
W zwi¹zku z osi¹gniêciem dodatkowych
œrodków w wysokoœci 25.800 z³ ze sprze-
da¿y napojów alkoholowych Rada doko-
na³a zwiêkszenia harmonogramu wydat-
ków na realizacjê zadañ okreœlonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych z
przeznaczeniem na:
� zakup sprzêtu rekreacyjno-sportowe-

go, który zostanie przekazany do pla-
cówek oœwiatowych,

� rekolekcje trzeŸwoœciowe, w których
uczestniczyæ bêd¹ grupy Al.-Anon, Al.-
Ateen, AA,

�na wigiliê osób zagro¿onych na³ogiem
alkoholizmu oraz dla cz³onków ich ro-
dzin,

� zakup komputera do œwietlicy socjote-
rapeutycznej i dla Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych,

�doposa¿enie œwietlicy socjoterapeu-
tycznej w meble,

�dodatkowe posiedzenia Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych.

8. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia kierow-
nika Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomo-

cy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. do pro-
wadzenia dzia³añ wobec d³u¿ników ali-
mentacyjnych.
Na mocy tej uchwa³y Pani Kierownik M-
GOPS zosta³a upowa¿niona do podejmo-
wania dzia³añ wobec d³u¿ników alimen-
tacyjnych.

9. Uchwa³a w sprawie. zmiany w Statucie
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
Do Statutu Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej dodano zadanie „przy-
znawanie i wyp³acanie œwiadczeñ z fundu-
szu alimentacyjnego i podejmowanie dzia-
³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych”.

10. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowoœci Boreczek na lata
2008-2014.
Radni zatwierdzili plan odnowy miejsco-
woœci Boreczek, który jest dokumentem
koniecznym do ubiegania siê o œrodki unij-
ne w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich z przeznaczeniem na prze-
budowê i remonty obiektów wiejskich pe³-
ni¹cych funkcje spo³eczno-kulturalne.

11. Uchwa³a w sprawie Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego na lata 2008 –
2014.
Do Wieloletniego Programu Inwestycyjne-
go wprowadzono zadanie „Przebudowa ul.
Koœciuszki, ul. Szkarpowej, ul. Bednarskiej,
ul. Wyspiañskiego i ul. ks. Maci¹ga w Sêdzi-
szowie M³p. - d³ugoœæ drogi – 659 m, d³u-
goœæ chodnika – 230 m, d³ugoœæ kanalizacji
deszczowej – 540 m”.

Biuro Rady Miejskiej

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

(ci¹g dalszy ze str. 3)
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ZIMA

NA DROGACH
Pierwszy œnieg mamy ju¿ za sob¹, wiêc wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników pra-
gniemy przedstawiæ kolejnoœæ odœnie¿ania dróg i
placów na terenie Miasta i Gminy Sêdziszów M³p.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH MIEJSKICH
NA TERENIE MIASTA SÊDZISZÓW M£P. POZOSTAJ¥CYCH

W GESTII URZÊDU MIEJSKIEGO W SÊDZISZÓW M£P.

1. Piekarska 0,350 km
2. Polna 0,530 km
3. Sportowa  0,700 km
4. Rêdziny 1,770 km
5. Szkarpowa 0,130 km
6. Bednarska 0,070 km
7. Cicha 0,300 km
8. Koœciuszki 0,290 km
9. Letnia 0,640 km
10. Piaskowa 1,150 km
11. Sienkiewicza 0,340 km
12. G³owackiego 0,380 km
13. S³owackiego 0,270 km
14. Kasztanowa 0,260 km
15. Klonowa 0,190 km
16. Lipowa 0,180 km
17. Prusa 0,100 km
18. Reja 0,090 km
19. prof. St. Kota 0,190 km
20. S³oneczna 0,690 km
21. ks. Granickiego 0,160 km
22. kard. St. Wyszyñskiego 0,290 km

Na terenie naszej gminy mamy czterech za-
rz¹dców dróg tj.
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad w Rzeszowie – Rejon Dróg
Krajowych w Dêbicy – tel. 0 14 670 23 27
opowiada ona za drogê 4-E40

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie – tel.0 17 860 91 05 opowia-
da on za drogi wojewódzkie tj. na terenie
miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kolbu-
szowska, na terenie gminy za drogê rela-
cji Sêdziszów M³p. – Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach –
Wydzia³ Dróg Powiatowych – tel. 222 89
23 odpowiada za nastêpuj¹ce drogi po-
wiatowe na terenie naszej gminy:

nr 546 Sielec – Bêdziemyœl – D¹browa
nr 550 Bêdziemyœl – Klêczany – Bratkowice
nr 530 Sêdziszów – Zagorzyce – Wielopole
nr 348 Kamionka – Sêdziszów M³p.
nr 551 Czarna – Bratkowice – Mi³ocin
nr 547 Wolica Piaskowa – Kawêczyn – Sêdzi-

szów M³p.
nr 548 Ruda – Sêdziszów M³p.
nr 549 Cierpisz – Krzywa – Olchowa
nr 345 Huta Przedborska – Kamionka
nr 531 Zagorzyce – Bystrzyca
nr 342 Ostrów – Borek Wielki – Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada równie¿
za ulice na terenie miasta Sêdziszów M³p. tj.
ul. Weso³a, Wêglowskiego, 3-go Maja, Rynek,

Jana Paw³a II, Pi³sudskiego, Partyzantów,
Borkowska, Kolejowa, Konopnickiej,

4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. – Referat
Rozwoju Gospodarczego i Promocji odpo-
wiada za ulice lokalne miejskie na terenie
miasta zgodnie z przedstawionym wykazem
tel. 17 7453629, 17 7453633, Pan Ludwik Sta-
warz, Pan Dariusz Urbanek, Pan Stanis³aw
Charchut, Pan Ryszard Bromilski.

W drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji zima” wy³oniony zosta³
wykonawca zadania: Us³ugi Transportowe „TRANS-BET”, Stanis³aw Tomaszewski 39-102
Lubzina 15, tel. 605826230. GW

1. Rynek 0,440 km
2. Al. 1000-lecia 0,310 km
3. Fabryczna 0,580 km
4. Jana Kroczki 0,300 km
5. boczna Fabryczna 0,300 km
6. ks. St. Maci¹ga 0,210 km
7. Ogrodowa 0,290 km
8. Garncarska 0,140 km
9. Wyspiañskiego 0,170 km
10.  Szeroka 0,090 km

Ulice utrzymywane w pierwszej kolejnoœci:

11. Ko³³¹taja 0,380 km
12. Mickiewicza 0,230 km
13. Armii Krajowej 0,500 km
14. Ksiê¿omost 0,900 km
15. Solidarnoœci 0,200 km
16. boczna ul. Fabrycznej do Kêpki

0,200 km
17. od ul. S³onecznej do przedszkola i do
ul. S³onecznej 0,300 km
RAZEM: 5,54 km

D³ugoœæ odœnie-
¿ania ulicy

D³ugoœæ odœnie-
¿ania ulicy

Nazwa ulicyNazwa ulicy

Ulice utrzymywane w drugiej kolejnoœci:
D³ugoœæ odœnie-

¿ania ulicy

D³ugoœæ odœnie-
¿ania ulicy

Nazwa ulicyNazwa ulicy

23. Dzia³kowa 0,350 km
24. Szafirowa 0,160 km
25. Koralowa 0,200 km
26. Bursztynowa 0,200 km
27. œw. Franciszka 0,300 km
28. ks. Sapeckiego 0,150 km
29. œw. Barbary 0,120 km
30. œw. Klary 0,100 km
31. W. Szymborskiej 0,150 km
32. Blich 0,270 km
33. Jagielloñska 0,200 km
34. Potockich 0,150 km
35. Odrow¹¿ów 0,200 km
36. ³¹cznik pomiêdzy ul. Sienkiewicza
a Pi³sudskiego 0,110 km
37. Micha³owskich 0,150 km
38. Jab³onowskich 0,150 km
39. £ugowa 0,800 km
40. Po³udniowa 1,700 km
41. Spacerowa 0,200 km

RAZEM: 14 690 km

nie by³o zapisanej dok³adnej ich definicji, ani
nie byli oni umiejscowieni w szeregach policyj-
nych. Pomimo tego, ¿e nie istnia³y ¿adne struk-
tury zrzeszaj¹ce policyjnych negocjatorów, dzia-
³ali oni jednak zawsze gdy by³a taka potrzeba.

Po raz pierwszy s³owo „negocjatorzy” w
akcie prawnym pojawi³o siê w zarz¹dzeniu
nr 18 Komendanta G³ównego Policji z 28
listopada 2000 r. „W sprawie metod i form
wykonywania zadañ policji w przypadkach
zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ludzi lub ich mie-
nia albo bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego”. Zapisano wtedy jedynie, ¿e w wymie-
nionych sytuacjach negocjatorzy podlegaj¹
dowódcy sztabu akcji. W 2002 r. Komen-
dant G³ówny Policji wyda³ zarz¹dzenie, któ-
re unormowa³o od strony prawnej pracê
negocjatorów w Policji.

Obecnie negocjatorów jest znacznie wiê-
cej, jednak niewielu z nich ma etat negocja-
tora tzn. zajmuje siê zawodowo tylko tym.
Wiêkszoœæ musi godziæ tê pracê z innymi obo-

wi¹zkami s³u¿bowymi funkcjonariusza.
Negocjacje policyjne polegaj¹ na komu-

nikacji miêdzy sprawc¹ (sprawcami) sytu-
acji kryzysowej, a negocjatorem policyjnym
w celu rozwi¹zania tej sytuacji - zarz¹dzenie
nr 4 Komendanta G³ównego Policji z dnia
26 marca 2002 r. w sprawie form i metod
wykonywania negocjacji policyjnych.

Negocjator policyjny stara siê przywró-
ciæ cz³owieka dzia³aj¹cego w stanie silnego
stresu, wzburzenia do funkcjonowania na
jego normalnym poziomie. Mo¿na to osi¹-
gn¹æ w³asnym spokojem, opanowanym od-
dzia³ywaniem, stworzeniem wiêzi emocjo-
nalnej, pozyskaniem zaufania sprawcy, wy-
kszta³ceniem w jego umyœle przekonania, ¿e
negocjator jest jego przyjacielem i dzia³a
wy³¹cznie dla jego dobra, by mu pomóc,
uchroniæ go przed jak¹œ krzywd¹.

Rol¹ negocjatora jest przekonanie spraw-
cy, ¿e zrobi wszystko, by polubownie za³atwiæ
sprawê. Jest niemal¿e obroñc¹, rzecznikiem

interesu, przyjacielem sprawcy.
Negocjator policyjny to bardzo specyficz-

na forma pracy, a osoba wykonuj¹ca j¹ musi
posiadaæ okreœlone predyspozycje psychicz-
ne oraz po prostu lubiæ to co robi i ci¹gle
doskonaliæ siê, aby byæ jeszcze lepszym.

W tej pracy trzeba najpierw nauczyæ siê
kontrolowania samego siebie, aby potem sku-
tecznie kontrolowaæ innych. Potrzeba tu nie-
zwyk³ych uzdolnieñ oraz silnej psychiki, aby
móc rozgraniczyæ to, co dzieje siê podczas
akcji od ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego.

Jedna z negocjatorek z biura s³u¿by pre-
wencyjnej KGP powiedzia³a: Filozofia nego-

cjacji policyjnych opiera siê na opanowaniu w³a-

snych emocji. Jeœli tego nie zrobisz, zamiast roz-

wi¹zaæ problem, sam stajesz siê problemem. Bar-

dzo wa¿ne jest, aby zrozumieæ sprawcê, jego postê-

powanie, charakter. Nie mo¿na jednak nadmier-

nie wczuwaæ siê w jego sytuacjê, aby nie straciæ

dystansu niezbêdnego do trzeŸwej analizy.

st. sier¿. Dominika Oleœ
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ment odbudowy w³asnego pañstwa przez na-
szych przodków przed dziewiêædziesiêciu
laty. Program by³ niezwykle poruszaj¹cy,
emocjonalny, tak, ¿e nie zabrak³o osób, któ-
rym ³zy wzruszenia pociek³y po policzkach.

Optymistyczne jest to, ¿e do MGOK przy-
by³o oko³o 200 widzów, by obejrzeæ spek-
takl nie³atwy, ambitny, odwo³uj¹cy siê do wy-
¿szych uczuæ. Jak zapowiedzia³ dyrektor
MGOK, kolejne obchody œwi¹t pañstwo-
wych równie¿ postara siê wzbogaciæ o po-
dobn¹ propozycjê.

Warto równie¿ wspomnieæ o pomyœle
w³adz samorz¹dowych naszej gminy, zmierza-
j¹cym do zachêcenia mieszkañców do uczcze-
nia Œwiêta Niepodleg³oœci. Z inicjatywy bur-
mistrza zakupiono bia³o-czerwone flagi, któ-
re za poœrednictwem szkó³ trafi³y do r¹k
uczniów ostatnich klas szkó³ podstawowych i
gimnazjów, z proœb¹ o dekorowanie nimi do-
mów z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci i innych
œwi¹t pañstwowych. Benedykt Czapka

Sêdziszowskie obchody, oprócz grupy
mieszkañców miasta i okolicy, zgromadzi³y licz-
ne grono goœci, m.in.: pos³a na Sejm RP Kazi-
mierza Moskala z ma³¿onk¹; w³adze samorz¹-
dowe powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w
sk³adzie: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Sta-
nis³aw Wozowicz, wicestarosta Stanis³aw Zie-
miñski, cz³onek Zarz¹du Powiatu Andrzej
B¹czkowski; przedstawicieli Policji i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej; Przedstawicieli NSZZ „So-
lidarnoœæ”; przedstawicieli senatora Zdzis³awa
Pupy: Jana Flisaka i Tadeusza Lisa; kombatan-
tów, harcerzy, delegacje szkó³. Licznie zgro-
madzi³y siê poczty sztandarowe jednostek OSP,
szkó³ oraz NSZZ „Solidarnoœæ”. Samorz¹d
gminny reprezentowali: Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Bogus³aw Kmieæ, Wiceburmistrz El¿-
bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Jan Maroñ.

Uroczystoœæ uœwietni³a orkiestra dêta
WSK w Rzeszowie.

Podczas Mszy œw. koncelebrowanej, któr¹
odprawili ks. pra³at Stanis³aw Ryba oraz o.
gwardian Micha³ Draus, ks. pra³at zwróci³ siê
do wiernych ze s³owami, w których porówna³
sytuacjê Polski z roku 1918 i 1989. Przytoczy³
nazwiska Józefa Pi³sudskiego i Romana Dmow-
skiego, którzy pomimo dziel¹cych ich ró¿nic,
potrafili porozumieæ siê dla dobra kraju. Jesz-
cze bardziej wyraziœcie ukaza³ przyk³ad Igna-
cego Paderewskiego, znakomitego pianisty,

90 rocznica odzyskania niepodleg³oœci
11. listopada w ca³ym kraju organizowano uroczyste obchody 90. Rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Tak¿e i nasze miasto tradycyjnie sta³o siê aren¹ obchodów listopadowego œwiêta. Oprócz tradycyjnego
programu, na który sk³ada³y siê przemarsz do koœcio³a parafialnego, Msza œw. oraz z³o¿enie wieñców
w miejscach pamiêci narodowej, w tym roku dodatkowo uczestnicy obchodów mogli obejrzeæ program
patriotyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Ewelina Wiktor-Zaj¹c uczennica kl.
VI SP w Czarnej Sêdziszowskiej:
11 listopada jest bardzo wa¿nym œwiêtem.
Zdobyliœmy wtedy niepodleg³oœæ, powinniœmy
jako Polacy dbaæ o ni¹ i szanowaæ, a tak¿e
przekazywaæ tê wa¿n¹ informacjê nastêp-

nym pokoleniom, by nie zosta³a zapomniana. Aby uczciæ 11
listopada ka¿dy Polak powinien zawiesiæ nasz¹ flagê narodow¹.
Flaga polski ma kolor bia³o-czerwony. Bia³y kolor oznacza czy-
stoœæ dusz tych którzy oddali za ni¹ w³asne ¿ycie. Zaœ czerwony
oznacza energiê, si³ê oraz krew przelan¹ za Ojczyznê.

Gabriela Brandys, uczennica klasy VI
SP w Górze Ropczyckiej:
Z szacunkiem traktujê polsk¹ flagê narodow¹,
któr¹ otrzyma³am z okazji Œwiêta Niepodleg³o-
œci. W dniu 11. Listopada wywiesi³am j¹, wraz z
moimi rodzicami, zdobi¹c nasz dom tym naro-

dowym symbolem, gdy¿ cieszymy siê, ¿e jesteœmy Polakami. To do-
brze, ¿e Polacy ozdabiaj¹ swoje domy i mieszkania flagami naro-
dowymi w czasie œwi¹t pañstwowych. Bêdê siê staraæ wywieszaæ fla-
gê bia³o-czerwon¹ tak¿e na czeœæ uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz z okazji Dnia Flagi, obchodzonego od kilku lat w dniu 2 maja.

Joanna Sadowska,
uczennica SP nr 3
z Sêdziszowa M³p.:
Cieszê siê, ¿e dostaliœmy te
flagi, poniewa¿ dot¹d
w domu flagi nie mieliœmy

i gdy chcieliœmy udekorowaæ dom z okazji Œwiê-
ta Niepodleg³oœci, robi³yœmy z siostr¹ flagi z pa-
pieru. Tê flagê powiesi³am w oknie mojego po-
koju. Bêdê j¹ wywieszaæ tak¿e w inne œwiêta
pañstwowe.

który obejmuj¹c funkcjê premiera w 1919
roku zrezygnowa³ z dzia³alnoœci koncertowej,
bêd¹cej jedynym Ÿród³em jego utrzymania i
ca³kowicie poœwiêci³ siê s³u¿bie krajowi, nie
pobieraj¹c za swoj¹ pracê ¿adnego wynagro-
dzenia, co wpêdzi³o go w d³ugi.

Jak kontrastuj¹ takie postawy z tym, co
obserwujemy na co dzieñ od 1989 r.

Po Mszy œw., na placu koœcielnym uroczy-
œcie odœpiewano „Rotê”, a nastêpnie z³o¿ono
kwiaty pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym kape-
lana „Solidarnoœci” ks. Jerzego Popie³uszkê.

Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci udali
siê pod ratusz, by z³o¿yæ wieñce pod tabli-
cami, upamiêtniaj¹cymi poleg³ych w walce
o niepodleg³oœæ naszego kraju. Tu, z oko-
licznoœciowym wyst¹pieniem zwróci³a siê do
zebranych Pani El¿bieta Œwiniuch, wicebur-
mistrz Sêdziszowa M³p.

Ostatnim, bardzo mocnym akordem
obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci by³ pro-
gram patriotyczny pt. „Wolnoœæ stale trze-
ba zdobywaæ (…)”, przygotowany przez
uczniów Gimnazjum im. K.K. Baczyñskiego
w Sêdziszowie M³p. pod kierunkiem nauczy-
cieli: mgr Renaty Szosteckiej, mgr Wioletty
Pluty i mgr Paw³a Gnacka.

Wykonawcy, poprzez poezjê i pieœni po-
prowadzili nas przez lata niewoli i walki o
zachowanie polskoœci, a¿ po radosny mo-

Delegacje i poczty sztandarowe przed Ratuszem. Fot. (2) B. Czapka

Przedstawiciele samorz¹du gminnego podczas uroczystoœci.
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Witold Pilecki ps. „Witold”, wystêpowa³
równie¿ pod nazwiskami Roman Jezierski,
Tomasz Serafiñski, Leon Bryjak, Jan Uznañ-
ski, Witold Smoliñski, kryptonim „T-IV”; u¿y-
wa³ pseudonimów „Druh”, „Witold”, „To-
mek”, „Romek”. Oficer rezerwy kawalerii
Wojska Polskiego: podporucznik od 1925r.,
porucznik od 11 XI 1941, rotmistrz od 11
XI 1943r.(daty starszeñstwa).

Urodzi³ siê 13 maja 1901 roku w O³o-
muñcu ko³o Jeziora £adoga, w pó³nocnej
Rosji, gdzie jego ojciec, Julian, by³ rewizo-
rem leœnym. Matka Ludwika, pochodz¹ca z
Mohylewszczyzny zosta³a po powstaniu
styczniowym zes³ana w okolice Pietrozawod-
ska. Dziad Witolda, Józef Pilecki, po tym¿e
powstaniu przesiedzia³ 7 lat na Syberii, do-
póki rodzina nie wykupi³a go. W 1910 mat-
ka z czworgiem dzieci zamieszka³a w Wilnie.
M³ody Witold w „grodzie Mickiewicza i S³o-
wackiego” kszta³ci³ swój umys³ i charakter:
ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹, a w 1914 roku
zacz¹³ dzia³alnoœæ w polskim skautingu czyli
w harcerstwie. W 1916 roku za³o¿y³ zastêp w
Orle. Znakomity organizator nie móg³ pa-
trzeæ bezczynnie na wyj¹tkowe wydarzenia
z lat 1918-21. W 1918 roku w oddzia³ach
samoobrony dowodzonych przez gen. W³a-
dys³awa Wejtkê zapobiega³ przejêciu w³adzy
przez bolszewików. W 1919 roku znalaz³ siê
w oddziale legendarnego zagoñczyka mjr.
Jerzego D¹browskiego, w 1920 pod Grod-
nem dowodzi³ sekcj¹ kompanii harcerskiej,
od 5 sierpnia pod rozkazami mjr. D¹brow-
skiego w 211 pu³ku u³anów (póŸniej 13 p.
u³.): m.in. walczy³ na przedpolu warszaw-
skim pod Radzyminem. Gdy pu³k znalaz³ siê
pod rozkazami gen. Lucjana ¯eligowskie-

go, to W. Pilecki wal-
czy³ w Puszczy Rudnic-
kiej bra³ udzia³ w zaj-
mowaniu Wilna. Za
odwagê i brawurê kil-
kakrotnie odznaczo-
ny, w tym dwukrotnie
Krzy¿em Walecznych.

Po odzyskaniu i
utwierdzeniu niepod-
leg³oœci Polski „zaj¹³
siê w³asn¹ osob¹”:

zda³ maturê w Gimnazjum im. Joachima Le-
lewela w Wilnie, rozwija³ nieprzeciêtne zdol-
noœci artystyczne: rysowa³, malowa³ pisa³
wiersze. Nie zaniedbywa³ wykszta³cenia woj-
skowego, po ukoñczeniu kursów i praktyk
w 1926 roku zosta³ mianowany podporucz-
nikiem rezerwy kawalerii. By³ ziemianinem,
pilnie dogl¹da³ rodzinnego maj¹tku w Su-
kurczach, fascynowa³a go przyroda i konie.
7 kwietnia 1931 roku poœlubi³ ukochan¹
Mariê. Kolejne lata by³y jednym z niewielu
okresów zwyk³ego ludzkiego szczêœcia. Wzo-
rowy m¹¿, ojciec, niezwykle odpowiedzial-
nie wychowywa³ dzieci (Zosiê i Andrzeja).
Potrafi³ ³¹czyæ dyscyplinê z rozrywk¹: rano
dzieci meldowa³y: „kochany tatusiu, meldu-
jê, ¿e wszystko w porz¹dku, to znaczy - ³ó¿ka
pos³ane, modlitwa odmówiona, zêby wymy-
te, jesteœmy przygotowani do œniadania”.
Równoczeœnie w³asnorêcznie wystruga³ dla
rodziny szachy, czy pionki do chiñczyka i
czêsto z nimi grywa³. Oddany m¹¿ pokój
ma³¿eñski ozdobi³ dwoma freskami: „Mat-
ka Boska Karmi¹ca” i „Rodzina Œwiêta”. Sam
pisa³ nuty dobrze gra³ na fortepianie, czê-
sto gra³ na gitarze. Nagradza³ i kara³ dzieci
w formie wiersza: tak zapada³y w pamiêæ, ¿e
stara³y siê jak mog³y nie psociæ wiêcej. Mia³
zwyczaj pisania listów wierszem do ca³ej ro-

dziny. Szanowa³ ka¿de ¿ycie nawet w drob-
nej biedronce czy bielinku kapustniku - syn
otrzyma³ wspomnian¹ reprymendê wier-
szem jak zabija³ bia³e motyle nad kapust¹
babci.

Niestety nad spokojnym ¿yciem pañstwa
Pileckich, jak nad ca³a Polsk¹ zaczê³y poja-
wiaæ siê czarne chmury. Witold zosta³ zmo-
bilizowany26 sierpnia1939 roku w ramach
19 Dywizji Piechoty, by³ dowódc¹ plutonu
kawalerii. Resztki dywizji rozbitej przez Niem-
ców wycofa³y siê w kierunku planowanego
przez polski sztab tzw. „przedmoœcia rumuñ-
skiego”. W rejonie W³odawy odtworzono
oddzia³y kawalerii 41. DP Rezerwowej, do-
wództwo obj¹³ mjr. Jan W³odarkiewicz, Wi-
told Pilecki zosta³ jego zastêpc¹. Po agresji
radzieckiej z 17 wrzeœnia razem z prze³o¿o-
nym zakopali bron i przedostali siê do War-
szawy. Szuka³ „godnego siebie przeciwnika”.
Rozbicie siedmiu niemieckich czo³gów i
dwóch samolotów ppor. Pilecki uzna³ za
„rezultat niewielki”.

9 listopada 1939 roku wraz z W³odarkie-
wiczem i grup¹ innych oficerów w Warsza-
wie za³o¿y³ Tajn¹ Armiê Polsk¹ (TAP). Ta
narodowo- katolicka organizacja objê³a te-
ren Warszawy, Siedlec, Lublina i Krakowa,
posiada³a ok. 8000 cz³onków maj¹cych do
dyspozycji kilkanaœcie karabinów maszyno-
wych, kilka rusznic przeciwpancernych1  i
ok. 4000 karabinów. Pilecki by³ inspektorem
organizacyjnym. 2

W 1940 Gestapo aresztowa³o wielu cz³on-
ków TAP, liczni z nich znaleŸli siê w KL Au-
schwitz, tam znaleŸli siê m.in. pp³k. W³ady-
s³aw Surmacki i dr W³adys³aw Dering, szef
s³u¿by zdrowia TAP. Niewielu ludzi w Polsce
mia³o wyobra¿enie o warunkach tam panu-
j¹cych, nie by³o potwierdzonych informacji;
Auschwitz uchodzi³ raczej za „surowy oœro-
dek internowania”. Witold Pilecki zg³osi³ mjr.
W³odarkiewiczowi projekt dobrowolnego
pójœcia do KL Auschwitz, rozeznania sytu-
acji oraz zorganizowania oporu wœród wiêŸ-
niów. W³odarkiewicz waha³ siê ze zgod¹, po-
wiadomiono p³k. Janusza Albrechta „Wojcie-
cha”, szefa sztabu Zwi¹zku Walki Zbrojnej.

Nie znamy wszystkich okolicznoœci po-
wziêtej decyzji. Wiemy, ¿e rozkazu nie mu-

Rok
rotmistrza
Witolda
Pileckiego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³ rok 2008
Rokiem Rotmistrza Witolda Pileckiego i tym sa-
mym mamy okazjê szczególniej uczciæ i poznaæ
jedn¹ z najbardziej kryszta³owych postaci pol-
skiej i œwiatowej historii.

Witold Pilecki, lata 20. Witold Pilecki z rodzin¹.

Ppor. Witold Pilecki z mjr. Janem W³odarkiewiczem ps. „Dra-
wicz” komendantem TAP)

(ci¹g dalszy na str. 12)
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sia³ wykonaæ, mia³ woln¹ rêkê. Okazji do
aresztowania nie musia³ szukaæ d³ugo; 19
wrzeœnia 1940 r. hitlerowcy urz¹dzili na ̄ oli-
borzu, Grochowie i Mokotowie wielk¹
³apankê. Pilecki przebywa³ wówczas w miesz-
kaniu Eleonory Ostrowskiej przy al. Wojska
Polskiego na ¯oliborzu. Móg³ ³atwo unik-
n¹æ aresztowania, lecz sam wyszed³ do ¿o³-
nierza niemieckiego stoj¹cego w drzwiach
mieszkania.

Od nocy 21/22 wrzeœnia 1940 roku by³
ju¿ wiêŸniem nr 4859 Kontzentratzionsla-
ger Auschwitz.

„Oko³o 10 wieczór3  poci¹g siê zatrzyma³
w jakimœ miejscu i dalej ju¿ nie jecha³. S³y-
chaæ by³o krzyki, wrzask, otwieranie wago-
nów, ujadanie psów. To miejsce we wspomnie-
niach moich nazwa³bym momentem, w któ-
rym koñczy³em ze wszystkim, co by³o dotych-
czas na ziemi i zacz¹³em coœ, co by³o gdzieœ
poza ni¹. (…) Brutalnie kopniêto we wszyst-
kie nasze pojêcia, do których myœmy siê na
ziemi przyzwyczaili (do jakiegoœ porz¹dku
rzeczy- prawa). To wszystko wziê³o w ³eb.(…)

Oœlepi³y nas reflektory skierowane we
wnêtrze. (wagonu- JF) (…) Zgraja esesma-
nów bi³a, kopa³a i robi³a niesamowity
wrzask: „zu Fünfe!” Na stoj¹cych na skrzy-
d³ach pi¹tek, rzuca³y siê psy, szczute przez
¿o³daków. Oœlepieni reflektorami, pchani,
bici, kopani, szczuci psami, raptownie zna-
leŸliœmy siê w warunkach, w jakich w¹tpiê
by ktoœ z nas by³ kiedykolwiek. (…) w dro-
dze kazano jednemu z nas biec do s³upa w
bok od drogi i zaraz w œlad za nim puszczo-
no seriê z peema. Zabito. Wyci¹gniêto z sze-
regu dziesiêciu przygodnych kolegów i za-
strzelono w marszu z pistoletów, w ramach
„odpowiedzialnoœci solidarnej” za „uciecz-
kê”, któr¹ zaaran¿owali sami esesmani.
Wszystkich jedenastu ci¹gniêto na rzemie-
niach uwi¹zanych do jednej nogi. Dra¿nio-
no psy skrwawionymi trupami i szczuto je
na nich. Wszystko to robiono przy akompa-
niamencie œmiechu i kpin. Zbli¿aliœmy siê
do bramy, umieszczonej w ogrodzeniu z
drutów, na której widnia³ napis: „Arbeit
macht frei”.(…) Za drutami, na wielkim pla-
cu, uderzy³ nas inny widok. W nieco fanta-
stycznym, pe³zaj¹cym po nas ze wszystkich
stron œwietle reflektorów, widoczni byli jacyœ
niby- ludzie. Z zachowania podobni raczej
do dzikich zwierz¹t (bezwzglêdnie obra¿am
tu zwierzêta- nie ma jeszcze w naszym jêzy-
ku okreœlenia na takie stwory). W dziwnych
ubraniach w pasy, jakie widzia³o siê na fil-
mach o Sing- Sing, z orderami na koloro-
wych wst¹¿kach (tak mi siê wtedy w migaj¹-

cym œwietle wydawa³o), z dr¹gami w rêku,
rzucili siê z dzikim œmiechem na pojedyn-
czych naszych kolegów. Bij¹c ich po g³o-
wach, kopi¹c le¿¹cych ju¿ na ziemi w nerki
i w inne czu³e miejsca, wskakuj¹c butami na
piersi, brzuch- zadawali œmieræ z niesamo-
witym jakimœ entuzjazmem.”4

Witold Pilecki pod nazwiskiem Tomasza
Serafiñskiego z Krakowa dziêki w³asnemu
sprytowi, szczêœciu, pomocy kolegów nie tyl-
ko przetrwa³ to piek³o, ale jeszcze zorganizo-
wa³ jedn¹ z najwiêkszych tajnych organizacji
w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Pracowa³ w obozie Auschwitz w ró¿nych
komandach: by³ sprz¹taczem, pielêgniarzem
(dziêki dr Deringowi), stolarzem, rzeŸbiarzem,
garbarzem, paczkarzem, piekarzem. Kilka-
krotnie chorowa³, m.in. na zapalenie p³uc. Jak
pisa³: „Obóz, warunki prze¿ycia by³y tym, co
wyraŸnie klasyfikowa³o charaktery - wartoœci
indywidualne; jedni staczali siê, staj¹c siê co-
raz wiêkszymi draniami bez skrupu³ów, inni za
to jakby dla przeciwwagi podnosili siê ci¹gle
moralnie, silnie rzeŸbi¹c w charakterze w³a-
snych jak w kryszta³ach. Zdarza³y siê ci¹gle nie-
spodzianki, jak za³amania tych, którzy siê sil-
nymi wydawali, tak równie¿ odrodzenie siê
moralne indywidualnoœci s³abych”5

Witold Pilecki nie tylko siê nie za³ama³,
ale z nieoczekiwanej rzeczywistoœci obozu
zag³ady tak okreœli³ swoje zadania: „Podtrzy-
mywanie na duchu kolegów przez dostar-
czanie i rozpowszechnianie wiadomoœci z
zewn¹trz; zorganizowania w miarê mo¿liwo-
œci do¿ywiania i rozdzielania odzie¿y wœród
zorganizowanych; przekazywanie wiadomo-
œci na zewn¹trz oraz jako uwieñczenie wszyst-
kiego- przygotowanie oddzia³ów w³asnych
do opanowania (obozu) zrzucenia tu bro-
ni lub si³y ¿ywej (desantu).”

Organizacja przyjê³a nazwê „Zwi¹zek
Organizacji Wojskowych” (ZOW)

Oczywiœcie si³y by³y minimalne wobec hi-
tlerowskiej machiny zbrodni. Si³a jej tkwi³a w
jej znaczeniu psychologicznym i moralnym.
Ci¹g³e straty ZOW wynikaj¹ce z ekstermina-
cji ludnoœci trzeba by³o uzupe³niaæ…:

„Wielki m³yn lagru wyrzuca³ wci¹¿ tru-
py. Wielu kolegów ginê³o, których stale trze-
ba by³o zastêpowaæ innymi.(…) W wysi³ku
pracy codziennej walczyliœmy o to, by jak
najmniej oddaæ do komina istnieñ polskich,
a dzieñ czasami wydawa³ siê rokiem”.

Z koñcem 1941 roku obozowa konspi-
racja objê³a równie¿ Auschwitz II (Birke-
nau). Zbierano wiadomoœci o ekstermina-
cji ¯ydów. W najwiêkszym cmentarzysku
narodu ¿ydowskiego kolejne pi¹tki organi-
zowa³ p³k Jan Karcz. Jak w Auschwitz I roz-
dawano nieco lekarstw i ¿ywnoœci.

Witold Pilecki wszystkie informacje dostar-
cza³ via Warszawa do Londynu. Planowa³ anty-
niemieckie powstanie. Wed³ug Józefa Garliñ-
skiego, wiosn¹ 1942 roku w Auschwitz by³o ok.
1000 wtajemniczonych i zaprzysiê¿onych cz³on-
ków ZOW. Pilecki podzieli³ Auschwitz I na czte-
ry bataliony; ka¿dy blok mia³ byæ szkieletowym
plutonem. Wyznaczono dowódców. Pilecki do
koñca wierzy³, ¿e wiêŸniowie byli zdolni do opa-

nowania obozu. Potrzebne by³o wsparcie z ze-
wn¹trz: ciê¿ki nalot bombowy, atak z zewn¹trz
po³¹czony ze zrzutem broni i desantu.

Do realizacji tych planów nie dosz³o.6

Pilecki pisa³: „Tragedi¹ nasz¹ by³o nie
to, ¿eœmy- jak pisa³a Warszawa- byli koœcio-
trupami, lecz przeciwnie, ¿e jakkolwiek by-
liœmy silni i lokalnie bieg wypadków mieli-
œmy w swoim rêku, ze wzglêdu jednak na
ogóln¹ sytuacjê- spo³eczeñstwo, represje-
rêce mieliœmy zwi¹zane i z oddali musieli-
œmy za bezradnych. Potrzebny by³ rozkaz”.

Wobec milczenia Warszawy po koniec
1942 i pocz¹tkiem 1943 roku Pilecki zdecy-
dowa³ siê na ucieczkê. 26/27 kwietnia 1943
roku on, Jan Redzej i Edward Ciesielski przez
piekarniê (zostali w niej zamkniêci przez
stra¿nika niemieckiego, uœpili innego stra¿-
nika wewn¹trz, przeciêli kabel telefoniczny,
otworzyli drzwi i wyszli na wolnoœæ), wzd³u¿
toru kolejowego doszli do So³y, nastêpnie
do Wis³y. Szczêœliwie znaleziona ³ódka, po-
moc proboszcza Alwerni … wreszcie dotar-
li do Wiœnicza, gdzie odnalaz³ siê prawdziwy
Tomasz Serafiñski. Jak siê okaza³o te¿ wci¹-
gniêty do konspiracji AK. Namowy Pileckie-
go aby zaatakowaæ obóz okaza³y siê p³on-
ne. Przekaza³ do Londynu szczegó³owy ra-
port o obozie, tzw. „Raport Witolda”7

Kiedy Pilecki zrozumia³, ¿e plan ataku
na obóz jest niewykonalny, to przekaza³ te
informacje do kpt. Stanis³awa Kazuby w
obozie. W Warszawie pomaga³ kilkunastu
rodzinom wiêŸniów w Auschwitz, m.in. wy-
stara³ siê o zapomogi dla nich z funduszów
AK. Wyczerpany obozem pe³ni³ funkcje
administracyjne w Kedywie. Awansowany na
rotmistrza (odpowiednik kapitana) wiosn¹
1944 roku podj¹³ pracê nad tworzeniem
tajnej, kadrowej organizacji NIE, przygoto-
wywanej na wypadek nadchodz¹cej okupa-
cji sowieckiej w Polsce. Organizacj¹ t¹ do-
wodzi³ p³k. Emil Fieldorf ps. „Nil” uprzed-
nio dowódca Kedywu KG AK.

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Jan Flisak
Zobacz tak¿e: www.pilecki.ipn.gov.pl

1 W tamtym czasie by³y rewelacj¹ na skalê œwiatow¹, jedy-
nie najciê¿sze niemieckie czo³gi mog³y oprzeæ siê ich
sile, na wzór tej polskiej konstrukcji powsta³y niemieckie
pancerfausty (dopóki by³y produkowane z zapasowych
polskich czêœci porównywalne z naszymi, potem z czêœci
niemieckich znacznie polskim ustêpowa³y).

2 Komendantem TAP zosta³ mjr. Jan W³odarkiewicz, jesie-
ni¹ 1941 roku podporz¹dkowa³ organizacjê Zwi¹zkowi
Walki Zbrojnej.

3 „Raport Witolda” raport o Auschwitz napisany przez W.
Pileckiego w 1945 roku we W³oszech (WWW.rotmistrz
Pilecki.pl)

4 Tam¿e s.2-3.
5 Tam¿e, s. 12
6 AK uzna³o takie dzia³ania za powy¿ej ich mo¿liwoœci, trze-
ba pamiêtaæ, i¿ sojusznicy zachodni nie przyjmowali do wia-
domoœci polskich doniesieñ o holokauœcie uznaj¹c je za
próbê wymuszenia dzia³añ alianckich na polskim terenie.

7 Rz¹d RP w Londynie bezskutecznie apelowa³ zreszt¹ wcze-
œniej do Brytyjczyków, o zbombardowanie obozu. Istnia³ te¿
plan ataku na obóz i otwarcia go na pó³ godziny, gdyby Niem-
cy zaczêli masowo mordowaæ wiêŸniów w Auschwitz I. W
pobli¿e obozu wys³ano dwóch Cichociemnych. Jeden z nich,
ppor. „Alfa” Stefan Jasieñski, wys³any przez KG AK w lipcu
1944, mia³ przygotowaæ rozpracowanie na rzecz planowa-
nego uderzenia Grupy Operacyjnej „Odra”, ranny ok. 29
wrzeœnia w Malcu wpad³ w rêce niemieckie, po czym prze-
wieziono go do KL Auschwitz. Wed³ug londyñskich Ÿróde³
ppor. „Alfa” obóz prze¿y³, po czym od 10 maja 1945 przeby-
wa³ w Wielkiej Brytanii i tam zgin¹³. Innego zdania s¹ byli
wiêŸniowie Auschwitz, utrzymuj¹ oni, ¿e Jasieñski zgin¹³ w
obozie jeszcze w 1944. (WWW. Rotmistrzpilecki.pl, s.4)

Witold Pilecki, wiêzieñ KL Auschwitz nr 4859.

(ci¹g dalszy ze str. 11)



Nr 9 (138) 30 listopada 2008 r.

13

W paŸdzierniku 2008r. zbiory przyrod-
nicze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu
wzbogaci³y siê o niezwyk³y eksponat. Uczeñ
klasy V – Micha³ Kocur przyniós³ z¹b ma-
muta, który zosta³ znaleziony przez jego
dziadka – pana Jacka Drozda zamieszka³e-
go w Trzcianie. Wed³ug tego, co twierdzi
Micha³, dziadek znalaz³ z¹b na terenie lasu
w Trzcianie oko³o 20 lat temu. W identyfi-
kacji eksponatu pomóg³ archeolog z Mu-
zeum Okrêgowego w Rzeszowie.

W klasie przyrodniczej zosta³a zorgani-
zowana wystawa, gdzie nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice mog¹ obejrzeæ niezwyk³e zna-
lezisko i zapoznaæ siê z informacjami na te-

Na tropie mamutów

Z¹b mamuta prezentowany na wystawie w Szkole Podsta-
wowej w Bêdziemyœlu.

Micha³ Kocur prezentuje niezwyk³e znalezisko.

mat mamutów przygotowanymi przez
uczniów klasy V w ramach lekcji przyrody.

Tekst i fot. Urszula ¯ak

To prowokuj¹ce pytanie towarzyszy³o
obradom delegacji z 10 szkó³ podstawowych,
które spotka³y siê na I Gminnym Forum Sa-
morz¹dów Uczniowskich. Wydarzenie mia-
³o miejsce w Szkole Podstawowej Nr2 w Sê-
dziszowie M³p. w dniu 21.11.2008 r.

Pojêcie samorz¹dnoœæ pojawia siê w
¿yciu cz³owieka ju¿ w / ciekawostka / ... siód-
mym roku jego istnienia. Pocz¹tek eduka-
cji, pasowanie na ucznia, pierwsze przyrze-
czenie w obecnoœci pocztu sztandarowego
i tym samym - mimowolny udzia³ w ¿yciu
samorz¹du szkolnego. Potem w zale¿noœci
od chêci ró¿norodne inicjatywy i nawet dzie-
ci w szkole podstawowej maj¹ okazjê decy-
dowaæ o samodzielnym i niezale¿nym wyko-
nywaniu pewnych funkcji o charakterze ad-
ministracyjnym. W klasach starszych mog¹
piastowaæ ca³kiem powa¿ne stanowiska np.
przewodnicz¹cy klasy lub szko³y oraz wp³y-
waæ na przebieg ¿ycia spo³ecznoœci uczniow-
skiej. Wymiana doœwiadczeñ odnoœnie dzia-

³alnoœci samorz¹dów z ró¿nych szkó³ to na
pewno pewien sposób na o¿ywienie pracy
tej organizacji oraz kolejna mo¿liwoœæ inte-
growania poszczególnych placówek.

Tak wiêc podczas Forum bardzo m³odzi
ale mo¿e w przysz³oœci odpowiedzialni „sa-
morz¹dowcy” mieli okazjê wys³uchaæ rzetel-
nego i interesuj¹cego wyk³adu wyg³oszone-
go przez sekretarza UMiG w Sêdziszowie M³p.
p. Jana Maronia, a nastêpnie poopowiadali
o swoich dzia³aniach w szkole. Prezentacjom
towarzyszy³y du¿e emocje ale wszyscy ucznio-
wie przygotowali bardzo ciekawe informa-
cje i umiejêtnie przedstawili je zgromadzo-
nym na sali. Eksperci zaproponowali, jaki
model pracy samorz¹du uczniowskiego mo¿-
na by w przysz³oœci realizowaæ a póŸniej wszy-
scy w mi³ej atmosferze podziwiali pokaz tañ-
ca towarzyskiego zespo³u BLUES oraz wy-
stêp zdobywczyni 3 miejsca w eliminacjach
wojewódzkich konkursu „Kolory PrzyjaŸni”
w kategorii piosenka – Izabeli Skoczek ucz,

SAMORZ¥D UCZNIOWSKI – PRZYGODA CZY K£OPOT?
kl. 5 SP Nr2. W koñcowej czêœci spotkania
pojawi³ siê „dreszczyk emocji”, mini – kon-
kurs, gdzie uczestnicy sejmiku mogli popisaæ
siê swoj¹ wiedz¹ na temat samorz¹dnoœci i
coœ wygraæ lub przegraæ . No a przed osta-
tecznym momentem rozstania nast¹pi³a sym-
patyczna chwila wrêczenia podziêkowañ i
drobnych upominków opiekunom SU i
uczniom, którzy przyjechali do SP Nr2 z na-
stêpuj¹cych miejscowoœci: Czarna, Góra
Ropczycka, Kawêczyn, Klêczany, Sêdziszów
M³p. SP Nr3, Szkodna, Wolica Piaskowa, Za-
gorzyce Dolne, Zagorzyce Górne. Fina³ im-
prezy to uwiecznienie wszystkich uczestników
spotkania na tradycyjnej pami¹tkowej foto-
grafii.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ
równie¿ sponsorom, którzy uœwietnili po-
wy¿sz¹ imprezê, a to: firmie „Mazak”, firmie
ANKO p.W. Beresiowi, oraz p. E. Winkow-
skiej i zespo³owi „BLUES” z MGOK w Sêdzi-
szowie M³p. A.P.

JAN PAWE£ II powiedzia³: „Jak dobrze
jest szczêœcie dawaæ innym...” -
mo¿e to spotkanie to zapowiedŸ kolej-
nych inicjatyw bêd¹cych Ÿród³em rado-
œci, zdobywania wiedzy b¹dŸ okazj¹
do nawi¹zania ciekawych znajomoœci.Uczestnicy I Gminnego Forum Samorz¹dów Uczniowskich. Fot. SP 2
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Kiedy przed dwoma laty przyby³ z piel-
grzymk¹ do Polski przyby³ Ojciec Œwiêty
Benedykt XVI okaza³o siê, ¿e jego papieski
herb zawiera motyw muszli. Zdumieli siê
niektórzy, dowiaduj¹c siê, ¿e jest to symbol
pielgrzymowania – „wêdrówki z domu do
Domu”. Okaza³o siê, ¿e pielgrzymki to nie
tylko polska specjalnoœæ. Istniej¹ca od po-
nad 1000 lat Droga œw. Jakuba jest jednym z
najwa¿niejszych chrzeœcijañskich szlaków
pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu
i Jerozolimy. Wed³ug legendy, cia³o œw. Jaku-
ba zosta³o przewiezione ³odzi¹ do pó³noc-
nej Hiszpanii, gdzie zosta³o pochowane w
miejscu, w którym dziœ istnieje miasto San-
tiago de Compostela. Najwiêksze nasilenie
ruchów pielgrzymkowych mia³o miejsce od
XII do XIV. W wieku XII dokument papie-
ski uzna³ Compostelê za trzecie po Jerozoli-
mie i Rzymie miejsce œwiête chrzeœcijañstwa.
Wówczas Santiago sta³o siê na równi z Rzy-
mem i Jerozolim¹ jednym z trzech najwa¿-
niejszych miejsc pielgrzymkowych Europy
zachodniej. Pojawi³a siê nowa terminologia
- p¹tnika udaj¹cego siê do Santiago zaczêto
nazywaæ „peregrino”, tak jak sw¹ nazwê mia³
pielgrzym udaj¹cy siê do Rzymu – „rome-
ro” czy do Jerozolimy „palmero”. O ogrom-
nej roli pielgrzymek po Camino œwiadcz¹
s³owa Johanna Wolfganga Goethego, ¿e
„drogi œw. Jakuba ukszta³towa³y Europê”. Wspo-
mina siê równie¿, ¿e bodaj pierwszy na œwie-
cie przewodnik turystyczny wydany w XII w.
nazywa³ siê „Codex Calixtinus” i oczywiœcie
dotyczy³ drogi œw. Jakuba. Pierwszy powa¿-
ny kryzys pielgrzymowania nast¹pi³ w okre-

sie reformacji, ale po krwawej rewolucji fran-
cuskiej, kiedy wymordowano we Francji ty-
si¹ce katolików, frekwencja na pielgrzym-
kowych szlakach wrêcz za³ama³a siê i dopie-
ro w koñcu XX w. szlak znowu zacz¹³ przy-
ci¹gaæ coraz wiêksz¹ liczbê pielgrzymów z
ca³ego œwiata. Przyczyni³ siê do tego Jan
Pawe³ II, który by³ w Santiago dwukrotnie i
przeszed³ niewielki odcinek Camino Fran-
ces - drogi francuskiej. Papie¿-pielgrzym w
1982 roku og³osi³ tzw. „Akt Europejski”, w któ-
rym stwierdzi³: „Ja, Jan Pawe³, syn polskiego
narodu, który zawsze uwa¿a³ siê za naród euro-
pejski, syn narodu s³owiañskiego wœród Latynów
i ³aciñskiego poœród Sowian z Santiago kierujê do
ciebie stara Europo, wo³anie pe³ne mi³oœci: Od-
najdŸ siebie sam¹! Odkryj swoje pocz¹tki. Tchnij
¿ycie w swoje korzenie”. S³ów tych wys³uchano
z uwag¹. Po pierwszej wizycie Jana Paw³a II
w 1982 r. Rada Europy uzna³a Camino de
Santiago za drogê wa¿n¹ dla kultury Konty-
nentu i zaapelowa³a o odtwarzanie i utrzy-
mywanie dawnych szlaków p¹tniczych. W
1987 r. Droga œw. Jakuba zosta³a og³oszona
pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturo-
wym Rady Europy, a szeœæ lat póŸniej wpisa-
na na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultu-
ry UNESCO.

Drogi œw. Jakuba dla Polaków s¹ nowo-
œci¹, ale w Niemczech, Francji i Hiszpanii
prze¿ywaj¹ prawdziwy renesans. Jak wynika
ze statystyk sanktuarium œw. Jakuba Aposto-
³a w Santiago de Compostela w 1970 r. przy-
by³o ich tam zaledwie 68, w 1985 r. – 690, a w
roku 2007 ju¿ 114 tysiêcy pielgrzymów. Od-
rodzenia siê kultu sw. Jakuba i tradycji p¹t-

niczych maj¹ ró¿n¹ formê. Od 2006 r. do
najbardziej ulubionych lektur w Niemczech
nale¿y ksi¹¿ka popularnego w tym kraju
Hape Kerkelinga - komika, prezentera i ak-
tora filmowego. W ksi¹¿ce „I ja raz poszed³em.
Moja wêdrówka Drog¹ œw. Jakuba” opisa³ swo-
je osobiste wra¿enia z pielgrzymki do San-
tiago de Compostela. W niespe³na rok po
publikacji ksi¹¿ka Kerkelinga osi¹gnê³a ju¿
2 mln egzemplarzy nak³adu i nadal jest chêt-
nie kupowana. Od tej pory jest ona na liœcie
bestsellerów tygodnika „Der Spiegel”, z czego
przez 60 tygodni zajmowa³a pierwsze miej-
sce. Ci¹gle te¿ utrzymuje siê w czo³ówce li-
sty „literatury powa¿nej”, niewiele ustêpu-
j¹c… „Jezusowi z Nazaretu” Benedykta XVI.
Publikacja tego refleksyjno-filozoficznego
zapisu autorstwa popularnego komika spo-
wodowa³a, ¿e na licz¹c¹ 800 km pielgrzym-
kê do grobu œw. Jakuba wybiera siê z ka¿-
dym rokiem coraz wiêcej Niemców. W 2006
roku a¿ 8 tys. Niemców, a wiêc znacznie wiê-
cej ni¿ kiedykolwiek dot¹d, otrzyma³o w
sanktuarium w Santiago de Compostela za-
œwiadczenie o odbytej pielgrzymce. Otrzy-
muje je ka¿dy, kto przejdzie pieszo co naj-
mniej 100 km lub przejedzie rowerem 200
km. W 2007 r. liczba niemieckich p¹tników
na Drodze œw. Jakuba przekroczy³a 10 tys., a
w za 2008 r. prawdopodobnie padnie kolej-
ny rekord. Droga œw. Jakuba cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ równie¿ wœród p¹t-
ników innych krajów. W 2006 r. liczba wyda-
nych certyfikatów przekroczy³a 100 tys.
Przedstawiciele Towarzystwa œw. Jakuba z
pewnym dystansem patrz¹ na tê sytuacjê,
wyra¿aj¹c obawê, czy rosn¹ce z ka¿dym ro-
kiem zainteresowanie Drog¹ œw. Jakuba nie
zmieni i nie zniszczy charakteru tradycyjnej
pielgrzymki. S¹ bowiem przekonani, ¿e lu-
dzie udaj¹ siê tam nie tylko z pobudek reli-
gijnych, ale te¿ potrzeb kulturalnych czy
tylko zainteresowañ krajoznawczych.

Pielgrzym z muszelk¹
Wakacje ju¿ dawno minê³y, a tysi¹ce pieszych pielgrzymów, maj¹cych za sob¹ setki kilometrów na
Jasn¹ Górê, zd¹¿y³o zapomnieæ o bol¹cych nogach i otartych stopach. W cieniu tych wspania³ych
grup p¹tniczych, zmierzaj¹cych na Jasn¹ Górê, odnawia siê w Polsce tradycja, której charaktery-
stycznym znakiem rozpoznawczym jest pielgrzym z muszelk¹.

S³up-drogowskaz z muszl¹ œw. Jakuba w Zielenicach – sym-
bolem pielgrzymowania.

Grupa pielgrzymów œw. Jakuba na szlaku (wejœcie do Wiêc³awic Starych 26.07.2008 r.) Fot. (2) Pawe³ Plezia
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Œredniowieczne szlaki do Composteli s¹
odtwarzane równie¿ w Polsce. Pierwszy z
nich, z Jakubowa do Zgorzelca, zosta³ otwar-
ty w 2005 r. na Dolnym Œl¹sku i liczy 164 km.
Jest to odcinek jednego z g³ównych szlaków
p¹tniczych ³¹cz¹cych Polskê z reszt¹ Euro-
py, fragment Drogi œw. Jakuba: Gniezno-
Zgorzelec-Praga. Dziêki temu pielgrzymi
wyruszaj¹cy do Santiago ju¿ z Polski maj¹
now¹ mo¿liwoœæ dotarcia do Hiszpanii, jako
¿e 16 maja 2008 r. otwarta zosta³a Droga
¯ytawska prowadz¹ca ze Zgorzelca przez
¯ytawê (Zittau) do Pragi. Blisko 200-kilo-
metrowy szlaku prowadz¹cego przez Niem-
cy i Czechy. Z Pragi oznakowane trasy przez
Czechy, Bawariê i Szwajcariê prowadz¹ do
Le Puy i dalej Via Podensis do St. Jean-Pied-
de-Port.

W dniach 25-27 lipca 2008 r. mia³o miej-
sce otwarcie i przejœcie pierwszego odcinka
Szlaku Œw. Jakuba Aposto³a w Ma³opolsce.
Pierwszy wyznakowany odcinek o d³ugoœci
40 km ³¹czy trzy miejscowoœci, w których
patronem Parafii jest Œw. Jakub Aposto³ Star-
szy, s¹ to: Pa³ecznica - Niegardów -Wiêc³awi-
ce Stare. Odcinek ten stanowi czêœæ Drogi
Œw. Jakuba: Sandomierz-Kraków, która na-
stêpnie ³¹czyæ siê bêdzie z kolejnymi przy-
gotowanymi i istniej¹cymi ju¿ drogami. Od
œredniowiecza jednym z najwa¿niejszym szla-
ków komunikacyjnych w Europie Œrodko-
wej by³a tak zwana „Wysoka Droga”, nazy-
wana równie¿ „Drog¹ Królewsk¹” (Via Re-
gia). Rozwija³y siê przy niej tak wa¿ne oœrod-
ki, jak Kolonia, Lipsk, Wroc³aw, Kraków,
Lwów czy Kijów. Via Regia nie posiada³a jed-
nego, z góry ustalonego przebiegu - by³ to
raczej „korytarz komunikacyjny”, zmieniaj¹cy
siê w zale¿noœci od uwarunkowañ politycz-
nych, powodzi czy… istniej¹cych miejsc
noclegowych. Zaproponowany obecnie
szlak próbuje odtworzyæ przebieg drogi w
póŸnym œredniowieczu. Bêdzie on bieg³ z
Przemyœla (Korczowej) do Krakowa, a jego
do droga odnoga z Lublina przez Sando-
mierz do Krakowa.

Na terenie naszej gminy szlak dotrze do
Góry Ropczyckiej, gdzie znajduje siê para-
fia pod wezwaniem œw. Jakuba. Jak zapew-
nia g³ówny inicjator i koordynator dzie³a
utworzenia szlaku œw. Jakuba na Podkarpa-
ciu Pawe³ Plezia z Bractwa Œw. Jakuba Apo-
sto³a i Prezes Zarz¹du Oddzia³u PTTK w
Ropczycach, bêdzie on zazwyczaj przebie-
ga³ polnymi drogami i œcie¿kami, g³ównie
na po³udnie od trasy E-4. W porozumieniu
z w³adzami duchownymi, szlak poprowadzo-
ny bêdzie tak, aby prowadziæ pielgrzymów
po licznych miejscach kultu religijnego, jak
koœció³ pod wezwaniem œw. Jakuba w Górze
Ropczyckiej, Sanktuarium Mi³osierdzia Bo-
¿ego w Sêdziszowie M³p. czy Krzy¿ na Pod-
lasku. Poparcie dla tego przedsiêwziêcia
zapowiedzieli panowie: Kazimierz Kie³b –
Burmistrz Sêdziszowa i Zdzis³aw Pupa – Se-
nator RP.

Opracowa³: Jacek Magdoñ
Wykorzystano materia³y

Bractwa Œw. Jakuba Aposto³a.

„Po³o¿ony na wynios³ej skar-
pie, wysoko ponad miastem, kró-
luje sw¹ wspania³oœci¹ i monumen-
talnoœci¹, dodaj¹c krajobrazowi
uroku i romantycznego czaru od-
leg³ych epok” Taki opis golubskie-
go zamku znajduje siê w Przewod-
niku po zamkach PTTK.

W dniach 13-15.11.2008r. ta
najpiêkniejsza i najwspanialsza bu-
dowla, s³aw¹ sw¹ doœcigaj¹ca Mal-
bork, Wilanów i £añcut goœci³a
uczestników XXXVII Miêdzynarodowego
Konkursu Krasomówczego dla Przewodni-
ków PTTK i M³odzie¿y Szkolnej.

Podkarpacie reprezentowa³a uczennica
IV klasy Technikum w zawodzie technik us³ug
fryzjerskich w Zespole Szkó³ Zawodowych im.
Prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. –
Monika Tylutki. Rewelacyjnie malowa³a s³o-
wem walory krajoznawcze, historyczne na-
szej Ziemi Sêdziszowskiej. Jej wystêp zosta³

Uczennica ZSZ wœród najlepszych w kraju

doceniony przez komisjê konkursow¹ i Mar-
sza³ka Województwa Podkarpackiego, który
przes³a³ na rêce uczestniczki list gratulacyjny
o nastêpuj¹cej treœci: „Sk³adam serdeczne
gratulacje i s³owa uznania za reprezentacjê
województwa podkarpackiego, za pielêgno-
wanie jêzyka ojczystego, który s³u¿y umac-
nianiu to¿samoœci narodowej i podnoszeniu
œwiadomoœci Polaków”.

BF

„Przystañ, pomódl siê, zapal znicz
– odwiedzamy zapomniane groby”

W tygodniu poprzedzaj¹cym dzieñ
Wszystkich Œwiêtych Samorz¹d Uczniowski
w ZSZ w Sêdziszowie M³p. zorganizowa³
zbiórkê zniczy, a potem 40 osobowa grupa
m³odzie¿y uda³a siê na pobliski cmentarz.

W zadumie zapalili œwieczki na zapo-
mnianych grobach, myœl¹c o wszystkich,któ-
rzy odeszli.

Tu jest pamiêæ i tu œwieczka,
Tutaj napis i kwiat pozostawiê.
Ale zmar³y gdzie indziej mieszka,
Na wieczne odpoczywanie

Kulmowa „W Zaduszki”

Pod takim has³em w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sê-
dziszowie M³p. odby³ siê 18. XI. 2008 r. Po-
wiatowy Sejmik Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

Organizatorem tego sejmiku by³ Samo-
rz¹d Uczniowski, dzia³aj¹cy w ZSZ w Sêdzi-
szowie M³p.

G³ównym celem tego spotkania by³a in-
tegracja m³odzie¿y, wspólna zabawa, a
przede wszystkim poznanie historii i teraŸ-

„Moje miasto a w nim…”
niejszoœci dwóch s¹siaduj¹cych miast – Sê-
dziszowa M³p. i Ropczyc.

W spotkaniu wziê³o udzia³ piêæ szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-
sêdziszowskiego. Swoj¹ obecnoœci¹ uœwiet-
nili spotkanie starosta powiatu ropczycko-
sêdziszowskiego pan Józef Rojek, dyrekto-
rzy szkó³ oraz opiekunowie Samorz¹dów
Uczniowskich.

M³odzie¿ w kreatywny sposób przedsta-
wi³a swoje miasta w formie prezentacji multi-
medialnych, przedstawieñ teatralnych i sce-
nek humorystycznych. Nie zabrak³o równie¿
akcentów muzycznych i plastycznych. M³o-
dzi sêdziszowianie i uczniowie ropczyckich
szkó³ stanêli na wysokoœci zadania i piêknie
zaprezentowali swoje miasta i swoje szko³y.

Organizacja Sejmików Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych na sta³e zagoœci³a w kalendarzu
imprez ZSZ w Sêdziszowie M³p.

Kolejny sejmik ju¿ za rok.
A. Szeliga- KuŸniar

B. Twardowska

Monika Tylutki (pierwsza z prawej). Fot. (3) ZSZ
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Znana w okolicach Sêdziszowa M³p. sta-
ra, ludowa œpiewka przypomina, i¿ adwen-
towe tygodnie trzeba prze¿yæ w skupieniu,
spokoju, bez „tañców, hulanek”. Typowa dla
naszego klimatu jesienna szaruga podkre-
œla dodatkowo nastrój tych nostalgicznych
chwil oczekiwania.

Z³owieszcze, o³owiane chmury, porywi-
ste wiatry, deszcze ze œniegiem i otulaj¹ce
smêtny pejza¿ mg³y – to nasza szara, póŸno-

jesienna codziennoœæ. Z³owró¿b-
ne, mokre ni¿e pojawiaj¹ siê u nas
zwykle w po³owie listopada i s¹
zwiastunami niechybnie zbli¿aj¹-
cej siê zimy. W pamiêci najstar-
szych mieszkañców naszych oko-
lic zapisa³y siê te¿ i takie jesienie,
kiedy o tej porze by³o i œnie¿no, i
mroŸno. W ostatnich latach jed-
nakowo¿ ³atwiej nam napotkaæ
ponownie zakwitaj¹ce wiosenne
i letnie roœliny: kaczeñce, mnisz-
ki, wrotycz, krwawnik, ró¿a, na-
w³oæ. Ciep³e, choæ krótkie dni z
ostatnim babim latem wed³ug lu-
dowych przepowiedni oznaczaj¹
póŸn¹ i raczej lekk¹ zimê. Bywa³o i tak, ¿e
mroczny oddech „zamrozu” dawa³ o sobie
znaæ ju¿ pod koniec paŸdziernika, o czym
informuj¹ dawne przys³owia: „Œwiêta Urszu-
la do pieca przytula” (21X), „PaŸdziernik w od-
wrocie, zima w przylocie”, „PaŸdziernik czêsto pso-
ci, okna mrozem zakuje lub s³onkiem oz³oci”.

W tych s³otnych, póŸnojesiennych dniach
ludzie chêtnie oddawali siê wró¿bom i prze-
powiedniom, korzystaj¹c z pomocy ze stro-
ny dusz zmar³ych przodków. W naszych wio-
skach by³ to tak¿e czas nasilania siê spotkañ
towarzyskich i wesel. Osobom pozostaj¹cym
w stanie wolnym najbli¿sza teraz by³a nadzie-
ja i pe³ne obietnic wró¿by. W tym wypadku
wa¿nym dla ch³opców dniem by³ 25 listopa-
da (œw. Katarzyna), a dla dziewcz¹t 30 listo-
pada (œw. Andrzej). Zwyczaj katarzynek za-
nikn¹³ pod koniec XIX wieku, zaœ andrzejki
sta³y siê dziœ okazj¹ do urz¹dzania zabaw ta-
necznych, nawet z zaniechaniem wró¿b. Z
wypiekami na twarzach nasza m³odzie¿ wpa-
trywa³a siê ongiœ w cienie rzucane na œcianê
przez wosk, by odgadn¹æ, kim bêdzie przy-
sz³y towarzysz ¿ycia. Dziewczêta wabi³y sma-
ko³ykami: koguty, g¹siory, psy i nieufne koty.
Ta, do której najpierw podszed³ ³akomy zwie-
rzak, mog³a siê spodziewaæ szybkiego zamê-
œcia. Chóralne krakanie wron wskazywa³o,
sk¹d przybêdzie przysz³y ma³¿onek. Rych³e
ma³¿eñstwo mog³y te¿ przepowiedzieæ kolej-
no ustawiane buty, ³¹cz¹ce siê w powietrzu
dymy z p³on¹cej we³ny, p³ywaj¹ce po wodzie,
skierowane ku sobie ³upiny orzechów. Loso-
wano te¿ ukryte pod miskami ró¿ne przed-

mioty np. wst¹¿ka oznacza³a ma³¿eñstwo, a
ga³¹zka – staropanieñstwo. Popularne te¿
by³o odliczanie sztachet w p³ocie, susz¹cych
siê na nim garnków, wyci¹ganie spod podu-
szek kartek z zapisanymi imionami. Nie wia-
domo, czym œwiêci zas³u¿yli sobie na tak¹ es-
tymê ze strony m³odzie¿y: œw. Katarzyna ¿yj¹-
ca w IV wieku, mêczennica, która potrafi³a
do swych pogl¹dów przekonaæ wielu wybit-
nych mêdrców i œw. Andrzej aposto³ Jezusa,
mêczennik który umar³ na krzy¿u w kszta³cie
litery X. Dlaczego m³odzi ludzie w³aœnie im
powierzali swój los i osobiste szczêœcie? Echa
tej niez³omnej wiary przetrwa³y ju¿ tylko w
dawnych przys³owiach: „Na œw. Andrzeja pan-
nom wró¿by nadzieja”, „Na œw. Katarzyny s¹ pod
poduszk¹ dziewczyny” (karteczki z imionami),
„W wigiliê Andrzeja œwiêtego ujrzyj oblubieñca
swego” (cieñ kawa³ka wosku). W tym dniu

warto przynieœæ do izby ga³¹zkê czereœni, (na-
zywanej u nas trzeœni¹) i wetkn¹æ j¹ do garn-
ka z mokrym piaskiem. Jeœli na Bo¿e Naro-
dzenie pojawi³y siê kwiaty, by³ to niechybny
znak pomyœlnoœci dla wszystkich domowni-
ków. W skarbnicy naszej rodzimej kultury lu-
dowej odnajdziemy te¿ przys³owia progno-
zuj¹ce pogodê i przewiduj¹ce jakoœæ przy-
sz³ych plonów: „Katarzyna zmienna dziewczy-
na, gdy jej ciep³o, mróz do Godów trzyma”, „Jak siê
Katarzyna g³osi, tak siê Nowy Rok nosi”, „Gdy w
œw. Katarzynê mróz, szykuj ch³opie wóz”, „Gdy na
Andrzeja prószy, ca³y rok nie w porê rolê moczy,
suszy”, „Œniegi Andrzejowe zbo¿u nie s¹ zdrowe”,
„Œniegi w dniu Andrzeja gêste ¿ytom czyni¹ szkody
czêste”. Przezorny gospodarz stara³ siê zgro-
madziæ zapas ¿ywnoœci i wiedzia³, ¿e warto
mieæ „W listopadzie kapusty pe³ne kadzie”, oczy-
wiœcie kiszonej, dok³adnie udeptanej bosymi

nogami.
Skromny, unikaj¹cy zaszczytów œw. Mar-

cin w naszych stronach nie cieszy³ siê tak¹
popularnoœci¹ jak np. w Wielkopolsce. 11
listopada by³ uznawany raczej za umowny
pocz¹tek zimy, tote¿ pilnie obserwowano
stan pogody w tym dniu. Wczesn¹ i ciê¿k¹
zimê przepowiada³ padaj¹cy lub le¿¹cy œnieg.
Mówiono wtedy, ¿e œw. Marcin przyjecha³
na siwym koniu. Lêkiem napawa³y te¿ nie-
które zjawiska znane w œwiecie roœlin: „Gdy
w listopadzie liœæ na czubkach drzew siê trzyma,
jeszcze w maju bêdzie zima”, „W listopadzie liœæ
na brzozie, pomyœl o wiêkszym mrozie”. Wpraw-
dzie „Od œw. Katarzyny nie wyganiaj ¿ywiny”,
ale jeœli wypasane wtedy zwierzêta domowe
wykazywa³y siê wyj¹tkow¹ „¿ernoœci¹”, by³
to niechybny znak surowej zimy – mo¿na o
tym dowiedzieæ siê od wielu starszych ludzi.
Paradoksalnie z uciech¹ witano przekrop-
ny dzieñ 17 listopada, bowiem „Gdy Salomea
przyjdzie z deszczem, na mróz i œnieg poczekasz
jeszcze”. Efemeryczn¹ radoœæ sprawia³ s³o-
neczny 16 listopada „Gdy s³oñce czci Pani¹ w
Ostrej Bramie, s³oneczne œwiat³o przez tydzieñ zo-
stanie”. W te ponure, póŸnojesienne dni rów-
nie¿ w szlacheckich dworach kwit³o ¿ycie
towarzyskie. Gdy nie doskwiera³y ju¿ letnie
upa³y, przyjemniej by³o podró¿owaæ i urz¹-
dzaæ polowania – nieodrodny element na-
szej sarmackiej kultury. Niegdyœ rozpoczy-
nano je od pocz¹tku jesieni, obecnie tak¹
umown¹ dat¹ jest 3 listopada (dzieñ œw. Hu-
berta), a namiastk¹ dawnych ³owów s¹ tzw.
hubertusy organizowane g³ównie w stadni-
nach i oœrodkach jeŸdzieckich. Pokonuj¹c
liczne terenowe przeszkody, jeŸdŸcy staraj¹
siê dopaœæ „lisa” czyli lisi¹ kitê umocowan¹
na ramieniu prowodyra dosiadaj¹cego r¹-
czego wierzchowca.

W pamiêci najstarszych
mieszkañców wsi zapisa³y siê
te dawne, jesienne wieczory,
kiedy bez elektrycznoœci i
urz¹dzeñ mechanicznych lu-
dzie potrafili na czas uporaæ
siê z licznymi obowi¹zkami i
jeszcze urz¹dziæ weso³e zaba-
wy. O¿ywaj¹ w pamiêci tamte
potañcówki improwizowane
podczas kiszenia kapusty, sku-
bania pierza, przêdzenia lub
bez okazji. Wszelkie weso³e
rozrywki ustawa³y przed ad-
wentem, o czym przypomina-
³o znane u nas przys³owie „Ka-
tarzyna zakazuje, œw. Andrzej za-

wi¹zuje”. Ascetyzm adwentowych dni zazna-
czano modlitw¹, uczestnictwem w roratach,
refleksj¹, a nawet ciemnym strojem. Zgod-
nie z odwieczn¹ tradycj¹ nie wolno by³o
uprawiaæ roli, aby „ziemia œwiêta siê nie po-
gniewa³a”. Ludzie zawsze chêtnie uczestni-
czyli w mszach roratnych, a jeœli w drodze
do koœcio³a ktoœ siê przewróci³, uwa¿a³ to za
dobry znak – zapowiedŸ szczêœcia. Zw³asz-
cza dzieci cieszy³y siê, wo³aj¹c: „Chwyci³em
reratkê!”. W naszej okolicy nadal popular-
ny jest zwyczaj obserwowania pogody od
dnia œw. £ucji (13 grudnia) przez dwanaœcie
kolejnych dni. Wyniki tych obserwacji do-
pasowujemy nastêpnie do odpowiednich
miesiêcy nastêpnego roku. Jest to warte pie-
lêgnowania, bowiem, o dziwo, ten progno-
styk czêsto siê sprawdza.

Tekst i ilustracje Maria Wilczok

Œwiêta Katarzyna klucze pogubi³a,
Œwiêty Andrzej znalaz³, schowa³ skrzypki zaraz.

(Piosenka ludowa)

Odjazd.

Polowanie
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· Od paŸdziernika mamy nowego pre-
zesa PZPN, naszego króla strzelców z
Mundialu 74 Grzegorza Lato. Oby jego
prezesura przynios³a lepsze efekty ni¿ tre-
nerka czy polityka.

· Burmistrz przebudowa³ trybunê z ziem-
nej na konstrukcjê metalow¹ z krzese³kami.
To chyba pocz¹tek modernizacji stadionu
na zbli¿aj¹ce siê 100-lecie klubu. Teraz do
trybuny trzeba dobudowaæ zaplecze z co
najmniej czterema szatniami i wie¿yczk¹
komentatorsk¹, zegarem i tablic¹ wyniku.
Chyba przyjdzie wkrótce czas, ¿e balkon
na hotelu zostanie odci¹¿ony i nie trzeba
bêdzie dobudowywaæ filarów.

· Dla wszystkich kibiców wyjaœnienie:
nasz klub by³ ju¿ Miêdzyzak³adowy, Ro-
botniczy, Zak³adowy, obecnie jest Miejski
Ludowy, ale od 1960 roku niezmiennie
„Lechia” - nie „Lechia-Extrans”. Zmiana
nazwy klubu wymaga zmiany w statucie,
a takiej nie by³o.

· Nieudana runda jesienna to powód do
smutku dla sympatyków klubu. Czary go-
ryczy dope³ni³y niezrozumia³e decyzje za-
rz¹du, które spowodowa³y, ¿e mecz z
Czarnymi Jas³o odby³ siê przy pustych try-
bunach. Od zamkniêtych bram stadionu
z kwitkiem odeszli najstarsi i najwierniej-
si kibice Lechii.

T.L.

Dobieg³a koñca pierwsza czêœæ 29 sezo-
nu Lechii w IV lidze podkarpackiej. Dru¿y-
na Lechii rozegra³a na tym szczeblu 809 spo-
tkañ, zdoby³a 756 punktów, strzeli³a 979 bra-
mek, trac¹c 1196. Lechia by³a mistrzem Pod-
karpacia w 1977 r., raz, w 1986 r. zajê³a trze-
cie miejsce, dwa razy zaœ, w 1982 i 1989 r.
by³a na pi¹tym miejscu.

Kiepsko zapowiada siê finisz sezonu
2008/09 – sezonu na koniec którego Le-
chia obchodziæ bêdzie 95-lecie. Tylko jed-
no zwyciêstwo, dwa remisy i dwanaœcie po-
ra¿ek, w tym dwie dotkliwe: 0:8 w Przemyœlu
z Czuwajem i 1:5 z Kolbuszowiank¹ na wy-
jeŸdzie. S³aba by³a postawa zespo³u na w³a-
snym boisku i katastrofalna na wyjeŸdzie
(choæ ten jeden punkt na wyjeŸdzie, zdoby-
ty w Ropczycach po bezbramkowym remi-
sie z B³êkitnymi nale¿y uznaæ za du¿y suk-
ces).

•le wygl¹da³a wspó³praca poszczegól-
nych formacji, zawodnicy nie tworzyli ze-
spo³u na boisku. Indywidualne zagrania
Pazdana, Szeligi czy Doroby nie podrywa³y
zespo³u, a skrzêtnie wykorzystywa³ przeciw-
nik: jeden, drugi daje siê ograæ, ale trzeci
wchodzi ju¿ skutecznie, koñcz¹c indywidu-
aln¹ akcjê lechisty, czêsto okupion¹ jego
kontuzj¹. Pazdan i Szeliga odczuli to na so-
bie. Mecze rundy jesiennej czêsto mia³y
podobn¹ charakterystykê: Lechia w mecz
wchodzi³a mocno, zyskiwa³a przewagê, zda-
rza³y siê nawet sytuacje bramkowe – i w
pierwszej po³owie pada³y bramki dla Lechii;
po przerwie natomiast inicjatywê przejmo-
wa³ przeciwnik, wyrównywa³, by nastêpnie
zdobyæ zwyciêskie gole. Tak by³o w meczach:

Gdy odwrócisz tabelê...

Lechia – Zryw 1:2, Lechia – Sokó³ 1:3, a to
wa¿ne wyniki dla uk³adu tabeli.

Doœæ dziwne praktyki stosowa³ trener
Domaradzki, jak np. pokazywanie zawodni-
kom jak maj¹ siê rozgrzaæ (zawodnik czwar-
toligowy nie potrafi sam zrobiæ indywidual-
nej rozgrzewki?! Co ten trener robi z za-
wodnikami na treningach?!)

Zarz¹d nie widzia³ tego wczeœniej. Do-
piero po pora¿ce z Czuwajem przejrza³ i
podziêkowa³ trenerowi Domaradzkiemu.
Drugi trener Dariusz Kaznecki prowadzi³
dru¿ynê tylko w jednym meczu: przegranym
1:5 z Kolbuszowiank¹.

Nowy trener, Roman Gruszecki roz-
pocz¹³ pracê od meczu z Soko³em Nisko.
Zaczê³o siê dobrze, ale skoñczy³o kolejn¹
przegran¹. Tradycyjnie ju¿ zabrak³o si³ na
drug¹ po³owê.

Zarz¹d podziêkowa³ zawodnikom spo-
za Sêdziszowa, ale... bêdzie chyba nowy za-
ci¹g „z importu”. Podobno na treningach
pojawi³ siê nowy nabytek z Ropczyc. Ten
„internacjona³” ma „zdrutowan¹” karierê
w ró¿nych miejscach.

Na dorobek Lechii w rundzie jesiennej
2008/2009 zapracowali strzelcy bramek:

4 – Pawe³ Idzik, 3 – Krzysztof Rachwa³, 2
– Marek Szeliga, Jan Pazdan, 1 – Pawe³ Omio-
tek, Dariusz WoŸniak, Roman Przydzia³.

Ponadto w dru¿ynie grali: Marcin Grze-
siak, Wojciech Kyciñski – bramkarze, Micha³
Fito³, Krzysztof Furdak, Tomasz Rogó¿, £ukasz
Doroba, Tomasz Magdoñ, Marek Klamut,
Dariusz Wszo³ek, Krystian Branas, Tomasz
Zawisza, £ukasz Przybek, Tomasz Szela.

TOTO

IV liga

Kolejka 9: Kolbuszowianka – Lechia 5:1
Kolejka 10: Lechia – Sokó³ Nisko 1:3
Kolejka 11: B³êkitni Ropczyce – Lechia 0:0
Kolejka 12: Lechia – Rafineria/Czarni Jas³o 1:2
Kolejka 13: Igloopol Dêbica – Lechia 2:0
Kolejka 14: Lechia – Pogoñ Le¿ajsk 1:2
Kolejka 15: Siarka Tarnobrzeg – Lechia 1:0

1.Stal Sanok 15 35 11 2 2 37-9
2. Polonia Przemyœl 15 33 9 6 0 22-8
3. Siarka Tarnobrzeg 15 29 8 5 2 32-15
4. Kolbuszowianka 15 27 8 3 4 25-14
5. JKS 1909 Jaros³aw 15 26 8 2 5 20-18
6. Igloopol Dêbica 15 23 6 5 4 15-13
7. B³êkitni Ropczyce 15 23 6 5 4 13-15
8. Strumyk Malawa 15 21 6 3 6 21-25
9. Pogoñ Le¿ajsk 15 20 5 5 5 19-16
10. Zryw Dzikowiec 15 19 5 4 6 13-19
11. Rafineria/Czarni Jas³o 15 19 6 1 8 15-21
12. Rzemieœlnik Pilzno 15 17 5 2 8 20-23
13. ¯urawianka 15 14 3 5 7 13-25

14. Czuwaj Przemyœl 15 12 4 0 11 16-21
15. Sokó³ Nisko 15 11 3 2 10 14-28
16. Lechia Sêdziszów 15 5 1 2 12 14-39

Klasa A (Dêbica)

Kolejka 1: Sokó³ – Inter Gnojnica 1:0
Kolejka 2: Sokó³ – Or³y Borowa 4:0
Kolejka 3: Victoria Ocieka – Sokó³ 0:3
Kolejka 4: Sokó³ – Jamnica Dulcza Wlk. 9:0
Kolejka 5: Chemik Pustków – Sokó³ 2:2
Kolejka 6: Sokó³ – LKS ̄ yraków 1:4
Kolejka 7: LKS Jod³owa – Sokó³ 3:4
Kolejka 8: Sokó³ – Paszczyniak Paszczyna 1:1
Kolejka 9: Czekaj Ropczyce – Sokó³ 2:2
Kolejka 10: Sokó³ – £êki Górne 4:0
Kolejka 11: Brzostowianka – Sokó³ 2:1
Kolejka 12: Sokó³ – Ostra Gumniska 2:4
Kolejka 13: Radomyœlanka – Sokó³ 3:1
Kolejka 14: Sokó³ – LKS Pustków 2:1
Kolejka 15: Borowiec Straszêcin – Sokó³ 0:1

1. Chemik Pustków 15 32 9 5 1 41-17

2. Brzostowianka 15 29 8 5 2 32-14
3. Sokó³ Krzywa 15 27 8 3 4 38-22
4. Czekaj Ropczyce 15 27 7 6 2 39-18
5. Ostra Gumniska 15 26 7 5 3 37-23
6. Borowiec Straszêcin 15 21 5 6 4 32-29
7. LKS ̄ yraków 15 21 6 3 6 18-18
8. Inter Gnojnica 15 20 5 5 5 21-24
9. Radomyœlanka 15 19 5 4 6 26-32
10. Or³y Borowa 15 19 5 4 6 18-17
11. £êki Górne 15 18 4 6 5 22-37
12. Victoria Ocieka 15 17 4 5 6 24-33
13. LKS Pustków 15 13 2 7 6 24-31
14. LKS Jod³owa 15 12 2 6 7 34-47
15. Jamnica Dulcza Wielka 15 11 3 2 10 13-39
16. Paszczyniak Paszczyna 15 9 1 6 8 13-31

Klasa A (Rzeszów)

Kolejka 1: Korona II Rzeszów – P³omieñ 1:1
Kolejka 2: P³omieñ – Piast Nowa Wieœ 4:0
Kolejka 3: P³omyk Lutory¿ – P³omieñ 1:2

(ci¹g dalszy na str. 18)
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Kolejka 4: P³omieñ – LKS Przybyszówka 3:1
Kolejka 5: Orze³ Lubla – P³omieñ 2:0
Kolejka 6: P³omieñ – Rudzik Rudna Ma³a 0:1
Kolejka 7: Œwilczanka – P³omieñ 4:2
Kolejka 8: P³omieñ – Izolator II Boguchw. 1:2
Kolejka 9: GKS Niebylec – P³omieñ 1:0
Kolejka 10: P³omieñ – Wis³ok Strzy¿ów 1:0
Kolejka 11: Iskra Zg³obieñ – P³omieñ 1:0
Kolejka 12: Victoria Budy G³og. – P³omieñ

0:0
Kolejka 13: P³omieñ – Bratek Bratkowice 0:1

1. GKS Niebylec 13 28 9 1 3 30-11
2. Bratek Bratkowice 13 25 8 1 4 26-14
3. Izolator II Boguchwa³a 13 25 8 1 4 23-15
4. Œwilczanka 13 23 7 2 4 27-22
5. Wis³ok Strzy¿ów 13 23 7 2 4 26-15
6. Rudzik Rudna Ma³a 13 20 6 2 5 25-30
7. Victoria Budy G³og. 13 19 5 4 4 20-19
8. Iskra Zg³obieñ 13 19 5 4 4 17-15
9. Piast Nowa Wieœ 13 16 4 4 5 14-19
10. LKS Przybyszówka 13 15 4 3 6 14-20
11. P³omieñ Zagorzyce 13 14 4 2 7 14-15
12. Orze³ Lubla 13 12 3 3 7 19-27
13. P³omyk Lutory¿ 13 10 2 4 7 15-30
14. Korona II Rzeszów 13 6 1 3 9 15-33

Klasa B (Rzeszów)

Kolejka 1: Plon – Rudnianka Rudna Wlk. 1:2
Kolejka 2: LKS Jasinka – Plon 1:2
Kolejka 3: Plon – Junak S³ocina 8:3
Kolejka 4: LKS Bia³a – Plon 1:2
Kolejka 5: Plon – Novi Nosówka 6:1
Kolejka 6: Resovia II –Plon 8:2
Kolejka 7: Plon – Orze³ Wysoka G³og. 7:1
Kolejka 8: KP Zabajka – Plon 1:2
Kolejka 9: Mrowlanka – Plon 0:9
Kolejka 10: Plon – D¹b D¹browa 2:0
Kolejka 11: Trzcianka Trzciana – Plon 4:3

1. Resovia II 11 33 11 0 0 59-13
2. Plon Klêczany 11 24 8 0 3 44-22
3. Junak S³ocina 11 20 6 2 3 29-23
4. Orze³ Wysoka G³og. 11 19 6 1 4 23-27
5. LKS Jasionka 11 19 6 1 4 26-15
6. KP Zabajka 11 15 5 0 6 27-26
7. Trzcianka Trzciana 10 14 4 2 4 18-22
8. Rudnianka Rudna Wlk. 11 14 4 2 5 19-21
9. Novi Nosówka 11 13 3 4 4 16-25
10. Mrowlanka Mrowla 11 9 2 3 6 21-32
11. D¹b D¹browa 11 6 1 3 7 18-40
12. LKS Bia³a 10 0 0 0 10 5-39

Klasa B (Dêbica)

Kolejka 1:
Pewnoœæ Lubzina – Korona 6:1
Borkovia – Huragan 2:2
Olchovia – K³os 1:2
Kolejka 2:
K³os – Baszta Zawada 1:3
Korona – Borkovia 2:1
Kolejka 3:
Borkovia – LKS £opuchowa 4:1
Olchovia – Korona 5:0
Olimpia Nockowa – K³os 3:3
Kolejka 4:
K³os – LZS Ma³a 9:0
Korona – Baszta Zawada 1:6
Pewnoœæ Lubzina – Borkovia 0:1
Kolejka 5:
LZS Ma³a – Borkovia 0:3
Olimpia Nockowa – Korona 6:1
K³os – Huragan Przedbórz 1:0
Kolejka 6:
Korona – K³os (przerwany w 45 min. przy
stanie 0:1, zweryfikowany jako 3:0 vo)
Borkovia – Olchovia 5:2
Kolejka 7:
Baszta Zawada – Borkovia 2:1
K³os – LKS £opuchowa 1:2
Huragan Przedbórz – Korona 4:0

Kolejka 8:
Pewnoœæ Lubzina – K³os 2:4
Borkovia – Olimpia Nockowa 2:0
LZS Ma³a – Korona 4:3
Kolejka 9:
K³os – Borkovia 2:0
Korona – LKS £opuchowa 1:3

1. Baszta Zawada 9 24 8 0 1 29-13
2. LKS £opuchowa 9 22 7 1 1 26-10
3. K³os Kawêczyn 9 16 5 1 3 23-14
4. Borkovia Borek Wlk. 9 16 5 1 3 19-11
5. Olimpia Nockowa 9 13 4 1 4 33-18
6. Pewnoœæ Lubzina 9 13 4 1 4 18-21
7. Olchovia Olchowa 9 9 3 0 6 20-22
8. Huragan Przedbórz 9 7 2 1 6 14-26
9. LZS Ma³a 9 6 2 0 7 12-36
10. Korona Góra Ropcz. 9 6 2 0 7 12-35

Futbol m³odzie¿owy

Klasa okrêgowa juniorów starszych
gr. I Rzeszów

1. Rzemieœlnik Pilzno 8 19 24-13
2. Lechia Sêdziszów M³p. 8 17 24-11
3. Strug Tyczyn 8 13 15-7
4. Izolator Boguchwa³a 8 13 12-12
5. Gryf Mielec 8 13 20-20
6. Strzelec Frysztak 8 11 16-14
7. Grodziszczanka 8 11 23-22
8. £KS £añcut 8 4 10-22
9. Korona Rzeszów 8 0 7-30

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych
gr. I Rzeszów

1. Strug Tyczyn 7 21 21-3
2. Lechia Sêdziszów M³p. 7 16 23-5
3. Rzemieœlnik Pilzno 7 10 18-19
4. £KS £añcut 7 9 11-13
5. Grodziszczanka 7 8 5-9
6. Gryf Mielec 7 7 13-15
7. Izolator Boguchwa³a 7 6 6-11
8. Korona Rzeszów 7 1 6-28

Klasa A juniorów starszych
gr. III Dêbica

1. Czekaj Ropczyce 8 20 19-4
2. Pogórze Wielopole S. 8 17 25-11
3. UKS Glinik 8 14 12-10
4. P³omieñ Zagorzyce 8 6 11-26
5. UKS Skarbek Gogo³ów 8 0 9-25

Klasa A juniorów m³odszych
gr. III Dêbica

1. Sokó³ Krzywa 6 13 11-6
2. LKS Pustków 6 13 13-5
3. Lechia Sêdziszów M³p. 6 13 20-4
4. KP Ropczyce 6 9 14-13
5. Victoria Ocieka 6 5 10-20
6. Kaskada Kamionka 6 4 10-26
7. Inter Gnojnica 6 3 5-9

T. Lis

12 listopada br. Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b goœci³ w ratuszu spor-
towców z naszej gminy, którzy w ostatnim
okresie odnieœli sukcesy na arenach sporto-
wych w kraju i za granic¹.

Do siedziby w³adz miejskich przybyli: Da-
mian Ocha³ z Zagorzyc
– wicemistrz Europy w
kat. juniorów w sumo,
Pawe³ Pieprzak ze
Szkodnej – zdobywca III
miejsca w Mistrzo-
stwach Europy w kat.
m³odzie¿owej w sumo,
trener sumitów – Ry-
szard Prokop,  Seweryn
Guzior z Borku Wielkie-
go – wicemistrz Polski
kadetów w boksie.

Damian Ocha³ i
Pawe³ Pieprzak trenuj¹
zapasy i sumo w „SYRE-

Burmistrz goœci³ sportowców

Burmistrz Kazimierz Kie³b w towarzystwie utytu³owanych sportowców i trenera Ryszarda
Prokopa. Fot. J. Maroñ

NIE” Gnojnica, a Seweryn Guzior od dwóch
lat uprawia boks w „WIS£OKU” Rzeszów.

W uznaniu sukcesów sportowcy z r¹k
Burmistrza otrzymali dresy oraz albumy o
Gminie Sêdziszów M³p. (-)

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I
(z cyklu „ Narody œwiata”)

Zwyciêski debiut

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o wywieszeniu w siedzibie Urzêdu
Miejskiego wykazu dzia³ek po³o¿onych: w Szkodnej przeznaczonej do sprzeda¿y

w drodze bezprzetargowej i Wolicy Piaskowej przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze
przetargu ograniczonego.

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA¯Y
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
œciami /tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z póŸn. .zm/ - Burmistrz
Sêdziszowa Ma³opolskiego podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po-
³o¿onych we wsi Szkodna i Wolica Piaskowa przeznaczonych do sprzeda¿y.

Informuje siê, ¿e zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomoœci przys³uguje osobie, która spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1) przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy niniejszej ustawy lub

odrêbnych przepisów,
2) jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asno-

œci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobierc¹.
Uwaga! Poprzedni w³aœciciel to osoba, która zosta³a pozbawiona prawa w³asnoœci

nieruchomoœci wskutek jej wyw³aszczenia albo przejêcia na rzecz Skarbu Pañstwa lub na
rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie innych tytu³ów.

By³y w³aœciciel lub jego spadkobiercy korzystaj¹ z pierwszeñstwa w nabyciu w/w
nieruchomoœci, je¿eli z³o¿¹ oœwiadczenie, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na jej nabycie za cenê
podan¹ w niniejszym wykazie.

Wnioski w tej sprawie nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim do dnia 12.12.2008 r.
Sêdziszów M³p. 2008-10-30

Zarz¹d Klubu Sportowego Patria Sêdziszów M³p. pozyska³ do wspó³pracy znakomitego
szkoleniowca Bogdana Dudka, który od 13. listopada 2008r. pe³ni obowi¹zki trenera III-
ligowych siatkarek.

Trener Dudek przedstawi³ koncepcjê prowadzenia dru¿yny zbie¿n¹ z oczekiwaniami i
ambicjami klubu, a jego osobowoœæ jest gwarantem spe³nienia zamierzeñ œrodowiska siat-
karskiego Patrii.

Doœwiadczony szkoleniowiec by³ przez lata zwi¹zany z UMKS-em £añcut, z którym
awansowa³ do I ligi, ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów z grupami m³odzie¿owymi.

Bogdan Dudek trenerem Patrii

Debiut trenera Dudka w roli szkoleniowca Patrii wypad³ bardzo okazale, gdy¿ sêdziszow-
skie siatkarki, w IV. serii spotkañ III ligi, 21. listopada pokona³y na parkiecie sêdziszowskiego
Gimnazjum KPS z Nowej Dêby 3-0 ( 25-14, 25-13, 25-12), wyraŸnie góruj¹c nad rywalkami. Po
tym meczu Patria awansowa³a na 3. miejsce w tabeli, z dorobkiem 6. punktów.

Pi¹ta kolejka zostanie rozegrana w sobotê, 6. grudnia, a Patria podejmuje w niej AZS
UR Rzeszów. M. Kazior

„Wyzwalali” nas kiedyœ
z piêtnem takiej marki,

¯e chowano przed nimi
... kobiety i zegarki.

*
Po ich talerzu widaæ

jak na d³oni,
¯e w³aœciwie to oni
Powinni nazywaæ siê

„Makaroni”
*

Wœród ich cech – t¹ jedn¹
ciekaw¹ wymieniê:

Zak³uwaj¹ byki
pik¹ na arenie.

*
Czyni¹ wci¹¿ dzia³ania

œcis³e i obszerne,
¯eby to co jedz¹

zwa³o siê „koszerne”.
*

Tego odgadniecie
³atwo chyba w sumie:

- Polak go udaje,
gdy nic nie rozumie.

*
Pracowitoœci du¿ej ich wyniki
To ogromny sukces

w rozwoju techniki.
Znany nam polityk

(nazwisko pominê)
Chcia³ z Polski uczyniæ

drug¹ ich krainê.

ZAKOÑCZENIE
Mi³oœnicy fraszek

chc¹cy siêgn¹æ po nie
Wiedzieli, ¿e znajd¹

ich tu na tej stronie
Lecz nawet gdy do nich

ju¿ mo¿e przywykli
Pewnie tu jest fina³

mych fraszek i „cykli”!

20.11.2008 r.
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