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1. Bud¿et gminy na 2009 rok zak³ada

prawie 5,5 miliona z³otych wydatków

w dziale „transport i ³¹cznoœæ”. S¹ to
pieni¹dze przeznaczone na drogi pu-
bliczne gminne. Mieszcz¹ siê tu za-
równo wydatki bie¿¹ce, zwi¹zane z re-
montami wszystkich dróg gminnych,
przepustów, parkingów jak i wydatki
maj¹tkowe, przeznaczone na przebu-
dowê i budowê dróg oraz opracowa-
nie dokumentacji technicznej. W
zwi¹zku z tym gmina przyst¹pi³a do or-
ganizowania przetargów na poszcze-
gólne zadania . W chwili obecnej zo-
sta³y rozstrzygniête cztery przetargi:
- na remonty cz¹stkowe dróg o na-

wierzchni bitumicznej (tu¿ po usta-
bilizowaniu siê pogody firma wy³o-
niona w przetargu przyst¹pi do re-
montów)

- na przebudowê drogi w Wolicy Pia-
skowej Potoku - etap II (odcinek
ok. 500 mb.)

- na przebudowê drogi w Cierpiszu
Zajezierze (odcinek ok. 600 mb.)

- na przebudowê drogi w Zagorzy-
cach Dolnych na Jaworka (odcinek
ok. 500 mb.).Tu gmina wykorzysta
pieni¹dze przyznane w ramach
œrodków powodziowych z puli Mi-
nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji w wysokoœci 100 ty-
siêcy z³otych.

Przetargi na wszystkie pozosta³e zada-
nia zwi¹zane z inwestycjami drogowy-
mi odbêd¹ siê do 8 kwietna tego roku.

2. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej

przyjêta zosta³a uchwa³a w sprawie re-

gulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ sta-

wek i szczegó³owe warunki przyzna-

wania wszystkich dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego dla nauczy-

cieli. Regulamin zosta³ uzgodniony
ze zwi¹zkami zawodowymi oraz pozy-
tywnie zaopiniowany przez komisjê
oœwiaty. Ma on obowi¹zywaæ na czas
nieokreœlony. Jeden z najwa¿niejszych
zapisów dotyczy dodatku motywacyj-
nego. W naszej gminie wynosi³ on
bêdzie 5% œrodków przeznaczonych
na wynagrodzenie zasadnicze nauczy-
cieli. Wysokoœæ otrzymywanego dodat-
ku motywacyjnego zale¿eæ bêdzie od

liczby uzyskanych przez nauczyciela
punktów wed³ug kryteriów zapisanych
w regulaminie. Wierzê , ¿e bêdzie to
promowa³o najlepszych nauczycieli w
ka¿dej placówce oœwiatowej. Inn¹
wa¿n¹ kwesti¹ jest zmiana naliczania
dodatku za wychowawstwo klasy. W
nowym regulaminie naliczany on bê-
dzie procentowo od kwoty bazowej
okreœlanej corocznie w ustawie bud¿e-
towej. I tak wychowawca otrzyma:
- w przedszkolach i oddzia³ach

przedszkolnych - 3%
- w szko³ach podstawowych i gimna-

zjach, w klasach licz¹cych do 20
uczniów - 4%

- w szko³ach podstawowych i gimna-
zjach, w klasach licz¹cych powy¿ej
20 uczniów - 4,5%

- za opiekê nad nauczycielem sta-
¿yst¹ - 2,5%

Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e tak naliczane
stawki za wychowawstwo bêd¹ wy¿sze
od obecnie obowi¹zuj¹cych.
Regulamin zwiêksza tak¿e wysokoœæ
nagród ze specjalnego funduszu
nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno-
wychowawcze. Wysokoœæ nagrody dy-
rektora wynosi – 40% kwoty bazowej
(1000 z³), zaœ burmistrza - 85% kwoty
bazowej (2000 z³)
Przyjêty przez Radê Miejsk¹ regulamin
obowi¹zuje od 1 stycznia 2009 roku.

3. Jednym z najnowoczeœniejszych zak³a-

dów pracy w Sêdziszowie M³p., a pew-

nie i na terenie województwa, jest dzia-

³aj¹ca w naszym mieœcie firma Hispa-

no-Suiza Polska. 26 marca 2009 roku
odby³a siê uroczysta inauguracja nowe-
go wydzia³u: komponentów struktural-
nych. To ju¿ czwarty wydzia³ otwierany w
tej fabryce. W chwili obecnej firma za-
trudnia oko³o 380 osób, które zajmuj¹
siê produkcj¹ czêœci do silników samo-
lotowych i jest to technologia stoj¹ca na
najwy¿szym œwiatowym poziomie. Hispa-
no-Suiza Polska jest integraln¹ czêœci¹
Doliny Lotniczej, która skupia najbar-
dziej zaawansowane technologicznie
zak³ady pracy naszego województwa.
Maj¹ Stany Zjednoczone swoj¹ Dolinê
Krzemow¹ mamy i my Dolinê Lotnicz¹
. Wierzyæ nale¿y, ¿e stanie siê ona takim
samym impulsem do rozwoju naszego
miasta i regionu.

4. W dniach 28 i 29 marca w hali przy sê-

dziszowskim gimnazjum odby³ siê X,

jubileuszowy, Turniej w tenisie sto³o-

wym o Puchar Burmistrza. Zgromadzi³
on 181. zawodników, którzy w ró¿nych
kategoriach wiekowych rywalizowali o
puchar, nagrody i mo¿liwoœæ reprezen-
towania gminy na zawodach powiato-
wych. Wa¿ny jest aspekt sportowy tego

wydarzenia , ale i nie mniej istotny fakt,
¿e istnieje zapotrzebowanie na tego typu
rozrywkê. To mo¿e byæ przyk³ad idei
sportu masowego. W turnieju udzia³
wziêli uczniowie wszystkich typów szkó³
z terenu gminy, osoby doros³e, tak na-
prawdê bez limitu wieku, i co najbar-
dziej cieszy - osoby niepe³nosprawne.
Piêkna hala sportowa, wspania³a spor-
towa atmosfera, ta rekordowa iloœæ za-
wodników i naprawdê du¿y entuzjazm
cieszyæ mo¿e organizatorów. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siê do zorganizowania tego jubileuszo-
wego X Turnieju z panem Sekretarzem
Janem Maroniem na czele serdecznie
dziêkujê. Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e
turniej tenisa sto³owego w naszej gmi-
nie bêdzie cieszy³ siê tak¹ popularno-
œci¹ i w nastêpnych latach.

5. Odbywaj¹ siê zebrania wiejskie. So³-

tys wraz z rad¹ so³eck¹ sk³adaj¹

mieszkañcom sprawozdania z dzia-

³alnoœci za rok poprzedni. Trzeba
stwierdziæ, ¿e zebrania te ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹, co œwiadczy o
tym, ¿e mieszkañcy s¹ zainteresowa-
ni tym co dzieje siê w ich „ma³ych
ojczyznach”.
15 marca zebranie wiejskie odby³o siê
w Szkodnej. Przyjmowano m.in. Plan
Odnowy Miejscowoœci, jako doku-
ment niezbêdny do ubiegania siê o
œrodki unijne, np. z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, dyskutowa-
no o problemie œmieci, potrzebie
budowy dróg o nawierzchni bitumicz-
nej no i oczywiœcie o najwiêkszej in-
westycji, jaka rozpocznie siê we wsi –
budowie wodoci¹gu. Szkodna to ostat-
nia miejscowoœæ w gminie, która po-
zbawiona jest bie¿¹cej wody. W roku
obecnym gmina rozpocznie budowê,
której planowany termin zakoñczenia
przewiduje siê na drugie pó³rocze
roku 2010. Woda dla mieszkañców
Szkodnej podawana bêdzie ze Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p.
W zebraniu wiejskim na zaproszenie
So³tysa uczestniczy³ posterunkowy z
komisariatu policji w Sêdziszowie. Do-
brze, bo oprócz problemów z niebez-
pieczn¹ prêdkoœci¹ na drogach pu-
blicznych, bezpieczeñstwem w poru-
szaniu siê po drogach, zw³aszcza po
zmroku, poruszony zosta³ jeszcze je-
den bardzo wa¿ny i wszystkich doty-
cz¹cy problem - bezpañskich psów. Z
drugiej strony ka¿dy pies ma swojego
w³aœciciela. Jego obowi¹zkiem jest w³a-
œciwe zabezpieczenie swojego czworo-
noga. Musimy o tym pamiêtaæ by nie
dosz³o do nieszczêœcia.

Kazimierz Kie³b

Burmistrz Sêdziszowa M³p.



Nr 3 (142) 31 marca 2009 r.

3

W sali lustrzanej Domu Kultury w Sêdzi-
szowie M³p. o godzinie 15.30 zgromadzili
siê witaæ dostojnego goœcia: Senator RP
Zdzis³aw Pupa, burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b, przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ,
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz, prze-
wodnicz¹cy MKK NSZZ „Solidarnoœæ” w Sê-
dziszowie M³p. Zbigniew Idzik, przedstawi-
ciele miejscowych przedsiêbiorców , przed-
stawiciele radnych Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p., cz³onkowie i sympatycy Prawa
i Sprawiedliwoœci, nauczyciele i mieszkañcy
okolicy.

Brak czasu (pan minister spieszy³ siê na
otwarcie Halowych Mistrzostw Œwiata w
£ucznictwie w Rzeszowie) i niezwykle dyna-
miczny sposób wypowiedzi i zachowania siê
ministra W³adys³awa Stasiaka spowodowa³y,
¿e spotkanie by³o bogate w treœci. Po krót-
kim spotkaniu w krêgu w³adz samorz¹do-
wych nast¹pi³o spotkanie ogólne.

Minister W³adys³aw Stasiak przekaza³
gor¹ce pozdrowienia od Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego i
podziêkowa³ za zaproszenie do Sêdziszowa
M³p. W krótkim wyst¹pieniu podkreœla³, ¿e
naczelnym celem dzia³añ pana Prezydenta
RP jest wzmacnianie i integracja pañstwa
polskiego. Krytykowa³ rz¹d premiera Donal-
da Tuska za brak informacji o stanie finan-
sów pañstwa.

Mówi³, ¿e w obecnej sytuacji kryzysu nie-
zwykle wa¿ne jest:
- przeciwdzia³anie kryzysowi
- kwestia wejœcia do strefy euro.

Zdaniem prelegenta obie kwestie trze-
ba rozdzieliæ. Nikt w Europie nie wymaga
od Polaków wejœcia do strefy euro ju¿ w tym
momencie. To co siê dzieje w innych pañ-
stwach (w tym w strefie euro) jest argumen-
tem za odwleczeniem momentu wejœcia
Polski do strefy jednolitej monety europej-

skiej. Zdaniem Prezydenta RP i W³adys³awa
Stasiaka nale¿y ca³¹ operacjê starannie prze-
myœleæ i przedyskutowaæ. Tymczasem kan-
celaria g³owy pañstwa nie mo¿e uzyskaæ od
rz¹du wiarygodnych danych o sytuacji eko-
nomicznej kraju. Oficjalne wypowiedzi mi-
nistra finansów Jacka V. Rostowskiego, zda-
niem prelegenta, nie s¹ w pe³ni wiarygod-
ne. Szacunkowe dane mówi¹, ¿e w ubieg³ym
roku deficyt bud¿etu pañstwa zosta³ niedo-
szacowany na 1,7 do 1,2 mld z³otych i sumy
te odci¹¿aj¹ tegoroczny bud¿et. Nie wiado-
mo jak wygl¹da realizacja bud¿etu po stro-
nie dochodów. W³adys³aw Stasiak skrytyko-
wa³ ciêcia w ju¿ uchwalonym bud¿ecie na
rok 2009. Takie dzia³ania „dusz¹ gospodar-
kê”. Prezydent RP Lech Kaczyñski w ramach
swoich obowi¹zków podejmowa³ szereg dzia-
³añ maj¹cych na celu adekwatn¹ reakcjê
Polski na kryzys. Przeprowadzi³ konsultacje
w ramach Szczytu Spo³ecznego z ró¿nymi
œrodowiskami spo³eczeñstwa polskiego:
zwi¹zkami zawodowymi, przedstawicielami
pracodawców, œrodowisk finansowych i go-
spodarczych. Wg prezydenta po pierwsze
nale¿y wreszcie zacz¹æ rozmawiaæ i elastycz-
nie reagowaæ na wyzwania tych trudnych
czasów. Bud¿et Polski na rok 2009 opiewa
na 321 mld z³otych po stronie wydatków
(³¹cznie ze œrodkami europejskimi) i nale¿y
starannie przemyœleæ manewrowanie w jego
ramach. To, co zrobi³ rz¹d jest niezgodne z
pogl¹dami pana Prezydenta. Jego zdaniem
nale¿y dzia³aæ proinwestycyjnie i proinno-
wacyjnie. Ciêcia po stronie wydatków w
2009 roku negatywnie odbij¹ siê na sytuacji
polskiej policji i wojska. Zak³ady zbrojenio-
we bêd¹ musia³y zaprzestawaæ produkcji i
mog¹ byæ zagro¿one upad³oœci¹. Niebez-
pieczne jest ciêcie 10 mld z³ inwestycji na
polskie drogi. Przeniesienie tych wydatków
do Krajowego Funduszu Drogowego co
najmniej opóŸni budowê nowych dróg. Tak
twierdz¹ nawet przedstawiciele partii rz¹-

dz¹cej w Polsce. Dodatkowo, aby ten ma-
newr by³ w ogóle mo¿liwy potrzebne s¹ zmia-
ny w polskim prawie, a strona rz¹dowa nie
rozpoczê³a w tym kierunku ¿adnych dzia-
³añ legislacyjnych. Nigdy prezydent nie
mówi³, ¿eby zad³u¿aæ siê ale namawia³ do
tzw. „grania” bud¿etem. Tak jak to czyni¹
inne kraje.

Bardzo wa¿na jest kwestia wejœcia Polski
do strefy euro. Prezydentowi i W³adys³awo-
wi Stasiakowi nie jest znany ¿aden argument
za tym ¿eby to czyniæ teraz. Strona rz¹dowa
mówi, ¿e teraz wchodz¹c do strefy euro
bêdzie lepiej, ale dlaczego nie wiadomo.

Bardzo wa¿ne jest, aby Polska osi¹ga³a
korzyœci z przynale¿noœci do Unii Europej-
skiej. Aby tak by³o na forum UE trzeba ostro
walczyæ, domagaæ siê swoich racji. Tak ju¿
jest w Unii. Organizacja ta skupia niepodle-
g³e kraje i czymœ naturalnym jest ostra wal-
ka o „swoje”. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ choæ-
by Grecja, która przed ostatnim szczytem
zablokowa³a wiele dzia³añ Brukseli i dopie-
ro, kiedy wywalczy³a swoje, ust¹pi³a. Takie
dzia³anie tego pañstwa nie tylko, ¿e nie dzi-
wi³o nikogo to jeszcze budzi³o zrozumienie.
W Unii Europejskiej nie wystarczy, ¿e ktoœ
zrobi sobie zdjêcie ze znanymi w Europie
osobami i to ma œwiadczyæ o realizacji jego
postulatów. Na ostatnim nadzwyczajnym
szczycie UE w Brukseli strona polska nic nie
osi¹gnê³a. Stwierdzenie, ¿e wszyscy s¹ za „so-
lidarnoœci¹ Europy”, nic konkretnie nie zna-
czy: przecie¿ wszyscy s¹ za tym, by byli zdro-
wi i szczêœliwi. Wa¿ne s¹ konkretne dzia³a-
nia. Przyk³adem nieumiejêtnej polityki obec-
nego rz¹du jest sprawa Eriki Steinbach.
Okaza³o siê, ¿e nagle polski rz¹d ju¿ zgadza
siê na budowê „Centrum Wypêdzonych”, a
zastrze¿enie budzi tylko zasiadanie tej pani
w zarz¹dzie fundacji. Dla prezydenta wa¿-
nym jest, by wszyscy obywatele dobrze czuli
siê w Polsce lecz nie ma jego zgody na to,
¿eby nasz naród czu³ siê jako gorszy. Powie-
dzia³: „nie ma sprawnego pañstwa, jeœli lu-
dzie czuj¹ siê jakoœ gorsi. Polityka chowania

Minister w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej W³adys³aw Stasiak

w Sêdziszowie M³p.
4 marca 2009 roku na zaproszenie Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej Zdzis³awa Pupy i bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba w
Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdzi-
szowie M³p. goœci³ minister W³adys³aw Stasiak.
By³a to, jak zaznaczy³ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ,
druga pod wzglêdem rangi wizyta przedstawi-
ciela polskich w³adz w historii Sêdziszowa M³p.
(po Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Igna-
cym Moœcickim).

Minister W³adys³aw Stasiak podczas spotkania w Sêdzi-
szowie M³p. Obok: senator Z. Pupa i Burmistrz K. Kie³b.

Na spotkanie z ministrem przyby³a liczna reprezentacja miesz-
kañców Sêdziszowa i okolic. Fot. Arch UM

(ci¹g dalszy na str. 4)
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siê do k¹ta, to jest droga do nik¹d. Nie nale-
¿y zachowywaæ siê równie¿ agresywnie”.

Po tym wyst¹pieniu pan Senator RP
Zdzis³aw Pupa ponownie podziêkowa³ mi-
nistrowi W³adys³awowi Stasiakowi za przy-
bycie do Sêdziszowa M³p. Podziêkowa³ za
wyg³oszone s³owa i zaznaczy³, ¿e wizyta ma
charakter konsultacyjno- informacyjny, dla-
tego gor¹co namawia³ do pytañ, do dysku-
sji nad wa¿nymi dla kraju i naszej okolicy
sprawami.

Pierwszy pytania zada³ pan Szeliga. Pyta³
o obecnoœæ polskich ¿o³nierzy na misjach w
Afganistanie i Czadzie, o los ¿o³nierzy po-
dejrzanych o zbrodnie pod Nangar Khel
(jego zdaniem ca³a ta historia mo¿e os³abiæ
ducha bojowego naszych ¿o³nierzy). Opo-
wiedzia³ siê za bli¿sz¹ wspó³prac¹ z Bia³oru-
si¹, natomiast w stosunku do Ukrainy, zda-
niem pytaj¹cego, nale¿y zachowaæ daleko
id¹c¹ rezerwê, gdy¿ ci nie chc¹ uznaæ zbrod-
ni nacjonalistów ukraiñskich na Polakach.

Minister W³adys³aw Stasiak w odpowie-
dzi powiedzia³, ¿e Prezydent RP skierowa³
do Sejmu projekt „Ustawy o Korpusie We-
teranów”. Ustawa ma na celu dowartoœcio-
wanie ¿o³nierzy polskich i pracowników stra-
¿y granicznej, którzy zas³u¿yli siê w s³u¿bie,
w misjach pokojowych. Zdaniem W³. Stasia-
ka same misje zagraniczne niezwykle wzmoc-
ni³y polskie bezpieczeñstwo i polski system
obrony. Sami wojskowi mówi¹, ¿e doœwiad-
czenia misji w Iraku spowodowa³y to, ¿e dzi-
siejsze Wojsko Polskie jest zupe³nie inne ni¿
wczeœniej, ze jest zdolne do skutecznych
dzia³añ wojskowych. Odnoœnie sprawy
„Afganistanu”, to W. Stasiak opowiedzia³ siê
za doprowadzeniem procesu s¹dowego do
koñca. W Afganistanie jest wielu polskich
¿o³nierzy, a rz¹d zdecydowa³ o wys³aniu ko-
lejnych i stosunek miejscowej ludnoœci do
nich bêdzie rzutowa³ na bezpieczeñstwo
Polaków. Afgañczykom, jak mówi³ do W Sta-
siaka ambasador Afganistanu, zale¿y na wy-
jaœnieniu sprawy ostrzelanie wioski Nangar
Khel. Fakt, ¿e toczy siê proces satysfakcjonu-
je ich, oni wiedz¹, ¿e jest wojna, ¿e
mog¹ gin¹æ cywile, ale przecie¿ musz¹
broniæ interesów swoich obywateli.
W sprawie pobytu ¿o³nierzy w Cza-
dzie i braku pieniêdzy na ich powrót
pan Prezydent nie jest dobrze poin-
formowany - decyzje podejmowa³
minister obrony Bogdan Klich i pre-
mier Donald Tusk.

W kwestii Bia³orusi przypo-
mnia³, ¿e Aleksander £ukaszenka
prowadzi politykê dalek¹ od stan-
dardów demokracji. Prezydent
Lech Kaczyñski popiera wspó³pra-
cê obu pañstw ale nie kosztem Po-
laków mieszkaj¹cych na Bia³orusi, a
poza tym „w tym ca³y ambaras, aby
dwoje chcia³o naraz”.

Co do Ukrainy, to pan minister zazna-
czy³, i¿ popieranie uczestnictwa tego skaju
w strukturach europejskich jest polsk¹ racj¹
stanu, powiedzia³, ¿e „musimy pomagaæ
Ukrainie, bo to jest dla nas potrzebne.”
Mówi¹c o trudnej przesz³oœci, zaznaczy³, ¿e
rodzina Stasiaków wywodzi siê z dalekich
Kresów Wschodnich znad Zbrucza i mini-
ster zna tamtejsze sprawy.

Kolejnym pytaj¹cym by³ radny Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Kazimierz
Malski. Ten przypomnia³ historiê II Rzeczy-
pospolitej, kiedy w okresie kryzysu gospo-
darczego ca³y naród sk³ada³ siê na zakup
broni dla wojska. Zapyta³, czy nie nale¿y
odwo³aæ siê do tamtych doœwiadczeñ.

W odpowiedzi minister W³adys³aw Sta-
siak przypomnia³, ¿e pan Prezydent RP ju¿
pó³ roku temu mówi³ krytycznie o zmianach
w polskim wojsku. Wed³ug W³. Stasiaka ha-
s³o „profesjonalizacji wojska” nie niesie z
sob¹ konkretnej treœci. Dodatkowo rz¹d
przedsiêwzi¹³ drastyczne ciêcia bud¿etu
MON. Sytuacja wg ministra Stasiaka w woj-
sku jest taka, ¿e nie tylko brakuje œrodków,
ale równie¿ koncepcji si³ zbrojnych. Pomy-
s³y ministra Klicha w sprawie zmian systemu
dowodzenia doprowadzi³yby do niezwyklej
rozbudowy administracji wojskowej. Po wy-
liczance szczebli dowodzenia i jednostek
planowania (wg pomys³u ministra Klicha)
minister Stasiak z³oœliwie zauwa¿y³: „ale prze-
cie¿ przyda³oby siê trochê miejsca na jed-
nostkê liniow¹”. Krytycznie oceni³ sytuacjê
w wojsku („Pierwszy raz s³yszê ¿eby pod ko-
niec marca nie mo¿na by³o og³osiæ planu
zamówieñ dla wojska”) i zaznaczy³, ¿e sytu-
acja w II RP by³a inna, jasna. Teraz nie wia-
domo, co naprawdê robi polski rz¹d.

By³y pytania o sprawy ekonomiczne. Je-
den z uczestników spotkania pyta³ o nad-
mierne obci¹¿enia ma³ych i drobnych przed-
siêbiorców œwiadczeniami na ZUS. Skar¿y³
siê na nierówne traktowanie przedsiê-
biorstw przez polskie prawo, szczególnie
przedsiêbiorstw z kapita³em zagranicznym.

Minister W³adys³aw Stasiak odpowiada-
j¹c zaznaczy³, ¿e w polskim interesie jest œci¹-
ganie inwestorów do Polski. W sprawach
odliczeñ od podatków obieca³ przekazaæ
sugestie w Kancelarii Prezydenta RP. W ogó-

le opowiedzia³ siê za elastycznym stosowa-
niem ró¿nych instrumentów pobudzania
gospodarki w tym instrumentów polityki
podatkowej. Niestety- narzeka³ – blokada
informacyjna ze strony ministra Rostowskie-
go nie pozwala na przeprowadzenie wcze-
œniejszych, niezbêdnych symulacji, aby oce-
niæ skutki takich rozwi¹zañ dla finansów
pañstwa w skali makro i mikroekonomicz-
nej. Minister Stasiak wezwa³ do aktywnoœci
w naciskach na struktury rz¹du i Komisjê
Papierów Wartoœciowych.

Pani Bernadeta Frysztak poruszy³a pro-
blematykê polskiej oœwiaty. Zapyta³a, dlacze-
go pani minister oœwiaty Hall wprowadza w
¿ycie reformê oœwiaty, w której redukuje siê
naukê jêzyka polskiego i historii.

Minister W³adys³aw Stasiak zapewni³, ¿e
nie ma zgody prezydenta na pogarszanie
polskiej oœwiaty, a ograniczenia minimów
programowych przedmiotów humanistycz-
nych szczególnie historii jest zupe³nie nie-
zrozumia³e. W Kancelarii Prezydenta spra-
wami oœwiaty i wychowaniem zajmuj¹ siê
profesor Ryszard Legutko, który œciœle
wspó³pracuje z prof. Andrzejem Nowakiem.

Pani Prezes Teresa Waleñ z Cukromixu
w zasadzie nie zada³a pytania, ale w swoim
wyst¹pieniu omówi³a dramatyczn¹ sytuacjê
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. U niej w
firmie kryzys zacz¹³ siê ju¿ pó³tora roku temu
– powiedzia³a – gdy musia³a redukowaæ za-
trudnienie, a ze strony rz¹dz¹cych nie wi-
daæ pomocy. Nawet w takich sprawach jak
ograniczenie uci¹¿liwych (szczególnie dla
ma³ych przedsiêbiorstw) kontroli nie widaæ
konkretnych zmian.

W³adys³aw Stasiak mówi³, ¿e w Polsce jest
oko³o 2 miliony ma³ych przedsiêbiorstw: „to
jest sól ziemi”. Zdaniem ministra pañstwo
musi im pomóc, a przynajmniej nie prze-
szkadzaæ. W takich dzia³aniach okazuje siê
jak¹ rzeczywiœcie politykê prowadz¹ w³adze.

Wszak „polityka to realizowanie intere-
su narodowego w konkretach” – powiedzia³.

Chêtnych do zadanie pytañ by³o jeszcze
wielu, ale prowadz¹cy spotkanie Bogus³aw
Kmieæ z braku czasu pana ministra W³ady-
s³awa Stasiaka, pozwoli³ tego dokonaæ jesz-
cze panu Markowi Flisowi. Ten pyta³ o sumy
wytransferowywane z Polski przez miêdzy-

narodowe banki i dzia³anie w³adz
polskich w tej sprawie oraz zapyta³
czy nie mo¿na renegocjowaæ z UE
kwestii polskich stoczni. Zdaniem
pytaj¹cego, w UE mo¿emy mieæ do
czynienia z „równymi i równiejszy-
mi”.

Minister W³adys³aw Stasiak po-
dzieli³ obawy pytaj¹cego i przypo-
mnia³ to, co ju¿ wczeœniej mówi³ o
sytuacji w UE. Zauwa¿y³, ¿e te nasze
postulaty s¹ zbie¿ne z tym, jakie pre-
zentuj¹ Czechy. Tak wiêc – powie-
dzia³ – poparcie prezydencji Czech
w omawianych sprawach bêdzie s³u-
¿y³o realizacji naszych sugestii.

Notowa³: Jan Flisak

Minister w Kancelarii
Prezydenta...

(ci¹g dalszy ze str. 3)

 Autor w rozmowie z ministrem W³adys³awem Stasiakiem. Fot. J. F.
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K
arol Chmiel mia³ ¿yciowe plany jak
ka¿dy mê¿czyzna, który ukoñczy stu-
dia i zdobêdzie zawód. Brutalnie

zosta³o to wszystko zniszczone na pocz¹tku
przez II wojnê œwiatow¹, póŸniej przez okres
komunizmu.

Gdy wybuch³a wojna wraz z ¿on¹ i trzy-
letnim synkiem próbowali dojechaæ do ro-
dziny mieszkaj¹cej ko³o Lwowa. Rosjanie za-
brali im samochód i musieli wracaæ pieszo.
Wycieñczeni dotarli do Zagorzyc. Trudy pie-
szego powrotu przyczyni³y siê do choroby,
a póŸniej do œmierci ¿ony Karola dnia 6 stycz-
nia 1940 roku.

8 stycznia 1940 roku zosta³ zaprzysiê¿o-
ny do Zwi¹zku Walki Zbrojnej. Od 1941 roku
by³ dowódc¹ plutonu w Zagorzycach w Ob-
wodzie ZWZ – AK Dêbica. 22 paŸdziernika
1942 roku awansowa³ na podporucznika, a
20 stycznia 1945 Karol Chmiel uzyska³ sto-
pieñ porucznika. W 1943 roku przeszed³ do
Batalionów Ch³opskich. Od 1945 roku dzia-
³a³ jawnie w PSL, a konspiracyjnie w organi-
zacji Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. By³ ³¹cznikiem
pomiêdzy tymi organizacjami. W 1947 roku
zosta³ cz³onkiem œcis³ego kierownictwa or-
ganizacji WiN oraz doradc¹ politycznym
£ukasza Ciepliñskiego. Karol Chmiel zosta³
aresztowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa 12
grudnia 1947 roku i osadzony wraz z pozo-
sta³ymi osobami kierownictwa organizacji
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ w s³ynnym wiêzieniu
na Rakowieckiej w Warszawie. Stosowano
tu najbardziej zbrodnicze metody œledztwa.
Nie oszczêdzono im ¿adnej z wymyœlnych
tortur, a jednak ich nie z³amano. Wyra¿a to
fragment wiêziennej pieœni, której autorem
jest Karol Chmiel: tu siedzi dziœ polskiej idei i
Armii Podziemnej kwiat / co prac¹ na polskiej
ziemi piêkniejszym uczyniæ pragnêli œwiat...

Przez ca³y okres œledztwa Karol Chmiel
by³ odizolowany od rodziny, nie otrzymywa³
¿adnej korespondencji, paczek, nie mia³ te¿
mo¿liwoœci widzenia. Proces rozpocz¹³ siê 5

paŸdziernika 1950 roku
i trwa³ 5 dni. W proce-
sie mog³a uczestniczyæ
najbli¿sza rodzina. Ka-
rol Chmiel widzia³ siê
wówczas z synami – 13-
letnim Jerzym i 9-letnim
Zbyszkiem. Los sprawi³,
¿e zachowa³y siê dwa li-
sty Karola do synów, z
których jeden jest eks-
ponowany w sali mar-
tyrologii na Jasnej Gó-
rze. Po trzyletnim œledz-
twie, wyrokiem Wojsko-
wego S¹du Rejonowego w Warszawie z dnia
14 paŸdziernika 1950 roku Karol Chmiel zo-
sta³ skazany na dwukrotn¹ karê œmierci. Pre-
zydent RP Boles³aw Bierut decyzj¹ z dnia 20
lutego 1951 roku nie skorzysta³ z prawa ³aski.
Zgodnie z porz¹dkiem Mokotowa, ostatni¹
noc spêdzili w celach pojedynczych, miesz-
cz¹cych siê w suterenach. Nastêpnie odbiera-
no im wszelkie drobiazgi, które mog³yby u³a-
twiæ ich identyfikacjê, wi¹zano rêce do ty³u,
zaklejano usta plastrami. Potem prowadzono
ich do bocznego budynku, w którym kazano
im schodziæ schodami w dó³. Wówczas pada³
strza³ w ty³ g³owy, cia³o spada³o po schodach,
co gwarantowa³o skutecznoœæ egzekucji.

Wyrok wykonano w wiêzieniu Mokotow-
skim w dniu 1 marca 1951 roku o godzinie
2015. Miejsca pogrzebania jego zw³ok nie
uda³o siê dotychczas ustaliæ.

N
ie mo¿na zapomnieæ o jego boha-
terstwie, oddaniu i ofiarnoœci wobec
ojczyzny. Te wartoœci s¹ szczególnie

potrzebne wspó³czesnej m³odzie¿y, dla któ-
rej Bóg, Honor, Ojczyzna to czasami pusto
brzmi¹ce s³owa. Nadanie Gimnazjum w Za-
gorzycach Górnych imienia porucznika Ka-
rola Chmiela to nie tylko ho³d z³o¿ony jego
osobie. Od 2001 roku, dzieñ 1-go marca ob-

chodzony jest jako Dzieñ Patrona Szko³y.
Tegoroczne obchody mia³y szczególny cha-
rakter. Podczas uroczystej akademii zagra³a
Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Rzeszo-
wa 21 Brygady Strzelców Podhalañskich. Na
uroczystoœæ przybyli przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych oraz inni zaproszeni goœcie.
Dyrektor gimnazjum mgr Beata Majcher po-
wita³a przyby³ych i zebranych na sali gimna-
stycznej goœci:
- Proboszcza Parafii Zagorzyce Górne ks.

Kazimierza Marka,
- Przewodnicz¹cego Rady Powiatu ropczyc-

ko-sêdziszowskiego Stanis³awa Wozowicza,
- Dyrektora ZOSiP Irenê Lewick¹,
- So³tysów: Zagorzyc Górnych Piotra Dzika,

Zagorzyc Dolnych Franciszka Bochnaka,
Szkodnej Jana Kujdê,

- Dyrektora Szko³y Podstawowej w Zagorzy-
cach Górnych El¿bietê Koziarê,

- Przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców Jolantê
Zawiœlak.

Nastêpnie w sali gimnastycznej odby³a siê
uroczysta akademia w wykonaniu uczniów
gimnazjum, przygotowana przez Stanis³awa
Skibê. O oprawê muzyczn¹ zadba³ Pawe³
Pasela. W monta¿u s³owno-muzycznym przy-

„Naród tworz¹ ludzie honoru, ludzie œwiadomi wspólnych wartoœci,
którym s³u¿y³y pokolenia ich poprzedników.”

/myœl z wyk³adów prof. Józefa Cha³asiñskiego/

Dzieñ Patrona Szko³y
w Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych

Ho³d bohaterowi sk³adaj¹ (od lewej): Stanis³aw Wozowicz – Przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu i by³y dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Grn., Franciszek Bochnak so³tys Zago-
rzyc Dln., Piotr Dzik so³tys Zagorzyc Grn., Jan Kujda so³tys Szkodnej.

Przemawia dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Grn. Beata Majcher. W tle orkiestra wojskowa,
która uœwietni³a uroczystoœæ. Uczniowie gimnazjum w programie artystycznym. Fot. (3) Arch. GM Zagorzyce

(ci¹g dalszy na str. 6)
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XXIII Sesja Rady Miejskiej

Na wstêpie obrad wszyscy obecni wys³u-
chali sprawozdania Komendanta Komisaria-
tu Policji w Sêdziszowie M³p. - Pana Bogda-
na ¯uczka o stanie porz¹dku i bezpieczeñ-
stwa publicznego w 2008 r. w naszej gminie.
Nastêpnie Radni podjêli piêæ uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie regulaminu okreœla-

j¹cego wysokoœæ i warunki przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli.
W regulaminie okreœlaj¹cym dodatki do
wynagrodzenia nauczycieli wprowadzo-
no kilka zmian:

a) dodatek za wychowawstwo klasy uzale¿-
niony od iloœci dzieci w klasie okreœlony
zosta³ procentowo od kwoty bazowej
okreœlonej w ustawie bud¿etowej i wyno-
si³ bêdzie odpowiednio:
- 3,5% w przedszkolach i oddzia³ach

przedszkolnych (76 z³, a od 1 wrzeœnia
br. 80 z³, w 2008 r. – 70 z³),

- 4% w szko³ach podstawowych i gimna-
zjach w klasach do 20 uczniów (87 z³, a
od 1 wrzeœnia br. 91 z³, w 2008 r. – 75 z³),

- 4,5% w szko³ach podstawowych i gimna-
zjach w klasach powy¿ej 20 uczniów (98 z³,
a od 1 wrzeœnia br. 103 z³, w 2008 r. – 85 z³),

b) dodatek za funkcjê opiekuna sta¿u –
2,5% kwoty bazowej okreœlonej w usta-
wie bud¿etowej (54 z³ a od 1 wrzeœnia br.
57 z³, w 2008 r. – 45 z³),

c) zwiêkszono wysokoœæ nagród dla nauczy-
cieli za szczególne osi¹gniêcia dydaktycz-
no-wychowawcze:
- nagroda dyrektora wynosiæ bêdzie 40%

kwoty bazowej okreœlanej corocznie w
ustawie bud¿etowej (1000 z³, poprzed-
nio 750 z³),

- nagroda burmistrza wynosiæ bêdzie
85% kwoty bazowej okreœlanej corocz-
nie w ustawie bud¿etowej (2000 z³, po-
przednio 1500 z³),

d) burmistrz bêdzie móg³ z w³asnej inicjaty-
wy przyznaæ nagrodê nie tylko dyrekto-
rom placówek oœwiatowych ale równie¿
i nauczycielom,

e) obni¿ono wysokoœæ dodatku mieszkanio-
wego dla nauczycieli ucz¹cych na terenach
wiejskich i wynosi³ on bêdzie miesiêcznie:
- 10 z³ w rodzinie do trzech osób,
- 15 z³ w rodzinie powy¿ej 3 osób.

2. Uchwa³a w sprawie utworzenia obwo-
dów g³osowania w Szpitalu Powiatowym
i Zak³adzie Pielêgnacyjno-Opiekuñczym
w Sêdziszowie M³p. oraz Domu Pomocy
Spo³ecznej w Rudzie celem przeprowa-
dzenia g³osowania w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego.
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi na 7 czerwca
br. wyborami do Parlamentu Europej-
skiego Rada Miejska postanowi³a o utwo-
rzeniu dodatkowych obwodów g³osowa-
nia w Szpitalu Powiatowym i Zak³adzie
Pielêgnacyjno-Opiekuñczym w Sêdziszo-
wie M³p. oraz Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Rudzie. Obowi¹zek utworzenia
tych obwodów wynika z ordynacji wybor-
czej, poniewa¿ w dniu wyborów w ka¿-
dym z tych obiektów bêdzie przebywaæ
co najmniej 50 wyborców.

3. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
odnowy miejscowoœci Szkodna na lata
2009-2015.
Dokument ten, zatwierdzony uprzednio
przez Zebranie Wiejskie w Szkodnej, jest
niezbêdny przy ubieganiu siê o œrodki unij-
ne w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Zawiera on charaktery-
stykê miejscowoœci, inwentaryzacjê zaso-
bów oraz opis planowanych zadañ do
realizacji w okresie 2009-2015.

4. Uchwa³a w sprawie uznania za bezzasadne
wezwanie Pani Heleny Schab zam. Ropczy-
ce do zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Sê-

dziszowie M³p. Nr XVII/156/08 z dnia 29
lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego nr 1/2008 terenu osiedla mieszkanio-
wego w Sêdziszowie M³p. przy ul. Weso³ej.
Pani Helena Schab dzia³aj¹ca z upowa¿-
nienia swoich dzieci: p. Joanny Jasiñskiej
zam. Nowy S¹cz, p. El¿biety Moskwa zam.
Ropczyce oraz p. Tadeusza Schaba zam.
Sêdziszów M³p. wezwa³a Radê Miejsk¹ do
zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 1/2008 obejmuj¹cego te-
ren pomiêdzy ul. Weso³¹ a ul. S³oneczn¹ w
Sêdziszowie M³p., ³¹cznie ok. 50 ha. Rada,
po dog³êbnej analizie wniosku (w tej spra-
wie obradowa³y wszystkie Komisje Rady)
uzna³a to wezwanie za bezzasadne, ponie-
wa¿ plan ten spe³nia wszystkie wymagania
obowi¹zuj¹cych przepisów, zosta³ sporz¹-
dzony zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹
oraz zapewnia prawid³ow¹ strukturê funk-
cjonalno-przestrzenn¹ osiedla w tym do-
stêp wszystkich mog¹cych potencjalnie
powstaæ dzia³ek do dróg publicznych.

5. Uchwa³a w sprawie uznania za bezzasad-
ne wezwanie Pañstwa Ilony i Bartosza
Machnica zam. Ropczyce do zmiany
uchwa³y Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Nr XVII/156/08 z dnia 29 lipca 2008
r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nr
1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego
w Sêdziszowie M³p. przy ul. Weso³ej.
O zmianê planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 1/2008 terenu mieszka-
niowego osiedla mieszkaniowego w Sê-
dziszowie M³p. przy ul. Weso³ej wyst¹pili
równie¿ Pañstwo Ilona i Bartosz Mach-
nica zam. Ropczyce.
Rada podobnie jak w przypadku wcze-
œniejszej uchwa³y wezwanie o zmianê pla-
nu uzna³a za bezzasadne.

Pe³ne teksty uchwa³ znajduj¹ siê na stro-
nie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl
w katalogu Prawo lokalne/Uchwa³y Rady
Miejskiej.

Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. na XXIII Sesji spotka³a siê w sali lustrzanej sêdziszowskiego Domu
Kultury w dniu 26 marca 2009 r.

bli¿ona zosta³a postaæ Karola Chmiela. Ko-
lejnym punktem uroczystoœci Dnia Patrona
by³ koncert Orkiestry Wojskowej.

Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³a sceno-
grafia, która przedstawia³a siedem krzy¿y
symbolizuj¹cych stracenie 1 marca 1951
roku w wiêzieniu mokotowskim siedmiu
cz³onków IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. Wraz z por. Karo-
lem Chmielem z wyroku komunistycznej
w³adzy zostali zastrzeleni jego najbli¿si wspó³-
pracownicy: pp³k. £. Ciepliñski, mjr A. La-
zarowicz, mjr M. Kawalec, kpt. J. Rzepka,
kpt. F. B³a¿ej, por. J. Batory.

Wszyscy po zakoñczeniu II wojny œwia-
towej w dzia³aniu kierowali siê ta sam¹ za-
sad¹: „Bez walki i przemocy”, która wbrew
tragicznym okolicznoœciom mia³a w finale
przynieœæ wolnoœæ i niezawis³oœæ Polsce.

Podczas akademii przedstawiciele spo³ecz-
noœci uczniowskiej z³o¿yli i zapalili znicze przed
popiersiem porucznika Karola Chmiela. Spo-
œród zaproszonych goœci g³os zabra³ by³y dy-
rektor gimnazjum S. Wozowicz, który podkre-
œli³ w swoim przemówieniu, jak wa¿ne s¹ zada-
nia wspó³czesnej szko³y, która ma uczyæ i wy-
chowywaæ m³odzie¿ w duchu prawdy i warto-
œci tak bliskich Karolowi Chmielowi: Ojczy-
zna, Nauka, Cnota. Warto wspomnieæ, ¿e pan
S. Wozowicz jest inicjatorem popiersia por.
Karola Chmiela, którego uroczyste ods³oniê-
cie odby³o siê w czerwcu 2007 roku.

W ramach obchodów Dnia Patrona
przeprowadzony zosta³ szkolny konkurs:
„Wiedzy o Patronie Szko³y”, przygotowany
przez Stanis³awa Skibê. Konkurs dzieli³ siê
na dwa etapy, wziê³o w nim udzia³ 20
uczniów gimnazjum. Laureatami zostali:

Natalia Bochnak kl. II b – I miejsce
Ewelina Mi¹so kl. II b – II miejsce
Justyna Ziajor kl. II c – III miejsce

Nagrody ksi¹¿kowe dla zwyciêzców ufun-
dowa³a Rada Rodziców, a wrêczone zosta³y
podczas akademii.

Po zakoñczeniu uroczystoœci zaprosze-
ni goœcie mieli mo¿liwoœæ obejrzenia Izby
Pamiêci Historycznej, w której eksponowa-
ne s¹ pami¹tki nale¿¹ce do Karola Chmiela
oraz jego ¿ony. Zgromadzone przedmioty
to dar rodziny porucznika ofiarowany szko-
le we wrzeœniu 2007 roku. Powstanie izby
zawdziêczamy nauczycielowi historii Mar-
kowi Prag³owskiemu, który przez kilka lat
zgromadzi³ liczne przedmioty z okresu II
wojny œwiatowej.

Obchody Dnia Patrona wzbogaci³y wie-
dzê uczniów w interesuj¹ce wiadomoœci do-
tycz¹ce ¿ycia i dzia³alnoœci por. Karola Chmie-
la. Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e kolejne rocz-
nice bêd¹ równie uroczyste i dostarcz¹
uczniom gimnazjum oraz mieszkañcom Za-
gorzyc Górnych niezapomnianych wra¿eñ.

Stanis³aw Skiba

Dzieñ Patrona Szko³y...
(ci¹g dalszy ze str. 5)
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W bie¿¹cym roku rolnicy ju¿ po raz szó-
sty ubiegaj¹ siê o p³atnoœci bezpoœrednie.
W ramach tego schematu pomocowego
bêd¹ mogli otrzymaæ ponad 2,9 mld euro.

Stawka dla jednolitej p³atnoœci obszaro-
wej (JPO) na rok 2009 wynosiæ bêdzie ok.
119,87 euro/ha. Stawka p³atnoœci uzupe³-
niaj¹cej wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a staw-
ka dla p³atnoœci zwierzêcej, przyznawanej
do trwa³ych u¿ytków zielonych - ok. 118,84
euro/ha.

Rolnik, który w 2008 r. z³o¿y³ wniosek o
przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich, otrzy-
muje z ARiMR spersonalizowany wniosek o
przyznanie p³atnoœci na rok 2009 wraz z ma-
teria³em graficznym i kart¹ informacyjn¹,
w której zawarte s¹ informacje dotycz¹ce
poszczególnych dzia³ek, powierzchni trwa-
³ych u¿ytków zielonych zg³oszonych przez
rolnika w 2007 i 2008 roku oraz informacje
dotycz¹ce przyznanej p³atnoœci zwierzêcej.

Wnioski o przyznanie p³atnoœci na rok
2009, rolnicy mog¹ sk³adaæ w biurach po-
wiatowych ARiMR, w³aœciwych ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania lub siedzibê wnio-
skodawcy oraz za poœrednictwem poczty, w
terminie od dnia 16 marca do dnia 15 maja
2009 r. Dopuszczalne jest z³o¿enie wniosku
w ci¹gu 25 dni kalendarzowych po tym ter-
minie, czyli do dnia 9 czerwca 2009 r., jed-
nak¿e za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia
nale¿na rolnikowi p³atnoœæ bêdzie pomniej-
szana o 1%. Zmiany do z³o¿onego wniosku
(za wyj¹tkiem p³atnoœci cukrowej), bêdzie
mo¿na sk³adaæ do dnia 1 czerwca 2009 r.
Dopuszczalne jest z³o¿enie zmiany do wnio-
sku do 9 czerwca 2009 r., lecz spowoduje to
zmniejszenie 1% kwoty p³atnoœci do po-
wierzchni dzia³ek, których dotyczy³a zmiana.

W 2009 roku na jednym formularzu
wniosku o przyznanie p³atnoœci rolnicy
mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie nastêpuj¹-
cych rodzajów p³atnoœci:
1. jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (JPO)
2. krajowe uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obsza-

rowe (UPO), w tym:
· pomoc finansow¹ z tytu³u wspierania

gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania
(ONW).

· p³atnoœæ do powierzchni uprawy
chmielu,

· p³atnoœæ do powierzchni uprawy
chmielu, do której rolnikowi przyzna-
no p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹ do po-
wierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

· p³atnoœæ do powierzchni roœlin prze-
znaczonych na paszê, uprawianych na
trwa³ych u¿ytkach zielonych (p³atno-
œci zwierzêce)

3. p³atnoœæ do upraw roœlin energetycz-
nych

4. oddzieln¹ p³atnoœæ z tytu³u owoców i
warzyw (p³atnoœæ do pomidorów)

5. przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców
miêkkich

6. p³atnoœæ cukrow¹
7. pomoc do rzepaku
8. p³atnoœæ do grupy upraw podstawo-

wych.
Wraz z wnioskiem rolnik zobowi¹zany

jest z³o¿yæ wype³nione i podpisane za³¹czni-
ki graficzne oraz inne wymagane dokumen-
ty, w zale¿noœci od rodzaju p³atnoœci, o ja-
kie rolnik siê ubiega w danym roku. W przy-
padku, gdy rolnik sk³ada wniosek po raz
pierwszy lub nie otrzyma³ za³¹cznika graficz-
nego dla dzia³ki ewidencyjnej, na której pro-
wadzona jest w danym roku uprawa pszeni-
cy, ¿yta, jêczmienia lub owsa, zobowi¹zany
jest do³¹czyæ do wniosku o przyznanie p³at-
noœci na rok 2009 oœwiadczenie zawieraj¹-
ce wykaz dzia³ek ewidencyjnych, na których
prowadzona jest uprawa tych zbó¿.

Je¿eli dane zadeklarowane we wniosku

Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. uruchomi³ od 16.03.2009 r. punkt informa-
cyjno-doradczy dla rolników, gdzie mog¹ oni skorzystaæ z bezp³atnej pomocy
w wype³nieniu wniosku o p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych. Biuro
mieœci siê w Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. w pokoju nr 1 na parterze i jest
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7:30 do 15:30.

o przyznanie p³atnoœci uleg³y zmianom ,
rolnik powinien niezw³ocznie poinformo-
waæ o tym fakcie kierownika biura powiato-
wego ARiMR i skorygowaæ wniosek do sta-
nu faktycznego.

W 2009 roku oznaczenie grup upraw
nie ulega zmianie.

Grupê upraw, do której rolnik ubiega
siê o przyznanie p³atnoœci oznacza siê jako
odrêbn¹ dzia³kê roln¹, w nastêpuj¹cy spo-
sób:
1. JPO – w przypadku ubiegania siê o przy-

znanie jednolitej p³atnoœci obszarowej,
2. UPO – w przypadku ubiegania siê o przy-

znanie p³atnoœci uzupe³niaj¹cej
3. CH – w przypadku ubiegania siê o przy-

znanie p³atnoœci uzupe³niaj¹cej do po-
wierzchni uprawy chmielu,

4. RE – w przypadku ubiegania siê o przy-
znanie p³atnoœci do upraw roœlin ener-
getycznych,

5. OM – w przypadku ubiegania siê o przy-
znanie przejœciowych p³atnoœci z tytu³u
owoców miêkkich.

6. TUZ – stanowi¹cy trwa³y u¿ytek zielony
7. L – w przypadku ubiegania siê o przy-

znanie p³atnoœci do lnu
8. K – w przypadku ubiegania siê o przy-

znanie p³atnoœci do konopi w³óknistych.
W dniu 1.07.2008 r. zosta³ wprowadzo-

ny obowi¹zek ubezpieczenia upraw rolnych
od zdarzeñ losowych. Obowi¹zek bêdzie spe³-
niony przez rolnika, je¿eli w okresie od
1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. zawrze umowê
ubezpieczeniow¹, na podstawie której
ochron¹ ubezpieczenia zostanie objêtych
co najmniej 50% powierzchni upraw nale-
¿¹cych do rolnika od co najmniej jednego z
ryzyk.

Ubezpieczenie obowi¹zkowe upraw
obejmuje ryzyka wyst¹pienia szkód spowo-
dowanych przez:
· powódŸ,
· suszê,
· grad,
· ujemne skutki przezimowania,
· przymrozki wiosenne.

Alina Konieczko
Justyna Fito³

Urz¹d Skarbowy w Ropczycach informuje,
¿e w ka¿dy pi¹tek w godz. 13:00-15:00
w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.

w pokoju nr 10
pracownicy Urzêdu

Skarbowego
przyjmowaæ bêd¹

zeznania podatkowe
za 2008 r.



Nr 3 (142) 31 marca 2009 r.

8

UKRADLI AUTOMAT SPRZEDAJ¥CY
ZABAWKI

Policjanci z komisariatu w Sêdziszowie
M³p. ustalili sprawców kradzie¿y automatu
z zabawkami. Do przestêpstwa dosz³o kilka
tygodni temu. 4-go marca, m³odzi z³odzieje
zostali przes³uchani, a czêœæ skradzionego
wczeœniej mienia wróci do w³aœciciela.

10 lutego, w pasa¿u handlowym przy stacji
paliw w Sêdziszowie M³p. dosz³o do kradzie¿y.
£upem z³odziei pad³ automat samosprzedaj¹-
cy zabawki dla dzieci. Funkcjonariusze refera-
tu kryminalnego pracowali nad t¹ spraw¹ i usta-
lili sprawców kradzie¿y. To trzej mieszkañcy z
okolic Sêdziszowa M³p. Maj¹ po 16 i 17 lat. 17-
latek us³ysza³ zarzuty, a jego m³odsi koledzy za
swój czyn odpowiedz¹ przed s¹dem rodzinnym.
Policjanci odzyskali równie¿ czêœæ skradzione-
go mienia. Dalsze czynnoœci prowadzi Komisa-
riat Policji w Sêdziszowie M³p.

W£AMA£ SIÊ DO CZTERECH
SAMOCHODÓW

9-go marca policjanci z Komisariatu w
Sêdziszowie Ma³opolskim zatrzymali podej-
rzanego o w³amania do czterech samocho-
dów. Zatrzymanemu, 26-letniemu mieszkañ-
cowi Starachowic grozi kara do10 lat po-
zbawienia wolnoœci.

W listopadzie zesz³ego roku w Sêdziszo-
wie dosz³o do czterech w³amañ do samo-
chodów. Policjanci przeprowadzili oglêdzi-
ny miejsc przestêpstw oraz przes³uchali
œwiadków. Po przeanalizowaniu zebranych
dowodów wytypowali sprawcê, mê¿czyznê
spoza województwa podkarpackiego. Usta-
lenia pozwoli³y na zatrzymanie 26-letniego
mieszkañca Starachowic. Podczas przes³u-
chania mê¿czyzna przyzna³ siê do w³amañ.

Sprawcy grozi kara od roku do 10 lat po-
zbawienia wolnoœci. Policjanci z Sêdziszo-
wa M³p. pracuj¹ nadal nad spraw¹, aby od-
zyskaæ rzeczy skradzione przez w³amywacza.

 
UWA¯AJMY NA LEŒNE ZWIERZÊTA

NA DROGACH
W dniu 17 marca dwie interwencje po-

licjantów dotyczy³y kolizji drogowych. W
Woli Ocieckiej i Kamionce pod ko³a samo-
chodów wbieg³y sarny.

17-go marca, na terenie naszego powia-
tu, dwie sarny zginê³y pod ko³ami samocho-
dów. Patrol z Sêdziszowa w takiej samej spra-
wie wykonywa³ czynnoœci w Bystrzycy. Od
pocz¹tku roku pod ko³ami samochodów
zginê³o szeœæ saren. Na szczêœcie w ¿adnym
z tych zdarzeñ nie ucierpieli ludzie.

Wbrew potocznym opiniom, ¿e zwierzê
leœne mo¿e wbiec nam pod samochód tylko
na terenach leœnych lub wiejskich, tego roku
w samym mieœcie Ropczyce dosz³o do dwóch
zdarzeñ drogowych z udzia³em saren. Jad¹c
samochodem bierzemy pod uwagê m.in.
warunki atmosferyczne oraz natê¿enie ru-
chu. Nie zapominajmy jednak o zagro¿eniu
ze strony zwierzyny leœnej, która w ka¿dym
miejscu i czasie mo¿e wbiec nam na drogê. 

TRWAJ¥ POSZUKIWANIA
MIESZKANKI CZARNEJ

SÊDZISZOWSKIEJ
Ca³¹ noc z 11/12.03.2009 r. policjanci z

Sêdziszowa oraz ratownicy grupy „STORAT”
z psami poszukiwali zaginionej 56-letniej Zofii
D³u¿eñ, mieszkanki Czarnej Sêdziszowskiej.
Przez kolejne dni poszukiwali jej sami poli-
cjanci. Kobiety do dnia dzisiejszego nie uda-
³o siê odnaleŸæ. Akcja poszukiwawcza trwa.

11 marca 2009 r., póŸnym wieczorem,
do Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³o-
polskim zadzwoni³a mieszkanka Czarnej Sê-
dziszowskiej. Poinformowa³a ona, ¿e jej 56-
letnia synowa zaginê³a. Policjanci ustalili
wstêpnie, ¿e zaginiona wysz³a z domu wcze-
snym rankiem, udaj¹c siê w kierunku oko-
licznych lasów. Nie powiedzia³a domowni-
kom dok¹d siê wybiera, ani kiedy wróci.
Zaniepokojeni cz³onkowie rodziny pocz¹t-
kowo szukali jej na w³asn¹ rêkê. Kiedy jed-
nak nie uda³o siê jej odnaleŸæ, postanowili
powiadomiæ Policjê. W zwi¹zku z tym zg³o-
szeniem rozpoczêto akcjê poszukiwawcz¹.

Zaginion¹ Zofiê D³u¿eñ przez ca³¹ noc
szuka³o szeœciu sêdziszowskich policjantów
oraz rzeszowska grupa ratownicza ze Sto-
warzyszenia „STORAT” z dwoma psami.
Akcjê utrudnia³y bardzo z³e warunki pogo-
dowe. Przez kolejne dni policjanci rozpyty-
wali ludzi oraz sprawdzali opuszczone bu-
dynki. Przeszukali wszelkie miejsca, gdzie
mog³a siê schroniæ. Funkcjonariusze spraw-
dzaj¹ ka¿d¹ otrzyman¹ informacjê o miej-
scu przebywania zaginionej.

Wszyscy, którzy mog¹ pomóc w odnale-
zieniu zaginionej lub w nawi¹zaniu z ni¹
kontaktu proszeni s¹ o informacje na nu-
mer alarmowy 997 lub bezpoœrednio na Ko-
misariat Policji w Sêdziszowie M³p. (017)
2216427 lub Komendê Powiatow¹ Policji w
Ropczycach (017) 2210 310. 

Rysopis Zofii D³u¿eñ:
Zaginiona ma oko³o 165 cm
wzrostu, niebieskie oczy i wy-
gl¹da na oko³o 55 lat. Ubra-
na by³a w d³ug¹, bordow¹
kurtkê, ciemne spodnie i czar-
ne zamszowe buty zasuwane
na zamek. Na g³owie mia³a
br¹zow¹ w³óczkow¹ czapkê.

Oprac. st. sier¿. Dominika Oleœ

Zgodnie z art. 23a kodeksu postêpowania kar-
nego w trakcie trwania postêpowania funkcjo-
nariusz Policji, inny organ prowadz¹cy postê-
powanie, prokurator lub s¹d (na etapie postê-
powania s¹dowego) mo¿e skierowaæ sprawê do
postêpowania mediacyjnego.

CELEM mediacji jest dobrowolne poro-
zumienie pomiêdzy pokrzywdzonym a
sprawc¹ czynu w celu naprawienia wyrz¹dzo-
nych szkód materialnych i moralnych przy
pomocy bezstronnej i neutralnej osoby jak¹
jest mediator oraz uzgodnienia sposobów, me-
tod i terminów naprawienia tych szkód. Me-
diacja i zawarta ugoda lub pojednanie stron
powinna sprzyjaæ trwa³emu zakoñczeniu kon-
fliktu miêdzy stronami lub jego z³agodzeniu.

Warunkiem skierowania sprawy do me-
diacji jest wyra¿enie zgody tak przez pokrzyw-
dzonego jak i przez podejrzanego na podjê-

cie mediacji. Zgodê na skierowanie sprawy
do mediacji sk³adaj¹ strony procesowe albo
do protoko³u prowadzonej czynnoœci pro-
cesowej albo w formie dowolnego pisma.

Mediatorem jest osoba godna zaufania
wpisywana do wykazu instytucji lub osób
godnych zaufania na zasadach okreœlonych
w Rozporz¹dzeniu Ministra sprawiedliwo-
œci z dnia 13.06.2003 r. w sprawie postêpo-
wania mediacyjnego w sprawach karnych.

Zasady postêpowania mediacyjnego:
· dobrowolnoœæ – oznacza, ¿e nikt nie ma

prawa przymuszaæ strony, stosowaæ jaki-
kolwiek nacisk, aby zmusiæ strony do przy-
st¹pienia do mediacji albo zawarcia ugo-
dy lub pojednania,

· poufnoœæ – oznacza to, ¿e mediator jest
zobowi¹zany do przestrzegania poufnego
charakteru postêpowania mediacyjnego,
chyba, ¿e obie strony sobie tego nie ¿ycz¹.
Sprawozdanie z mediacji nie mo¿e ujaw-
niaæ przebiegu spotkania stron,

· bezstronnoœæ – mediator nie popiera ¿ad-
nej ze stron, pomaga jedynie obu stronom
w pe³nym uczestniczeniu w mediacji oraz
osi¹gniêciu korzyœci z mediacji. Obowi¹z-
kiem mediatora jest kontrolowanie tego
aby obie strony odnosi³y siê do siebie z

szacunkiem i aby czu³y siê bezpiecznie. Na
¿yczenie jednej ze stron mediacja mo¿e
odbyæ siê w formie mediacji poœredniej, w
trakcie której nie dochodzi do bezpoœred-
niego spotkania stron, a ¿yczenia jednej
ze stron przekazywane s¹ drugiej za po-
œrednictwem mediatora.

Z postêpowania mediacyjnego, media-
tor spisuje sprawozdanie oraz ugodê (je¿eli
strony zawar³y ugodê), a nastêpnie doku-
menty te przekazuje organowi, który zarz¹-
dzi³ mediacje celem wykorzystania w dalszym
etapie postêpowania.

Mediacja nie koñczy postêpowania kar-
nego. Dalszy tok sprawy zale¿y od organu kie-
ruj¹cego. Mediacja ma jednak znaczenie dla
sposobu jej zakoñczenia. W sprawach karnych
mediacja dla stron jest bezp³atna, a czas jej
trwania w toku postêpowania karnego nie
powinien przekroczyæ jednego miesi¹ca.

Dla pokrzywdzonych przestêpstwem
mo¿e byæ równie¿ istotne, ¿e mediacjê mo¿-
na prowadziæ równie¿ w ramach postêpo-
wania cywilnego. Wówczas kosztem media-
cji obci¹¿one s¹ strony, to one ustalaj¹ sa-
modzielnie z mediatorem wysokoœæ jego wy-
nagrodzenia i zwrot wydatków.

st. sier¿. Dominika Oleœ

MEDIACJA

W POSTÊPOWANIU
KARNYM
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W krajobrazie naszego miasta, na bazie
Spó³ki Veolia Transport Podkarpacie przy
ul. Kolejowej, „wyrós³” nowy obiekt, pro-
szê Czytelnikom opowiedzieæ, co to za
obiekt i jakie jest jego przeznaczenie.

Powsta³y obiekt to myjnia samochodo-
wa, dziêki której Spó³ka ma mo¿liwoœæ za-
oferowaæ szerszy wachlarz œwiadczonych
przez siebie us³ug. Obok dzia³alnoœci prze-
wozowej, diagnostyczno – serwisowej oraz

sprzeda¿y paliw, rozpoczynamy w Sêdziszo-
wie M³p. dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z myciem po-
jazdów. Nie jest to zupe³nie nowe i obce
nam przedsiêwziêcie, poniewa¿ dysponuje-
my ju¿ podobn¹ myjni¹ samochodow¹ w
³añcuckim oraz mieleckim oddziale Spó³ki.

Dlaczego zdecydowaliœcie siê Pañstwo
na budowê tak du¿ej myjni i gdzie najbli¿ej
Sêdziszowa M³p. mo¿emy spotkaæ siê z tego
typu obiektami?

Myjnia o takich wymiarach pozwala na
kompleksow¹ obs³ugê pojazdów. Zarówno
tych mniejszych, do których mo¿emy zali-
czyæ samochody osobowe, jak równie¿ tych
charakteryzuj¹cych siê sporymi gabarytami,
jak chocia¿by samochody ciê¿arowe czy au-
tobusy. Nie ograniczamy œwiadczeniach na-
szych us³ug dla konkretnego typu pojazdów,
ale oferujemy mo¿liwoœæ skorzystania z nich
w³aœcicielom wszystkich typów pojazdów.
Podobne myjnie znajduj¹ siê w Rzeszowie,
a tak¿e w Dêbicy. Na dzieñ dzisiejszy myjnia,
jak¹ posiadamy, to jedyna tak nowoczesna
myjnia dla autobusów i samochodów ciê¿a-
rowych w powiecie ropczycko – sêdziszow-
skim. W zwi¹zku z budow¹ obwodnicy po-
bliskich Ropczyc oraz remontem drogi miê-
dzynarodowej E4, jak równie¿ budow¹ w
niedalekiej przysz³oœci autostrady na trasie
Kraków – Rzeszów mo¿na spodziewaæ siê,
¿e wyst¹pi wiêksze zapotrzebowanie na us³ugi
zwi¹zane z myciem samochodów ciê¿aro-
wych. Dlatego powstanie nowej myjni jest
jak najbardziej uzasadnione.

Proszê nam scharakteryzowaæ, jaki to
typ myjni i czym ró¿ni siê od pozosta³ych
znajduj¹cych siê w naszym mieœcie?

Typ powsta³ej myjni to ISTOBAL
4PJ1100. Wyposa¿ona jest w dwie pionowe
szczotki, których przegubowe zawieszenie
umo¿liwia dopasowanie siê do kszta³tów
mytego pojazdu oraz trzeci¹ poziom¹
szczotkê gwarantuj¹c¹ dok³adne mycie przo-
du, ty³u i dachu samochodu. Myjnia posia-
da automatyczny system wyboru programu
mycia, poczynaj¹c od samochodu osobo-

wego, poprzez dostawczy, ciê¿arowy, ciê¿a-
rowy z przyczep¹, a¿ po zespó³ pojazdów
sk³adaj¹cych siê z ci¹gnika siod³owego z
naczep¹ – TIR. Nasz¹ myjniê odró¿nia od
pozosta³ych, znajduj¹cych siê w naszym mie-
œcie, przede wszystkim mo¿liwoœæ umycia
du¿ych pojazdów, jak autobusy czy samo-
chody ciê¿arowe. Maksymalna wysokoœæ
mytego pojazdu mo¿e osi¹gn¹æ 4,2 m, sze-
rokoœæ 2,6 m.

Czy powstanie
tak du¿ej myjni nie
zagra¿a nadmier-
nym ska¿eniem œro-
dowiska?

Myjnia posiada
kompaktowe urz¹-
dzenie do odzyskiwa-
nia wody BIOOX-M,
co sprzyja oszczêdno-
œci jej zu¿ycia. Wyko-
rzystana w procesie
mycia woda wraz ze
œrodkami chemicz-
nymi stosowanymi
przy zabiegach myj¹-
cych i pielêgnacyj-
nych, przep³ywa
przez osadniki i separatory, które powoduj¹
jej oczyszczenie, neutralizacjê u¿ytych œrod-
ków chemicznych oraz pozwalaj¹ na powtór-
ne wykorzystywanie do procesu mycia. To
wszystko nie pozostaje bez pozytywnego wp³y-
wu na ochronê œrodowiska naturalnego.

Jakiego rodzaju pojazdy mo¿e obs³u¿yæ
ten typ myjni?

Myjnia zaprogramowana jest do auto-
matycznego mycia wszystkich typów pojaz-
dów: autobusów, samochodów ciê¿arowych,
samochodów ciê¿arowych z przyczep¹, ci¹-
gników siod³owych, ci¹gników siod³owych z
naczep¹ - TIR, samochodów dostawczych
oraz samochodów osobowych.

Kiedy nast¹pi oficjalne otwarcie?
Starania o pozwolenie na budowê myj-

ni rozpoczêliœmy w drugiej po³owie ubie-
g³ego roku. Obecnie, po uzyskaniu wszyst-
kich pozwoleñ wymaganych przepisami pra-
wa planujemy z dniem 1 kwietnia br. oficjal-
ne otwarcie myjni.

Czy myjnia bêdzie obs³ugiwaæ tylko ta-
bor Spó³ki Veolia czy te¿ bêdzie ogólnodo-
stêpna?

Dotychczas w Sêdziszowie M³p. us³ugi
mycia pojazdów by³y œwiadczone wy³¹cznie
na u¿ytek w³asny przy pomocy prowizorycz-

nej szczotki myj¹cej znajduj¹cej siê na
otwartej przestrzeni. By³o to mo¿liwe jedy-
nie wtedy, gdy pozwala³y na to warunki at-
mosferyczne. Obecnie us³ugi oferowane
przez nasz¹ myjniê bêd¹ ogólnodostêpne,
dla klientów z zewn¹trz, przy jednoczesnej
obs³udze w³asnego taboru.
Odpowiedzi udzieli³a Pani Prezes Zarz¹du

Veolia Transport Podkarpacie Sp. z o.o.
Halina Krasowska

NOWA MYJNIA SAMOCHODOWA
DLA WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW:

� SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH ��TIR
��DOSTAWCZYCH � AUTOBUSÓW
��SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Zapewniamy odpowiedni¹ przestrzeñ manewrow¹
pojazdom, ³atwy dojazd i wyjazd, nowatorskie

technologie mycia, oszczêdnoœæ czasu, atrakcyjne ceny.
Zapraszamy równie¿ do skorzystania z us³ug
oferowanych przez Okrêgow¹ Stacjê Kontroli

Pojazdów, Stacjê Paliw.
Ponadto do Pañstwa dyspozycji oddajemy parking

samochodowy.

ZAPRASZAMY

pon.-pt. 7.00-20.00; sob. 7.00-14.00

BAZA BY£EGO PKS
39-120 SÊDZISZÓW M£P.

ul. KOLEJOWA 5
017 221 63 55

www. vt-podkarpacie.pl
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Upiór w operze Andrew Lloyda Webbera
to musical wszech czasów. Porywaj¹ca mu-
zyka i najbardziej znane arie musicalowe to
zdecydowanie najwiêksze atuty tego wido-
wiska, osnutego na kanwie powieœci Gasto-
na Leroux – historii oszpeconego geniusza
muzycznego, ¿yj¹cego w podziemiach s³yn-
nej paryskiej Opera Populaire. Obdarzona
wspania³ym g³osem Christine Daaé po œmier-
ci ojca rozpoczyna naukê œpiewu u tajem-
niczego Mistrza, którego uwa¿a za swego
Anio³a Muzyki, zes³anego jej przez ojca.
Nauczycielem utalentowanej dziewczyny
okazuje siê sam Upiór. Pomiêdzy m³o-
dziutk¹, zdoln¹ sopranistk¹ a jej Mistrzem
rodzi siê niezwyk³a wiêŸ. Upiór, zafascyno-
wany Christine, pragnie uczyniæ ze swej pro-
tegowanej gwiazdê i pomaga jej zadebiuto-
waæ na deskach opery. Tymczasem wraz z
nowymi dyrektorami opery pojawia siê wi-
cehrabia Raoul de Chagny, dawna mi³oœæ
Christine i nowy patron teatru. Szybko oka-
zuje siê – jak to czêsto w melodramatach
bywa – ¿e stara mi³oœæ nie rdzewieje – po-
miêdzy Christine i Raoulem nadal tli siê
uczucie. Jednak Upiór nie pozwoli sobie
odebraæ tak ³atwo jedynej istoty, któr¹ po-
kocha³ równie mocno jak muzykê.

Romantyczna historia o cierpieniu i mi-
³oœci, subtelnie opowiedziana przez Gasto-
na Leroux, oraz muzyczny geniusz Andrew
Lloyda Webbera zaowocowa³y powstaniem
wspania³ego spektaklu muzycznego, który
wci¹¿ inspiruje najwiêksze dusze artystycz-
ne œwiata. Zainspirowa³ równie¿ grupê m³o-
dych ambitnych ludzi, skupionych wokó³
Licealnego Teatru Muzycznego przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie Ma³opolskim.

A wszystko zaczê³o siê pó³ roku
temu…

Wtedy to Dawid Szpara, uczeñ sêdzi-
szowskiego LO, wyszed³ z inicjatyw¹ realiza-
cji muzycznego widowiska przez licealn¹
m³odzie¿. Interesuj¹cy pomys³ spotka³ siê z
aprobat¹ Dyrekcji, która bardzo przychyl-
nie odnosi siê do twórczych przedsiêwziêæ
uczniów, umo¿liwiaj¹c wielostronny rozwój
m³odzie¿y, i tak rozpoczêto trwaj¹ce pó³
roku przygotowania do spektaklu. Najpierw
przes³uchania, których celem by³o wy³onie-
nie grupy aktorów bior¹cych udzia³ w musi-
calu, póŸniej niezliczone próby, okupione
mnóstwem trudu i ciê¿k¹ prac¹ licealistów,
a¿ wreszcie wielki dzieñ – pierwszy wystêp
przed publicznoœci¹, która bardzo ciep³o

zareagowa³a na widowisko. Zreszt¹ trudno
siê dziwiæ – amatorska grupa aktorów przy-
gotowa³a naprawdê wyœmienite show. Chy-
ba nikt nie spodziewa³ siê tak zaskakuj¹cych
efektów. Fantastyczne kostiumy, charakte-
ryzacja, ciekawa scenografia i choreografia
stworzy³y klimat paryskiej opery i œwietnie
dope³ni³y grê aktorsk¹.

„Jam twój Anio³ Muzyki…”
W rolê tytu³owego Upiora, w którym Chri-

stine Daaé upatrywa³a swego Anio³a Muzyki,
wcieli³ siê sam pomys³odawca przedsiêwziêcia
– Dawid Szpara. Zreszt¹ na jego barkach spo-
czê³o nie tylko odegranie g³ównej roli, ale tak-
¿e wyre¿yserowanie widowiska i kierownictwo
nad jego muzyczn¹ stron¹. Z wszystkimi tymi
zadaniami Dawid poradzi³ sobie wyœmienicie.
Dla grupy aktorów sta³ siê on przywódc¹, nie-
z³omnie prowadz¹cym swych przyjació³ do
sukcesu. Œwie¿oœæ pomys³ów i zaanga¿owanie
Dawida udzieli³y siê ca³ej grupie, która chêt-
nie i wytrwale pracowa³a pod jego kierownic-
twem. Dobry organizator okaza³ siê tak¿e
œwietnym aktorem. Jego postaæ by³a przemy-
œlana i dobrze zagrana. Idealnym jej dope³-
nieniem sta³a siê kreacja ukochanej i prote-
gowanej Upiora.

Gdzie siê chowa³aœ z takim g³o-
sem?
Œpiewasz jak nikt – bosko.

Faktycznie – fantastyczny wokal Anny
Wójcik, uczennicy drugiej klasy sêdziszow-
skiego LO, oczarowa³ widzów, którzy przez
ca³y spektakl skupiali sw¹ uwagê na m³odziut-
kiej i utalentowanej solistce. Wcieli³a siê ona
w postaæ Christine Daaé – obiektu obsesyj-
nej mi³oœci Upiora. Ania idealnie wpasowa-
³a siê w postaæ delikatnej i subtelnej sopra-
nistki; jej œpiew za ka¿dym razem wywo³ywa³
dreszcze i g³oœny aplauz publicznoœci.

Œwietnie wypadli te¿: Magdalena Wiktor
w roli rozhisteryzowanej diwy Carlotty, Andrzej
Drozd, który wcieli³ siê w postaæ ukochanego
Christine – Raoula de Chagny, Jacek ¯urad i
Mateusz Ziemba w roli dyrektorów opery,
Magdalena Bia³orucka, która fantastycznie
zagra³a postaæ Madame Giry, a tak¿e Agata

Szewczyk (jako Meg Giri) oraz Micha³ Mazek
(jako Licytator) i Arkadiusz Niemiec jako
Andre Gilles. Postaci te w zale¿noœci od sytu-
acji raz dodawa³y spektaklowi powagi, a in-
nym razem pikanterii i humoru. Nie mo¿na
zapomnieæ równie¿ o grupie m³odzie¿y, któ-
ra odegra³a bezimienne role tancerzy i chó-
rzystów opery. To dziêki nim uczniowska in-
terpretacja musicalu mia³ szansê staæ siê tak
barwnym i dynamicznym widowiskiem.

„S³odko, czule, pieœci ciê muzyka.
Wczuj siê, ws³uchaj, pozwól siê
przenikaæ.”

Chyba ka¿dy widz spektaklu „pozwoli³ siê
przenikn¹æ” jego czarowi. W ka¿dym razie
wskazywa³aby na to ¿ywa reakcja publiczno-
œci podczas prapremiery (21.III b.r.) oraz pre-
miery (22.III b.r.) widowiska. W sobotniej pra-
premierze udzia³ wziêli najbli¿si m³odych ak-
torów, natomiast niedzielna premiera skupi³a
grono zaproszonych przez Licealny Teatr
Muzyczny oraz Dyrekcjê Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Sêdziszowie Ma³opolskim go-
œci. Niedzielny spektakl zaszczycili sw¹ obec-
noœci¹: p. Z. Pupa – Senator RP z ma³¿onk¹,
p. K. Moskal – Pose³ na Sejm RP z ma³¿onk¹,
p. J. Rojek – Starosta Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego  z ma³¿onk¹, p. S. Wozowicz –
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu tak¿e z ma³-
¿onk¹, p. K. Kie³b –Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
p. E. Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza  Sêdzi-
szowa M³p., p. B. Kmieæ – Przewodnicz¹cy

TO ON, TO
UPIÓR TEJ
OPERY…

Licealny Teatr Muzyczny przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skar-
gi w Sêdziszowie Ma³opolskim zreali-
zowa³ swe wielkie zamierzenie – po
pó³rocznych przygotowaniach i ciê¿-
kiej pracy ca³ego zespo³u m³odych ar-
tystów na deskach sali teatralnej MGOK
w Sêdziszowie Ma³opolskim roz-
brzmia³y dŸwiêki musicalu Upiór w
operze. Przedsiêwziêcie ambitnych li-
cealistów okaza³o siê barwnym i po-
rywaj¹cym widowiskiem, co potwier-
dzi³y owacje na stoj¹co podczas pra-
premiery i premiery spektaklu.
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Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., Wójt Wie-
lopola Skrzyñskiego – p. Cz. Leja, p. K. Popie-
larz – Dyrektor MGOK w Sêdziszowie M³p. a
tak¿e liczne grono dyrektorów szkó³ ponad-
gimnazjalnych, gimnazjów i podstawowych
oraz innych instytucji z terenu powiatu. W
spektaklu uczestniczyli te¿ sponsorzy, przed-
stawiciele mediów lokalnych, nauczyciele i pra-
cownicy liceum. Znamienite grono zaproszo-
nych goœci przyjê³o spektakl trwaj¹cymi kilka
minut owacjami na stoj¹co. Wielkim komple-
mentem dla m³odzie¿y by³y tak¿e wyrazy uzna-
nia ze strony Pana Senatora oraz Pani Dyrek-
tor Liceum – Lucyny Doroby, która piêknie
podziêkowa³a wszystkim za przygotowanie i
wystawienie spektaklu a goœciom za przyjêcie
zaproszenia. Niedzielna premiera zakoñczy³a
siê szeregiem s³usznych pochwa³ i podziêko-
wañ. Najwiêksze z nich nale¿¹ siê oczywiœcie
samej m³odzie¿y, która, podejmuj¹c tego typu
przedsiêwziêcie, udowodni³a, jak wiele twór-
czej energii potrafi z siebie wydobyæ i jak po-
¿ytecznie umie j¹ wykorzystaæ.

Sukces przez du¿e S
Upiór w operze to najwiêksze do tej pory –

i oby nie ostatnie – wyzwanie Licealnego
Teatru Muzycznego. Na sukces m³odych ar-
tystów z³o¿y³o siê kilka wa¿nych czynników.
Pierwszym i zdecydowanie najistotniejszym
by³a ciê¿ka praca grupy ambitnych i arty-
stycznie uzdolnionych licealistów. To ich sze-
œciomiesiêczny trud i zaanga¿owanie, a tak-
¿e pomys³owoœæ mogli podziwiaæ widzowie
spektaklu. Drug¹ sk³adow¹ tego sukcesu by³a

oprawa widowiska.
Osoby odpowiedzialne
za scenografiê (Ro-
man Kosiak), oprawê
plastyczn¹ (Mateusz
Wójcik, Kornelia Bal),
kostiumy oraz charak-
teryzacjê (Agata Szew-
czyk, Barbara Kmieæ,
Magda G¹sior – fry-
zjer), choreografiê
(Marek Skoczek) œwia-
t³o (Mateusz Ziemba),
muzykê i dŸwiêk (Mateusz Skoczek, Woj-
ciech K³ósek), kierownictwo personelu
(Magdalena Bogusz) a tak¿e obs³ugê tech-
niczn¹ (Piotr Urbanik) do³o¿y³y wszelkich
starañ, by jak najlepiej oddaæ klimat musi-
calu Webbera. Sceneria, piêkne t³a i rekwi-
zyty przenios³y publicznoœæ w œwiat paryskiej
opery. By³ s³ynny ¿yrandol, by³y ogromne
schody, by³a te¿ ³ódka, na której g³ówni bo-
haterowie wykonuj¹ swój popisowy numer.
W powietrzu zaœ unosi³ siê dym, tworz¹cy
nastrój grozy i niesamowitoœci.

Sukces spektaklu nie by³by mo¿liwy, gdy-
by nie przychylnoœæ i pomoc wielu osób i in-
stytucji, które wspiera³y m³odych artystów.
Podziêkowania nale¿¹ siê wspó³organizato-
rowi musicalu – Miejsko-Gminnemu Oœrod-
kowi Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim oraz
g³ównym patronom i sponsorom widowiska:
Starostwu Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskie-
go, Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w

Sêdziszowie M³p., Panu Markowi Medygra-
³owi a tak¿e firmom „¯elazny” oraz „Wêglo-
bud”. Wyrazy g³êbokiego uznania winny po-
wêdrowaæ do opiekunów m³odych artystów,
nauczycieli sêdziszowskiego LO – Pana Prof.
Marka Skoczka oraz Pana Prof. Tomasza
Przywary. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o
nieocenionej pomocy Pana Jerzego Czosny-
ki, aktora, re¿ysera i nauczyciela w szkole mu-
zycznej w Rzeszowie, który bezinteresownie
poœwiêci³ swój czas m³odzie¿y, zdradzaj¹c jej
sekrety gry aktorskiej. W pracê przy organi-
zacji spektaklu w³¹czyli siê absolwenci szko³y
– Wojciech K³ósek i Marcin Lach. Uczestni-
kami tego sukcesu s¹ równie¿ Rodziny lice-
alistów i wszyscy, którzy dobrze ¿yczyli m³o-
dzie¿y.

Teraz pozostaje tylko czekaæ na kolejne
wielkie show Licealnego Teatru Muzyczne-
go, a – jak doskonale widaæ – nietuzinko-
wych pomys³ów uczniom sêdziszowskiego
LO nie brakuje. Ewelina £agowska

By³ to ju¿ VIII z rzêdu sejmik, dotycz¹cy
zagadnieñ ekologicznych, zorganizowany w
naszej szkole. Pierwszy – przygotowany w
2002 roku – poœwiêcony by³ tematyce wody
i nosi³ tytu³ „Rozprawa nad wod¹”. Kolejne
to: „Wêgiel niejedno ma imiê”, „Wszêdobyl-
ski tlen”, „Metale ciê¿kie – podstêpni truci-
ciele”, „Fluorowcopochodne wêglowodo-
rów”, „¯ywieniowe dylematy” i „Wspó³cze-
sne zagro¿enia cywilizacyjne”.

Celem sesji by³o przedstawienie zagro-
¿eñ dla œrodowiska ze strony energetyki kon-
wencjonalnej. Organizatorzy s¹ przekona-
ni ¿e spo³eczeñstwo coraz wiêcej uwagi bê-
dzie poœwiêcaæ technologiom wytwarzania
energii z wiatru, wody, s³oñca czy biomasy.
Rozwój wykorzystywania energii odnawial-
nej musi byæ jeszcze przez wiele lat wspoma-
gany ró¿nego rodzaju mechanizmami finan-
sowymi i systemami zachêt, dlatego jest on
uzale¿niony od mo¿liwoœci finansowych po-
szczególnych krajów. Z tego wzglêdu w Pol-
sce alternatywne Ÿród³a energii s¹ wykorzy-
stywane w ma³ym stopniu, ale w najbli¿szych

Sejmik Ekologiczny w Sêdziszowskim Liceum
W œrodê - 25 marca 2009 roku w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. ks. Piotr Skargi w Sêdziszo-
wie M³p, odby³ siê sejmik naukowy pt. „Niekon-
wencjonalne Ÿród³a energii”.

latach powinno siê to zmieniæ.
Nad przygotowaniem uczniów do sesji

pracowali: p. Anna Maræ – nauczyciel biolo-
gii, p. Halina Szela i p. Grzegorz Pach – na-
uczyciele chemii. Sejmik prowadzili ucznio-
wie – Sylwia Oleœ i Mateusz Weso³owski.

Na wstêpie zaznaczyli oni, ¿e energia jest
tak normalnym zjawiskiem, ¿e trudno j¹ za-
uwa¿yæ i doceniæ. U¿ywa siê jej wykonuj¹c
nawet najprostsze czynnoœci. Mo¿e siê ona
objawiaæ w wielu postaciach: œwiat³o, cie-
p³o, wi¹zanie chemiczne, elektrycznoœæ i
inne. Obecna jest w Ÿród³ach energii takich
jak: drewno, wiatr, jedzenie, wêgiel czy te¿
ropa naftowa. Wszystkie te Ÿród³a maj¹

jedn¹ wspóln¹ cechê – mo¿na ich u¿yæ, aby
otrzymaæ w zamian konkretn¹ korzyœæ:
ogrzaæ mieszkanie czy wprowadziæ w ruch
samochód.

W sesji, oprócz uczniów z naszej szko³y,
brali równie¿ udzia³ zaproszeni goœcie: p.
Dorota Pleœniak z Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. T. Koœciuszki w Ropczycach, p. Ka-
tarzyna Piêkoœ z Zespo³u Szkó³ im. ks. dra. J.
Zwierza w Ropczycach, , p. Adrianna
¯uczek z Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych
im. W. Witosa w Ropczycach, p. Sabina Kol-
busz z Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof.
K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p oraz
pani Ma³gorzata Mielniczuk z Gimnazjum
im. K. K. Baczyñskiego w Sêdziszowie M³p.
Ka¿d¹ szko³ê oprócz nauczycieli reprezen-
towa³a  kilkuosobowa grupa uczniów.

Obecna na sesji pani dyrektor szko³y –
Lucyna Doroba podziêkowa³a goœciom za
przyjêcie zaproszenia i udzia³ w sejmiku, a
uczniom i nauczycielom szko³y za przygoto-
wanie kolejnego spotkania o tematyce  eko-
logicznej.

Sejmik uœwietni³ wystêp Magdaleny Ma-
zur, wokalistki sêdziszowskiego liceum.

Jolanta Kocon
klasa 2f

LO w Sêdziszowie M³p.

Fot. (3) Arch. LO

Sylwia Oleœ i Mateusz Weso³owski poprowadzili Sejmik Ekolo-
giczny.
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MGOK
PROPONUJE W KWIETNIU

· 3.04 – Kiermasz Palm i Pisanek Wiel-
kanocnych

· 3.04 – „Baœñ o rycerzu bez konia” –
spektakl Teatru „Maska” dla uczniów
szkó³ podstawowych

· 5.04 – Program artystyczny poœwiêco-
ny Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II w
IV rocznicê œmierci

· 16-17.04 – Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski – eliminacje rejonowe, obej-
muj¹ce swoim zasiêgiem siedem po-
wiatów

· 24.04 – Konkurs krasomówczy (g³ów-
ny organizator: Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych im. Prof. Karola Olszewskiego w
Sêdziszowie M³p.)

W ostatni marcowy weekend
Zespó³ Taneczny Blues wzi¹³
udzia³ w warsztatach tanecz-
nych salsy we Wroc³awiu.
Relacja z wyjazdu w nastêpnym nu-
merze Biuletynu.

Za spraw¹ aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszo-
wa anio³y zst¹pi³y na ziemiê i podjê³y zwyciêsk¹ próbê ocalenia
¿ycia zdesperowanej kobiety, usi³uj¹cej pope³niæ samobójstwo.

W najwiêkszym skrócie taka jest kanwa spektaklu pt. „Kantata
na cztery skrzyd³a”, który mo¿na by³o obejrzeæ w Sêdziszowie 17
marca br. Powa¿ny temat spektaklu potraktowany jest z dystansem
i lekkoœci¹ – ale wcale nie p³ytko. Bo oprócz zabawnych dyskusji,
jakie tocz¹ bohaterka i anio³owie: Amhiel i Beatiel jest i chwila
refleksji nad sensem ¿ycia. Anio³owie dopuszczaj¹ siê pewnej mani-
pulacji, przekonuj¹c bohaterkê, ¿e rywalizuj¹ o to, który z nich ma
prawo j¹ uratowaæ. Tymczasem obaj graj¹ swoje role: dobrego,
staroœwieckiego i z³ego (a raczej nowoczesnego, w stylu yuppies) –
anio³a. Cel jest jeden: uœwiadomiæ desperatce, ¿e jej samobójstwo
nie ma sensu i przekonaæ, ¿e jest w stanie naprawiæ swoje ¿ycie. Co
wiêcej, doprowadzaj¹ do sytuacji, w której bohaterka jest przeko-
nana, ¿e to od niej i jej postawy zale¿¹ losy ludzkoœci.

Oczywiœcie misja koñczy siê powodzeniem i anio³owie, w poczuciu
dobrze spe³nionego obowi¹zku, mog¹ sobie... zapaliæ po papierosku.

„Kantata na cztery skrzyd³a” to trzeci spektakl w wykonaniu
aktorów Siemaszkowej na deskach sêdziszowskiego MGOK w ci¹gu
ostatnich miesiêcy. I tak jak poprzednio, widownia nie zawiod³a i w
komplecie wype³ni³a salê widowiskow¹. Z pewnoœci¹ nie mia³a cze-
go ¿a³owaæ. Jeœli ju¿, to chyba tylko tego, ¿e nastêpne spotkanie z
teatrem dopiero jesieni¹.

(wcz)

A¿ 2148 widzów obejrza³o film „Popie³uszko. Wolnoœæ jest w
nas” w sêdziszowskim kinie Jednoœæ. Film by³ wyœwietlany od 6 do 12
marca. W projekcjach przedpo³udniowych uczestniczyli ucznio-
wie sêdziszowskich szkó³ œrednich i gimnazjów z miasta i okolicy.
Wieczorem salê kinow¹ wype³niali doroœli. W wielu wypadkach by³y
to wyjœcia zorganizowane, ufundowane przez zak³ady pracy: szko³y
z gminy Sêdziszów, Ropczyc, Ostrowa, Kamionki, PGKiM w Sêdzi-
szowie, Paged S.A., Urz¹d Miejski, Miejsko-Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej. Licznie przybyli tak¿e ojcowie i bracia Kapucyni,
ksiê¿a i siostry zakonne.

Historia ksiêdza Jerzego Popie³uszki, zwyk³ego ch³opaka z Pod-
lasia, który stan¹wszy wobec wyzwañ najnowszej historii Polski sta³
siê obroñc¹ robotników i rzecznikiem wolnoœci narodu sk³oni³a do
odwiedzenia kina tak¿e tych, którzy z oferty naszego kina korzy-
staj¹ rzadko. Bo te¿ wielu pamiêta niepokoj¹ce informacje o po-
rwaniu kap³ana, jego poszukiwaniach i tragiczn¹ informacjê o jego
œmierci. A potem zdjêcia z procesu morderców – oficerów SB.
Sprawa do dziœ budz¹ca emocje, pe³na nierozwik³anych w¹tków.
Nikt chyba nie wierzy, ¿e wszyscy winni œmierci kap³ana ponieœli
odpowiedzialnoœæ za swoje czyny.

Filmowa wersja historii ksiêdza Jerzego budzi³a wielkie emocje
wœród sêdziszowian. Wiele osób nie ukrywa³o poruszenia, opusz-
czaj¹c salê po projekcji.

(bz)

Komplet widzów na
„Kantacie na cztery skrzyd³a”

Rekordowa widownia w kinie
Jednoœæ
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W ramach projektu „Sta¿ zagraniczny
szans¹ na lepszy start w doros³oœæ uczniów
Technikum Informatycznego i Technikum
Elektronicznego” grupa 16 uczniów z Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
odbywa³a 4-tygodniow¹ praktykê zawodow¹:
8 osób w Niemczech oraz 8 osób w Plymo-
uth w po³udniowo- zachodniej Anglii, na
prze³omie lutego i marca 2009.

W drogê wyruszyliœmy z Sêdziszowa auto-
karem Orbisu o godz. 7.40 w dniu 14 lutego
2009. Jechaliœmy przez Niemcy, Belgiê i Fran-
cjê. Kana³ La Manche przekraczaliœmy Euro-
tunelem. Na miejsce tj. na Bretonside Bus Sta-
tion w Plymouth dotarliœmy w niedzielê, 15
lutego, o godz. 20.50. Podró¿ oczywiœcie by³a
bardzo mêcz¹ca, ale poniewa¿ jechaliœmy w
dzieñ przez Angliê, mogliœmy podziwiaæ z
okien autokaru miasta: Londyn, Brighton, So-
uthampton i inne. W ka¿dym z tych miast za-
trzymywaliœmy siê na krótki postój.

W Plymouth wyszed³ po nas Darryl Clar-
ke, jeden z pracowników EuroPartnership
Agency, która organizowa³a nasz pobyt w
Wlk. Brytanii, jak równie¿ przedstawiciele 3
rodzin angielskich, u których mieliœmy za-
kwaterowanie.

Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek, o
godz. 11.00 mieliœmy spotkanie organizacyj-
ne w siedzibie biura, na którym Darryl za-
pozna³ ch³opców z miejscami pracy i jak do
nich dotrzeæ, udzieli³ kilku wskazówek na
temat zachowania siê w miejscu pracy oraz
w miejscach zamieszkania u rodzin angiel-
skich. Nastêpnie udaliœmy siê na spacer do
centrum miasta, gdzie Darryl zapozna³ nas
z wa¿niejszymi miejscami w mieœcie (biblio-
teka, uniwersytet, dworzec, ruiny zbombar-
dowanego w czasie II wojny koœcio³a i in.).

Od wtorku wszyscy rozpoczêli doje¿d¿a-
nie do swoich miejsc pracy: 6 informatyków
mia³o praktyki w agencjach reklamowych,
a 2 elektroników na uniwersytecie w Plymo-
uth. Uczniowie ci pracowali w ró¿nych go-
dzinach, ale przewa¿nie od 10.00 lub 11.00
do 15.00 lub 16.00. Wszyscy dostawali lunch
do pracy, a miêdzy 18.00 a 19.00 by³ obiad –
najwiêkszy posi³ek dnia.

W pierwszym tygodniu mieliœmy du¿o
czasu wolnego, wiêc spotykaliœmy siê nad
morzem b¹dŸ w centrum miasta i zwiedzali-
œmy Plymouth.

Plymouth jest to jeden z najwiêkszych
portów w Wielkiej Brytanii po³o¿ony na gra-
nicy miêdzy Kornwali¹ a Devonem. W mie-
œcie znajduje siê wiele zabytkowych kamie-
nic z czasów jego œwietnoœci. Mo¿na zwie-
dzaæ Dom El¿bietañski z zachowanymi
obiektami z czasów panowania królowej
El¿biety I. W dzielnicy portowej przy tak
zwanym Barbakanie znajduj¹ siê licznie ga-
lerie jak równie¿ destylarnia ginu, nie wspo-
minaj¹c o licznych pubach, barach i kawia-
renkach u wybrze¿a. Nad tym wszystkim kró-
luje Wie¿a Smeaton’s, która dawniej s³u¿y³a
jako latarnia morska, obecnie jest udostêp-
niona dla turystów i mo¿na wspi¹æ siê 93
stopniami na szczyt, aby podziwiaæ z malut-
kiego balkonu widok na morze i pobliskie
wyspy. Jedna z  z nich, Drake’s Island (na-
zwa pochodzi od nazwiska s³ynnego korsa-
rza i zdobywcy, Sir Francisa Drake’a) ma
podziemne pomieszczenia i tunele, wyko-
rzystywane w czasie II wojny œwiatowej. Nie-
stety nie mo¿na jej zwiedzaæ odk¹d znajdu-
je siê w rêkach prywatnych.

Natomiast mo¿na siê wybraæ na wycieczkê
statkiem wzd³u¿ wybrze¿a (koszt 6 funtów) i
pos³uchaæ opowieœci przewodnika na temat
historii wybrze¿a oraz informacji na temat
obecnie stacjonuj¹cych tam okrêtów marynar-
ki wojennej. W sobotê w pierwszym tygodniu
wybraliœmy siê na tak¹ godzinn¹ wycieczkê.

Nie sposób równie¿ pomin¹æ Muzeum
Mayflower i statku Mayflower, który wyru-
szy³ do Ameryki z Plymouth w 1620 r. z tzw.
Pilgrim Fathers, jednymi z pierwszych pury-
tañskich osadników na ziemi amerykañskiej,
z którymi zreszt¹ zwi¹zane jest œwiêto Dziêk-
czynienia.

Natomiast w drugi weekend wybraliœmy
siê do Londynu. Zwiedzanie zaczêliœmy od

Madame Tussaud’s – Muzeum Figur Wosko-
wych. Nastêpnie pop³ynêliœmy statkiem po
Tamizie. Niestety nie zd¹¿yliœmy na zwiedza-
nie z przewodnikiem w Tower of London.
Wieczorem mieliœmy przelot na London Eye.
Nie omieszkaliœmy te¿ odwiedziæ londyñskie-
go pubu przy Tamizie. Nastêpnego dnia byli-
œmy pod pa³acem Buckingham (niestety by³y
takie t³umy, ¿e niewiele mo¿na by³o zoba-
czyæ). Odwiedziliœmy tak¿e Muzeum Historii
Naturalnej oraz Muzeum Techniki. Po Lon-
dynie poruszaliœmy siê w wiêkszoœci czerwo-
nymi piêtrowymi autobusami. Londyn wywar³
na nas ogromne wra¿enie.

W trzecim tygodniu natomiast odwie-
dziliœmy jaskinie w Torquay i pospacerowa-
liœmy po mieœcie oraz nadmorsk¹ prome-
nad¹. Torquay zrobi³o na nas równie¿
ogromne wra¿enie. Jest to bardzo urokliwe
miasto, a zwi¹zane jest ze s³ynna autork¹
krymina³ów – Agath¹ Christie, która tutaj
siê urodzi³a i ma swoje muzeum.

Jeœli chodzi o zajêcia sportowe, to naj-
bardziej podoba³o nam siê na krêglach.

W sobotê 14.03.2009 wyruszyliœmy w dro-
gê powrotn¹. Wracaliœmy do domu pe³ni
wra¿eñ, ale jednoczeœnie szczêœliwi, ¿e niko-
mu nic z³ego siê nie przydarzy³o . Na miej-
sce dotarliœmy w niedzielê 15.03.2009 na
godzinê 18.00.

Na zakoñczenie programu uczestnicy
otrzymaj¹ certyfikaty oraz dokumenty Eu-
ropass-mobility potwierdzaj¹ce ich udzia³ w
praktykach zagranicznych. Nale¿y jeszcze
nadmieniæ, ¿e dokument Europass jest uzna-
wany na terenie Unii Europejskiej i w przy-
sz³oœci mo¿e okazaæ siê pomocny w uzyska-
niu lepszej pracy.

Opiekun grupy w Anglii
Renata Bia³ek

Program Leonardo da Vinci jest czêœci¹ nowego
programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Ucze-
nie siê przez ca³e ¿ycie” (Lifelong Learning Pro-
gramme). Jest on realizowany od 1 stycznia
2007 i bêdzie trwa³ do koñca grudnia 2013 roku.
Program ma m. in. na celu promowanie mobil-
noœci na europejskim rynku pracy jak równie¿
wdra¿anie nowoczesnych technologii.
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T
urniej ma na celu popularyzowanie
wœród dzieci i m³odzie¿y znajomoœci
przepisów przeciwpo¿arowych, za-

sad postêpowania na wypadek powstania
po¿aru oraz praktycznych umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem ga-
œniczym i technik¹ po¿arnicz¹, poznawania
tradycji, historii i organizacji ochrony prze-
ciwpo¿arowej.

Wy³onienie uczestników eliminacji gmin-
nych poprzedzone by³o przeprowadzeniem
w poszczególnych szko³ach eliminacji œro-
dowiskowych. ZG dla wszystkich placówek
oœwiatowych zapewni³ materia³y do przygo-
towania siê do konkursu. Pomoc w przygo-
towaniu uczniów, po³¹czon¹ ze zwiedza-
niem OSP w swoich miejscowoœciach, za-
pewniali prezesi miejscowych jednostek.
Turniej by³ rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych: I grupa – uczniowie szkó³ pod-
stawowych; II grupa – uczniowie gimnazjum.

Swoich zawodników w I grupie wystawi-
³y szko³y podstawowe z Czarnej Sêdziszow-
skiej, Klêczan, Krzywej, Zagorzyc Górnych,
Zagorzyc Dolnych, Góry Ropczyckiej, Woli-
cy Piaskowej, Kawêczyna oraz SP nr 2 i nr 3
z Sêdziszowa. Natomiast w II grupie udzia³
wziêli zawodnicy z gimnazjum z Czarnej Sê-
dziszowskiej, Sêdziszowa M³p. i Zagorzyc.
£¹cznie do eliminacji  gminnych przyst¹pi-
³o 27 zawodników.

Eliminacje przeprowadzone zosta³y w for-
mie pisemnej i ustnej. Test na czêœæ pisemn¹
sk³ada³ siê z 25 pytañ. W eliminacjach ustnych

(okreœlanych mianem rozgrywek fina³owych),
startowa³o po 5 zawodników w ka¿dej grupie
wiekowej, wy³onionych w toku eliminacji pi-
semnych. Pytania do czêœci ustnej, jak i testy,
by³y przygotowywane przez  funkcjonariuszy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Ropczyc.

Nad prawid³owym przebiegiem elimina-
cji czuwa³y komisje w sk³adzie:

I grupa
Pani Burmistrz El¿bieta  Œwiniuch
Bryg. Jan Paœko
Kpt. Stanis³aw Charchut

II grupa
Pani Dyrektor ZOSiP Irena Lewicka
Kpt. Wojciech Kozek
Asp. Stanis³aw Œwider

Ponadto swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili eli-
minacje gminne: Pan Komendant PSP Rop-
czyce bryg. Jacek Róg, Prezes ZOMGOSP
Eugeniusz Alberski, V-ce prezes ZOMGOSP
Franciszek  Bochnak, Sekretarz ZOMGOSP
Marcin Cieœlik, Sekretarz OSP Czarna Jan
Pipa³a, Przew. Komisji Oœwiaty i Kultury RM
w Sêdziszowie M³p. Jan Ró¿añski, Dyrektor

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
W  dniu 25.03.2009 r. w Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê, ju¿
po raz trzeci po d³u¿szej przerwie, eliminacje gminne OTWP.
Organizatorem turnieju jest Zarz¹d Gminny Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Sêdziszowie M³p. Odpowiedzialnym za to zada-
nie byli  v-ce prezes ZGOSP Andrzej Œwierad oraz z-ca komen-

danta gminnego m³. kpt. Wojciech  Kozek. Gospodarzami konkursu byli dyrektor SP Czarna Tomasz
Kozak i dyrektor Gimnazjum Czarna Andrzej  Œwierad.

Wyniki gminnych eliminacji
OTWP:

W kategorii  szkó³ gimnazjalnych:
I. Ziobro –Feret Weronika – Gimnazjum

Czarna Sêdziszowska
II. Bocheñski Marcin – Gimnazjum Sê-

dziszów M³p
III. Mik Bernadeta – Gimnazjum Zago-

rzyce.
IV. Kubik Dawid – Gimnazjum Zagorzy-

ce
V. B¹k Dominik – Gimnazjum Czarna

Sêdziszowska
W kategorii szkó³ podstawowych:
I. Pondo Dawid – SP Kawêczyn
II. Bochnak Aleksandra – SP nr 3 Sêdzi-

szów M³p.
III. Rudy Eryk – SP2 Sêdziszów M³p.
IV. Malski Kamil – SP Zagorzyce Górne
V. Kozek Kewin – SP Zagorzyce Dolne

SP Klêczany  Marek Flis, Dyrektor ZS w
Górze Ropczyckiej Mariusz Kazior, Dyrek-
tor ZS w Wolicy Piaskowej Janusz  Barciñski
oraz nauczyciele – opiekunowie m³odzie¿y
ze szkó³ bior¹cych udzia³ w eliminacjach.

W programie konkursu by³ planowany
pokaz sprzêtu stra¿ackiego, który niestety,
ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne,
zosta³ odwo³any. Natomiast, aby wprowadziæ
w tematykê „stra¿ack¹” zosta³ wyœwietlony
film przedstawiaj¹cy codzienn¹ pracê stra-
¿aków na weso³o.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
oraz upominki, a uczniowie, którzy zajêli
czo³owe lokaty otrzymali cenne nagrody. Po-
nadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc
s¹ premiowani udzia³em w eliminacjach
OTWP na szczeblu powiatowym. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e wszyscy uczestnicy konkursu
zostali zaproszeni na obiad. Nagrody zosta-
³y ufundowane przez ZOMGOSP i  Burmi-
strza Sêdziszowa M³p.

Andrzej Œwierad

Najlepsi uczestnicy konkursu w kategorii szkó³ podstawowych
i gimnazjów z organizatorami.
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Z biegiem lat w œwiadomoœci ludzi utrwali-
³o siê przeœwiadczenie, ¿e Bo¿e Narodzenie to
œwiêto najbardziej rodzinne, a Wielkanoc - ra-
dosne. Pe³en umartwieñ i refleksji Wielki Post
oraz poruszaj¹ce do g³êbi prze¿ycia Mêki Pañ-
skiej poprzedzaj¹ szczêœcie, radoœæ Zmartwych-
wstania. Dawna tradycja chrzeœcijañska naka-
zywa³a, by ka¿dego przechodnia witaæ s³owa-
mi: „Chrystus Zmartwychwsta³”. Pozdrowiony
w ten sposób odpowiada³: „Zmartwychwsta³
prawdziwie”. Pokrzepiaj¹cym s³owom towarzy-

szy³a nadzieja na lepsze jutro, jako ¿e „z³e si³y
zniknê³y, przepad³y”. Zadowolenie ludzi wyni-
ka³o te¿ z przekonania, ¿e uprzykrzona zima
niebawem odejdzie. Prze³om marca i kwietnia
jest pocz¹tkiem wiosny w przyrodzie, z której
rytmami nierozerwalnie zwi¹zany jest los ka¿-
dego cz³owieka. Do dnia dzisiejszego przecho-
wa³y siê optymistycznie brzmi¹ce przepowied-
nie i ludowe przys³owia odnosz¹ce siê do ob-
serwowanych zmian w przyrodzie. O tym, czy
zima faktycznie ma siê ku koñcowi, wyrokowa-
³a pogoda w dniu œw. Macieja (24 II): „Œwiêty
Maciej zimê traci, albo j¹ bogaci”, „Gdy na Walek
deszcze (14 II), zima wróci jeszcze”. Nasi przodko-
wie du¿¹ wagê przywi¹zywali do 10 marca, kie-
dy w koœciele katolickim wspomina siê Czter-
dziestu Mêczenników. Obserwowali wtedy
wnikliwie stan pogody i wyrokowali np., ¿e jeœli
pojawiaj¹ siê wtedy mrozy z silnymi wiatrami,
niechybnie wiosna bêdzie opóŸniona, zimna i
nieprzyjazna: „Kiedy na Czterdziestu Mêczenników
marzniesz, to jeszcze 40 nocy przemarzniesz”. Inne
przys³owie odnosi siê do Wielkanocy: „Mêczen-
nicy jeœli psoc¹ (deszcz), bêdzie d¿d¿ysto Wielk¹ Noc¹”.
Wed³ug tutejszych wierzeñ ludowych 12 mar-
ca mia³ nast¹piæ koniec zimy: „Na œw. Grzegorz
idzie zima do morza”. Jeœli jest: „Suchy marzec, a maj
ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny, one spichrze
nape³niaj¹ i siana du¿o nam daj¹”. W pamiêci
mieszkañców naszych stron przetrwa³y jeszcze
przys³owia dotycz¹ce wyczekiwanych œwi¹t Wiel-
kanocnych: „Bo¿e Narodzenie po lodzie, Wielkanoc
po wodzie”, cytowane ju¿ kiedyœ: „Gdy choinka
tonie w wodzie, jajo toczy siê po lodzie”, „Jakie Zwiasto-
wanie (25 III), takie Zmartwychwstanie”. W mnie-
maniu mieszkañców wsi dzieñ Zwiastowania

Najœwiêtszej Marii Panny by³ bardzo wa¿ny, bo-
wiem nieuchronnie przybli¿a³ wiosnê. Jeœli
przed tym œwiêtem przylecia³y bociany, wró¿o-
no, i¿ bie¿¹cy rok bêdzie urodzajny i ogólnie
pomyœlny. Zobaczywszy po raz pierwszy tego
ptaka, nale¿a³o trzymaæ w rêce pieni¹¿ek, gdy¿
w ten sposób ludzie zapewniali sobie dostatek.
Wbrew pozorom zbyt wczesne ocieplenie ni-
kogo nie cieszy³o, poniewa¿ z regu³y grozi³o
ono rych³ym powrotem dokuczliwych ch³o-
dów. Donosz¹ o tym wró¿ebne porzekad³a: „Kie-
dy œw. Józek wiezie trawy wózek (19 III), to potem
zasmuci, bo œniegiem przyrzuci”, „Ile dni ciep³ych przed
Zmartwychwstaniem, tyle ich z deszczem i œniegiem
nastanie”, „Gdy pszczo³y i ¿eby rusz¹ siê przed Zmar-
twychwstaniem, jeszcze bêdzie zima, œnieg prêdko nie
staje”, „Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze”.

W oczekiwaniu na przybycie
tej prawdziwej wiosny, ludzie sta-
rali siê, sumiennie, duchowo
przygotowaæ do Wielkanocy. W
Wielkim Tygodniu rozpamiêty-
wali ostatnie chwile ¿ycia Chry-

stusa; przepe³nieni ¿alem z powodu Jego nie-
zas³u¿onej, mêczeñskiej œmierci. Nasi przod-
kowie w nocy z Wielkiego Czwartku na Wiel-
ki Pi¹tek dokonywali rytualnych k¹pieli w
miejscowych rzekach i potokach – na pa-
mi¹tkê przejœcia Pana Jezusa przez rzekê Ce-
dron. W po³¹czeniu z modlitw¹ k¹piel taka
mia³a im zapewniæ zdrowie i si³ê na ca³y rok.
Natomiast przysz³y dostatek gwarantowa³y:
suta Wielkanoc i spo¿ywanie poœwiêconych
w Wielk¹ Sobotê potraw. Ka¿dy zatem, na
miarê swych mo¿liwoœci i na przekór do-
skwieraj¹cemu coraz bardziej przednówko-
wi, stara³ siê przygotowaæ: dobrze okraszo-
ny barszcz ze œwiêconk¹ (kie³bas¹, bocz-
kiem, jajkami), pszenne bu³ki z rodzynkami
(póŸniej babki). Nasze miejscowe gospody-
nie bacznie uwa¿a³y, aby ktoœ obcy nie dzi-
wi³ siê, ¿e dro¿d¿owe ciasto piêknie roœnie.
W tym wypadku z ³atwoœci¹ mog³o opadn¹
podczas pieczenia. Bezlitoœnie natomiast
rozprawiano siê z barszczem. Garnek z nim
wieszano na ga³êzi drzewa. Pomagaj¹cy przy
tej czynnoœci, niczego nieœwiadomy deli-
kwent czêsto bywa³ oblewany zawartoœci¹
sagana. Trudno opisaæ donios³oœæ prze¿yæ,
jakie towarzyszy³y Rezurekcji – niezwyk³ej
mszy odprawianej o œwicie (do XVIII w. o
pó³nocy). Radosna procesja odbywa³a siê
przy biciu dzwonów, kanonadzie z armat i
strzelb. W taki sposób wierni oznajmiali
nowinê Pañskiego Zmartwychwstania. War-
to tutaj zaznaczyæ, ¿e w niektórych rejonach
kraju popularny by³ zwyczaj pewnego ro-
dzaju wyœcigów, jakie urz¹dzano po zakoñ-
czeniu Rezurekcji. Uwa¿ano, ¿e jeœli ktoœ

szybko przybêdzie do domu (konno, fur-
mank¹ lub bryczk¹), temu zbo¿e bêdzie
ros³o wysokie i dorodne. M³odzie¿ niecier-
pliwie oczekiwa³a na Poniedzia³ek Wielka-
nocny, a zw³aszcza na œmigus – dyngus, na-
zywany u nas potocznie „lejem”. Zwyczaj
dyngowania czyli proszenia o datki oraz  œmi-
gania wierzbowymi witkami, a tak¿e oble-
wania siê wod¹ – jest bardzo stary, prawdo-
podobnie siêga okresu œredniowiecza.

Dziewczêta zwykle same prosi³y siê o zim-
ny prysznic, uwa¿aj¹c go za dowód powo-
dzenia u ch³opców. Jeœli któraœ tego dnia
nie zosta³a solidnie oblana wod¹, stanowi³o
to dyshonor dla niej i dla ca³ej rodziny. Bie-
daczka straci³a nadziejê na szybkie zam¹¿-
pójœcie. W tych dniach woda mia³a szcze-
góln¹ moc; dawa³a si³ê, zdrowie, urodê i po-
myœlnoœæ na najbli¿sze miesi¹ce.

Pokrzepieni dobr¹ nowin¹ Zmartwych-
wstania, wszyscy z jeszcze wiêksz¹ nadziej¹ i
otuch¹ spogl¹dali w przysz³oœæ. Czeka³a ich
moc zajêæ w polu i obejœciu oraz wiara w si³ê
modlitwy oraz w s³usznoœæ spostrze¿eñ doty-
cz¹cych m.in. œwiata przyrody. Znalaz³y one
odzwierciedlenie w licznych przys³owiach,
nie bez powodu nazywanych m¹droœci¹ na-
rodu. A¿ dziw, ¿e tak wiele przechowa³a ich
ludzka pamiêæ. Na koniec przytoczmy jesz-
cze niektóre z nich; zw³aszcza te, które s¹
adekwatne do obecnej pory roku. Byæ mo¿e
przydadz¹ nam siê one w ¿yciu i pomog¹, tak
jak po wielokroæ pomaga³y naszym przezor-
nym przodkom. Odnosz¹ siê one do pocz¹t-
ku wiosny, na któr¹ zawsze cz³owiek czeka³ z
utêsknieniem, niezale¿nie od epoki i przyna-
le¿noœci spo³ecznej. Oto niektóre z nich: „Gdy
w Palmow¹ Niedzielê s³oñce œwieci, bêd¹ pe³ne sto-
do³y, beczki i sieci”, „Pogoda w Palmow¹ Niedziele,
wró¿y urodzajów wiele”, „Kto w Wielki Tydzieñ
sieje, mo¿e mieæ wielkie nadzieje”, „Deszcz na Wiel-
ki Pi¹tek zape³ni ka¿dy stodo³y k¹tek”, „W Wielk¹
Niedzielê dobra pogoda, wyniknie z tego w polu
uroda”, „Jak na Wielkanoc pada, co trzeci k³os  z
kopy przepada”. Powodem do niepokojów
mog¹ te¿ byæ wczesnowiosenne burze: „Ile
razy zagrzmi przed Wojciechem (23 IV), tyle razy
pole zabieli siê œniegiem”, „W kwietniu grzmoty, w
maju s³oty”.

„Na œw. Wojciecha roœnie byd³u pociecha” –
od tego dnia wolno ju¿ by³o wypêdziæ na
pastwiska zwierzêta domowe, pokropiwszy
je uprzednio œwiêcon¹ wod¹ i zaopatrzyw-
szy w czerwone kokardki, które mia³y odpê-
dziæ uroki. Pod koniec kwietnia zwykle przy-
roda bujnie, wspaniale rozkwita. Wed³ug
miejscowych wierzeñ woda w rzekach jest
ju¿ na tyle ciep³a, ¿e mo¿na poiæ w niej „ga-
dzinê”: „Œwiêty Marek wrzuca do wody ogarek”
(25 IV). Czêsto na ten okres przypadaj¹ dni
ciep³e i s³oneczne, ale czaj¹ siê ju¿ tzw. „zim-
ni Ogrodnicy”: „Na œw. Marka cz³owiek bez
koszuli, za to w Ogrodników do pieca siê tuli”.
Meteorologia ludowa przepowiada, ¿e je-
¿eli z koñcem kwietnia pojawi¹ siê ciep³e
deszcze, lato bêdzie suche i upalne: „Deszcz
na œw. Marek, to ziemia jak skwarek”. Informa-
cje o przysz³ych plonach oraz d³ugotrwa³e
prognozy zawieraj¹ przys³owia: „Gdy w kwiet-
niu ciep³e deszcze padaj¹, pogodn¹ jesieñ zapo-
wiadaj¹”, „Jeœli w kwietniu pszczo³y nie lataj¹,
potem d³ugie ch³ody nastaj¹”, „Rok bêdzie dobry,
gdy kwiecieñ wilgotny, ale nie s³otny”, „Kiedy œw.
Jerzy skryje wronê w ¿ycie (23 IV), bêdzie zbo¿a
du¿o i trawy obficie”, „Jeœli na œw. Wojciecha pada,
co trzecia kopa siana wypada”, „Gdy Zyta nie
widzi ¿yta (27 IV), droga bêdzie…okowita”.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

RADOSNE ŒWIÊTA
I OCZEKIWANIE
WIOSNY



Nr 3 (142) 31 marca 2009 r.

16

Urodzi³ siê w Boreczku, 29.12.1909 roku.
W 1931 roku wst¹pi³ do Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Tarnowie i piêæ lat
póŸniej uzyska³ œwiêcenia kap³añskie. Jego
pierwsz¹ placówk¹ by³a parafia w Szczuci-
nie, gdzie trafi³ pod opiekê ks. proboszcza
Jana Ligêzy. Tam zasta³ go wybuch II wojny
œwiatowej. Pomimo tego, ¿e przed wojn¹ nie
by³ zaanga¿owany polityczne, zainteresowa-
³o siê nim gestapo. Ju¿ w 1940 roku przeszu-
kiwano wikarówkê, gdzie mieszka³, spodzie-
waj¹c siê znaleŸæ listy osób wywiezionych na
przymusowe roboty do Niemiec.

W 1941 roku, gdy Niemcy szykowali siê
do ataku na ZSRR, przygotowuj¹c sobie za-
plecze dla maj¹cego powstaæ frontu

wschodniego, zajêli na kwatery dla swoich
¿o³nierzy m.in. budynki parafialne w Szczu-
cinie, w tym wikarówkê. Ks. Antoni Kwarta
zmuszony by³ przeprowadziæ siê do s¹sied-
niej wioski, D¹browice, sk¹d codziennie,
kilka kilometrów doje¿d¿a³ rowerem do
koœcio³a w Szczucinie.

5 kwietnia 1941 roku, w sobotê przed
Niedziel¹ Palmow¹, podczas pokonywania
tej trasy zosta³ zatrzymany przez gestapo:
Kazali mi rower zostawiæ w najbli¿szym domu
przy drodze. Wsiedliœmy do auta i pojechaliœmy
do Szczucina, gdzie by³o ju¿ pe³no zatrzymanych
ludzi. Na rynku, bli¿ej bramy koœcielnej, grupa
kobiet i dzieci – dalej, na œrodku klêczeli mê¿czyŸ-
ni, podczas gdy SS-mani chodzili sztywnym kro-
kiem w czworoboku wiêŸniów, trzymaj¹c karabi-
ny gotowe do strza³u. Ze wszystkich stron s³ychaæ
by³o krzyki niemieckie i œwist batów, którymi gesta-
powcy popêdzali aresztowanych w domach i na
ulicy. Mieliœmy wra¿enie, klêcz¹c na bruku ryn-
kowym, ¿e bêdzie chyba egzekucja na miejscu – ale
za jakie przestêpstwo?

Z rynku ks. Kwarta zosta³ zabrany na
przes³uchanie na komendê gestapo. Ude-
rzony podczas przes³uchania w ty³ g³owy stra-
ci³ przytomnoœæ. Gdy siê ockn¹³, znalaz³ siê
znów na rynku, gdzie aresztowanych ³ado-
wano ju¿ na samochody transportowe. 72
osoby, w tym i ksiêdza Kwartê, powieziono
w kierunku Tarnowa. W drodze dwukrot-
nie kazano im wysiadaæ i czekaæ w rowie
przydro¿nym – jak s¹dzili – na rozstrzela-
nie. By³o to jednak tylko kolejny element
zastraszania.

W Tarnowie trafili do siedziby gestapo
przy ul. Urszulañskiej. Przy wejœciu sta³o
dwóch gestapowców, którzy ka¿dego z aresz-
towanych „na dzieñ dobry” walili pa³k¹.

Po przes³uchaniach ks. Kwarta trafi³ do
pojedynczej celi. Podczas trzymiesiêcznego
pobytu w niej, jedyn¹ pociech¹ by³ dla nie-

go brewiarz, który szczê-
œliwie nie zosta³ mu ode-
brany.

Oprócz samotnoœci,
szczególnie doskwiera³o
fatalne wy¿ywienie. Od
œmierci g³odowej ratowa-
³y paczki od krewnych i
przyjació³. Ogromn¹ po-
moc niós³ ks. Karol Pêka-
la i tarnowski Caritas.

Fatalnie wp³ywaj¹c¹
na psychikê samotnoœæ
uda³o siê pokonaæ m.in.
dziêki temu, ¿e przeby-
waj¹cy w s¹siedniej celi
ks. Jan Marsza³ek wyd³u-
ba³ ma³y otwór w œcianie,

dziêki czemu kap³ani mogli wieczorami po-
rozmawiaæ, albo wymieniæ siê kawa³kami sta-
rych gazet do poczytania.

Z tarnowskiego wiêzienia, gdzie spêdzi³
rok, ks. Kwarta trafi³o obozu koncentracyj-
nego w Oœwiêcimiu: Przyjêcie zaczyna³o siê od
postoju przy bramie, na której widnia³ znany napis
„Arbeit macht Frei”. Oddajemy wszystko co posia-
damy, ³¹cznie z bielizn¹. Gor¹ca ³aŸnia z pod-

strzy¿eniem i odbiór, w
drugim bloku, obozo-
wej bielizny i odzie¿y,
potem fotografia w
obozowej kancela-
rii.(...) Przypad³a mi
kwatera w bloku nr
11, gdzie na dole w
bunkrze dokona³ swo-
jego ofiarnego ¿ywota
ojciec Kolbe (..)

Ksi¹dz Antoni,
podobnie jak jego
towarzysze niedoli,
zmuszony by³ wsta-

waæ o trzeciej rano, a póŸniej przez kilkana-
œcie godzin pracowaæ przy budowie fabry-
ki. Do baraku wracali niejednokrotnie o je-
denastej w nocy. Przy marnym od¿ywianiu,
taki tryb ¿ycia grozi³ w krótkim czasie œmier-
ci¹. Jedynym wyjœciem wydawa³o siê dosta-
nie siê na „rewir” czyli do obozowego szpi-

Ksi¹dz Antoni Kwarta
z Boreczku

wiêzieñ Oœwiêcimia i Dachau

Ksi¹dz Antoni Kwarta by³ jednym z 1,3 mln
wiêŸniów obozu w Oœwiêcimiu i jednym z 250
tys. wiêŸniów Dachau. Prze¿y³, ale wojenna
zawierucha pozbawi³a go domu, przyjació³,
znajomych i rzuci³a za ocean, gdzie spêdzi³
blisko czterdzieœci lat ¿ycia.

M³ody ksi¹dz Antoni Kwarta.

Na w³asnym podwórku. Siedzi matka Julia Kozak z Surmanów, stoj¹ od lewej: syn Jan
Kwarta, syn ks. Antoni Kwarta, m¹¿ Ignacy Kozak. Rok 1938.

14.03.1946 – Löningen (Niemcy) – ju¿ po wyzwoleniu, w mun-
durze wojskowym.

Ks. Antoni Kwarta jako wiê-
zieñ KL Auschwitz.
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tala. W koszmarnych warunkach, wœród
umieraj¹cych wiêŸniów, na pryczy pe³nej
pche³, spêdzi³ ks. Kwarta kilka dni. Zwolnio-
ny ze szpitala trafi³ do filii obozowej w Raj-
sku, gdzie pracowa³ przy czyszczeniu stawów
nad rzek¹ So³¹. Mia³o to ten plus, ¿e czê-
œciej mo¿na siê by³o umyæ.

W czerwcu 1942 roku, wraz z transpor-
tem ksiê¿y z Oœwiêcimia ks. Antoni Kwarta
trafi³ do Dachau. Do nowego miejsca poby-
tu zabra³ ze sob¹ „pami¹tkê” w postaci tyfu-
su plamistego, którym zarazi³ siê w Rajsku.
Dziêki pomocy przyjació³, w tym ks. Mar-
sza³ka, uda³o mu siê wyjœæ z choroby, ale
organizm by³ ju¿ tak wycieñczony, ¿e nie
nadawa³ siê do pracy.

Jednym z zadañ, realizowanych przez
administracjê obozu w Dachau by³y ekspery-
menty medyczne, przeprowadzane na wiêŸ-
niach. Ich obiektem sta³ siê ks. Antoni, które-
go zara¿ono malari¹. Komary z malari¹ (w
pude³eczku z siatk¹, które trzyma³em miêdzy noga-
mi – jak rytua³ przewidywa³) nie czu³y widocznie
nic atrakcyjnego w moich chudych nogach, wiêc
mnie nie k¹sa³y. Dosta³em wobec tego zastrzyk i
malaria tak dobrze siê przyjê³a, ¿e powtarza³a siê
parê razy w obozie, a nawet – w l¿ejszej formie –
póŸniej w Ameryce – wspomina³.

Ks. Kwarta by³ jednym z oko³o 6 tysiêcy
wiêŸniów Dachau, bêd¹cych obiektem eks-
perymentów medycznych. Z tej liczby po-
nad 2 tysi¹ce zmar³o.

Na szczêœcie od 1943 roku do obozu
zaczê³y docieraæ paczki od rodziny, przyja-

ció³ i tarnowskiego Ca-
ritasu, co pozwoli³o ks.
Antoniemu przetrwaæ i
doczekaæ wyzwolenia
obozu 29 kwietnia 1945
roku.

Zród³em pociechy
w trudnych chwilach by³y listy od najbli¿-
szych. Ks. Antoni Kwarta, sam bêd¹c w tra-
gicznym po³o¿eniu, niejednokrotnie „mia³
sobie za z³e”, ¿e jest ciê¿arem dla najbli¿-
szych. Z ogromn¹ pokor¹ znosi³ swój los,
oddaj¹c siê Bo¿ej Opatrznoœci.

Po wyzwoleniu obozu, ks. Kwarta przez
pewien czas przebywa³ w Niemczech, ota-
czaj¹c opieka duszpastersk¹ Polaków zwol-
nionych z niewoli. W 1950 roku wyjecha³ do
USA, gdzie spêdzi³ 17 lat. Nastêpnie trafi³
do Kanady, do miejscowoœci Victoria, gdzie

zas³yn¹³ jako propagator polskich zwycza-
jów, tradycji i obrzêdów w œrodowisku polo-
nijnym. Pracowa³ przy organizacji wystawy
polskiej sztuki ludowej, która wzbudzi³a uzna-
nie w ca³ej Kanadzie.

Ks. Antoni Kwarta, wiêzieñ Dachau i
Oœwiêcimia, zmar³ 19 grudnia 1988 roku.

Benedykt Czapka

Wykorzystano m.in. art.
„Wojenne dzieje ksiêdza Kwarty”

z czasopisma Zorza.

X JUBILEUSZOWY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

W hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. w dn. 28-29 marca
2009 r. rozegrano X Jubileuszowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar
Burmistrza Sêdziszowa M³p., bêd¹cy eliminacj¹ gminn¹ Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego. W zawodach rywalizowa³a rekordowa licz-
ba 181 uczestników.

Najlepsi w kategorii dziewcz¹t i ch³opców do 13 lat z opiekunami, organizatorami i w³adzami gminy.

Zwyciê¿czynie w kat. kobiet 17-19 lat z Pani¹ El¿biet¹ Œwiniuch – Wice-
burmistrz Sêdziszowa M³p. oraz Sekretarzem Janem Maroniem.

T
urniej przeprowadzony by³ systemem „do

dwóch przegranych” a w kategoriach mniej

licznie obsadzonych systemem „ka¿dy z ka¿-

dym”. Pojedynki rozgrywano wg przepisów polskie-

go Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Zwyciêzcy w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych otrzymali nagro-

(ci¹g dalszy na str. 18)

Rok 1956 – Buffalo (USA)

´

Listy
do rodziny

z czasów
pobytu

w Dachau
i Oœwiêcimiu.

Fot. Arch.
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Ledwie pó³ roku temu m³ode siatkarki Patrii Sê-
dziszów M³p. zadebiutowa³y w Podkarpackiej III
lidze, a ju¿ w dniach 6-8. marca 2009r. g³oœno
zapuka³y do bram II ligi na turnieju pó³fina³o-
wym o wejœcie do tej klasy rozgrywkowej, roze-
granym w hali MOSiR-u w Sandomierzu. Tam
rywalkami Patrii o dwa miejsca, premiowane
udzia³em w finale tych rozgrywek, byli: mistrz
III ligi Œwiêtokrzyskiej MUKS Pi¹tka Sandomierz,
zwyciêzca £ódzkiej III ligi £MLKS £ask i wicemistrz
Ma³opolskiej III ligi Jedynka Tarnów.

Wyniki:
6.03.2009: – Pi¹tka Sandomierz – Jedynka Tarnów 0:3 (22:25, 23:25, 22:25)

zawodniczka meczu – Agnieszka Brzeziñska-Kie³busiewicz z Tarnowa,
– £MLKS £ask - Patria Sêdziszów M³p. 3:1 (30:28, 20:25, 25:20, 25:18)

zawodniczka meczu – Monika Stasiak z £aska.
7.03.2009: – £MLKS £ask – Jedynka Tarnów 3:2  (22:25, 25:22, 23:25, 25:16, 15:13)

zawodniczka meczu – Marta Koperek z £aska,
– Pi¹tka Sandomierz - Patria Sêdziszów M³p. 0:3 (15:25, 11:25, 14:25)

zawodniczka meczu – Katarzyna Wrona z Patrii
8.03.2009: – Jedynka Tarnów - Patria Sêdziszów M³p. 3:2 (25:19, 16:25, 25:15, 15:25, 15:11)

zawodniczka meczu – Wioletta Sys³o z Tarnowa,
– Pi¹tka Sandomierz – £MLKS £ask 0:3 (16:25, 23:25, 11:25)

zawodniczka meczu – Joanna Stolarczyk z £aska.
Po ka¿dym meczu organizatorzy wybierali najlepsz¹ zawodniczkê, która dziêki sponsorom dostawa³a nagrodê.

Tabela:
1. £MLKS £ask 3 6 9:3
2. UKS Jedynka Tarnów 3 5 8:5
3. KS Patria Sêdziszów M³p. 3 4 6:6
4. Pi¹tka Sandomierz 3 3 0:9

dy indywidualne w postaci sprzêtu sportowego, pucharów i dyplo-
mów wrêczane w sobotê przez Burmistrza – Kazimierza Kie³ba a w
niedzielê przez Z-cê Burmistrza – El¿bietê Œwiniuch.

Pierwszy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p. rozegrano w lutym 2000 r. w sali gimnastycznej i na
korytarzach SP Nr 1 w Sêdziszowie M³p. i rywalizowa³o w nim 96
osób, szko³a ta by³a gospodarzem równie¿ drugiego turnieju. Na-

Kategoria do lat 13 – dziewczêta (32 uczestniczki)
1. Sylwia Pichla – SP w Borku Wielkim
2. Wioletta Pieprzak – SP w Szkodnej
3. Mariola Czaja – SP w Szkodnej

Kategoria do lat 13 – ch³opcy (46 uczestników)
1. Kamil Malski – SP w Zagorzycach Górnych
2. Bart³omiej K³ósek – SP w Zagorzycach Górnych
3. Krystian Kipa – SP w Zagorzycach Górnych

Kategoria od lat 14-16 – dziewczêta (19 uczestniczek)
1. Aleksandra Kupœ – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
2. Karolina Przydzia³ – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
3. Anastazja Wszo³ek – Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Kategoria od 14-16 lat – ch³opcy (29 uczestników)
1. Aleksander Zawiœlak – Gimnazjum w Zagorzycach
2. Pawe³ Wytrwa³ – Gimnazjum w Zagorzycach
3. Mateusz Chmiel – Gimnazjum w Zagorzycach

Kategoria od lat 17-19 – dziewczêta (3 uczestniczki)
1. Marzena Skarbek – Wolica Piaskowa
2. Anna Dudek – Borek Wielki
3. Iwona Dudek – Borek Wielki

Kategoria od 17-19 lat – ch³opcy (12 uczestników)
1. £ukasz Wytrwa³ – Zagorzyce
2. Tomasz Ostrêga – Sêdziszów M³p.
3. Rafa³ Ziajor – Góra Ropczycka

Kategoria 20-44 lat – kobiety (8 uczestniczek)
1. El¿bieta So³tys – Borek Wielki
2. Karolina Bartkowicz – Borek Wielki
3. Lidia Godyñ – Sêdziszów M³p

Kategoria 20-44 lat – mê¿czyŸni (17 uczestników)
1. Andrzej Szczypek – Sêdziszów M³p.
2. Roman Zawiœlak – Zagorzyce
3. Wojciech Buraœ – Wolica Piaskowa

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 45 lat i powy¿ej  – mê¿czyŸni (6 uczest-
ników)
1. Grzegorz Drozd – Sêdziszów M³p.
2. Zbigniew Mucha – Zagorzyce
3. Stanis³aw Wozowicz – Góra Ropczycka

Kategoria osób niepe³nosprawnych - dziewczêta (5
uczestniczek)
1. Anna Mucha – Gimnazjum w Zagorzycach
2. Marta Magdoñ – Gimnazjum w Zagorzycach
3. Janina Czaja – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Kategoria osób niepe³nosprawnych - ch³opcy (4
uczestników)
1. Mariusz Placek – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. Grzegorz Pichla – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Daniel Ostrowski – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Od lewej: Wojciech Sieros³awski – g³ówny organizator turnie-
ju, Stanis³aw Wozowicz – III miejsce w kat. powy¿ej 45 lat,
Zbigniew Mucha – II miejsce w kat. powy¿ej 45 lat, wicebur-
mistrz Sêdziszowa m³p. Pani El¿bieta Œwiniuch, Grzegorz Drozd
– I miejsce w kat. powy¿ej 45 lat, sekretarz Jan Maroñ.

Najlepsi w kategorii osób niepe³nosprawnych w towarzystwie opiekunów oraz Burmistrza Kazimierza Kie³ba i Sekretarza Jana
Maronia. Fot. (4) Arch. UM Sêdziszów M³p.

stêpnie od 2002 r. przez 6 kolejnych lat za-
wody organizowano w hali sportowej przy
LO w Sêdziszowie M³p. gdzie rywalizowa³o w
nim rokrocznie ok. 150 osób. Od 2008 r. tur-
niej goœci w nowej hali przy Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p. W 10-letnij historii zawo-
dów uczestniczy³o w nich ³¹cznie 1407 osób.

X JUBILEUSZOWY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
(ci¹g dalszy ze str. 17)

Sekretarz Gminy - Jan Maroñ
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W
 swoim inauguracyjnym wystêpie na+
sze siatkarki nie sprosta³y faworyzo-

wanemu £MLKS-owi £ask, ulegaj¹c mu 1–3
(28-30, 25-20, 20-25, 18-25).

Patria: Patrycja Zieliñska, ̄ aneta Baran,
Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a, Joan-
na Chmura, Katarzyna Chmiel, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Ma³gorzata Ruszel i
Sylwia Zawiœlak.

Bardzo zaciêty by³ pierwszy set, który roz-
pocz¹³ siê od prowadzenia rywalek 5-1 i 7-4.
Zawodniczki z £aska utrzymywa³y 2-3- punk-
tow¹ przewagê a¿ do stanu 22-19, gdy Patria
zagra³a œwietnie blokiem i doprowadzi³a do
remisu 23-23, a nastêpnie mia³a a¿ cztery set-
bole! Niestety, brak doœwiadczenia nie po-
zwoli³ wygraæ tego seta, a przy stanie 28-28
nasze zawodniczki pope³ni³y dwa b³êdy w
przyjêciu zagrywki i przegra³y seta 28-30.

Potrafi³y siê zmobilizowaæ w drugim,
wygrywaj¹c go 25-20. Mimo prowadzenia 4-
0, trzeci set zosta³ przegrany 20-25. Czwar-
tego seta równie¿ wygra³ £ask 25-18.

Nasz zespó³ wyszed³ na to spotkanie bar-
dzo stremowany, widaæ by³o brak doœwiad-
czenia i ogrania w tego typu turniejach u
wiêkszoœci zawodniczek. Trzeba jednak przy-
znaæ, ¿e Patria zagra³a dobry mecz, jednak
to siatkarki z £aska tego dnia by³y skutecz-
niejsze i odnios³y zwyciêstwo nad naszym
zespo³em. Bardzo dobrze spisa³a siê ̄ aneta
Baran, która zadebiutowa³a tym spotkaniem
w Patrii. Kilka zawodniczek zagra³o po nie-
dawno przebytej chorobie, co tak¿e zapew-
ne mia³o wp³yw na grê ca³ego zespo³u.

W
 sobotê powia³o spor¹ dawk¹ optymi-
zmu. Najpierw bowiem, po dramatycz-

nym meczu, £MLKS £ask pokona³ Jedynkê
Tarnów 3-2, a nastêpnie Patria zwyciê¿y³a go-
spodynie turnieju, Pi¹tkê Sandomierz 3-0 (15,
11, 14), wyraŸnie góruj¹c nad rywalkami.

Patria: Patrycja Zieliñska, ̄ aneta Baran,
Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a, Joan-
na Chmura, Katarzyna Chmiel, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Ma³gorzata Ruszel i
Sylwia Zawiœlak.

Po dwóch dniach turnieju by³o wiêc ja-
sne, ¿e do fina³u awansowa³ ju¿ £ask, a o
drugie, premiowane awansem miejsce, za-
graj¹ w niedzielê Patria z Jedynk¹ Tarnów.

T
en mecz zapewne przejdzie do historii
sêdziszowskiego sportu. Pierwszego seta

nasze dziewczêta przegrywa³y ju¿ 0-4 i 2-5,
ale znakomita gra blokiem Chmiel i Kuty³y
oraz skuteczne ataki Baran da³y prowadze-
nie Patrii 9-6. Wówczas o czas poprosi³a tre-
ner Jedynki Urszula Œwierczek i … rywalki
zdoby³y 10 kolejnych punktów! Tego pro-
wadzenia nie odda³y ju¿ do koñca i wygra³y
seta 25-19.

Po zmianie stron œwietnie zagra³a Patria.

Bardzo skuteczna gra naszego zespo³u, zna-
komite zagrywki Sylwii Zawiœlak, dobra i sku-
teczna gra blokiem Chmiel i Broszkiewicz,
dobra gra w ataku Baran i Chmury zapew-
ni³y nam zwyciêstwo w drugim secie 25-16.

Jak¿e kobieta zmienn¹ jest, przekonali-
œmy siê w trzecim secie. Tym razem gór¹
okaza³y siê tarnowianki, wygrywaj¹c 25-15.

Czwartego seta nasze zawodniczki znów
zagra³y koncertowo i tym razem to one wy-
gra³y 25-15!

Prawdziwy bój rozgorza³ w tie-breaku.
Zaczê³o siê od prowadzenia Patrii 3-0 po
udanym zagraniu blokiem Anny Broszkie-
wicz i dwóch skutecznych atakach Joanny
Chmury. Za chwilê jednak by³o 4-3 dla Tar-
nowa. Jeszcze nasze zawodniczki uzyska³y
prowadzenie 5-4, ale Jedynka uciek³a na 10-
6 i 11-7. Wówczas na zagrywkê posz³a Sylwia
Zawiœlak. Jej dwa asy serwisowe i skuteczna
gra Patrii w ataku doprowadzi³y do wyrów-
nania 11-11 i przywróci³y nam nadziejê. Nie-
stety, w decyduj¹cych momentach tego seta
zabrak³o naszym zawodniczkom doœwiad-
czenia i nie sprosta³y rywalkom, przegrywa-
j¹c go 11-15 i ca³y mecz 2-3.

Patria: Patrycja Zieliñska, ̄ aneta Baran,
Anna Broszkiewicz, Katarzyna Kuty³a, Joan-
na Chmura, Katarzyna Chmiel, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Ma³gorzata Ruszel, Syl-
wia Zawiœlak, Anna Ogrodnik i Alicja Marek.

 Chwa³a zawodniczkom Patrii za dzieln¹ i
ambitn¹ postawê w ca³ym turnieju, chwa³a
trenerowi Bogdanowi Dudkowi, którego pra-
ca udowodni³a, ¿e ten zespó³ ju¿ w tym sezo-
nie, po pó³rocznej pracy staæ by³o na awans
nawet do drugiej ligi. Do turnieju fina³owego
zabrak³o Patrii zaledwie czterech punktów i
pewnie szczêœcia, które w koñcówce tego
meczu uœmiechnê³o siê do tarnowianek. W
zgodnej opinii obserwatorów tego turnieju,
zagra³y w nim trzy równorzêdne zespo³y: £ask,
Tarnów i Patria, a o sukcesie naszych rywalek
zadecydowa³y: dyspozycja dnia i wiêksze do-
œwiadczenie. Có¿, pozosta³ ¿al, p³acz dziew-
cz¹t, sportowa z³oœæ, ale i szacunek dla fawo-
ryzowanych rywalek. I obietnica, ¿e za rok w
takich momentach gór¹ bêdzie Patria i to
przeciwniczki bêd¹ siê smuciæ w decyduj¹cych
momentach fina³owych spotkañ.

 Sk³ady dru¿yn:

Pi¹tka Sandomierz
Lidia Soko³owska – kapitan, Klaudia
Czech, Marta Tracz, Karolina Belotti,
Paulina Chmiel, Joanna Nowicka, Pauli-
na Marchewka, Eliza Wiêckowska, Iza-
bela Kozakiewicz, Aneta Ba¿ant, Marta
Rusiecka, Natalia Cyburt – libero.
Trener: Maciej Stefañski

Patria Sêdziszów M³p.
Joanna Chmura – kapitan, Patrycja Zie-
liñska, ̄ aneta Baran, Anna Broszkiewicz,
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna Chmiel, Ka-
tarzyna Wrona – libero, Ma³gorzata Ru-
szel, Sylwia Zawiœlak, Anna Ogrodnik,
Alicja Marek, Katarzyna Lipiec, Ma³go-
rzata M³ocek.
Trener: Bogdan Dudek

£MLKS £ask
Agnieszka Raczyñska – kapitan, Marta
Koperek, Maja Nowicka, Monika Stasiak,
Joanna Stolarczyk, Magdalena Wrzesiak,
Nina KoŸma, Blanka Lipowska, Katarzy-
na Kocio³ek, Katarzyna Kopa, Karolina
Makaruk, Agnieszka Makaruk, Agniesz-
ka Krawczyk.
Trener: Bogdan Lipowski

Jedynka Tarnów
Agnieszka Brzeziñska-Kie³busiewicz, Syl-
wia Styrkowiec, K. Klaczek, M. Czerwo-
ny, E. Stolarz, M. Dolak, A. Bajrak, K.
Bojarska, K. Wojcieszek, A. Drzyma³a,
Wioletta Sys³o, P. Jachym – libero, P. Wi-
œniowska, E. Tobiasz, M. Kosa³ka.
Trener: Urszula Œwierczek

Znani s¹ ju¿ wszyscy finaliœci, którzy w
pierwszy weekend kwietnia, w czterech tur-
niejach, stocz¹ decyduj¹c¹ walkê o wejœcie
do II ligi. £MLKS £ask pojedzie do Œwiecia,
gdzie jego rywalami bêd¹: Joker-Mekro Œwie-
cie, Salos Legionowo i KU AZS UŒ Katowi-
ce.

Siatkarki UKS Jedynki Tarnów o awans
do II ligi, w dniach 3-5.IV.2009 zagraj¹ w
Œwidnicy, gdzie zmierz¹ siê z: Pogoni¹ Pro-
szowice, Poloni¹ Œwidnica i Treflem Gdy-
nia.

Pozosta³e fina³y
KALISZ: Calisia Kalisz, Jedynka Klucz-

bork, Orze³ Elbl¹g, Sandecja Nowy S¹cz.
KRZANOWICE: GS UKS Krzanowice,

Sokó³ Mogilno, MOSiR Jas³o, Politechnika
Warszawa.

Mariusz Kazior

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
Sponsorom, Rodzicom Siatkarek, sympaty-
kom sêdziszowskiej dru¿yny oraz cz³onkom
Klubu Kibica za niesamowity i kulturalny
doping, dziêki któremu nasz zespó³ napraw-
dê gra³ u siebie oraz za wsparcie, w trud-
nych momentach, swojej dru¿yny. Zarz¹d
Patrii i Kibice podziêkowali zawodniczkom
za grê i z okazji Œwiêta Kobiet obdarowali je
kwiatami.
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