


Sybiracy z Podobwodu AK Sędziszów

Pomimo up³ywu lat nie zna-
my wszystkich nazwisk zes³anych
na Sybir ¿o³nierzy polskich. Ob-
szar poszukiwañ zakreœlaj¹ gra-
nice Podobwodu AK Sêdziszów,
w którego sk³ad wchodzi³y – we-
d³ug dotychczasowych ustaleñ –
Placówki o kryptonimach: „S³a-
wa” (Sêdziszów I); „Strza³a”,
„Gracja” (Sêdziszów II czyli
Gnojnica); „Rakieta” (Ropczyce
I), „Ropa” (Ropczyce II); „£adu-
nek”, „£awka” (£¹czki Kuchar-
skie) i „Bomba” (Brzeziny).
W sk³ad podanych placówek
wchodzi³y, oprócz wymienionych
w nawiasach, równie¿ pobliskie
miejscowoœci. Zasiêg terytorial-

Inicjatywa budowy w Sędzi-
szowie Małopolskim memo-
riału, poświęconego żołnie-
rzom Armii Krajowej zesła-
nym w latach 1944-1945 do
łagrów w Związku Sowiec-
kim, stała się przyczyną wzno-
wienia badań nad uzupełnie-
niem listy Sybiraków. Na
łamach „Biuletynu Sędzi-
szowskiego” po raz kolejny
powracamy do tego tematu.

ny Podobwodu AK Sêdziszów,
zbli¿ony by³ do terenu dzisiejsze-
go powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego. W dotychczasowej
historiografii listy zes³añców pu-
blikowali badacze: Andrzej Za-
górski, W³adys³aw Bartosz oraz
Jan Sochacki, a uzupe³ni³ Jan
Flisak. W roku 2008 jej weryfika-
cji dokona³ Instytut Pamiêci
Narodowej – Komisja Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddzia³ w Rzeszowie.
Publikowana poni¿ej lista zawie-
ra nazwiska sprawdzone i po-
twierdzone dziêki kwerendzie
w zasobach: Oœrodka Karta – In-
deks Represjonowanych, Archi-

wów IPN, oraz Archiwum Akt
Nowych w Warszawie – Doku-
mentacja Urzêdów Repatriacyj-
nych, a tak¿e relacji weteranów
AK i rodzin Sybiraków.

Sybiracy – ¿o³nierze Armii Kra-
jowej z Podobwodu Sêdziszów,
aresztowani przez Smiersz lub
NKWD-UB jesieni¹ 1944 r.,
a nastêpnie wywiezieni do
³agrów w Zwi¹zku Sowieckim:
1. Ambrozowicz Antoni s. Jana 1914

2. Baran Ludwik s. Wawrzyńca 1918

3. Basara Antoni s. Jana 1906

4. Biedawski Edward s. Aleksandra

1914

5. Bira Mieczysław s. Mikołaja 1911

6. Bira Władysław s. Mikołaja 1906

7. Birkowski Anatol s. Aleksandra

1921

8. Bochenek Wojciech s. Franciszka

1902

9. Drozd Feliks s. Tomasza 1914

10. Filipek Bronisław s. Jana 1910

11. Filipek Ferdynand s. Floriana 1905

12. Filipek Franciszek s. Pawła 1900

13. Filipek Jan s. Walentego 1910

14. Filipek Michał s. Walentego 1910

15. Filipek Mieczysław s. Florian 1913

16. Filipek Stanisław s. Walentego

1921

17. Gawron Konstanty s. Jana 1921

18. Gniewek Kazimierz s. Jana 1916

19. Gniewek Piotr s. Franciszka 1919

20. Grębosz Michał s. Wiktora 1923

21. Grębosz Wiktor s. Michała 1896

22. Grobelny Franciszek s. Tomasza

1913

23. Grobelny Jan s. Tomasza 1911

24. Grzegorski Władysław s. Walentego

1910

25. Homala Jan s. Stanisława 1898

26. Jankowski Tadeusz s. Tomasza

1903

27. Jaworek Józef s. Jana 1904

28. Jaworek Wincenty s. Franciszka

1913

29. Jop Antoni s. Jana 1903

30. Jop Józef s. Jana 1916

31. Jop-Stenzel Genowefa c. Jana

1911

32. Juchno Antoni s. Jana 1900

33. Kaczkowski Czesław s. Józefa

1908

34. Karpierz Józef s. Władysława

1914

35. Kiebała Antoni s. Wojciecha 1918

36. Kiebała Michał s. Jana 1914

37. Kiełek Stanisław s. Jana 1920

38. Klich Franciszek s. Andrzeja 1902

39. Kmieć Stanisław s. Jana 1910

40. Kmieć Władysław s. Norberta

1923

41. Kosiński Marian s. Jana 1924

42. Łukaszewski Feliks s. Jana 1893

43. Łyko Władysław s. Kajetana 1913

44. Malinek Edward s. Michała 1915

45. Matuszkiewicz Tadeusz s. Tomasza

1911

46. Marchut Michał s. Wojciecha 1913

47. Marszałek Jan s. Tomasza 1920

48. Mianowski Stanisław s. Stanisława

1916

49. Miąso Franciszek s. Franciszka

1909

50. Migała Edward s. Wojciecha 1921

51. Miś Jan s. Jakuba 1919

52. Neciuk-Szczerbiński Zbigniew,

s. Emiliana1918

53. Ochał Józef s. Walentego 1903

54. Opoń Ludwik s. Józefa 1913

55. Opoń Władysław s. Ludwika 1909

56. Ossoliński Władysław s. Piotra

1921

57. Pająk vel Lenczewski Tadeusz

s. Józefa 1921

58. Pasela Mieczysław s. Walentego

1921

59. Pośko Karol s. Jana 1917

60. Prynda Kazimierz s. Prokopa 1926

61. Przemysławski Tadeusz s. Józefa

1911

62. Przydział Florian s. Józefa 1912

63. Pupa vel Słowiński Kazimierz

s. Kazimierza 1919

64. Rataj Czesław s. Antoniego 1915

65. Reguła Tadeusz s. Henryka 1913

66. Rogowski Józef s. Sebastiana 1914

67. Róg Franciszek s. Jana 1917

68. Rusin Leopold s. Antoniego 1915

69. Rzeźnikiewicz Stanisław s. Wojciecha

1909
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70. Sapeta Bronisław s. Andrzeja

1894

71. Sapeta Władysław s. Andrzeja

1910

72. Skoczek Jan s. Andrzeja 1910

73. Sokołowski Mieczysław s. Józefa

1917

74. Stachowski Mieczysław

s. Mieczysława 1900

75. Stadnik Antoni s. Joachima 1910

76. Stadnik Józef s. Joachima 1915

77. Stanek Marian s. Karola 1918

78. Szczepanek Józef s. Michała

1913

79. Szczurowski Michał s. Józefa

1910

80. Szczurowski Mieczysław s. Józefa

1912

81. Szczurowski Tadeusz s. Józefa

1916

82. Szeliga Jan s. Wawrzyńca 1913

83. Szeliga Zbigniew s. Jakuba 1921

84. Szkotnicki Józef s. Franciszka

1906

85. Targ Ludwik s. Antoniego 1919

86. Wilk Tadeusz s. Władysława 1915

87. Wilk Zygmunt s. Władysława

1923

88. Worek Władysław s. Jacentego

1910

89. Wozowicz Maksymilian s. Józefa

1897

90. Wośko Stanisław s. Tomasza

1900

91. Ziobro Jan s. Jakuba 1923

Powy¿sza lista nie jest pe³na,
a ustalenie pe³nego zestawienia
¿o³nierzy AK z Podobwodu Sê-
dziszów, deportowanych i repre-
sjonowanych z powodu dzia³al-
noœci na rzecz niepodleg³ego
Pañstwa Polskiego najprawdo-
podobniej nie bêdzie mo¿liwa.
Pragnieniem autorów jest usta-
lenie jak najpe³niejszej listy Sybi-
raków.

Dalszej weryfikacji potrzebu-
je poni¿sza lista, poniewa¿ brak
jest szczegó³owych danych do-
tycz¹cych znajduj¹cych siê na
niej osób: Bagiński Antoni; Biedawski

Władysław; Darłak Jan; Grobelny Wła-

dysław; Jop Stanisław; Jop Zofia; Kliś

Franciszek; Kocoń Anna; Kaczkowski

Zbigniew; Markiewicz Tadeusz; Miąso

Józef; Motyka Jan; Sidorowicz Mieczy-

sław; Szeliga Walenty; Worek Jan.

Jeżeli ktoś z Czytelników
jest w posiadaniu jakichkolwiek

informacji dotyczących tych
lub innych nieznanych dotąd osób,

autorzy proszą o kontakt
telefoniczny: 697 054 156

lub listowny na adres redakcji.

Szymon Pacyna, Jacek Magdoń

Członek Rady Miasta i Gminy II i III
kadencji (w latach 1994-2002), czło-
nek Zarządu Miasta i Gminy w la-
tach 1998-1999, od 2010 roku czło-
nek Rady Miejskiej VI kadencji, prze-
wodniczący Komisji Oświaty i Kultu-
ry, członek Komisji Prawa, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska.
Już trzecią kadencję pełni Pan funk-
cję radnego. Świadczy to o zaufaniu
wyborców?

Zawsze interesowa³a mnie dzia-
³alnoœæ spo³eczna, na tym najni¿-
szym szczeblu, bo tu nie ma mowy
o polityce, gdy w grê wchodzi do-
bro najbli¿szego otoczenia i ma-
³ej ojczyzny. Ze swoich obowi¹z-
ków zawsze stara³em siê wywi¹zy-
waæ najlepiej, jak potrafi³em. Sku-
pia³em siê w swojej pracy przede
wszystkim na sprawach mi najle-
piej znanych. Jako radny zawsze
staram siê godnie reprezentowaæ
nasz Kawêczyn, okrêg wyborczy
nr 3, gminê i interesy mieszkañ-
ców. Pojmujê sprawowanie man-
datu jako s³u¿bê na rzecz wybor-
ców. Swoj¹ aktywnoœæ w Radzie
traktujê jako pracê na rzecz do-
bra wspólnego i sposób na urze-
czywistnianie wartoœci, z którymi
uto¿samiam siê niezmiennie od
wielu lat, niezale¿nie od zmienia-
j¹cych siê koniunktur i spo³ecz-
nych nastrojów. Odnawiany przez
wyborców kredyt zaufania dla
mnie œwiadczy, ¿e moja praca jako
radnego jest dostrzegana i akcep-
towana.

Czy podczas trwania obecnej kaden-
cji udało się zrobić coś ważnego dla
swojej miejscowości?

Jako radny uwa¿am, ¿e
w moim okrêgu du¿o zosta³o

zrobione, przy wspó³pracy z rad-
nymi i Gmin¹. W 2011 roku
w Kawêczynie Sêdz. wybudowa-
no kanalizacjê sanitarn¹ oraz
odcinek sieci wodoci¹gowej
z Wolicy £ugowej do Kawêczy-
na. W nastêpnym roku Gmina
Sêdziszów M³p. wybudowa³a
chodnik d³ugoœci 2,2 km wzd³u¿
drogi powiatowej, prowadz¹cej
przez Kawêczyn. Równie¿
w 2012 r. przeniesiono bibliote-
kê z Domu Ludowego w Wolicy
£ugowej do obiektu sportowe-
go w naszej miejscowoœci.
W ubieg³ym roku wykonano re-
mont salki w Domu Stra¿aka,
a w 2014 r. planowana jest prze-
budowa i remont budynku
domu sportowego, dofinanso-
wany ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Jest Pan mieszkańcem Kawęczyna
i radnym z tego okręgu. Jakie proble-
my zgłaszają Panu mieszkańcy?

Moja miejscowoœæ jest w ca³o-
œci zgazyfikowana, zelektryfiko-
wana i stelefonizowana. Miesz-
kañcy korzystaj¹ z wodoci¹gu
i kanalizacji sanitarnej. Funkcjo-
nuje tutaj szko³a podstawowa,
dzia³aj¹ Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-
na i klub sportowy Progres. Do
niedawna mieszkañcy utyskiwali
na niebezpieczn¹ drogê dzieci
do szko³y, do koœcio³a, ale odk¹d
wykonano chodnik przez wieœ,
bezpieczeñstwo bardzo siê po-
prawi³o. Zg³aszaj¹ potrzebê wy-
konania przejœcia przez drogê
powiatow¹ przed koœcio³em,
utwardzenia parkingów przed
koœcio³em i szko³¹, które to zada-

nia zostan¹ wykonane w 2014 r.,
dziêki wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹
Kawêczyna, w ramach funduszu
so³eckiego, ze œrodków którego
wykonane zostan¹ równie¿ pi³ko-
chwyty na stadionie Progresu
i toalety w Domu Stra¿aka.

Proszę wskazać najbardziej istotne dla
mieszkańców inwestycje, wykonane
w tej kadencji przez samorząd, dla
miasta i gminy.

Niew¹tpliwie, wykonanie ka-
nalizacji i chodnika w Kawêczy-
nie Sêdz., budowa i remont wie-
lu dróg gminnych, w tym m.in.
wybudowanie ulicy Wspólnej,
maj¹cej po³¹czyæ w niedalekiej
przysz³oœci Sêdziszów M³p.
z Ropczycami – Koloni¹, remont
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p., ka-
pitalny remont budynków sêdzi-
szowskiego gimnazjum, rozbu-
dowa szko³y w Zagorzycach Dln.
wraz z budow¹ sali gimnastycz-
nej, rewitalizacja centrum ratu-
szowego i przebudowa rynku,
sygnalizacja œwietlna na dwóch
niebezpiecznych skrzy¿owa-
niach dróg z krajow¹ „czwórk¹”
w Sêdziszowie M³p., w kierun-
kach na Górê Ropczyck¹ i Sie-
lec, wykonana przez GDDKiA.

Czy uważa się Pan za aktywnego rad-
nego?

Nie jestem w stanie sam siebie
oceniaæ, ta ocena nale¿y do wy-
borców. Do mnie nale¿y praca,
co mogê to postaram siê za³a-
twiæ.

Jak spędza Pan czas wolny?
Pomagam rodzicom w gospo-

darstwie. Lubiê przebywaæ na
œwie¿ym powietrzu, wycieczki
w Bieszczady, spacerowaæ po le-
sie i zbieraæ grzyby.

Dziękuję za rozmowę, życząc Panu
i Pańskiej rodzinie radosnych i błogo-
sławionych Świąt Wielkanocnych!

Dziêkujê za ¿yczenia, a wszyst-
kim Czytelnikom „Biuletynu Sê-
dziszowskiego” oraz mieszkañ-
com miasta i gminy ¿yczê pe³-
nych radosnej nadziei œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego,
a tak¿e udanych spotkañ w gro-
nie rodzinnym, przy wielkanoc-
nym stole. Weso³ego Alleluja!

Rozmawiał: Mariusz Kazior

Dużo zostało zrobione

Wiek: 52 lata
Wykształcenie: średnie
Stan cywilny: kawaler

Obecnie: rencista

Rozmowa

z Tomaszem

Niewiadomskim
Radnym Rady Miejskiej

w Sędziszowie

Małopolskim
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XXXVI Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim

Kolejna, XXXVI w bie¿¹cej
kadencji, Sesja Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. odby³a siê
27 marca 2014 r. Przed przyst¹-
pieniem do czêœci uchwa³odaw-
czej radni wys³uchali sprawozda-
nia z analizy stanu bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego na
terenie miasta i gminy Sêdziszów
M³p. za rok 2013, przedstawio-
nego przez Romana Zawiœlaka –
Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Sêdziszowie M³p.

Nastêpnie Rada podjê³a 13
uchwa³:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia
zadania Województwa Podkarpac-
kiego z zakresu dróg publicznych.
Radni wyrazili zgodê na przy-

jêcie od Województwa Podkar-
packiego zadania pn. „Budowa
chodnika w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej nr 987 Kolbuszowa –
Sêdziszów M³p. w km 19+590 -
19+950 w miejscowoœci Wolica
£ugowa”.
2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia

pożyczki w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.
Rada Miejska postanowi³a za-

ci¹gn¹æ po¿yczkê w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie w kwocie 2.208.000 z³
z przeznaczeniem na budowê
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
woœci Czarna Sêdziszowska,
w tym:
– w 2014 r. – 1.070.000 z³,
– w 2015 r. – 795.000 z³,
– w 2016 r. – 343.000 z³.
3. Uchwała w sprawie zmiany

uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Małopolski na rok
2014 nr XXXIV/295/14 z dnia
30 stycznia 2014 r.
Radni dokonali zmian w bu-

d¿ecie gminy na 2014 r. polega-
j¹cych na:
1)Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê
169.231,71 z³, w tym z tytu³u:

– czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 130.606 z³,

– œrodków z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
dofinansowanie projektu pn.
„Remont po³¹czony z moder-

nizacj¹ oœwietlenia Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Sêdziszo-
wie M³p. wraz z organizacj¹
warsztatów oraz turnieju spor-
towo-rekreacyjnego dla dzieci
i m³odzie¿y z terenu Lokalnej
Grupy Dzia³ania” – 4.040 z³,

– œrodków z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na dofi-
nansowanie projektu pn. „Re-
mont i modernizacja tras rowe-
rowych oraz druk dwóch folde-
rów promocyjnych” – 9.449 z³,

– œrodków pozyskanych od Spó³-
ki Operator Gazoci¹gów Prze-
sy³owych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie przez Szko³ê Pod-
stawow¹ w Czarnej Sêdz. na
realizacjê autorskiego pomy-
s³u na podtrzymanie lub rato-
wanie œrodowiska naturalne-
go – 9.825 z³,

– dochodów z najmu i dzier¿a-
wy sk³adników maj¹tkowych –
15.311,71 z³.

2)Zwiêkszeniu dochodów maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
228.870 z³, w tym z tytu³u:

– dotacji celowej z bud¿etu pañ-
stwa na realizacjê zadañ zwi¹-
zanych z usuwaniem skutków
powodzi w 2010 r. – 170.000 z³,

– dofinansowania z funduszu
dop³at projektu „Budowa bu-
dynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne w m. Woli-
ca Piaskowa” – 13.857 z³,

– œrodków z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
dofinansowanie projektu pn.
„Remont po³¹czony z moder-
nizacj¹ oœwietlenia Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Sêdziszo-
wie M³p. wraz z organizacj¹
warsztatów oraz turnieju spor-
towo-rekreacyjnego dla dzieci
i m³odzie¿y z terenu Lokalnej
Grupy Dzia³ania” – 45.013 z³.

3)Zwiêkszeniu przychodów bu-
d¿etu z tytu³u wolnych œrod-
ków z lat ubieg³ych o kwotê –
265.594 z³.

4)Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê
93.695,71 z³ z przeznaczeniem
na:

– organizacjê warsztatów oraz
turnieju sportowo-rekreacyj-

nego w ramach projektu reali-
zowanego z udzia³em œrodków
z bud¿etu Unii Europejskiej
w ramach PROW pn. „Remont
po³¹czony z modernizacj¹
oœwietlenia Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Sêdziszowie M³p.
wraz z organizacj¹ warsztatów
oraz turnieju sportowo-rekre-
acyjnego dla dzieci i m³odzie¿y
z terenu Lokalnej Grupy Dzia-
³ania” – 5.660 z³,

– oznakowanie przebiegu tras ro-
werowych okolic Sêdziszowa
Ma³opolskiego oraz druk folde-
rów promocyjnych „Trasy rowe-
rowe okolic Sêdziszowa” i „Bu-
czyna” w ramach projektu reali-
zowanego z udzia³em œrodków
z bud¿etu Unii Europejskiej
w ramach PROW „Remont
i modernizacja tras rowerowych
oraz druk dwóch folderów pro-
mocyjnych” – 9.449 z³,

– opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego i zmiany
w studium – 35.000 z³,

– monta¿ lamp oœwietleniowych
na istniej¹cych s³upach przy
ul. Fabrycznej w Sêdziszowie
M³p. – 15.000 z³,

– realizacjê projektu „Zielona
Œpiewaj¹ca Wyspa” przez Szko-
³ê Podstawow¹ w Czarnej
Sêdz. – 9.825 z³,

– projekt „Czas na aktywnoœæ
w gminie Sêdziszów M³p.” re-
alizowany w MGOPS w Sêdzi-
szowie M³p., wspó³finansowany
ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego w ramach
programu operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki – 18.761,71 z³.

5)Zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
570.000 z³ z przeznaczeniem na:

– przebudowê drogi gminnej nr
10 7688 R Szkodna- Budzisz
w miejscowoœci Szkodna –
170.000 z³.

– budowê chodnika w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 987
Kolbuszowa – Sêdziszów M³p.
w miejscowoœci Wolica £ugo-
wa – 400.000 z³.

4. Uchwała w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finanso-
wej Gminy Sędziszów Młp.
W wykazie przedsiêwziêæ do

wieloletniej prognozy finanso-

wej wprowadzono przedsiêwziê-
cie pn. „Ochrona zbiornika
GZWP-425 poprzez budowê ka-
nalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ III
etap VII – budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœci Czar-
na Sêdziszowska” oraz zwiêkszo-
no limit wydatków bie¿¹cych
w 2014 r. na przedsiêwziêcie pn.
„Czas na aktywnoœæ w gminie Sê-
dziszów M³p.” o kwotê 18.761,71 z³
niewykorzystan¹ w 2013 r.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia

zgody na wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego w budżecie gminy.
Rada wyrazi³a zgodê na wyod-

rêbnienie w bud¿ecie Gminy
Sêdziszów M³p. œrodków stano-
wi¹cych fundusz so³ecki.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia

do sporządzenia VII zmiany Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta i Gminy Sędziszów
Młp.
Radni postanowili o przyst¹-

pienia do sporz¹dzenia zmiany
Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy
Sêdziszów M³p. dla dzia³ki po³o-
¿onej w Czarnej Sêdz. o po-
wierzchni 2,80 ha polegaj¹cej na
zmianie przeznaczenia z tere-
nów pod zalesienia na tereny
pod budownictwo mieszkanio-
we jednorodzinne.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 1/2014 w miejsco-
wości Czarna Sędz.
Przyst¹piono równie¿ do spo-

rz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzen-
nego obejmuj¹cego dzia³kê, dla
której przyst¹piono do Zmiany
Studium Uwarunkowañ i Kie-
runków Zagospodarowania
Przestrzennego.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 2/2014 w miejsco-
wości Czarna Sędz.
Rada Miejska postanowi³a

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla te-
renu o pow. 33 arów po³o¿one-
go w Czarnej Sêdz. z przezna-
czeniem pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 3/2014 w miejsco-
wości Czarna Sędz.
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W okresie wakacji 2014 roku
KRUS OR w Rzeszowie organi-
zuje turnusy rehabilitacyjne dla
82 dzieci rolników uprawnio-
nych do œwiadczeñ Kasy. Z re-
habilitacji bêd¹ mog³y skorzy-
staæ dzieci ze schorzeniami
uk³adu oddechowego i uk³adu
ruchu urodzone w latach
1999-2007.Turnus trwa 21 dni.
W Centrum Rehabilitacji Rol-
ników w Iwoniczu Zdroju od

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNGO ROLNIKÓW

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
Wniosek powinien byæ wy-

pe³niony przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub
lekarza specjalistê wraz z infor-
macj¹ wychowawcy klasy
i oœwiadczeniem rodzica lub
prawnego opiekuna. Bli¿sze in-
formacje pod numerem tele-
fonu 17 8673419.

Wiesław Lada
dyrektor Oddziału Regionalnego

KRUS w Rzeszowie

8 sierpnia do 28 sierpnia 2014 r.
dzieci ze schorzeniami uk³adu
oddechowego natomiast od
29 czerwca do 19 lipca 2014 r.
w CRR w Horyñcu Zdroju dzie-
ci z uk³adem ruchu. Odp³at-
noœæ za pobyt dziecka wynosi
200 z³ plus koszty podró¿y.
Transport zapewnia Oddzia³
Regionalny istnieje równie¿
mo¿liwoœæ zawiezienia dziecka
we w³asnym zakresie.

Wniosek o skierowanie

dziecka na turnus

rehabilitacyjny

jest do pobrania

w każdej Placówce

Terenowej KRUS

lub ze strony internetowej

www.krus.gov.pl.

Wnioski należy złożyć

najpóźniej

do 30 kwietnia 2014 r.

Wiesław Lada, dyrektor Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada
na pytania rolników, które zebrała Bar-
bara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych.

KRUS jako wierzyciel hipotecz-
ny jest uprawniony wyst¹piæ do
komornika s¹dowego o wszczêcie
postêpowania egzekucyjnego
z nieruchomoœci, na której zabez-
pieczona hipotecznie jest jego wie-
rzytelnoœæ z tytu³u sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne rolników.

Niemniej jednak w praktyce,
KRUS stara siê wyczerpaæ wszyst-

Jeżeli jest zabezpieczenie należności hipoteką na czas nieokreślony, to czy
KRUS może w dowolnym momencie wysłać do komornika polecenie ścią-
gnięcia długu? Czy może żądać, tak jak w moim przypadku, spłacenia
w ciągu 7 dni 50% długu? Nie jestem w stanie w tak krótkim czasie tego
zrobić.

Renta rolnicza z tytu³u nie-
zdolnoœci do pracy przys³uguje
ubezpieczonemu, który spe³nia
nastêpuj¹ce warunki:
– jest trwale lub okresowo ca³-

kowicie niezdolny do pracy
w gospodarstwie rolnym

– podlega³ ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu przez wy-
magany okres

– ca³kowita niezdolnoœæ do pra-
cy powsta³a w okresie podle-
gania ubezpieczeniu lub nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 18-tu mie-
siêcy od ustania tego okresu.
Rentê przyznaje siê jako ren-

tê sta³¹, je¿eli ca³kowita niezdol-

Przez 2 lata pobierałem rentę z KRUS. Po tym okresie renta została wstrzyma-
na, a mój kolejny wniosek o rentę został załatwiony odmownie, ponieważ
lekarz rzeczoznawca nie uznał mnie za niezdolnego do pracy. Obecnie nie płacę
składek do KRUS, gdyż gospodarstwo rolne przekazałem synowi. Czy będę mógł
ponownie ubiegać się o rentę, jeżeli mój stan zdrowia się pogorszy?

noœæ do pracy jest trwa³a.
W pozosta³ych przypadkach ren-
ta rolnicza przys³uguje jako ren-
ta okresowa przez okres wskaza-
ny w decyzji Prezesa KRUS.

Je¿eli utraci³ Pan prawo do
renty z powodu nie uznania za
ca³kowicie niezdolnego do pra-
cy i nie podlega Pan na bie¿¹co
ubezpieczeniu spo³ecznemu rol-
ników prawo do tej renty mo¿e
zostaæ przywrócone, je¿eli po-
nownie zostanie Pan uznany za
ca³kowicie niezdolnego do pra-
cy w gospodarstwie rolnym
w okresie 18 miesiêcy od ustania
prawa do tej renty.

kie inne – mniej uci¹¿liwe dla
d³u¿nika – mo¿liwe rozwi¹zania
prawne, by sk³oniæ d³u¿nika do
sp³aty zad³u¿enia.

Nie ma z góry okreœlonej wy-
sokoœci sp³aty zad³u¿enia hipo-
tecznego i jej terminu. Zad³u-
¿enie objête hipotek¹ mo¿e
byæ sp³acane w systemie ratal-
nym.

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego sporz¹-
dzony zostanie równie¿ dla te-
renu o powierzchni 8,99 ha po-
³o¿onego w Czarnej Sêdz. z prze-
znaczeniem na tereny rolne
z zabudow¹ siedliskow¹.
10. Uchwała w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 4/2014
w miejscowości Boreczek.
Radni podjêli decyzjê o przy-

st¹pieniu do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla dzia³ki
o pow. 0,70 ha po³o¿onej w Bo-
reczku i przeznaczeniu jej pod
budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne.
11. Uchwała w sprawie programu

opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Sędziszów
Młp. na rok 2014.

Program opieki nad zwierzê-
tami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomnoœci zwierz¹t ma
na celu ograniczenie zjawiska
bezdomnoœci zwierz¹t, zapew-
nienie w³aœciwej opieki bezdom-
nym zwierzêtom domowym
(w szczególnoœci psom, kotom)
oraz zwierzêtom gospodarskim
przebywaj¹cym w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Sêdzi-
szów M³p.

Zapewnienie opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi w Gminie
Sêdziszów M³p. realizowane bê-
dzie poprzez:
1)sprawowanie opieki nad kota-

mi wolno ¿yj¹cymi, w tym ich
dokarmianie,

2)interwencyjne od³awianie bez-
domnych zwierz¹t domo-
wych,

3)ograniczenie populacji bez-
domnych zwierz¹t poprzez
obligatoryjn¹ kastracjê i stery-

lizacjê w schroniskach dla
zwierz¹t,

4)poszukiwanie nowych w³aœci-
cieli dla bezdomnych zwie-
rz¹t;

5)usypianie œlepych miotów,
6)wskazanie gospodarstwa rol-

nego w celu zapewnienia miej-
sca dla zwierz¹t gospodar-
skich,

7)zapewnienie ca³odobowej
opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeñ drogowych
z udzia³em zwierz¹t,

8)znakowanie zwierz¹t – tatu-
owanie lub czipowanie psów
w celu ich zidentyfikowania,

9)edukacjê mieszkañców Gminy
Sêdziszów M³p. w zakresie
opieki nad zwierzêtami.

12. Uchwała w sprawie utworze-
nia odrębnych obwodów głosowa-
nia w Szpitalu Powiatowym
i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczym w Sędziszowie Młp. oraz

w Domu Pomocy Społecznej
w Rudzie w celu przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego.
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi na

dzieñ 25 maja br. wyborami do
Parlamentu Europejskiego Rada
Miejska postanowi³a o utworze-
niu odrêbnych obwodów g³oso-
wania w Szpitalu Powiatowym
w Sêdziszowie M³p. oraz
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę

w sprawie podziału Gminy Sędzi-
szów Młp. na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów
i granic siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Radni do obwodu g³osowania

Nr 5 dopisali ulicê Rubinow¹,
a do obwodu g³osowania Nr 6
ulicê Aleksandra Fredry.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Z Podkarpackim Centrum On-
kologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Rzeszowie
zwi¹zana jest od kilku lat. Obec-
nie Pani Doktor jest w trakcie ro-

3 kwietnia w MGOK w Sędzi-
szowie Młp. odbyło się spo-
tkanie dla kobiet dotyczące
profilaktyki raka piersi. Pro-
wadziła je lek. med. Agata
Sałek-Zań na co dzień pracu-
jąca w Oddziale Onkologii Kli-
nicznej Podkarpackiego Cen-
trum Onkologii w Rzeszowie.

bienia specjalizacji z onkologii kli-
nicznej, bierze udzia³ w konferen-
cjach krajowych i miêdzynarodo-
wych. Jest cz³onkiem Polskiego To-
warzystwa Onkologicznego.

Podczas spotkania w Sędziszowie Młp.

Pierwsze z cyklu spotkañ od-
by³o siê 15 marca w Bêdziemy-
œlu, a kolejne zaplanowano na
10 kwietnia w Gimnazjum w Za-
gorzycach Górnych. Spotkania

odbêd¹ siê równie¿ w innych
miejscowoœciach na terenie gmi-
ny. Ich organizatorem jest Gmin-
na Rada Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich w Sêdziszowie M³p.

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
39-120 Sêdziszów M³p.
ul. Rynek 10, pokój nr 1 (budynek b. WARMET)
tel. (17) 745 36 37
dy¿ur: œroda w godz. 11.00-15.00, pi¹tek w godz. 8.00-12.00

PORADNIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
�Zespó³ Opieki Zdrowotnej, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard.Wyszyñ-

skiego 54, tel. centr. (17) 221 86 16; tel. poradni (17) 223 17 47
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.7.30-18.00

�Centrum Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ, 35-201 Rzeszów ul. Ko-
chanowskiego 17, tel. (17) 858 11 81, czynne w godz. 8.00-20.00

�Wojewódzki Oœrodek Terapii Uzale¿nieñ, 35-203 Rzeszów,
ul. Siemiñskiego 17, tel. (17) 861 17 44 lub 861 16 40, czynne
w godz. 8.00-20.00

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu i innych używek

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „NADZIEJA”
�39-120 Sêdziszów M³p. ul. Jana Paw³a II 29 (Dom Parafialny

I piêtro)
�Punkt Informacyjno-konsultacyjny czynny: poniedzia³ek, wto-

rek, œroda i czwartek w godz. 15.00-18.00
�Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,

spotkania z osobami uzale¿nionymi i wspó³uzale¿nionymi,
œroda w godz. 15.00-18.00

� spotkania AA (anonimowi alkoholicy), wtorki od godz. 17.30
� spotkania Al- Anon (wspó³ma³¿onkowie alkoholików), ponie-

dzia³ki od godz. 17.30
� telefon zaufania (17) 710 32 83 od poniedzia³ku do czwartku

w godz. 15.00-18.00

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W SĘDZISZOWIE MŁP.

Masz problem z uzależnieniem alkoholowym, bądź z takim problemem boryka się ktoś znajomy?
NIE ZWLEKAJ, WYCIĄGNIJ POMOCNĄ DŁOŃ DO BLISKICH, BĄDŹ SAM JĄ DLA SIEBIE TAM ZNAJDZIESZ

Uwagi:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. nr 102 poz. 651 z 2010 r.)

Burmistrz Sêdziszowa M³p. podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie Sêdziszów Ma³opolski
przeznaczonych do dzier¿awy:

Z up. Burmistrza – in¿. Zbigniew Cio³ek
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Sêdziszów M³p., 8.04.2014 r.

1. Dzier¿awca z tytu³u dzier¿awy op³acaæ bêdzie czynsz oraz podatek.
2. Wykaz powy¿szy podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Miejskiego w Sêdziszowie M³p. na okres 21 dni tj. do dnia 29 kwietnia 2014 r.

Profilaktyka raka piersiProfilaktyka raka piersi

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Numer ewidencyjny

nieruchomości

Opłata za

dzierżawę

Powierzchnia

nieruchomości w ha

Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Forma

dzierżawy
Uwagi

RZ1R/0002

6849/1

Część

1546/2

53 zł plus VAT

– miesięcznie
0.0020 U – centra rozwoju funkcji usługowo-handlowych

Teren pod handel

i usługi

RZ1R/0002

5378/1

133/13

133/10

133/6

133,00 zł

– rocznie
0,0959

MN – mieszkaniowa z zabudową niską i usługami

OR – obszar rolny, dopuszczenie zabudowy w siedliskach

rolniczych

bezprzetargowa

Na poprawę

zagospodarowania

nieruchomości przyległej

bezprzetargowa
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Debata społeczna w Klęczanach
W Klêczanach odby³o siê spo-

tkanie policjantów z mieszkañ-
cami powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego. G³ównym tematem
spotkania by³o bezpieczeñstwo
w ruchu drogowym. 

Debata przeprowadzona zo-
sta³a w Domu Ludowym w Klê-
czanach. Spotkaniu przewodni-
czy³ Komendant Komisariatu
Policji w Sêdziszowie Ma³opol-
skim podkomisarz Roman Zawi-
œlak, który wprowadzi³ do dysku-
sji uczestników przedstawiaj¹c
m.in. stan bezpieczeñstwa na
drogach powiatu.

Podczas prezentacji multime-
dlialnej przedstawione zosta³y
najczêstsze przyczyny wydadków
drogowych.

Tematyk¹ rozmów by³o bez-
pieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego.

Na zakoñczenie spotkania
wszyscy uczestnicy otrzymali
opaski odblaskowe.

Na pytania zgromadzonych
goœci odpowiada³ Komendant
Komisariatu Policji w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim podkomisarz
Roman Zawiœlak wraz z policjan-
tem z Wydzia³u Prewencji i Ru-
chu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Ropczycach
sier¿antem sztabowym £uka-
szem Ziêb¹.

Zgromadzeni chêtnie korzysta-
li z mo¿liwoœci zadawania pytañ
dotycz¹cych poruszania siê po
drogch oraz pytañ dotycz¹cych
przepisów ruchu drogowego. 

Dwa wypadki i trzy kolizje na drogach
powiatu

W pi¹tek 4 kwietnia na dro-
gach powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego dosz³o do dwóch wy-
padków i trzech kolizji drogo-
wych. Policja apeluje o ostro¿-
noœæ i rozwagê. 

Do pierwszego zdarzenia do-
sz³o przed godz. 10 w Olimpo-
wie, gdzie samochód osobowy
zderzy³ siê z ci¹gnikiem rolni-
czym. Ze wstêpnych ustaleñ po-
licjantów bêd¹cych na miejscu
zdarzenia wynika, ze pojazdy je-
cha³y od miejscowoœci Iwierzy-
ce w kierunku Bystrzycy. W Olim-
powie kieruj¹cy ci¹gnikiem mar-
ki Ursus, 54-letni mê¿czyzna wy-
konywa³ manewr skrêtu w lewo,
natomiast kieruj¹cy oplem
32-latek w tym samym czasie wy-

przedza³ ci¹gnik. Dosz³o do zde-
rzenia pojazdów. Kierowca opla
zosta³ przewieziony karetk¹ po-
gotowia do szpitala w Rzeszowie.

Do kolejnego wypadku dosz³o
w miejscowoœci Borek Wielki
oko³o godz. 17. Jak wynika z usta-
leñ kieruj¹cy samochodem mar-
ki BMW, 24-letni mieszkaniec
gminy Ostrów uderzy³ w ty³ po-
przedzaj¹cego go samochodu
marki Volkswagen Golf, którym
kierowa³a 28-letnia mieszkanka
gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Kieruj¹ca golfem zosta³a prze-
wieziona karetk¹ do szpitala
w Rzeszowie. W tym samym dniu
doszlo jeszcze do trzech kolizji
drogowych. 

Pierwsza kolizja mia³a miejsce
przed godz. 9, w Ropczycach na
ul. Viscardiego, gdzie 20-letnia
kieruj¹ca samochodem marki
Renault Megane, wyje¿dzaj¹c
z parkingu nie udzieli³a pierw-
szeñstwa przejazdu kieruj¹cej
rowerem 78-letniej mieszkance
gminy Ropczyce i dosz³o do zde-
rzenia. Na szczêœcie kieruj¹ca ro-
werem nie dozna³a powa¿nych
obrazeñ i po przebadaniu zosta-
³a zwolniona do domu.

Nastêpne zdarzenia mia³o
miejsce na ul. Marii Konopnic-
kiej w Ropczycach oko³o godz.
12. Kieruj¹cy samochodem mar-
ki Opel Astra, 20-letni mieszka-
niec gminy Sêdziszów Ma³opol-

ski, w³¹czaj¹c siê do ruchu nie
udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu samochodem Re-
nault Clio, 54-letniemu miesz-
kañcowi tej samej gminy i dosz³o
do zderzenia pojazdów. Uczest-
nicy zdarzenia nie doznali obra-
¿eñ.

Ostatnia kolizja mia³a miejsce
na ul. Grunwaldzkiej w Ropczy-
cach oko³o godz. 17:30. Kieru-
j¹cy samochodem marki Mitsu-
bishi, 32-letni mieszkaniec gmi-
ny Ropczyce nie zachowa³ bez-
piecznej odleg³oœci i najecha³ na
ty³ samochodu marki Toyota
Yaris, którym kierowa³a 44-letnia
mieszkanka gminy Wielopole
Skrzyñskie. Nikt nie dozna³ ob-
ra¿eñ w tym zdarzeniu.

Wszyscy sprawcy wymienio-
nych kolizji zostali ukarani man-
datem karnym.

Zmodernizowane banknoty
już w obiegu

Narodowy Bank Polski wpro-
wadzi³ do obiegu pierwsze bank-
noty ze zmodernizowanymi za-
bezpieczeniami. Zmienione
banknoty o nomina³ach 10, 20,
50 i 100 z³ bêd¹ zastêpowa³y
zniszczone lub uszkodzone bank-
noty wycofywane z obiegu w ra-
mach standardowych operacji
zasilaj¹cych banki komercyjne
w gotówkê. Wszystkie obecnie
u¿ywane banknoty beztermino-
wo pozostaj¹ prawnym œrod-
kiem p³atniczym.

Projekty graficzne zmoderni-
zowanych banknotów nie zosta-

Policja informuje
³y zmienione, ale zastosowanie
nowych zabezpieczeñ powodu-
je, ¿e ró¿nice pomiêdzy bankno-
tami nowej i dotychczasowej
emisji bêd¹ widoczne. Najwa¿-
niejsze zmiany, jakie dostrzeg¹
Polacy na zmodernizowanych
banknotach, to odkryte pole
znaku wodnego, wprowadzenie
farby opalizuj¹cej i ulepszone
zabezpieczenie recto-verso.
Banknot o nominale 200 z³otych
na razie nie zostanie zmieniony.
Co warto zapamiêtaæ

7 kwietnia NBP zacz¹³ zaopa-
trywaæ banki komercyjne
w zmodernizowane banknoty
i tym samym pojawi³y siê one
w powszechnym obiegu.
· Modernizacja banknotów to

operacja czysto techniczna –
ich wizerunki nie zmieni¹ siê
znacznie, zmieni¹ siê jedynie
zabezpieczenia.

· Obecne banknoty pozostaj¹
prawnym œrodkiem p³atni-
czym bezterminowo.

· Banknot o nominale 200 z³ nie
zostanie na razie zmodernizo-
wany. Niemniej ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo obrotu go-
tówkowego modernizacja
banknotów jest procesem ci¹-
g³ym.
Komunikat o zmodernizowa-

nych banknotach znajdziesz na
stronie internetowej Narodowe-
go Banku Polskiego. Dostêpny
jest tam równie¿ szczegó³owy
opis zabezpieczeñ zmodernizo-
wanych banknotów.

mł. asp. Dominika Parus

Patrycja choruje na padacz-
kê lekooporn¹, tachykardiê, na-
wracaj¹ce zapalenie uk³adu mo-
czowego, niedow³ad prawo-
stronny.

Z inicjatyw¹ zorganizowania
koncertu wyst¹pi³a Magdalena
Bia³orucka, a w³¹czyli siê: Miej-
sko-Gminny Oœrodek Kultury
oraz Rada Rycerzy Kolumba
w Sêdziszowie M³p.

Koncert
dla Patrycji
W niedzielę, 30 marca 2014
roku, w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszo-
wie Młp. odbył się koncert
charytatywny pt. „Podaruj
mi trochę słońca” dedykowa-
ny dziesięcioletniej Patrycji
Szczęch.

Na scenie wyst¹pili muzycy i wo-
kaliœci rzeszowskiej sceny muzycz-
nej: Magda Bia³orucka, Kamil
Bijoœ, Ma³gorzata Boæ, Milena
Kochañska, Magda Mazur i Ewa
Siembida. Towarzyszy³ im zespó³
The eFF w sk³adzie: Marcin Goœ –
gitara elektryczna, Aleksander
Fudali – perkusja, Mateusz Fudali
– bas, Pawe³ Pokrywka – instru-
menty klawiszowe oraz £ukasz

G³ogowski – saksofon, Wojciech
Jedliñski – gitara akustyczna, Piotr
Ogorzelec – skrzypce, Izabela Pie-
karczyk – wiolonczela.

Zebrani w sali widzowie mogli
us³yszeæ najpiêkniejsze polskie
przeboje lat 70., 80., i 90.

Koncert przyniós³ dochód
w wysokoœci 5 659,70 z³, który
w ca³oœci przekazano na lecze-
nie Patrycji.



Nr 3 (198) kwiecień 2014 r.8

Z ramienia zarz¹du odpowie-
dzialnymi za organizacjê gmin-
nych zmagañ konkursowych byli:

Komendant Gminny m³. bryg.
Marek Róg, który przygotowy-
wa³ testy i pytania konkursowe
oraz wiceprezes Zarz¹du Gmin-
nego Andrzej Œwierad, prezes
OSP Czarna Sêdz. i jednoczeœnie
dyrektor gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej, który odpowia-
da³ za organizacjê konkursu.

Eliminacje gminne odby³y siê
w dniu 3.kwietnia 2014 r. na
obiektach Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Czarnej Sêdzi-
szowskiej. Do szczebla gminne-
go konkursu zg³osi³o siê 8 szkó³
podstawowych z miejscowoœci:
Czarna Sêdziszowska, Kawêczyn,
Boreczek, SP nr 3 Sêdziszów
M³p., Zagorzyce Dolne, Zagorzy-
ce Górne, Wolica Piaskowa,
Góra Ropczycka oraz gimnazja
z Sêdziszowa M³p., Zagorzyc
i Czarnej Sêdziszowskiej. £¹cznie
w eliminacjach wziê³o udzia³
24 uczniów. Warto wspomnieæ,
¿e dla wszystkich uczestników
przygotowano dyplomy, drobne
upominki i poczêstunek.

Rozpoczêcia turnieju doko-
na³ Andrzej Œwierad, który po-
wita³ uczestników oraz przyby-
³ych goœci: zastêpcê Burmistrza
Sêdziszowa M³p. El¿bietê Œwi-
niuch, Komendanta Powiatowe-
go PSP w Ropczycach bryg. Jac-
ka Roga, m³. bryg. Piotra So-
chackiego, st. kpt. Bogus³awa
Drozda, prezesa ZG OSP Euge-
niusza Alberskiego, sekretarza
ZG OSP Marcina Cieœlika, ko-
mendanta ZG OSP m³. bryg
Marka Roga, Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Jana Ró¿añskiego, Dyrek-
torów szkó³ z Wolicy Piaskowej,
Kawêczyna, Góry Ropczyckiej,
Czarnej Sêdziszowskiej oraz na-
uczycieli opiekunów. Przebieg
eliminacji utrwala³a Telewizja
Miejska.

Turniej rozpocz¹³ siê od po-
kazu sprzêtu stra¿ackiego na pla-
cu przed szko³¹, który ogl¹dali
oprócz uczestników konkursu
i zaproszonych goœci uczniowie
ze Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum w Czarnej Sêdz. Swój sprzêt
zaprezentowali stra¿acy z PSP
w Ropczycach, którzy przepro-
wadzali ewakuacjê uczniów
z górnego piêtra przy pomocy
podnoœnika. Mimo niezbyt
sprzyjaj¹cej aury pokaz cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem ogl¹-
daj¹cych.

Nastêpnie uczestnicy konkur-
su przyst¹pili do czeœci testowej

OTWP – eliminacje gminne w Czarnej Sędziszowskiej
Już po raz dziewiąty Zarząd
Miejsko-Gminny OSP w Sędzi-
szowie Młp. podjął decyzję
o włączeniu się dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.

konkursu. Po napisaniu testu
uczestnicy zostali zaproszeni na
obiad, a komisja przyst¹pi³a do
oceny prac. Zgodnie z regula-
minem do czêœci ustnej zakwali-
fikowa³o siê po piêciu uczniów,
którzy uzyskali najwy¿sze wyniki
w teœcie.

Ostatecznie w grupie

szkół podstawowych

wyniki przedstawiają się

następująco:

I miejsce – Patrycja Ślączka, SP Kawęczyn
II miejsce – Gabriela Wójcik, SP Boreczek
III miejsce – Rafał Żegleń, SP Kawęczyn
IV miejsce – Patrycja Borek, SP Boreczek
V miejsce – Kamil Walczyk, ZS Góra Ropczycka

W kategorii gimnazjów:

I miejsce – Rafał Białek, Gimn. Czarna Sędz.
II miejsce – Nikodem Żyła, Gimn. Czarna Sędz.
III miejsce – Dominika Drozd, Gimn. Sędziszów Młp.
IV miejsce – Marcin Czapka, Gimn. Czarna Sędz.
V miejsce – Brygida Ziajor, Gimn. Zagorzyce

Zwyciêzcy z r¹k Pani Bur-
mistrz i Komendanta PSP otrzy-
mali cenne nagrody. Osoby, któ-
re zajê³y dwa czo³owe miejsca
w poszczególnych kategoriach
reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ gmi-
nê w eliminacjach powiatowych.

Turniej wiedzy po¿arniczej
z pewnoœci¹ przyczyni siê do
przybli¿enia m³odzie¿y naszych
szkó³ tematyki ochrony przeciw-
po¿arowej oraz ochrony przed
zagro¿eniami.

Organizatorzy sk³adaj¹ po-
dziêkowania wszystkim uczestni-
kom, goœciom, opiekunom za
podjêcie inicjatywy i przyst¹pie-
nie do konkursu oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób po-
magali w jego organizacji.

 Pokaz strażacki.

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju.

Iwona Œwierad
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INFORMACJA BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00 BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP.

 Kazimierz Kiełb
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By³a to kolejna wizyta rzeszow-
skiego teatru w naszym mieœcie.
Tym razem przypad³a w wyj¹t-
kowym dla ludzi teatru czasie –
w Miêdzynarodowym Dniu Te-
atru. Zgodnie z tradycj¹, spek-
takle wówczas wystawiane po-
przedza odczytanie specjalnego
orêdzia. Nie inaczej by³o w Sê-
dziszowie M³p. Dedykowany ak-
torom tekst, autorstwa Prezesa
Zwi¹zku Artystów Scen Polskich

Olgierda £ukaszewicza, odczyta³
ze sceny Dyrektor MGOK Kazi-
mierz Popielarz.

„Emigranci”, pomimo up³ywu
czterdziestu lat od powstania, to
sztuka nad wyraz aktualna. Jej bo-
haterami s¹ dwaj mê¿czyŸni, miesz-
kaj¹cy we wspólnym mieszkaniu w
suterenach, wœród pl¹taniny rur ka-
nalizacyjnych. Jeden z nich (AA)
to inteligent, emigrant polityczny
– gra³ go Robert ¯urek, drugi zaœ

Emigranci
W czwartek 27 marca w Sędziszo-
wie Młp. gościł Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej ze sztuką Sławomira
Mrożka pt. „Emigranci”. Fot. Teatr. im. W. Siemaszkowej

(XX), grany przez Waldemara Czy-
szaka, to robotnik, który marzy
o wybudowaniu domu i za granic¹
zarabia na spe³nienie swojego pra-
gnienia. Bohaterowie tocz¹ miê-
dzy sob¹ dyskusje, których kanw¹
jest zupe³nie odmienne spojrzenie
na œwiat. Mro¿ek w „Emigrantach”
stawia³ te¿ pytania o istotê wolno-
œci i mo¿liwoœæ wyzwolenia siê jed-
nostki z wiêzów narodowych i spo-
³ecznych.

Sam spektakl swoj¹ premierê
mia³ w grudniu 2013 roku, na
Ma³ej Scenie rzeszowskiego te-
atru. Problem emigracji, poru-
szany w sztuce, nadal jest niezwy-
kle istotny, chocia¿ dziœ wystêpu-
je czêœciowo w innym kontek-
œcie. Wspó³czeœni emigranci wy-
je¿d¿aj¹ za chlebem do wiêksze-
go miasta, b¹dŸ innego kraju.
Czêsto wyobcowani, w wiêkszych
grupach wynajmuj¹ mieszkania
i prze¿ywaj¹ podobne dylematy
jak bohaterowie Mro¿ka.

Pomimo, ¿e w sztuce nie bra-
kuje scen zabawnych, widzom
po spektaklu towarzyszy³y
sprzeczne emocje, bo œmiech,
który wywo³ywa³y by³ jednak czê-
sto „œmiechem przez ³zy”.

(-)

Uczestnicy imprezy, których
w tej edycji by³o a¿ 600, wyst¹pili
w trzech kategoriach wiekowych.
„Rochy” wystawi³y na przegl¹d
jedn¹ ze swoich czterech grup
w kategorii od 7 do 12 lat i w star-

Sukces
„Małych Rochów”
28 marca 2014 roku odbył się
w Łańcucie V Wojewódzki
Przegląd Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Tańca
Ludowego „GARNIEC 2014”.

Zwycięska drużyna to:

Tancerze: Ochab Ola, Ochab Dagmara, Iskrzycka Karolina, Kosydar Andżelika, Ziemińska Marty-

na, Dziuba Zuzia, Smolińska Basia, Kuraś Ola, Migała Milena, Przybek Patryk, Matykowski Patryk,

Kozak Korneliusz, Kłósek Piotr, Nazimek Dawid, Babicz Kamil, Siemiątkowski Konrad.

Kapela: Katarzyna Wojton, Wioletta Basara, Lidia Ochał, Ewa Charchut, Joanna Miłek, Konrad Gna-

cek, Adam Basara.

ciu z 13 zespo³ami z terenu ca³e-
go Podkarpacia (17 prezentacji)
zajê³y I miejsce za tañce lasowiac-
kie „W lesie chusty pra³a” – cho-
reografia Krystyna Szczerbiak,
opracowania muzyczne i wokal-
ne – Pawe³ Gnacek.

ZPiT „Rochy” potwierdzi³ swój
wysoki poziom, który utrzymuje
od lat (w III edycji tego konkursu,
dwa lata temu grupa reprezenta-
cyjna zajê³a równie¿ I miejsce).

Wielkanoc w Polsce ma bo-
gat¹ tradycjê. Ju¿ od przedszko-
la pielêgnuje siê obrzêdy i zwy-
czaje wielkanocne. Kultywowa-
nie tych tradycji od najm³od-
szych lat spe³nia wa¿n¹ rolê
w wychowaniu m³odego poko-
lenia i pozostawia œlad w kszta³-
tuj¹cym siê ¿yciu dziecka. Dla
wielu z nas wspomnienia prze¿y-
wanych w dzieciñstwie Œwi¹t
maj¹ niezapomniany smak, za-
pach i koloryt. Ozdoby wielka-

nocne to nieod³¹czny atrybut
Œwi¹t, s¹ symbolem radoœci
i podkreœlaj¹ panuj¹cy nastrój,
symbolizuj¹ tak¿e nadchodz¹c¹
wiosnê i odradzaj¹c¹ siê przyro-
dê. Dziêki ozdobom wykonanym
przez pracowników Oddzia³u
Zamiejscowego hol przedszkola
prezentowa³ siê niezwykle kolo-
rowo i œwi¹tecznie. Podczas kier-
maszu mo¿na by³o nabyæ wyko-
nane ró¿nymi technikami pisan-
ki, kartki, koszyczki, stroiki i pal-
my wielkanocne nawi¹zuj¹ce te-
matyk¹ do tradycji œwi¹tecz-
nych. Rêczne wykonane ozdo-
by cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem dzieci i doros³ych. Pie-
ni¹dze z kiermaszu zostan¹ prze-
znaczone na zakup artyku³ów
papierniczo- dekoracyjnych,
które wykorzystane zostan¹ na
potrzeby organizowanych uro-
czystoœci w przedszkolu.

J. Murias

Przedszkolny Kiermasz Wielkanocny
w Oddziale Zamiejscowym w Wolicy Ługowej

W dniu 24.03.2014 r. w Od-
dziale Zamiejscowym Pu-
blicznego Przedszkola Nr 1
w Sędziszowie Młp. roz-
począł się Przedszkolny Kier-
masz Wielkanocny.
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Niedawno informowaliœmy o
wyjeŸdzie „Bluesa” do Egurrola
Dance Studio, gdzie tancerki
pracowa³y miêdzy innymi z Nin¹
Tyrk¹ i Magdalen¹ Zwierzyñsk¹.
Wczeœniej wyje¿d¿a³y do Torres
Salsa Group do Wroc³awia. In-

Do S³opska dojecha³yœmy w pi¹-
tek, 21 stycznia. Zamieszka³yœmy
w „Domu pod Sosnami”. Jeszcze w
tym samym dniu mia³yœmy pierw-
sze warsztaty z techniki jazzu. Mimo,
¿e pierwszy raz tañczy³yœmy ten styl,
by³yœmy bardzo zadowolone. Nasza
instruktorka Ada udzieli³a nam wie-
lu cennych rad, które z pewnoœci¹
przydadz¹ siê nam w przysz³oœci.

Drugiego dnia rano tañczy³yœmy
jazz, a póŸniej hip-hop z Magd¹
Zwierzyñsk¹, któr¹ mia³yœmy przy-
jemnoœæ spotkaæ ju¿ trzeci raz. Jest
znakomit¹ tancerk¹, pó³finalistk¹
programu „You can dance”. Po obie-
dzie kolejne zajêcia z Kub¹ Makow-

Blues na warsztatach
Zespół Tańca Estradowego „Blues” regularnie doskonali swo-
je umiejętności nie tylko podczas prób w sędziszowskim
domu kultury, ale również podczas wyjazdowych warszta-
tów pod okiem znanych i cenionych w całym kraju chore-
ografów.

Leszek Szczasny ma 39 lat. Jest
mieszkañcem Raciborza, z wy-
kszta³cenia politologiem i filozo-
fem, a z zami³owania spo³eczni-
kiem, fotografem, a przede
wszystkim globtroterem.

Podczas spotkania z sêdziszo-
wianami przedstawi³ swoje wra-
¿enia z podró¿y do Turcji. Za-
prezentowa³ Turcjê jako wyj¹t-
kowy kraj pomiêdzy Wschodem

a Zachodem. Przeniós³ swoich
s³uchaczy w ró¿norodne miej-
sca, rzadko odwiedzane przez
turystów: w Góry Szare, na dzi-
kie wybrze¿a Morza Czarnego,
do fantastycznej Kapadocji, po-
prowadzi³ przez s³one jezioro,
pokaza³ XIX-wieczn¹ drewnian¹
zabudowê otomañsk¹…

Docieraj¹c w g³¹b danej kul-
tury, podró¿nik stara siê zwery-

fikowaæ zwi¹zane z ni¹ stereoty-
py. W Turcji przede wszystkim
zachwyci³ siê goœcinnoœci¹ miesz-
kañców. Podkreœli³, ¿e tam w³a-
œnie mo¿na realnie odczuæ wcie-
lane w ¿ycie s³owa „Goœæ w dom,
Bóg w dom”.

Podczas prezentacji, Leszek
Szczasny omówi³ codzienny rytm
¿ycia mieszkañców Turcji, który
regulowany jest modlitw¹ piêæ

Świat na wyciągnięcie ręki
Spotkanie z podróżnikiem

Leszkiem Szczasnym

Kolekcja przyborów pocho-
dzi³a ze zbiorów Ryszarda Ziem-
by. Obecnie znajduje siê w po-
siadaniu pani El¿biety Doroby.

Z dziejami pisma zapoznali siê
uczniowie sêdziszowskich szkó³,
odwiedzaj¹c tutejszy dom kultury.

Ryszard Ziemba (1933-2014)
by³ znany przede wszystkim jako
twórca artystycznych opraw ksi¹-

W niedzielne popołudnie, 6 kwietnia 2014 r.,
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie Młp. przybył podróżnik Le-
szek Szczasny z Raciborza. Było to pierw-
sze z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, or-
ganizowanych przez MGOK.

razy w ci¹gu dnia. Opowiedzia³
o herbacianych barach, zwycza-
jach meczetowych i narodo-
wych, o kulcie flagi. Zaznaczy³
równie¿ ró¿nice w mentalnoœci
pomiêdzy Turcj¹, a Europ¹

Leszek Szczasny udowadnia,
¿e podró¿owanie nie wymaga
posiadania du¿ych œrodków fi-
nansowych. Miesiêczn¹ eskapa-
dê do Turcji odby³ autostopem,
a koszty, jakie poniós³, zamknê³y
siê kwot¹ oko³o 150 euro.

Pan Leszek jest równie¿ auto-
rem ksi¹¿ki pt. „Œwiat na wyci¹-
gniêcie rêki”, któr¹ mo¿na by³o
zakupiæ po spotkaniu. Jest to su-
biektywny zapis wypraw autora
po Europie i Bliskim Wschodzie,
zachêcaj¹cy czytelnika do odkry-
wania œwiata na w³asn¹ rêkê.

Spotkanie zosta³o wzbogaco-
ne wystaw¹ fotograficzn¹, któr¹
bêdzie mo¿na ogl¹daæ w holu
Oœrodka Kultury jeszcze przez
dwa tygodnie.

Wioletta Czapka

struktorzy salsy z tej grupy goœci-
li tak¿e w Sêdziszowie M³p.

W styczniu tego roku dziewczê-
ta z „Bluesa” uda³y siê do S³opska
pod Warszaw¹, na weekendowe
warsztaty taneczne. Oto jak
wspomina³y spêdzony tam czas:

czyñskim w kilku stylach tañca, m.in.
reggaeton i salsie. Wieczorem odby³y
siê kolejne zajêcia z Magd¹ Zwie-
rzyñsk¹.

Trzeciego dnia trenowa³yœmy dan-
cehall oraz hip-hop.

Po trzech dniach intensywnej
pracy dziewczêta wróci³y do Sê-
dziszowa. Wyjazd, choæ mêcz¹-
cy, by³ niezwykle ekscytuj¹cy i jak
podkreœla³y dziewczêta, zmobi-
lizowa³ je do jeszcze wiêkszej pra-
cy nad sob¹.

Organizatorem wyjazdu by³a
Edyta Winkowska – choreograf
Zespo³u Tañca Estradowego
„Blues”.

W dniach 21 lutego – 21 marca 2014 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
otwarta była wystawa „Z dziejów
przyborów do pisania”.

Ryszard Ziemba (1933-2014) Fot. Arch. BS

¿ek. Mia³ ich w swojej kolekcji
przesz³o 6 tysiêcy. Zwi¹zany by³
z Sêdziszowem M³p. poprzez
szko³ê (jako absolwent tutejsze-
go Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych) i mieszkaj¹cych tu
krewnych. Jego sylwetkê prezen-
towaliœmy na ³amach „Biuletynu
Sêdziszowskiego” w lutym 2008
roku.

Wystawa „Z dziejów

przyborów do pisania”

Fot. L. Szczasny
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Materia³ szkó³karski w ramach
wk³adu w³asnego do grantu za-
pewni³o Ko³o £owieckie „Pod-
gorza³ka”. Dostarczono 500 sa-
dzonek drzew i krzewów (m.in.
œwierk, klon, brzoza, d¹b, jago-
dowce, kasztanowce) o warto-
œci 1500 z³otych. Koordynato-
rem akcji by³ Pan Andrzej Mi-
chalski, który zorganizowa³
15 osobow¹ grupê myœliwych wy-
posa¿on¹ w odpowiedni sprzêt
do nasadzeñ. Praca rozpoczê³a
siê ju¿ od godziny 8.00 przygo-
towaniem terenu i wykopaniem
do³ków. Chêtni uczniowie klas
trzeciej i czwartej wraz z opie-
kunami Paniami: Halin¹ Czapk¹,
Ilon¹ Gut-Szylar i Ma³gorzat¹
Marek oraz dyrektorem Toma-
szem Kozakiem ze Szko³y Pod-
stawowej w Czarnej Sêdziszow-
skiej do³¹czyli do akcji o godzi-
nie 9.00. Z wielkim zaanga¿owa-
niem pod okiem doros³ych sa-
dzili, podlewali drzewa i krzewy.
„Zielon¹ Wyspê” odwiedzili tak-
¿e przedstawiciele mediów: Ra-
dio Rzeszów i Telewizja Sêdzi-
szów. Uczestnicy akcji udzieli wy-

Zielona Śpiewająca Wyspa
W sobotę 22 marca 2014 roku
w ramach projektu grantowe-
go „Zielona Śpiewająca Wy-
spa” finansowanego przez
GAZ-SYSTEM odbyło się akcja
sadzenia drzew i krzewów na
byłym wysypisku w Czarnej
Sędziszowskiej.

wiadów przypominaj¹c jej ce-
lach i spodziewanych efektach.

Po wykonaniu pracy ³owczy
Bogus³aw Drozd zaprosi³ wszyst-
kich na osadê ³owieck¹ w Porê-

Uczestnicy akcji sadzenia drzew na byłym wysypisku w dniu 22. marca.

Sadzenie drzew na terenie żwirowni w dniu 5. kwietnia.

bach Krzywskich. Goœcinni go-
spodarze przygotowali niespo-
dziankê dla dzieci: kie³baski
z grilla i myœliwskie gawêdy przy
ognisku.

Kolejne dzia³anie maj¹ce na
celu podtrzymanie miejscowej
przyrody odby³o siê w kolejn¹ so-
botê 5 kwietnia 2014 roku. Tym
razem we wspó³pracy z nadle-
œnictwem G³ogów Ma³opolski,
Zak³adem Kruszgeo i Radnym
Rady Miejskiej Panem Janem Ró-
¿añskim uczniowie szko³y zalesi-
li oko³o 70 a zrekultywowanych
terenów miejscowej ¿wirowni.
Mimo niesprzyjaj¹cej aury
uczniowie stawili siê na zbiórkê
i ochoczo pracowali. Na zakoñ-
czenie odby³o siê grillowanie fi-
nansowane ze œrodków przeka-
zanych przez Starostwo Powia-
towe w Ropczycach.

Przed nami kolejne dzia³anie:
„Wojewódzki Konkurs Leœne
Opowieœci”.

W Kawêczynie mieszkam na
sta³e od 1985 r, a zatem wystar-
czaj¹co d³ugo, by zaobserwowaæ
korzystne zmiany. Przygl¹daj¹c
siê swej ukochanej wsi, mogê
stwierdziæ, i¿ z ka¿dym rokiem
staje siê ona coraz piêkniejsza.
Mieszkañcy troszcz¹ siê o swoje
domy i ogrody. Jest tutaj cicho,
sielsko i spokojnie. W utrzyma-
niu porz¹dku bardzo pomaga
kanalizacja. Zawartoœæ szamb nie
trafia do przydro¿nych rowów.
Zniknê³y przykre zapachy.
Ogromnym dobrodziejstwem
dla mieszkañców, okaza³ siê
chodnik. Patrz¹c przez okno,
widzê dzieci, które bezpiecznie
id¹ do szko³y. Wszyscy bez obaw
udaj¹ siê do koœcio³a i do skle-
pów. Spacerujê chodnikiem, roz-
mawiam z przechodniami i wszy-

scy obecnie czuj¹ siê dobrze
i bezpiecznie. Podkreœlaj¹, ¿e
chodnik jest prawdziwym dobro-
dziejstwem dla u¿ytkowników
dróg – nawet dla kierowców.

Niech s³owa wdziêcznoœci bêd¹
równoczeœnie gor¹cym i mi³ym
podziêkowaniem dla Wszystkich,
którzy przyczynili siê do po³o¿e-
nia chodnika, pozyskuj¹c œrodki
na ten wa¿ny dla nas cel.

Nasza wioska taka piêkna,
¯e piêkniejszej nie znajdziecie.
S³owa zaczerpniête z wiersza

Marii Konopnickiej niech bêd¹
ilustracj¹ i uzupe³nieniem tych
krótkich moich podziêkowañ.
A piêkno jak wiadomo – tworz¹
wszyscy. Zale¿y ono od ka¿de-
go cz³owieka mieszkaj¹cego na
terenie naszej ma³ej Ojczyzny.

Stefania Czapka

Kawęczyn – widziany oczami mieszkańców

W dniu 10 marca 2014 roku 30
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych z Podkarpacia wziê³o udzia³
w finale I Podkarpackiego Kon-
kursu Edukacyjnego „Mistrzo-
wie Statystyki”. Organizatorami
konkursu by³y Urz¹d Statystycz-
ny w Rzeszowie, Wy¿sza Szko³a
Prawa i Administracji oraz Pol-
skie Towarzystwo Statystyczne.
Celem I Podkarpackiego Kon-
kursu Edukacyjnego „Mistrzowie
Statystyki” by³a popularyzacja za-
gadnieñ i metod badañ statystycz-
nych oraz rozwój analitycznego
myœlenia wœród m³odzie¿y.
W konkursie uczestniczy³y trzy-
osobowe zespo³y uczniów.

Sukces Licealistów z Sędziszowa
podczas finału I Podkarpackiego

Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”

Konkurs odbywa³ siê w dwóch
etapach. Pierwszy, polega³ na
przygotowaniu pracy na jeden
z trzech tematów: sposoby spê-
dzania wolnego czasu przez
uczniów, plany edukacyjno-za-
wodowe uczniów oraz jakie
zmiany wprowadziliby ucznio-
wie w funkcjonowaniu szko³y.
Na pracê konkursow¹ sk³ada³o
siê opracowanie i przeprowa-
dzenie ankiety, analiza wyników
ankiety oraz przygotowanie
prezentacji pracy. Wœród zespo-
³ów zakwalifikowanych do wo-
jewódzkiego fina³u znalaz³y siê
dwa zespo³y z Sêdziszowskiego
Liceum:
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Ten wyj¹tkowy pierwszy Dzieñ
Wiosny, na d³ugo zapewne po-
zostanie w pamiêci nie tylko na-
szej szkolnej spo³ecznoœci, ale te¿
goœci, którzy w tym dniu mieli
okazjê przebywaæ w naszym li-
ceum. By³ to bowiem ostatni
dzieñ pobytu w naszej szkole
m³odzie¿y i jej opiekunów z Bel-
gii, Litwy, Portugalii i Turcji, któ-
rzy w ramach realizacji projek-
tu Gastronomic Wonders Thro-
ugh Europe od tygodnia prze-
bywali w Polsce. Odwiedzaj¹cy
wiêc nasze liceum gimnazjaliœci
mieli okazjê zobaczyæ pracê
szko³y w tym zakresie.

Z zaproszenia, skierowanego
za poœrednictwem Pañstwa Dy-
rektorów do wszystkich uczniów
klas trzecich gimnazjów oraz ich
rodziców z terenu Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego, skorzy-
sta³y zorganizowane grupy
uczniów z wychowawcami z Wie-
lopola Skrzyñskiego, Iwierzyc,
Ocieki i Woli Ocieckiej, Kamion-
ki, Ostrowa, Zagorzyc Górnych,
Ropczyc i Sêdziszowa M³p. Szko-
³ê odwiedzi³y te¿ mniej liczne
grupy uczniów z Czarnej Sêdzi-
szowskiej i Kolbuszowej. Mimo,
¿e do godziny 13-tej na terenie
obiektu przebywa³o blisko 700
osób, oprócz licealistów prawie
tyle samo odwiedzaj¹cych i go-

Dzień Otwartych Drzwi w sędziszowskim ogólniaku

œci, nie by³o zamieszania i t³oku.
Ka¿da z grup przebywa³a w li-
ceum œrednio 3 godziny i dosto-
sowa³a siê do sugestii gospoda-
rzy i zaplanowanego harmono-
gramu. Gimnazjaliœci zwiedzanie
z „przewodnikami” z klas 2c i 2d,
rozpoczynali zwykle od bibliote-
ki szkolnej, w której oprócz eks-
pozycji czytelniczych przygoto-
wana by³a ciekawa wystawa ob-
razuj¹ca pracê szkolnej gazety
LOkomitywa. W salach lekcyj-
nych goœcie mieli okazjê obejrzeæ
fragmenty ciekawych lekcji, po-
znaæ osi¹gniêcia z poszczegól-
nych przedmiotów obowi¹zko-
wych i zajêæ pozalekcyjnych, pre-
zentowane przez uczniów b¹dŸ
nauczycieli. Przedstawiano wiêc
zwiedzaj¹cym filmy, pomoce dy-
daktyczne i wystawy. Bardzo in-
teresuj¹co przebiega³o spotka-
nie w pracowni jêzykowej, gdzie
gimnazjaliœci mieli okazjê po-
znaæ pracê szko³y w zakresie
wspó³pracy miêdzynarodowej –
program COMENIUS, AIESEC,
wymiana polsko-niemiecka, wy-
cieczki zagraniczne. W pracow-
ni chemicznej uczniowie klasy 3f
demonstrowali swoim m³odszym
kolegom ciekawe doœwiadczenia
laboratoryjne. Pokazy doœwiad-
czeñ z elektrostatyki i filmy dy-
daktyczne ogl¹daæ mo¿na by³o

w pracowni fizycznej i matema-
tycznej. W pracowni nauki pod-
staw przedsiêbiorczoœci goœcie
obejrzeli wykorzystanie platfor-
my e-learningowej i prezentacje
gry symulacyjnej „Wirtualny
Doradca”. Cz³onkowie Liceal-
nego Teatru Muzycznego, szkol-
nej telewizji PIXELO, Samorz¹-
du Uczniowskiego opowiadali
swoim m³odszym kolegom o swo-
ich zajêciach w ramach tych or-
ganizacji pozalekcyjnych. Z du-
¿ym zainteresowaniem ze stro-
ny zwiedzaj¹cych spotka³y siê
pokazy sztuk walki, umiejêtno-
œci strzeleckich i udzielania
pierwszej pomocy przedme-
dycznej przygotowane przez
cz³onków Szkolnego Zwi¹zku
Strzeleckiego STRZELEC.

W dwóch pracowniach, przy-
gotowano punkty informacyjne,
w których potencjalni pierwszo-
klasiœci poznali ofertê eduka-
cyjn¹, zasady rekrutacji na rok

szkolny 2014/2015, otrzymali
foldery rekrutacyjne.

Gimnazjaliœci sporo czasu spê-
dzili w hali widowiskowo-sporto-
wej, gdzie od godziny 930 przy
dŸwiêkach muzyki, pod kierun-
kiem „wodzireja” odbywa³a siê
impreza rekreacyjno-sportowa
z okazji Dnia Wiosny. Wspania³a
zabawa po³¹czona z aktywnoœci¹
fizyczn¹ wynika³a z udzia³u w cie-
kawych, ró¿norodnych konku-
rencjach – zawodach sumo
(uczestnicy wystêpowali w spe-
cjalnych, zabawnych skafan-
drach na odpowiednich dmu-
chanych materacach), rozgryw-
kach pi³ki no¿nej – „¿ywe pi³ka-
rzyki”, turnieju siatkarskim czy
pi³karskim, w „skakance dru¿y-
nowej”, torze przeszkód oraz
wspinaczce na linie. Atrakcyj-
noœæ konkurencji sportowych
podnosi³ fakt, ¿e uczestniczyli
w nich tak¿e uczniowie z zaprzy-
jaŸnionych szkó³ z Belgii, Litwy,
Portugalii i Turcji. Zdecydowa-
na wiêkszoœæ uczniów szko³y
w tym dniu dostosowa³a strój do
atmosfery i wyst¹pi³a w cieka-
wych, kolorowych przebraniach
oraz koszulkach z logo projektu
COMENIUS. Oprócz uczty du-
chowej przygotowano „coœ” dla
cia³a. Wszyscy mogli skosztowaæ
„smako³yków” nie tylko polskich
ale te¿ tureckich, litewskich, bel-
gijskich czy portugalskich pre-
zentowanych przez uczestników
projektu Gastronomic Wonders
Through Europe. Mamy nadzie-
jê, ¿e czas spêdzony tego dnia
w liceum by³ ciekaw¹ form¹ nauki
i rozrywki dla wszystkich goœci.

Gimnazjaliści podczas Dnia Otwartego w LO.

21 marca 2014 r. upłynął w Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. jako „Dzień Otwartych
Drzwi”.

Społeczność szkolna liceum bar-

dzo serdecznie dziękuje Państwu

Dyrektorom, Wychowawcom, Na-

uczycielom Gimnazjów za umożli-

wienie swoim uczniom udziału

w „Dniu Otwartym” w naszej szkole.

Wyniki I Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”:

I miejsce – IV LO Rzeszów

II miejsce – LO Sędziszów Młp (Iwona Ferfecka, Barbara Zegar, Patryk Kluk)

III miejsce – LO Sędziszów Młp (Joanna Andreasik, Aleksandra Olszewska, Patryk Przydział)

 Mistrzowie statystyki z sędziszowskiego LO.

przez zespo³y z³o¿one z trzech
uczniów. W wyniku zsumowania
punktacji otrzymanych z prac oraz
testów okaza³o siê, ¿e obydwa ze-
spo³y z naszego Liceum znalaz³y siê
w czo³owej trójce konkursu.

Zespo³y, które zajê³y trzy po-
cz¹tkowe miejsca zosta³y nagro-

Zespó³ 1 – Iwona Ferfecka,
Barbara Zegar, Patryk Kluk (pra-
ca na temat planów edukacyj-
no-zawodowych uczniów)

Zespó³ 2 – Joanna Andreasik,
Aleksandra Olszewska, Patryk
Przydzia³ (praca na temat spo-
sobów spêdzania wolnego cza-
su przez uczniów)

II etap konkursu odby³ siê
w siedzibie WSPiA w Rzeszowie.
Rozgrywka fina³owa polega³a na
rozwi¹zaniu specjalnego testu

dzone cennymi nagrodami
m.in. tabletami i sprzêtem kom-
puterowym. Konkurs odbywa³
siê pod patronatem Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego
oraz Podkarpackiego Kuratora
Oœwiaty.

Grzegorz Pach
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Goœcie przybyli na lotnisko
Jana Paw³a II w Krakowie, gdzie
oczekiwali ich uczniowie sêdzi-
szowskiego LO oraz opiekunowie
Pani prof. Anna Dziura i Pani
prof. Aldona Homa. Poznawanie
kulinarnych cudów Polski goœcie
zaczêli od zwiedzania Kopalni
Soli w Wieliczce oraz noclegu
w kopalni w Komorze S³owackie-
go na g³êbokoœci 130 m.

Po przybyciu do Sêdziszowa
M³p. nauczyciele trafili do Ho-
telu Ines, a m³odzie¿ pod opie-
kê rodzin uczniów sêdziszowskie-
go LO. S¹ to rodziny z ca³ego
powiatu, od Ostrowa, przez Wie-
lopole, Sêdziszów M³p., Ropczy-
ce, Zagorzyce po Olchow¹, za-
tem rodzice uczniów oprócz
noclegu zapewniali zagranicz-
nym goœciom czêsto równie¿
dojazd do szko³y.

W ramach programu polscy
uczniowie wraz z goœæmi uczest-
niczyli w warsztatach kulinarno-
garncarskich w Skansenie w Kol-
buszowej oraz przygotowywali
proste dania w Folwarku „Cy-
ziówka”. Wraz z polskimi ucznia-
mi brali te¿ udzia³ w zajêciach
lekcyjnych z jêzyka angielskiego
i matematyki.

Podobnie jak na poprzednich
spotkaniach w Belgii i Turcji, tak
i w Polsce mia³a miejsce uroczy-
sta prezentacja wszystkich kra-
jów projektu wraz ze zdjêciami
i filmami ukazuj¹cymi ich kraje,
miasta, szko³y, ¿ycie codzienne.

Prezentacja zakoñczona zosta-
³a tradycyjnie odœpiewaniem
hymnów narodowych krajów
projektu i hymnu Unii Europej-
skiej. Uroczystoœæ uœwietni³a
obecnoœæ uczniów ze Zwi¹zku
Strzeleckiego „Strzelec” w pe³-
nym umundurowaniu, których
popis musztry wzbudzi³ zachwyt
i brawa przyby³ych goœci.

Podczas Dnia Otwartego Szko-
³y 21.03.2014 goœcie brali udzia³
w grach i zabawach sportowych
integruj¹c siê z ca³¹ spo³ecznoœci¹
szkoln¹. Spotkali siê te¿ z Pani¹
Dorot¹ Strzy¿, Wicestarost¹ Po-
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskie-
go oraz Panem Kazimierzem Kie³-

Goście z zagranicy w Liceum
W dniach 17-22.03.2014 r.
w ramach projektu „Gastro-
nomic Wonders through Euro-
pe” odbyło się w Polsce trze-
cie spotkanie międzynarodo-
we z uczniami Litwy, Belgii,
Turcji i Portugalii.

Przed ratuszem z władzami miasta.

W dniu17 marca 2014 r. w Ze-
spole Szkó³ Technicznych w Kol-
buszowej odby³ siê I Miêdzysz-
kolny Konkurs pod has³em „Fry-
zura inspirowana morzem”.

W konkursie wziêli udzia³
uczniowie z ró¿nych szkó³ fry-
zjerskich z województwa pod-
karpackiego, w tym tak¿e z Tech-
nikum Us³ug Fryzjerskich z Sê-
dziszowa M³p. Uczennice Zespo-
³u Szkó³ Technicznych wykaza³y
siê du¿¹ kreatywnoœci¹ i pomy-
s³owoœci¹ efektem czego by³o
zajêcie czo³owych miejsc za stwo-
rzenie fryzur z ca³oœciow¹ wizu-

alizacj¹ dotycz¹c¹ makija¿u i
ubioru.

I miejsce zdoby³a Ma³gorzata
Charchut za fryzurê i ubiór in-
spirowane wizerunkiem pirata.
Modelk¹ by³a Karolina Przydzia³.

III miejsce zdoby³a Monika
Dryja za fryzurê i ubiór inspiro-
wane bajk¹ o z³otej rybce. Mo-
delk¹ by³a Magdalena Œwi¹tek.

Wyró¿nienie zdoby³a Natalia
Rudny za fryzurê i ubiór inspi-
rowane postaci¹ syreny. Mo-
delk¹ by³a Klaudia Kula

Najwiêcej emocji wzbudzi³y
fryzury wykreowane podczas

konkursu, z którymi wspó³gra³y
odpowiednio przygotowane
przez modelki stroje. Uczestni-
cy wykazali siê wieloma ciekawy-

Sukces fryzjerek z Sędziszowa Małopolskiego

Fryzura i stylizacja pirata – I miejsce.

mi pomys³ami. Zaskoczyli wyso-
kimi umiejêtnoœciami w kreowa-
niu fryzury, stroju, makija¿u
oraz wszelkiego rodzaju dopi-
nek, tresek czy ozdób. Jury mia-
³o nie lada problem ze wskaza-
niem laureatów, bowiem pomy-
s³y by³y niepowtarzalne i wskazy-
wa³y na inwencjê twórcz¹ i kre-
atywnoœæ m³odzie¿y. Uczestnicy
konkursu wraz z modelami mie-
li okazjê zaprezentowaæ spo³ecz-
noœci szkolnej wytwory swojej
pracy w czasie gali pokazowej.

Konkurs uczy³ rywalizacji
w duchu fair play, przestrzega-
nia przepisów BHP, zasad wspó³-
pracy w zespole oraz prezento-
wania efektów w³asnej pracy.

bem, Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Sêdziszów M³p. Mieli te¿ mo¿li-
woœæ podziwiaæ wystawiany aktu-
alnie przez licealn¹ m³odzie¿ mu-
sical „Aladyn”, który zrobi³ na nich
ogromne wra¿enie.

Spotkanie w Polsce dostar-
czy³o wszystkim wspania³ych
wra¿eñ, kolejne spotkanie za-
planowane jest na jesieñ 2014
roku, i odbêdzie siê w Vilkaviškis
na Litwie.

Podczas wycieczki do Wieliczki.
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Projekt prowadzony jest
w formie miêdzyszkolnej rywali-
zacji zespo³owej. Sk³ada siê
z dwóch etapów: pierwszy – przy-
gotowawczy, który ju¿ realizuje-
my. Polega on na powo³aniu
dru¿yny z³o¿onej z 10 uczniów,
zdobyciu wiedzy z zakresu zdro-
wego stylu ¿ycia oraz wypromo-
waniu jej wœród spo³ecznoœci
szkolnej i lokalnej. Drugi etap
polegaæ bêdzie na organizacji
ogólnoszkolnego Festynu Zdro-
wia z udzia³em zaproszonych
goœci. Festyn Zdrowia ma sk³a-
daæ siê z trzech modu³ów. Pierw-
sza czêœæ to pokaz serii filmów
pt. „Œmietnik w mojej g³owie”,
mówi¹cych o stereotypach funk-
cjonuj¹cych w spo³eczeñstwie
i sposobach ich prze³amania.
Drugim elementem jest prak-
tyczne wykorzystanie zdobytej
wiedzy tj. przygotowanie i degu-
stacja poczêstunku przygotowa-
nego z produktów regionalnych
i ekologicznych. Trzecim ele-
mentem jest organizacja wspól-
nych zabaw ruchowych dla dzie-

ci, m³odzie¿y i doros³ych. Za
przebieg projektu w naszej szko-
le odpowiedzialna jest: Pani Jo-
lanta B¹czkowska.

W celu promocji popularyza-
cji idei zdrowego stylu ¿ycia i ¿yw-
noœci ekologicznej powo³aliœmy
dru¿ynê „ Zdrowe Warzywa”
i opracowaliœmy plan dzia³añ. Na-
sze zadania do wykonania to:
- opracowanie i wykonanie

œciennych gazetek tematycz-
nie zwi¹zanych ze zdrowym
od¿ywianiem, aktywnoœci¹ fi-
zyczn¹,

- opracowanie nadzwyczajnego
wydania gazetki szkolnej pre-
zentuj¹cej wiedzê o roli racjo-
nalnego od¿ywiania i aktywno-
œci fizycznej dzieci w wieku
szkolnym,

- przygotowanie zestawu zabaw
ruchowych,

- przygotowanie prezentacji
multimedialnej,

- przygotowanie albumu z prze-
pisami kulinarnymi,

- wykonanie ciekawej piramidy
zdrowia,

- przeprowadzenie w klasie
pierwszej zajêæ na temat wa¿-
noœci pierwszego œniadania
po³¹czonego z konkursem
plastycznym i degustacj¹ zdro-
wych kanapek i koreczków,

- przygotowanie przez klasê
szóst¹ inscenizacji „ Zdrowy
Czerwony Kapturek”,

- zorganizowanie i przeprowa-
dzenie turnieju sportowego
klas I – III,

- przygotowanie scenariusza
Festynu Rodzinnego „ Nasze
zdrowie w naszych rêkach”,

- stalenie sposobów promocji
i reklamy.
Do dnia 7 kwietnia du¿¹ czêœæ

zaplanowanych zadañ wykona-
liœmy, ale pracy mamy jeszcze
du¿o. Kilka dni po zarejestrowa-
niu dru¿yny przedstawiliœmy ca-
³ej szkole na apelu plan dzia³añ.
Zachêciliœmy wszystkich do
wspó³pracy. W kilku miejscach
w szkole powiesiliœmy œcienne
gazetki promuj¹ce zdrowy styl
¿ycia.

Wykonaliœmy równie¿ prezen-
tacjê multimedialn¹ na temat
zdrowego stylu ¿ycia. Wielkim
zainteresowaniem cieszy siê pi-
ramida zdrowia oraz specjalne
wydanie gazetki szkolnej. Pani

Czas na zdrowie w szkole w Szkodnej
Szkoła Podstawowa w Szkodnej przystąpiła do Ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego pt. „Czas na zdrowie”, które-
go celem jest promocja zdrowego odżywiania, żywności eko-
logicznej i aktywności fizycznej.

ucz¹ca wychowania fizycznego
razem z opiekunem zespo³u
przeprowadzi³y turniej sportowy
klas I-III. Zosta³y równie¿ prze-
prowadzone zajêcia w klasie
pierwszej po³¹czone z degu-
stacj¹ zdrowych kanapek. Aby
dotrzeæ do jak najwiêkszej licz-
by osób przygotowaliœmy plaka-
ty, które ju¿ na pocz¹tku maja
powiesimy w szkole, oraz na ta-
blicach og³oszeñ znajduj¹cych
siê w ró¿nych czêœciach wsi. Pani
od informatyki na bie¿¹co za-
mieszcza informacje o realizacji
zadañ konkursowych na stronie
internetowej szko³y. Jesteœmy
w trakcie przygotowania ulotek
z programem festynu, które roz-
damy rodzicom w czasie wywia-
dówki okresowej. Ju¿ dzisiaj za-
praszamy wszystkich zaintereso-
wanych do wspó³pracy i na Fe-
styn Zdrowia, który planujemy
zorganizowaæ w dniu 2 czerwca
2014 roku.

Wiêcej informacji na www.ak-
tywniepozdrowie.pl – konkurs
Czas na zdrowie.

Opiekun drużyny:
Jolanta Bączkowska

Do tego domu wstêpujemy,
Zdrowia, szczêœcia winszujemy,
Zdrowia, szczêœcia i wszystkiego
Od Jezusa, od samego.
Na ten nowy rok,
Co go nam Pan Bóg da³,
Nasz gaik zielony,
Piêknie ustrojony.

Tak¹ pieœni¹ witano dawniej
d³ugo oczekiwan¹ wiosnê. Tego
rodzaju piosenki œpiewa³y naj-
czêœciej dziewczêta – rzadziej
wspólnie z ch³opcami – przemie-
rzaj¹ce niegdyœ nasze wioski.
Niesiony przez nie barwny gaik-
maik symbolizowa³ nadejœcie
upragnionej pory roku. Zielona
ga³¹zka sosny, œwierka lub jod³y,
przystrojona wst¹¿kami oraz
kwiatami wykonanymi z papie-
ru, cieszy³a oko i dawa³a nadzie-
jê na „nowe”, lepsze ¿ycie.

Zwyczaj chodzenia z gaikiem
znany by³ jeszcze w czasach
przedchrzeœcijañskich. Uprzed-
nio nale¿a³o jednak utopiæ Ma-

rzannê – s³omian¹ kuk³ê, która
oznacza³a utrapion¹ zimê.

Pierwotne w swej formie spo-
soby po¿egnania jednej pory
roku i powitania nowej prze-
trwa³y do prze³omu XIX i XX
wieku. PóŸniej kultywowa³y je
ró¿ne grupy obrzêdowe i m³o-
dzie¿ szkolna.

W pi¹tek 21 marca 2014 r.
w Szkole Podstawowej w Kawê-
czynie odby³a siê uroczystoœæ po-
œwiêcona powitaniu wiosny. Pro-
gram sk³ada³ siê z dwu czêœci. W
pierwszej uczniowie wszystkich
klas zaprezentowali wykonane
przez siebie, pomys³owe gaiki-
maiki, które póŸniej przez wiele
dni zdobi³y klasy. Dowiedzieli siê
o nich miêdzy innymi w czasie
programu opracowanego przez
miejscowe nauczycielki: p. Ma-
riê Wilczok, p. Magdalenê Czap-
ka-Król oraz przez Samorz¹d
Uczniowski. Poznali równie¿
inne, popularne niegdyœ obycza-
je wiosenne. Zrozumieli ich isto-

tê i znaczenie w ¿yciu naszych
przodków.

W krótkim programie artystycz-
nym znalaz³y siê te¿ wiersze opie-
waj¹ce uroki wiosny. Dwa z nich
napisa³y uczennice kl. IV Marceli-
na Patro i Ma³gorzata ¯urek.

Nastêpnie uczestnicy kó³ka te-
atralnego zaprezentowali – wzo-
rem lat ubieg³ych ciekawe przed-
stawienie w jêzyku angielskim pt.
„Picnic at Penfold Palace”.

W drugiej czêœci przeprowad-
zono turniej wiedzy o wioœnie,
w którym wziêli udzia³ wszyscy uc-
zniowie. Wœród zadañ znalaz³y
siê: zagadki, przys³owia, piosen-
ki, umiejêtnoœci gimnastyczne.

Uczestnicy programu z zad-
owoleniem przyjêli tak¹ formê
powitania nowej pory roku.

Tekst i zdjęcie:
M. Czapka-Król

Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w KawęczyniePowitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Kawęczynie
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NASZE KLIMATY

Siewy w Wielki Pi¹tek, plonów
dobry pocz¹tek – tak mówi obie-
cuj¹ce, dawne przys³owie ludo-
we. W mniemaniu ludu w tym
wyj¹tkowym dniu warto siaæ lub
sadziæ po¿yteczne roœliny, co ko-
rzystnie wp³ynie na ich plono-
wanie. Jeœli pogoda nie sprzyja
owym czynnoœciom, nale¿y wy-
konaæ je choæby symbolicznie.
Wsypane do pierwszej bruzdy
skorupki jajek mia³y dodatko-
wo wzmocniæ wzrost i rozwój
roœlinnoœci. Aby ziemniaki by³y
g³adkie i dorodne, pod koniec
sadzenia wk³adano w ziemiê jaj-
ko oraz przewracano na ni¹ go-
spodyniê. W sadach na ga³¹z-
kach rozwieszano wydmuszki, a
pod drzewami rozsypywano
skorupki. Te magiczne zabiegi
gwarantowa³y obfitoœæ owo-
ców. Zapobiegliwe gospodynie
w Wielki Pi¹tek gotowa³y durz¹
iloœæ jaj, które nazajutrz trafia-
³y do œwiêconki. Od dawna

uchodzi³y one za symbol ¿ycia
oraz wszelkich si³ witalnych.

Najstarsze kolorowe pisanki
pochodz¹ z sumeryjskiej Mezo-
potamii. Barwione jajka znano
ju¿ w staro¿ytnym Egipcie, Gre-
cji i Rzymie, a tak¿e w krajach s³o-
wiañskich. Najdawniejsze polskie
„piski” pochodz¹ z X w, znalezio-
no je w okolicach Opola. O za-
bawach z ich udzia³em wspomi-
na w kronikach Wincenty Kad³u-
bek. Przez wieki ulubion¹ zaba-
wa Polaków by³y tzw. wybitki czyli
wylatki. W³aœciciele pisanek sta-
rali siê uderzaæ w taki sposób, by
rozbiæ ugotowane jajko przeciw-
nika. Wchodzi³o ono potem w
posiadanie zwyciêscy, który chlu-
bi³ siê bogat¹ kolekcj¹. „Tro-
feum” mia³o wymiar nie tylko ma-
terialny. Jego zdobywca móg³ li-
czyæ na wiêksze powodzenie u
p³ci nadobnej. Wed³ug ludowych
wierzeñ jajka – zw³aszcza poœwiê-
cone – przeciwdzia³a³y wszelakie-

Jajko – nie tylko
na Wielkanoc

mu z³u, jakie mog³o spotkaæ cz³o-
wieka i jego chudobê.

Kiedy po raz pierwszy wypê-
dzano byd³o na pastwisko, pod
próg k³adziono kilka jajek, któ-
re chroni³y zwierzêta przed cho-
robami i urokami. Po grzbietach
krów przetaczano je kilka razy,
co mia³o wp³yn¹æ na zdrowie
i dobr¹ kondycjê. Pasterzy czê-
stowano jajecznic¹, by rzetelnie
wykonywali swe obowi¹zki i nie
bali siê czarownic.

Podczas budowania domów (u
nas – stawiania) pod wêg³y wk³a-
dano po jednym jaju. Mia³y one
uchroniæ domostwo przed czy-
haj¹cym z³em. Kiedy szala³ „czer-
wony kur”, w ogieñ wrzucano po-
œwiêcon¹ kromkê chleba, sól œw.
Agaty oraz jajko – dla poskromie-
nia p³omieni. W Wielki Pi¹tek
dziewczêta obmywa³y twarze w
wodzie, do której wk³ada³y pisan-
ki. Wierzy³y, i¿ zapewni¹ sobie do-
bre zdrowie i urodê.

Piêknie wykonan¹ pisank¹
mo¿na by³o obdarowaæ lubego
b¹dŸ wykupiæ siê od zbyt obfite-
go œmigusa – dyngusa. Poœwiêco-
ne jajka by³y nieodzownym sk³ad-
nikiem œniadania wielkanocnego.
Zapewnia³y domownikom
przede wszystkim zdrowie, szczê-
œcie i wszelak¹ pomyœlnoœæ. W tu-
tejszych stronach przed poœwiê-

ceniem zdejmowano z nich sko-
rupki. Przechowywano je skrzêt-
nie, a póŸniej wykorzystywano
podczas ró¿nych tajemnych za-
biegów np. ratuj¹cych zdrowie,
chroni¹cych przed urokami.

Powa¿nym uchybieniem go-
œcinnoœci by³ brak jajek na stole
wielkanocnym. Przezorny go-
spodarz ustawia³ w zagonach
ma³e krzy¿yki wykonane z wierz-
bowych ga³¹zek, a obok nich za-
kopywa³ nieco pokruszonych
skorupek. Wówczas ¿adne z³e
moce nie mia³y dostêpu do
wschodz¹cych, m³odych roœli-
nek. Przes¹dni ludzie wierzyli, i¿
za pomoc¹ jajka – tym razem nie
poœwiêconego – mo¿na wnieœæ
chorobê do czyjegoœ obejœcia.
Choruj¹ca osoba winna d³ugo
trzymaæ je w rêku, a potem ka-
zaæ wynieœæ z domu i porzuciæ
np. przy drodze, za p³otem, za
stodo³¹, do rowu, itp. Ostro¿ny
przechodzieñ w ¿adnym wypad-
ku nie odwa¿y³ siê wiêc zabraæ
jajka le¿¹cego w takim nietypo-
wym miejscu.

Kojarzone z Wielkanoc¹ jajko
pojawia³o siê te¿ czêsto w oko-
licznoœciowych ¿yczeniach. Oto
jedno z zapamiêtanych: ̄ yczymy
Wam poprzez wszystkie czasy weso³e-
go jajka i smacznej kie³basy.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Klêczanach powsta³a w 1912
roku. Obecnie jednostka jest
stowarzyszeniem skupiaj¹cym 24
druhów, których pasj¹ jest
ochrona przeciwpo¿arowa. Stra-
¿acy z tej jednostki na co dzieñ
wykonuj¹ ró¿ne zawody, jednak
gdy zawyje syrena alarmowa, nie-
zale¿nie od pory dnia, zostawiaj¹
codzienne obowi¹zki i spiesz¹
ratowaæ zdrowie, ¿ycie i mienie
ludzi. Stanowi¹ bezcenne wspar-
cie dla pogotowia ratunkowego.
Czêsto po prostu s¹ bli¿ej i szyb-
ciej miejsca wypadku i potrafi¹
udzieliæ jego ofiarom pierwszej
pomocy przedmedycznej. Jed-
nak dzia³alnoœæ OSP w Klêcza-
nach nie polega tylko na gasze-
niu po¿arów i udzielaniu pomo-

cy potrzebuj¹cym. Jest to przede
wszystkim dodatkowa dzia³al-
noœæ, której celem jest, m.in.,
integrowanie oraz wspomaganie
rozwoju spo³ecznoœci lokalnych,
upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu, dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska, oraz pro-
wadzenia dzia³alnoœci kultural-
nej i oœwiatowej. Stra¿acy ca³y
czas staraj¹ siê podnosiæ swoje
kwalifikacje poprzez udzia³
w ró¿nego rodzaju specjalistycz-
nych szkoleniach, a zdobyt¹
w ten sposób wiedzê przekazuj¹
innym np. poprzez organizowa-
nie w przedszkolach i szko³ach
kursów, maj¹cych na celu poka-
zanie dzieciom i m³odzie¿y, ¿e
kilka prostych czynnoœci mo¿e
uratowaæ zdrowie lub ¿ycie ludz-

kie, a wezwanie pomocy w sta-
nach zagro¿enia ¿ycia jest obo-
wi¹zkiem ka¿dego z nas.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e
druhowie z Klêczan robi¹ wiele
dobrych rzeczy, daj¹ coœ z siebie,
nie oczekuj¹c w zamian zap³aty.
Poœwiêcaj¹ swój wolny czas, bez-
interesownie nios¹c pomoc in-
nym. Prezentuj¹ tym samym co-
raz rzadziej spotykan¹ postawê
prospo³eczn¹.

Z okazji przypadaj¹cego na
dzieñ 4 maja Œwiêta Stra¿aka, prze-
kazujemy wszystkim druhom,
a przede wszystkim stra¿akom
z OSP w Klêczanach, wyrazy uzna-
nia, szacunku i ¿yczenia pomyœl-
noœci. Dziêkujemy za spo³eczn¹,
trudn¹, odpowiedzialn¹, pe³n¹
poœwiêceñ i wyrzeczeñ s³u¿bê.

W pe³ni odpowiedzialnie pod-
pisujemy siê pod tymi s³owami,
maj¹c w pamiêci ciekawe i pro-
fesjonalne przeprowadzenie za-
baw ratowniczo-medycznych dla
dzieci z Publicznego Przedszko-
la w Wolicy Piaskowej przez Pa-
nów Ryszarda Szozdê i Tomasza
Gwizdaka. Ich cierpliwoœæ, talen-
ty pedagogiczne i zaanga¿owanie
w dzia³aniu na tak trudnej niwie,
jak¹ jest dywan w sali przedszkol-
nej, pozwalaj¹ z optymizmem
i spokojem funkcjonowaæ w do-
mach, w drodze do ró¿nych ce-
lów i w pracy. Przecie¿ Oni czu-
waj¹ i wiedz¹ jak pomóc!

Ewelina Siedlecka
Publiczne Przedszkole

w Wolicy Piaskowej

Na co komu ta Straż?

Łatwo ich rozpoznać. Czarny mundur, a na ple-
cach napis „Straż” Są wszędzie tam, gdzie dzie-
je się coś ważnego, dbają o nasze bezpieczeń-
stwo. Niosą ludziom pomoc, często ratując
życie.



Nr 3 (198) kwiecień 2014 r. 17

W hali sportowej przy sêdzi-
szowskim gimnazjum w sobotê i
niedzielê 22-23 marca 2014 r. ro-
zegrano dwa turnieje w tenisie
sto³owym o Puchar Burmistrza
Sêdziszowa M³p. – XV Jubile-
uszow¹ Olimpiadê oraz IV Tur-
niej Stra¿aków OSP.

Tegoroczne zawody cieszy³y siê
bardzo du¿ym zainteresowa-
niem, rywalizowa³o w nich a¿ 200
uczestników, w tym 17 stra¿aków
z jednostek OSP. Zawody pro-
wadzone by³y w grach indywidu-
alnych, systemem „do dwóch
przegranych” oraz „ka¿dy z ka¿-
dym” w zale¿noœci od iloœci
uczestników w poszczególnych
kategoriach wiekowych, w/g
przepisów PZTS. Zwyciêzcy
otrzymali nagrody indywidualne
w postaci pucharów, sprzêtu
sportowego i turystycznego, któ-
re wrêczali Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿-
bieta Œwniuch, Sekretarz Gmi-
ny Jan Maroñ oraz sêdzia g³ów-
ny Wojciech Sieros³awski. Wspó³-
zawodnictwo stra¿aków zosta³o
zakoñczone na zawodach gmin-
nych a pierwszych dwóch zawod-
ników w poszczególnych katego-
riach Olimpiady bêdzie repre-
zentowa³o nasz¹ gminê w powia-

XV Olimpiada Tenisa Stołowego
i IV Turniej Strażaków OSP

towych eliminacjach XV Pod-
karpackiej Olimpiady Tenisa
Sto³owego. Rywalizacjê w grupie
wiekowej do lat 13, która by³a
najbardziej liczna (98 uczestni-
ków) oraz kategoriê osób nie-
pe³nosprawnych przeprowadzo-
no w sobotê 22 marca br. a po-
zosta³e oraz wspó³zawodnictwo
stra¿aków w niedzielê 23 marca
br.

We wspó³zawodnictwie szkó³
podstawowych bardzo dobrze
zaprezentowali siê uczniowie
z SP Krzywa, którzy zajêli trzy
z szeœciu miejsc na podium. Nie-
spodziankê w kategorii dziew-
cz¹t sprawi³a uczennica kl. IV
Karolina Gdowik, zajmuj¹c
II miejsce pokona³a o dwa lata
starsze kole¿anki. Wœród mê¿-
czyzn w kategorii gimnazjów,
szkó³ œrednich oraz 20-39 lat po-
twierdzi³a siê dominacja uczniów
i wychowanków Gimnazjum
w Zagorzycach. Wysoki poziom
– jak zawsze – prezentowali pa-
nowie z rodziny Zawiœlaków
i Wszo³ków, dominuj¹c podium
w swoich kategoriach wieko-
wych. Najstarszym uczestnikiem
tegorocznego turnieju by³ Pan
W³adys³aw Maroñ z Wolicy Pia-
skowej licz¹cy sobie 72 lata.

XV Turniej rozgrywany w ra-
mach Podkarpackiej Olimpiady
by³ turniejem jubileuszowym.
Pierwszy rozegrano w lutym 2000
r. w ma³ej sali gimnastycznej oraz
na korytarzu SP Nr 1 w Sêdzi-
szowie M³p., od 2002 r. przez
6 kolejnych lat by³ on kontynu-
owany w nowej hali przy LO,
a od 2008 r. ponownie w Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p., ale ju¿
w du¿ej hali na 13 sto³ach.

Wyniki w poszczególnych turniejach
i kategoriach:

XV JUBILEUSZOWA PODKARPACKA
OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Zuzanna Siewierska – SP Krzywa
2. Karolina Gdowik – SP Krzywa
3. Karolina Majka – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Kacper Róg – SP Zagorzyce Dolne
2. Rafał Jasiński – SP Krzywa
3. Gracjan Jasiński – SP Będziemyśl
Kategoria od lat 14-16 – dziewczęta
1. Oliwia Kubik – Góra Ropczycka
2. Brygida Ziajor – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3. Anna Sado – Gimnazjum Czarna Sędz.
Kategoria od 14-16 lat – chłopcy
1. Dawid Zawiślak – Gimnazjum Zagorzyce

Górne
2. Damian Bykowski – Zagorzyce Górne 
3. Grzegorz Jarząb – Gimnazjum Zagorzyce

Górne

Kategoria 17-19 lat – kobiety
1. Wioletta Pieprzak – Szkodna
2. Ewa Zawisza – Ruda
3. Katarzyna Przybyła – Szkodna
Kategoria 17-19 lat – mężczyźni 
1. Grzegorz Mucha– Zagorzyce
2. Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
3. Hubert Róg – Zagorzyce
Kategoria 20-39 lat – kobiety
1. Marzena Skarbek – Wolica Piaskowa
2. Renata Skomra – Czarna Sędz.
3. Aneta Zawisza – Cierpisz
Kategoria 20-39 lat – mężczyźni 
1. Roman Zawiślak – Zagorzyce
2. Elpidiusz Wszołek – Góra Ropczycka
3. Łukasz Wytrwał – Zagorzyce
Kategoria 40 lat i powyżej – mężczyźni
1. Ryszard Wszołek – Góra Ropczycka
2. Stanisław Wszołek – Sędziszów Młp.
3.  Krzysztof Czapka – Sędziszów Młp.
Kategoria 40 lat i powyżej – kobiety
1. Agata Wąsowska – Sędziszów Młp.
2. Beata Maś – Będziemyśl
3. Krystyna Dudek – Borek Wielki
Kategoria osób niepełnosprawnych
– dziewczęta
1. Janina Czaja –  ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Małgorzata Kozak – ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Małgorzata Wszołek – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych
– chłopcy
1. Grzegorz Pichla – ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Rafał Borowiec – ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Janusz Drozd – ŚDS w Sędziszowie Młp.

IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
STRAŻAKÓW OSP

Kategoria 17-39 lat
1. Rafał Ziajor – OSP Góra Ropczycka
2. Krystian Kipa – OSP Zagorzyce Górne
3. Mirosław Jarząb – OSP Zagorzyce Dolne
Kategoria 40 lat i powyżej
1. Janusz Jakubik – OSP Ruda 
2. Marian Kujda – OSP Krzywa
3. Adam Zawadzki – OSP Krzywa

Fotorelacja na str. 20

W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:

Grupa  A Seniorzy – 46 zawodników
1. Krzysztof Pulik – LKS Parnas Stara Wieś –

7.5 pkt
2. Patryk Mrozowski – KKSz Urania Krosno –

7.0 pkt
3. Maciej Woźniak – LKS Parnas Stara Wieś –

6.5 pkt
4. Tomasz Lach – TSz Bystrovia Bystrowice –

6.5 pkt
5. Michał Choina – Hetman Ostrowiec Św. –

6.5 pkt
6. Miłosz Szpar – LKS Parnas Stara Wieś –

6.5 pkt

Grupa B Jun. ur. 1996-2000 – 45 zawodni-
ków
1. Rafał Mytych – TSz Skoczek Sędziszów Młp.

– 7.0  pkt
2. Barbara Trybowska – UKS Orlik Rudnik

n/Sanem – 7.0 pkt
3. Zuzanna Jurkiewicz – UKS SP 1 Brzozów –

7.0 pkt
4. Mieszko Miś – LKS z GCKiP Czarna – 6.5 pkt
5. Anna Trybowska – UKS Orlik Rudnik n/Sanem

– 6.5 pkt

IV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego
Sukcesem sportowym i organizacyjnym Towarzystwa Sza-
chowego „Skoczek” Sędziszów Młp. zakończył się rozegra-
ny w sobotę 15 marca br. w hali przy sędziszowskim gimna-
zjum, IV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Młp.

Puchar najmłodszemu szachiście w turnie-

ju wręcza Sekretarz Gminy Sędziszów

Młp. Jan Maroń.

6. Adrian Miąsik – RzKSz Rzeszów – 6.5 pkt
Grupa C Jun ur. 2001-2004 – 75 zawodni-
ków
1. Jakub Stępniowski – UKS SP 1 Leżajsk –

8.0 pkt
2. Bartosz Dźwierzyński  – KSz Gambit Prze-

worsk – 7.0 pkt
3. Wiktoria Mytych – TSz Skoczek Sędziszów

Młp. – 7.0 pkt
4. Kacper Guzik – KKSz Urania Krosno – 6.5 pkt
5. Hubert Bień – GKSz Hetman Pilzno – 6.5 pkt
6. Krystian Piersiak – WKS Górnovia Górno –

6.5 pkt

Grupa D Jun ur. 2005 i mł. – 45 zawodni-
ków
1. Michał Guzik – KKSz Urania Krosno – 7.5 pkt
2. Piotr Paździerz – LUKKS Kielce – 7.5 pkt
3. Mateusz Kusiak – RzKSz Rzeszów – 6.5 pkt
4. Aleksandra Lięza – MKS Polonia Przemyśl –

6.5 pkt
5. Maja Mazurek – UKS SP 1 Brzozów – 6.5 pkt
6. Lena Mróz – UKS Magnus Rzezawa – 6.0 pkt

W turnieju udzia³ wziê³o 211 za-
wodników, rywalizacja prowadzo-
na by³a w czterech kategoriach,
najliczniej obsadzona by³a grupa
C juniorów ur. 2001-2004. Bardzo
dobrze w tym turnieju wypadli
zawodniczy TSz Skoczek: Rafa³
Mytych zwyciê¿y³ w kat. B, a Wik-
toria Mytych by³a III w kat. C.

W imieniu burmistrza turniej
otworzy³ sekretarz gminy Jan Ma-
roñ, który na zakoñczenie doko-
na³ równie¿ wrêczenia pucharów
i nagród dla zwyciêzców. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Pan Ma-
rian Bysiewicz z Rzeszowa.

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stro-
nie www.chessarbiter.com pod datą 15.03.
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Powiedz kilka słów o przebiegu tej
walki.

Walka odby³a siê w nowator-
skim oktagonie (ringu) ró¿ni¹-
cym siê od polskich klatek, bo
siatka by³a tylko do wysokoœci
1 m, a wy¿ej liny. Nie wdawa³em
siê w stójkowe wojny i d¹¿y³em
raczej do obaleñ. Fursov pocz¹t-
kowo by³ w pozycji dominuj¹cej,
ale uniemo¿liwia³em mu zada-
wanie ciosów z góry. Ju¿ w pierw-
szej rundzie zosta³ on ukarany
¿ó³t¹ kartk¹ za ³apanie siê lin.

Drugie piêæ minut mój prze-
ciwnik rozpocz¹³ piêknym rzu-
tem, ale moja riposta by³a b³y-
skawiczna. Ostatecznie dwukrot-
nie uda³o mi siê zdobyæ dosiad
i zaliczyæ celne uderzenia z góry,
ta runda by³a zdecydowanie na
moj¹ korzyœæ. W trzeciej, wyrów-
nanej ods³onie, pod jej koniec
obroni³em próbê obalenia,
przeszed³em w dosiad i bomba-
mi dopisa³em kolejne punkty.
Werdykt móg³ byæ tylko jeden,
moje zwyciêstwo jednog³oœn¹
decyzj¹ sêdziów.

Był to Twój debiut na międzynarodo-
wym ringu i od razu w poważnej
federacji M-1 Global. Jak to się
stało, że zaproponowano Ci udział
w największej rosyjskiej gali?

Rozmowy z M-1 Global, na mój
temat, prowadzi³ menager. Oni
sprawdzili mnie, spodoba³y im siê

moje walki i postanowili daæ mi
szansê. Du¿a zas³uga w tym rów-
nie¿ mojego sponsora Pana Zbi-
gniewa Szeligi z firmy Extrans.

Jak przyjęła Cię rosyjska publicz-
ność, jaka była oprawa tej gali?

Kibice w Rosji s¹ bardzo przy-
jaŸni i dobrze nastawieni do za-
wodników. Po gali du¿o osób
podchodzi³o prosz¹c o wspóln¹
fotkê co by³o naprawdê mi³e.
Gala by³a œwietnie zorganizowa-
na, mieszkaliœmy w 5-gwiazdko-
wym hotelu, ca³y czas mieliœmy
zapewnion¹ opiekê przez orga-
nizatorów, ponadto oni ponie-
œli wszystkie koszty zwi¹zane
z przelotem i pobytem. Sam¹ galê
obserwowa³o na ¿ywo oko³o 7 tys.
osób i by³a ona transmitowana
przez rosyjsk¹ telewizjê. W Pol-
sce mo¿na by³o równie¿ ogl¹daæ
j¹ na ¿ywo w internecie, na stro-
nie www.m-1global.tv, z tego co
wiem, wiele osób w naszym mie-
œcie zobaczy³o tê walkê live.

Kto towarzyszył Ci w wyprawie do
Orenburga? Czy walczyli tam jesz-
cze inni Polacy?

Do Orenburga polecia³em ra-
zem z moim trenerem Radkiem
Piechnikiem. Podró¿ by³a d³uga
i mêcz¹ca, z Rzeszowa do War-
szawy, póŸniej do Moskwy i po

Kamil Maroń zwyciężył na rosyjskim ringu!
Kamil Maroń, mieszkaniec
sędziszowskich Rędzin,
w piątek 4 kwietnia br. zwy-
ciężył w rosyjskim Orenbur-
gu w gali MMA, pokonując re-
prezentanta gospodarzy Gie-
orgiya Fursova.

12 godzinach oczekiwania do
Orenburga. Jest to miejscowoœæ
poduralska, blisko 3000 km od
Sêdziszowa M³p., ró¿nica czasu
wynosi 4 godz. A wracaj¹c do gali,
to walczy³ jeszcze jeden Polak
Marcin Tybura, w wadze ciê¿kiej,
który równie¿ wygra³ swoj¹ wal-
kê.

Jakie ta walka może mieć znaczenie
dla rozwoju Twojej dalszej kariery
sportowej?

Jest to cenne zwyciêstwo. Li-
czê, ¿e mo¿e bêdzie to prze³om
w mojej karierze, poniewa¿ M-1
to jedna z najwiêkszych organi-
zacji MMA na œwiecie.

Czy planujesz jeszcze w tym roku
kolejne starcia?

Na pewno stoczê jeszcze kilka
walk w tym roku, ale o szczegó-
³ach trudno obecnie mówiæ.

Jak wygląda Twój dorobek na zawo-
dowym ringu i która z dotychczaso-
wych walk była najtrudniejsza?

W zawodowym MMA mój re-
kord to 5 zwyciêstw i 1 pora¿ka.
Walka w Orenburgu by³a naj-
trudniejsza poniewa¿ Georgy
Fursov to trudny i bardzo solid-
ny zawodnik, nale¿y pamiêtaæ,
¿e jest on mistrzem Rosji w sam-
bo (judo z zapasami) i walczyli-
œmy pe³ne 3 x 5 min.

Gdzie trenujesz, ile razy w tygodniu
i ile czasu trwa bezpośrednie przy-
gotowanie do walki?

Trenujê w klubie Legion
Team Tarnów, 6 razy w tygo-
dniu, a cykl przygotowawczy do
walki trwa oko³o 8 tygodni tre-
ningów, czasami nawet 2 razy
dziennie.

W trakcie walki w Orenburgu.

Arch. K. Maroń

Co jest Twoją najmocniejszą stroną
w ringu?

Ogólnie wywodzê siê z kickbo-
xingu, ale po kilku latach trenin-
gów MMA w ka¿dej p³aszczyŸnie
czujê siê dobrze i nie bojê siê
walczyæ w ¿adnej z nich czy jest
to stójka, czy parter.

Powiedz kilka słów o sobie.
Kawaler, 23 lata, jestem absol-

wentem sêdziszowskiego LO.
Chcia³em byæ zawodowym ofi-
cerem wojskowym ale ¿ycie u³o-
¿y³o siê inaczej. Moja przygoda
ze sportami walki zaczê³a siê oko-
³o 8 lat temu. Najpierw by³y to
treningi kickboxingu w Rzeszo-
wie a od kilku lat jestem zawod-
nikiem MMA w klubie Legion
Team Tarnów. Mieszkam w Sê-
dziszowie M³p. i tu te¿ pracujê
u mojego sponsora, w firmie
Extrans.

Czego się życzy zawodnikowi MMA?
Pewnie samych wygranych

walk przez KO.

Życzymy więc dalszych wygranych
walk i jak największych laurów na
zawodowym ringu.

Korzystaj¹c z okazji chcia³em
podziêkowaæ moim trenerom:
Radkowi Piechnikowi, Roberto-
wi Wardzale, Dawidowi Drogo-
siowi i wszystkim ch³opakom
z Legionu Team Tarnów, którzy
pomagali mi w treningach oraz
mojemu sponsorowi, w³aœcicie-
lowi firmy Extrans Panu Zbignie-
wowi Szelidze, który bardzo mi
pomaga i wspiera. Dziêkujê
wszystkim tym, którzy wierzyli we
mnie i mocno trzymali kciuki.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Mariusz Kazior

Lechia zwycięża!

Trzy mecze, trzy zwyciêstwa,
10 goli zdobytych, 0 straconych,
to bilans pi³karzy Lechii na wio-
snê. Podopieczni Rafa³a Do-
marskiego powa¿nie podeszli
do sprawy awansu w roku jubi-
leuszu stulecia klubu i krok po
kroku realizuj¹ swój plan. Dro-
ga do pe³nego sukcesu jeszcze
daleka, a pi³karze podkreœlaj¹,
¿e myœl¹ tylko o najbli¿szym me-

czu. Warto zauwa¿yæ, ¿e wiosen-
ne strzelanie rozpocz¹³ nowy
nabytek Lechii – Bart³omiej
G³odek. Po 18. kolejkach Lechia
ma szeœæ punktów przewagi nad
lokalnym rywalem – B³êkitnymi
Ropczyce.

Lechia – Pogórze Wielopole Skrz. 3:0; 1:0
Głodek (54.); 2:0 Potwora (67.); 3:0 Brudek (80.
– karny)
Lechia: Korbecki – Śliwa (70. Branas), Godek,
Doroba, Wójtowicz, Rogóż (75. Kamiński), Le-
siński, Brudek, Potwora, Głodek (75. Makuch),
Idzik (78. Gdowik)

KS Dzikowiec – Lechia 0:3

Lechia –Start Wola Mielecka 4:0; 1:0 Ka-
miński (37.); 2:0 Rogóż (39.); 3:0 Kamiński (66.);
4:0 Ćwiczak (75.)

Klasa A
W klasie A liderem jest Pro-

gres Kawêczyn, który pokona³ na
inauguracjê rundy wiosennej
Borkoviê. Ostatnie miejsce
w tabeli opuœci³ Plon Klêczany,
który w gminnych derbach po-
kona³ Soko³a Krzywa. Borkovia
po pora¿ce sta³a siê czerwon¹

latarni¹ ligi. „Soko³y” plasuj¹ siê
na 4. miejscu, a P³omieñ na 8.
Progres Kawęczyn – Borkovia 4:1

Strażak Lubzina – Płomień Zagorzyce 2:1

Sokół Krzywa – Plon Klęczany 1:2

Klasa B
W klasie B nasze dru¿yny zaj-

muj¹ miejsca w œrodku tabeli.
Najlepszy jest Gród Bêdziemyœl
– 5. miejsce, a tu¿ za nim plasuje
siê Korona.
Korona Góra Ropcz. – Gród Będziemyśl 0:1

Piast Wolica Piaskowa – Olimpia Nocko-

wa 1:1
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Ekipa z naszego miasta to be-
niaminek III ligi. Przed sezonem
do zespo³u do³¹czy³o kilku zawod-
ników z II-ligow¹ przesz³oœci¹, ale
w klubie nie myœlano o takim suk-
cesie. Celem by³a pierwsza czwór-
ka. Okaza³o siê, ¿e zadanie zre-
alizowano z nawi¹zk¹, a apetyty
rosn¹ w miarê jedzenia.

Na Podkarpaciu ju¿ od kilku
sezonów losy mistrzostwa III ligi
rozstrzygane s¹ w dwóch turnie-
jach fina³owych, organizowa-
nych przez najlepsz¹ i drug¹ dru-
¿ynê po rundzie zasadniczej,
a udzia³ w nich ma zapewniona
czo³owa czwórka ligi. Fazê zasad-
nicz¹ bez wiêkszych problemów
wygra³a Lubcza Rac³awówka,
plasuj¹c siê przed G³ogovi¹ G³o-
gów M³p., Têcz¹ Sêdziszów M³p.
oraz Neobusem Niebylec. Pierw-
szy turniej fina³owy III ligi zorga-
nizowa³a w dniach 7-9 marca
druga ekipa rozgrywek – G³ogo-
via G³ogów M³p. Jak informowa-
liœmy w poprzednim numerze
Biuletynu, w G³ogowie najlepsza
okaza³a siê Têcza.

Drugi turniej odby³ siê w Nie-
chobrzu w dniach 21-23 marca,
a jego gospodarzem by³a dru¿y-

Siatkarze UKS Tęczy Sędzi-
szów Młp., okazali się najlep-
si w dwóch turniejach fina-
łowych III ligi podkarpackiej.
Zwycięstwo na szczeblu wo-
jewódzkim sprawiło, że
w hali sędziszowskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego od-
będzie się turniej półfinałowy
o awans do II ligi. Takich roz-
grywek w Sędziszowie Młp.
jeszcze nie było!

na Lubczy Rac³awówka. Têcza
rozpoczê³a udzia³ w turnieju od
pora¿ki 2:3 z G³ogovi¹. Kolejne
pojedynki potoczy³y siê tak, ¿e
losy mistrzostwa rozstrzyga³y siê
w ostatnim spotkaniu pomiêdzy
gospodarzami a zespo³em z Sê-
dziszowa M³p. Dowolne zwyciê-
stwo którejœ z ekip dawa³o pierw-
sze miejsce w III lidze na Podkar-
paciu. Pora¿ka oznacza³a spadek
na trzeci¹ pozycjê. Ostatecznie,
po ponad 2 godzinach walki, lepsi
okazali siê sêdziszowianie, którzy
na oczach prezesa Podkarpac-
kiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej,
Wies³awa Radomskiego, stoczyli
pasjonuj¹cy, piêciosetowy bój
z miejscowymi. Zawodnicy stwo-
rzyli piêkne widowisko, a prezes
Radomski by³ zachwycony wyso-
kim poziomem meczu.

Zwyciêstwo w III lidze sprawi-
³o, ¿e dru¿yna z naszego miasta
bêdzie organizatorem turnieju
pó³fina³owego o awans do II ligi
w dniach 11-13 kwietnia.

cy Pucharu Polski (2003, 2004).
Gra ekipy z Zag³êbia opiera siê na
utytu³owanym Bart³omieju Soro-
ce oraz rozgrywaj¹cym – Mariu-
szu Sygule. Takiego zespo³u w Sêdzi-

szowie Ma³opolskim jeszcze nie by³o.

Mi³o nam bêdzie goœciæ P³omieñ So-

snowiec w naszym mieœcie, ale ³atwo

skóry nie sprzedamy i bêdziemy wal-

czyæ w ka¿dym meczu o ka¿d¹ pi³kê –
przyzna³ trener Wiktor.

To wielkie wydarzenie dla naszego

miasta. Mamy wspania³¹ halê i kibi-

ców. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie uda-

ny turniej, równie¿ pod wzglêdem

sportowym. Tak siê sk³ada, ¿e w tym

roku obchodzimy dziesiêciolecie nasze-

go klubu. Jest to najlepsza niespo-

dzianka, zawodnicy wykonali kawa³

dobrej roboty – stwierdzi³ Marek Flis,
prezes sêdziszowskiego klubu,
z którym jest zwi¹zany od pocz¹t-
ku jego istnienia. – Dziêkujemy za

wsparcie okazane nam przez miasto

oraz sponsorów – doda³.
W turnieju pó³fina³owym

o awans do II ligi, oprócz sêdzi-
szowskiej Têczy, udzia³ wezm¹ te¿
ekipy: UKS Mickiewicz Kluczbork
(drugi zespó³ III ligi opolskiej),
Grunwald Che³mek (drugi zespó³
III ligi ma³opolskiej) oraz najgroŸ-
niejszy i zarazem najbardziej uty-
tu³owany rywal – P³omieñ Sosno-
wiec (pierwszy zespó³ III ligi œl¹-
skiej). Warto dodaæ, ¿e sosnowi-
czanie to mistrzowie Polski z 1996
roku, a tak¿e dwukrotni zdobyw-

MARBA
zakończyła sezon

Dru¿ynê tworzy³y zawodniczki: Joanna Chmura (1989), Monika Chmura (1996), Joanna Dar³ak
(1995), Mariola Flis (1993), Klaudia GwóŸdŸ (1997), Magdalena O¿óg (1991), Monika Paszek (1996),
Patrycja Pieprzak (1991), Marcelina Siorek (1997), Karolina Stefanik (1991), Ilona Surman (1997),
Patrycja Szpara (1998), Aleksandra Wójcik (1998), Kinga Ziajor (1998). W pierwszych meczach
dru¿ynê prowadzi³a Monika Bartnicka, póŸniej zast¹pi³a j¹ Joanna Chmura.

Tabela końcowa

1.AZS UR Rzeszów ........... 18 .. 51 53:11

2.SMS UKS Szóstka Mielec 18 .. 46 50:11

3.Lubcza Racławówka ........ 18 .. 39 44:21

4.SAN-Pajda II Jarosław ..... 18 .. 39 45:26

5.UKS 15 Przemyśl ........... 18 .. 27 33:34

6.Marba Sędziszów Młp. ... 18 .. 17 22:40

7.UKS MOSiR Jasło .......... 18 .. 13 21:47

8.Wisłoka Dębica ............... 18 .. 13 20:47

9.Sanoczanka Sanok ........... 18 .. 13 17:43

10. UKS Gimn. Dębowiec ... 18 .. 12 20:45

Wyniki Tęczy w turnieju

w Niechobrzu:

GŁOGOVIA Głogów Młp. – TĘCZA Sę-

dziszów Młp. 3:2 (25-21, 25-21, 18-25, 17-

25, 15-12)

NEOBUS Niebylec – TĘCZA Sędziszów

Młp. 0:3 (23-25, 19-25, 18-25)

LUBCZA Racławówka – TĘCZA Sędzi-

szów Młp. 2:3 (14:25, 33:31, 20:25, 25:18,

11:15)

Tabela po dwóch turniejach

finałowych III ligi

1.Tęcza Sędziszów Młp. ..... 12 . 10 15:9

2.Głogovia Głogów Młp. ...... 12 . 10 13:10

3.SST Lubcza Racławówka .. 12 .. 9 13:11

4.Neobus Niebylec .............. 12 .. 7 . 5:16

UKS Tęcza triumfuje i walczy o awans do II ligi!UKS Tęcza triumfuje i walczy o awans do II ligi!

Marba Sędziszów Młp.

Tęcza Sędziszów Młp. – najlepsza drużyna III ligi. Fot. TV Boguchwała

Siatkarki MARBY Sêdziszów
M³p. zakoñczy³y debiutancki se-
zon w III lidze na 6 miejscu.

W ostatnich meczach uzyskały

następujące wyniki:

20.03. MARBA – MKS San Pajda Jarosław

2:3 (25-21, 24-26, 25-22, 20-25, 10-15)

22.03. KS Wisłoka Dębica – MARBA 3-1

(26-24, 27-25, 18-25, 25-17)

Na siedemnaœcie zgromadzo-
nych przez sêdziszowianki punk-
tów z³o¿y³o siê 5 zwyciêstw i dwie
pora¿ki w piêciosetowych poje-
dynkach.




