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W wyniku wyborów do Rady Miejskiej, mandatami podzieli³y siê
cztery komitety wyborcze:
KW Ziemia Sêdziszowska – 8 mandatów
KW Prawo i Sprawiedliwoœæ – 6 mandatów
KW Porozumienie Samorz¹dowe – 5 mandatów
KWW Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe – 2 mandaty.

W Radzie zasi¹dzie 4 kobiety i 17 mê¿czyzn. Radnym seniorem jest
pani Józefa Bielak, która rozpocznie pierwsze posiedzenie Rady
Miejskiej. Najm³odszym radnym jest 26-letni Marcin Lach.

W okrêgu nr 1, obejmuj¹cym miasto Sêdziszów M³p. i so³ectwo
Wolica £ugowa, o 7 mandatów ubiega³o siê 69 kandydatów. Decyzj¹
wyborców, w Radzie Miejskiej VI kadencji zasi¹d¹:
1. El¿bieta Œwiniuch – 341 g³osów - KW Ziemia Sêdziszowska
2. Bernadeta Frysztak – 313 g³osów – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. Marcin Lach – 196 g³osów – KW Porozumienie Samorz¹dowe
4. Teodozja Król – 181 g³osów – KWW Porozumienie Gospodar-

czo-Samorz¹dowe.
5. Piotr Ba³a – 115 g³osów – KW Porozumienie Samorz¹dowe
6. Boles³aw Jasiñski – 99 g³osów – KW Ziemia Sêdziszowska
7. Krzysztof Sado – 91 g³osów – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

Wszyscy wybrani s¹ mieszkañcami Sêdziszowa M³p.

W okrêgu wyborczym nr 2, obejmuj¹cym so³ectwa: Góra Rop-
czycka, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne, Szkodna, Bêdziemyœl o
6 mandatów rywalizowa³o 55 kandydatów. W Radzie Miejskiej za-
si¹d¹:
1. Stanis³aw Bochenek (Góra Ropczycka) – 279 g³osów – KW Pra-

wo i Sprawiedliwoœæ
2. Franciszek Bochnak (Zagorzyce Dolne) – 205 g³osów – KW Zie-

mia Sêdziszowska
3. Jan Ziajor (Szkodna) – 165 g³osów – KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
4. Jerzy Kieba³a (Bêdziemyœl) – 139 g³osów – KW Porozumienie

Samorz¹dowe
5. Jerzy Baran (Bêdziemyœl) – 118 g³osów – KW Prawo i Sprawiedli-

woœæ
6. Jan Kujda (Szkodna) – 96 g³osów – KW Ziemia Sêdziszowska

Bezpoœrednie wybory Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Do udzia³u w wyborach samorz¹dowych, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku,
uprawnionych by³o 18 348 mieszkañców gminy Sêdziszów M³p. Do urn uda³o siê 9691
osób, co da³o frekwencjê w wysokoœci 52,81%.
Do rywalizacji o fotel burmistrza naszej gminy przyst¹pi³o trzech kandydatów. O 21
mandatów w Radzie Miejskiej ubiega³o siê 189 kandydatów, natomiast o 6 mandatów

w Radzie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, przypadaj¹cych na okrêg nr 2, obejmu-
j¹cy obszar gminy Sêdziszów M³p., stara³o siê 58 kandydatów.
Nasza gmina mia³a tak¿e swoich reprezentantów w walce o mandaty radnych Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.

W wyborach 21 listopada 2010 roku o stanowisko Burmistrza Sê-
dziszowa M³p. rywalizowa³o trzech kandydatów:
1. Adam Grzegorz Homa – zg³oszony przez KW Porozumienie Sa-

morz¹dowe
2. Pawe³ Andrzej Kardyœ – zg³oszony przez KW Platforma Obywa-

telska RP

3. Kazimierz Adam Kie³b – zg³oszony przez KW Ziemia Sêdziszow-
ska.

Wybory zosta³y rozstrzygniête w pierwszej turze, bowiem dotych-
czasowy burmistrz – Kazimierz Kie³b, uzyska³ poparcie wyborców
przekraczaj¹ce 50%.

Szczegó³owe wyniki wyborów przedstawia tabela.

Wybory Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.

W okrêgu wyborczym nr 3, obejmuj¹cym so³ectwa: Wolica Pia-
skowa, Borek Wielki, Boreczek, Kawêczyn, Klêczany, Krzywa, Cier-
pisz, Czarna Sêdziszowska, Ruda do zdobycia by³o 8 mandatów.
Chrapkê na nie mia³o 65 kandydatów. Obejm¹ je:
1. Jan Ró¿añski (Czarna Sêdziszowska) – 278 g³osów – KW Ziemia

Sêdziszowska
2. Edward Kuc (Wolica Piaskowa) – 202 g³osy – KW Ziemia Sêdzi-

szowska
3. Tomasz Niewiadomski (Kawêczyn) – 196 g³osów – KW Prawo i

Sprawiedliwoœæ
4. Tadeusz Hulek (Klêczany) – 133 g³osy – KW Ziemia Sêdziszowska
5. Robert Drozd (Klêczany) – 119 g³osów – KW Porozumienie Sa-

morz¹dowe
6. Józefa Bielak (Borek Wielki) - 112 g³osów – KWW Porozumienie

Gospodarczo-Samorz¹dowe
7. Marian W¹sik (Krzywa) – 97 g³osów – KW Ziemia Sêdziszowska
8. Leszek Œwider (Ruda) – 95 g³osów – KW Porozumienie Samorz¹-

dowe
W porównaniu z rad¹ minionej kadencji, w obecnej zasi¹dzie

dziewiêcioro nowych radnych. Zupe³nymi debiutantami bêd¹: Bo-
les³aw Jasiñski, Marcin Lach, Piotr Ba³a, Jerzy Baran, Leszek Œwider,
Krzysztof Sado i Jan Kujda.

Radnymi z najd³u¿szym sta¿em bêd¹: Franciszek Bochnak i Jan
Ró¿añski (po raz szósty), Jan Ziajor i Józefa Bielak (po raz pi¹ty),
Tadeusz Hulek, Jerzy Kieba³a, Teodozja Król (po raz czwarty).

W Radzie Miejskiej swoich przedstawicieli bêdzie mieæ 12 miej-
scowoœci. Najliczniej reprezentowany jest Sêdziszów M³p. – 7 rad-
nych. Po dwóch radnych mieæ bêd¹: Bêdziemyœl, Szkodna, Klêcza-
ny, a po jednym: Góra Ropczycka, Zagorzyce, Kawêczyn, Czarna
Sêdziszowska, Ruda, Wolica Piaskowa, Borek Wielki, Krzywa.

Swojego przedstawiciela w Radzie pozbawione bêd¹: Cierpisz,
Boreczek, Wolica £ugowa.

Ciekawa sytuacja mia³a miejsce w okrêgu wyborczym nr 3, gdzie
dwóch kandydatów z listy KW Porozumienie Samorz¹dowe: Leszek
Œwider i Stefan Cebula, uzyska³o identyczny wynik – 95 g³osów. O
przyznaniu mandatu dla Leszka Œwidra zadecydowa³a wy¿sza pozy-
cja na liœcie KW Porozumienia Samorz¹dowego (3), podczas gdy
Stefan Cebula zajmowa³ pozycjê nr 7.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZ¥DOWYCH
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OKRÊG WYBORCZY NR 2

OKRÊG WYBORCZY NR 1
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OKRÊG WYBORCZY NR 3
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Mandaty radnych zdobyli:
1. Kazimierz Kie³b – 983 g³osy – KW PiS
2. Stanis³aw Ziemiñski – 599 g³osów – KW Porozumienie Samorz¹-

dowe
3. Stanis³aw Wozowicz – 570 g³osów – KW PiS
4. W³adys³aw Szczêch - 479 g³osów – KW PSL
5. Andrzej Œwierad – 392 g³osy – KW PiS
6. Jerzy £yszczak – 353 g³osy – KW Porozumienie Samorz¹dowe.

W zwi¹zku z wyborem Kazimierza Kie³ba na fotel Burmistrza Sê-
dziszowa M³p., bêdzie on zmuszony z³o¿yæ mandat radnego powia-
towego. Jego miejsce zajmie kolejny kandydat z listy KW PiS – An-
drzej B¹czkowski – 367 g³osów.

W pozosta³ych okrêgach wyborczych mandaty zdobyli:
Okrêg nr 1 (gmina Ropczyce)

1. Boles³aw Bujak (PSL) – Ropczyce – 1972 g³osy
2. Józef Rojek (PiS) – Ropczyce – 1238 g³osów
3. W³adys³aw Tabasz (Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe)

– Ropczyce – 373 g³osy
4. Andrzej Czochara (PiS) – Ropczyce – 290 g³osów

Wyniki wyborów do Rady Powiatu

5. Arkadiusz Bêben (PSL) – Ma³a – 244 g³osy
6. Leopold Jedynak (Porozumienie Samorz¹dowe) – 244 g³osy
7. Jerzy Kipa (PSL) – Lubzina – 228 g³osów

Okrêg nr 3 (gminy Iwierzyce, Ostrów, Wielopole)
1. Marcin Œwierad (PSL) – Wielopole Skrz. – 543 g³osy
2. Marian Dwojak (PiS) – Zd¿ary – 460 g³osów
3. Pawe³ Stasiewicz (PiS) – Iwierzyce – 398 g³osów
4. Stanis³aw Paryœ (Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe) –

Wielopole Skrz. – 392 g³osy
5. Jerzy Niedzielski (Porozumienie Samorz¹dowe) – Sêdziszów M³p.

– 374 g³osy
6. Czes³aw Leja (Porozumienie Samorz¹dowe) – Brzeziny – 368

g³osów.

Mandatami podzieli³y siê nastêpuj¹ce komitety wyborcze:
Prawo i Sprawiedliwoœæ – 7
Porozumienie Samorz¹dowe – 5
Polskie Stronnictwo Ludowe – 5
Porozumienie Gospodarczo-Samorz¹dowe – 2.

58. kandydatów, reprezentuj¹cych 5 komitetów wyborczych rywalizowa³o o 6 mandatów, nale¿nych okrêgowi nr 2, obejmuj¹cemu gminê Sêdziszów M³p.
Ostatecznie zwyciêsko z tych zmagañ wyszed³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, który zdoby³ 3 mandaty, 2 przypad³y KW Porozumienie Samorz¹dowe, 1 KW PSL. KW PLIS
oraz KW PO RP nie zdoby³y ¿adnego mandatu.
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Wybory do Sejmiku
województwa podkarpackiego

Pozostali kandydaci z naszego powiatu uzyskali na-
stêpuj¹ce wyniki:
Marian Dar³ak (PSL) – Ropczyce – 1221 g³osów
Jerzy Jakubiec (PSL) – Sielec – 1755 g³osów
Zdzis³aw Goœ (SLD) – Iwierzyce – 2551 g³osów
Andrzej Budziwojski (SLD) – Wielopole Skrz. – 625

g³osów
Krzysztof Mi¹so (PO) – Ropczyce – 2151 g³osów
Ryszard Kapa³a (PO) – Ropczyce – 2555 g³osów
Józef Gudyka (PiS) – Ropczyce – 4899 g³osów
Maria Poœko (Krajowa Partia Emerytów i Rencistów)

– Kamionka – 254 g³osy
Jan Pocz¹tek (Nasz Dom Polska – Samoobrona An-

drzeja Leppera) – Czarna Sêdz. – 116 g³osów
Krzysztof Raœ (Nasz Dom Polska – Samoobrona An-

drzeja Leppera) – Ropczyce – 178 g³osów
Wies³aw Zdzieb³o (Nasz Dom Polska – Samoobrona

Andrzeja Leppera) – Ropczyce – 143 g³osy.
Oprac. Benedykt Czapka

W wyniku wyborów do Sejmiku województwa pod-
karpackiego ¿aden z kandydatów, pochodz¹cych z
naszego powiatu nie uzyska³ mandatu. W skali woje-
wództwa 15 mandatów zdoby³o PiS, po 7 PSL i PO, 4
SLD. W sejmiku rz¹dziæ bêdzie koalicja PSL-PO-SLD.

W okrêgu wyborczym nr 2, obejmuj¹cym powiaty:
dêbicki, mielecki, strzy¿owski, ropczycko-sêdziszow-
ski do zdobycia by³o 6 mandatów. Zdobyli je:
1. Edward Brzostowski (SLD) – Dêbica – 12809 g³osów
2. Jan Tarapata (PSL) – Tuszów Narodowy – 7016

g³osów
3. Mariusz Kawa (PSL) – Godowa – 6458 g³osów
4. Zdzis³aw Nowakowski (PO) – Mielec – 8286 g³osów
5. Czes³aw £¹czak (PiS) – Zawierzbie – 12113 g³osów
6. Fryderyk Kapinos (PiS) – Mielec – 7727 g³osów

Najbli¿ej zdobycia mandatu, spoœród kandydatów
z naszego powiatu, by³ Bogus³aw Kmieæ (PiS), który
z wynikiem 6208 g³osów uplasowa³ siê na trzecim
miejscu na swojej liœcie. Ostatecznie PiS-owi przypa-
d³o w naszym okrêgu dwa mandaty.

W tabeli przedstawiono liczbê g³osów, uzyskanych
przez kandydatów do sejmiku pochodz¹cych z Sêdzi-
szowa M³p., w poszczególnych obwodach w gminie.

´
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Uroczystoœæ podsumowania
dzia³añ ratowniczych podczas te-
gorocznych powodzi mia³a miej-
sce w miniony poniedzia³ek, w
rzeszowskiej Hali Podpromie.
Spotkanie po³¹czone by³o z wrê-
czeniem medali i odznaczeñ
funkcjonariuszom munduro-
wym, w tym policjantom.

Zastêpca Komendanta Komi-
sariatu Policji w Sêdziszowie Ma-

Policjanci odznaczeni za postawê podczas powodzi
Czterech naszych policjantów odebra³o medale i odznaczenia za postawê podczas
tegorocznych dzia³añ powodziowych. Uroczystoœæ oby³a siê w Rzeszowie z okazji Naro-
dowego Œwiêta Niepodleg³oœci.

³opolskim – asp. sztab. Bogumi³
Rygiel otrzyma³, z r¹k wicepre-
miera Waldemara Pawlaka i Wo-
jewody Podkarpackiego Miros³a-
wa Karapyty, medal przyznany
przez Prezydenta RP za ofiar-
noœæ i odwagê. Trzech policjan-
tów wyró¿nionych zosta³o odzna-
kami „Zas³u¿ony dla Ochrony
Przeciwpo¿arowej”.

Podkom. Dominika Oleœ

Funkcjonariusze rozmawiali z
dzieæmi o ró¿nych, niebezpiecz-
nych dla najm³odszych, sytu-
acjach. T³umaczyli przedszkola-
kom co powinni robiæ, jeœli grozi
im niebezpieczeñstwo. Policjan-
ci opowiadali równie¿ o swojej
pracy, czytali: „Ka¿de pañstwo ma
Policjê, a ta swoje ma zadania,

Odwiedziny policjantów w sêdziszowskim przedszkolu
„Z nieznajomym nie rozmawiaj, nieznajomym nie otwieraj, w pogawêdki siê nie
wdawaj, nie chodŸ nigdzie z nieznajomym, nic nieznajomemu nie mów i zaprosiæ
tak¿e nigdzie nie daj siê nieznajomemu…” Nieznajomy to jeden z tematów, jaki
poruszali policjanci podczas spotkania z sêdziszowskim przedszkolakami.

chroni nasze zdrowie, ¿ycie i do-
bytek nasz ochrania…”

W przekazywaniu najm³odszym
rad pomog³y policjantom bajki z
obrazkami oraz „policyjne gad¿e-
ty”, które funkcjonariusze przy-
nieœli, aby pokazaæ dzieciom.

Maluchy chêtnie rozmawia³y z
goœæmi. Nawet te najm³odsze, 3-
latki zadawa³y pytania. Na zakoñ-
czenie policjanci wrêczyli dzie-
ciom s³odycze, ksi¹¿eczki o bez-
pieczeñstwie oraz materia³y z
bohaterem kreskówek Sponge-
bobem, który uczy dzieci prawi-
d³owych zachowañ na drodze.
Dzieci podziêkowa³y policjan-
tom.

Podkom. Dominika Oleœ

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o og³oszeniu

przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych

w miejscowoœciach:
Sêdziszów M³p., Wolica Piaskowa, Cierpisz, Góra

Ropczycka.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w
budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul.Rynek1, pok.
nr 10.
Szczegó³owe og³oszenie o przetargu zosta³o zamieszczone na
tablicach og³oszeñ Urzêdu   Miejskiego oraz na stronie interne-
towej www.bip.sedziszow-mlp.pl (dzia³ oferty inwestycyjne).
Dodatkowe  informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (bu-
dynek by³ego Warmetu) pok. nr 11,  tel. (17) 745-36-26.

Informacja o wywieszeniu
wykazu nieruchomoœci

W zwi¹zku z art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœcia-
mi ( t. j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r.
poz. 651z póŸn. zm.) – Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. infor-
muje, ¿e na tablicach og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Miejskie-
go w Sêdziszowie M³p. przy ul.
Rynek 1 i Rynek 10 zosta³y wy-
wieszone do publicznej wiado-
moœci wykazy nieruchomoœci
przeznaczone do najmu.

Sêdziszów M³p. 2010-11-26

Medal za ofiarnoœæ i odwagê z r¹k wicepremiera W. Pawlaka odbiera asp. sztab. B. Rygiel.
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Kiedy dziecko
ucieka z domu

„Kiedy dziecko ucieka z
domu” to tytu³ poradnika dla ro-
dziców i
opiekunów.
Zawiera on
rady i wska-
zówki wyni-
kaj¹ce z wie-
loletniego
doœwiadcze-
nia Funda-
cji ITAKA, z
któr¹ wspó³pracuje Policja.

Policjanci przy³¹czaj¹ siê do
dzia³añ Fundacji ITAKA. Stró¿e
prawa bêd¹ prowadziæ dzia³ania
edukacyjne i profilaktyczne w
zakresie zapobiegania zaginiê-
ciom osób, zw³aszcza dzieci i m³o-
dzie¿y. Temat ten bêdzie poru-
szany przez policjantów podczas
spotkañ z rodzicami.

Ka¿dego roku w Polsce ucieka
z domów kilka tysiêcy m³odych
ludzi. Rodzice najczêœciej s¹ tym
zaskoczeni, bezradni, nie wiedz¹
co robiæ. Poradnik zosta³ stwo-
rzony, aby unikn¹æ takich sytu-
acji. Mo¿e on okazaæ siê przydat-
ny dla rodziców i opiekunów, któ-
rzy chc¹ unikn¹æ ucieczki dziec-
ka oraz takich, których ten pro-
blem ju¿ dotkn¹³.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e
dzia³a bezp³atny i ca³odobowy
telefon o numerze 116 000, ob-
s³ugiwany przez pracowników
Fundacji ITAKA. Pod numer ten
mo¿na dzwoniæ w sprawach za-
ginionych dzieci.

Zachêcamy do lektury porad-
nika Fundacji Itaka – „Kiedy
dziecko ucieka z domu”, który
zamieszczony jest na naszej stro-
nie internetowej: http://www.podkar-
packa.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-
powiatowe/kpp-ropczyce/wydarzenia/

art850,kiedy-dziecko-ucieka-z-domu.html

Nagrodzono laureatów
konkursu plastycznego
Rozstrzygniêto konkurs pla-

styczny pod nazw¹ „Bezpieczne
Wakacje 2010”. Autorzy nagro-
dzonych i wyró¿nionych prac
plastycznych odebrali z r¹k za-
stêpcy komendanta powiatowe-
go nagrody. Do komendy Policji
w Ropczycach przybyli wszyscy
laureaci.

Konkurs plastyczny „Bezpiecz-
ne wakacje 2010” by³ adresowa-
ny do uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych. Komenda

Powiatowa Policji w Ropczycach
organizowa³a eliminacje powia-
towe. Otrzymaliœmy prawie 200
prac, wykonanych przez
uczniów. Jury wybra³o najlepsze
prace, które reprezentowa³y nasz
powiat na szczeblu wojewódz-
kim. Do Rzeszowa „pojecha³o” 9
prac, po trzy z ka¿dej grupy wie-
kowej. Jury zdecydowa³o równie¿
o wyró¿nieniu kolejnych 12 prac.
Dla autorów nagrodzonych i wy-
ró¿nionych prac przygotowano
upominki, które uroczyœcie wrê-
czono w budynku komendy Poli-
cji. Gratulacje laureatom sk³ada³
Zastêpca Komendanta Powiato-
wego Policji w Ropczycach nad-
kom. Krzysztof Szeliga.

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu dziêkujemy za uczestnic-
two. Nagrodzonym i wyró¿nio-
nym gratulujemy.
 Oto lista nagrodzonych:
1. Kategoria wiekowa 7-9 lat:
I miejsce – Weronika Chêciek –
SP w Gliniku; II miejsce – Oliwia
Ziobro – SP w Gliniku; III miej-
sce – Gabriela Kosiñska – SP nr 5
w Ropczycach. Wyró¿nienia: Ju-
lita Paœko – SP w Górze Ropczyc-
kiej; Gabriela Chomyszyn – SP nr
5 w Ropczycach; Marcelina Ka-
za³a – SP w Boreczku; Katarzyna
Pieja – SP nr 5 w Ropczycach;
Zuzanna Malec – SP nr 5 w Rop-
czycach.
2. Kategoria wiekowa 10-12 lat:
I miejsce – Justyna Cabaj – SP w
Gliniku; II miejsce – Dawid Ro-
kosz – SP w Lubzinie; III miejsce
– Klaudia Kozak – SP w Borecz-
ku. Wyró¿nienia: Kamil Tokarz –
SP w Lubzinie; Izabela Mazur –
SP w Lubzinie; Patrycja Stacho-
wicz – SP w Gliniku; Karolina
Bajster – SP w Bêdzienicy.
3. Kategoria wiekowa 13-15 lat:
I miejsce – Piotr Pyskaty – Gim-
nazjum nr 2 w Ropczycach; II
miejsce – Paulina Kosiorek –
Gimnazjum nr 2 w Ropczycach;
III miejsce – Karolina Styœ – Gim-
nazjum nr 2 w Ropczycach. Wy-
ró¿nienia: £ukasz Róg – Gimna-
zjum w Ostrowie; Karolina Styœ –
Gimnazjum nr 2 w Ropczycach;
Telimena Stachnik – Gimnazjum
nr 2 w Ropczycach.

Potr¹cenie rowerzysty
w Czarnej Sêdziszowskiej

Rano, 27-go paŸdziernika, po-
licjanci prowadzili oglêdziny miej-
sca potr¹cenia rowerzysty. Kie-
rowca volkswagena, który ude-

rzy³ w rowerzystê, by³ trzeŸwy.
Przed godzin¹ 7.00, policyjny

patrol uda³ siê na miejsce wypad-
ku drogowego w Czarnej Sêdzi-
szowskiej. Jak wynika ze wstêp-
nych ustaleñ, 26-letni kierowca
volkswagena golfa, podczas mi-
jania siê z innym samochodem,
zosta³ oœlepiony œwiat³ami i nie
zauwa¿y³ jad¹cego przed nim
rowerzysty. Mieszkañcowi gminy
Sêdziszów nie uda³o siê unikn¹æ
uderzenia w kieruj¹cego jedno-
œladem. 51-letni mê¿czyzna jad¹-
cy rowerem zosta³ przewieziony
karetk¹ do szpitala, gdzie pozo-
sta³ na dalsze leczenie.

Policjanci zabezpieczali miej-
sce tego wypadku oraz dbali, aby
ruch odbywa³ siê p³ynnie. Grupa
dochodzeniowo-œledcza zabez-
pieczy³a œlady i przeprowadzi³a
oglêdziny. Postêpowanie prowa-
dzone przez sêdziszowskich poli-
cjantów wyjaœni dok³adne oko-
licznoœci i przyczyny potr¹cenia
rowerzysty.

Cztery osoby ranne
w wypadku

Czterech mê¿czyzn trafi³o do
rzeszowskiego szpitala. Zostali
ranni w wypadku drogowym na
krajowej „czwórce”. Policjanci
wyjaœniaj¹ okolicznoœci tego zda-
rzenia.

27.10.2010 r., po godzinie 14.00,
w Sêdziszowie Ma³opolskim, na
skrzy¿owaniu drogi krajowej nr
4 z ulic¹ Wêglowskiego, dosz³o do
zderzenia opla vectry z volkswa-
genem polo. Policjanci przepro-
wadzili oglêdziny miejsca wypad-
ku oraz uczestnicz¹cych w nim
samochodów. Technik krymina-

listyki zabezpieczy³ œlady, które
pozwol¹ wyjaœniæ dok³adne przy-
czyny wypadku.

Ze wstêpnych ustaleñ policjan-
tów wynika, ¿e 23-letni mieszka-
niec gminy Sêdziszów chcia³ skrê-
ciæ z krajowej „czwórki” w ulicê
Wêglowskiego. Wykonuj¹c ten
manewr nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
jad¹cemu z naprzeciwka volkswa-
genowi. W wyniku zderzenia sa-
mochodów do szpitala przewie-
zieni zostali kierowcy obu pojaz-
dów oraz dwóch pasa¿erów opla.
Po przeprowadzeniu badañ, do
domu zostali zwolnieni pasa¿ero-
wie, którzy doznali jedynie ogól-
nych pot³uczeñ. Kierowcy pozo-
stali na dalszym leczeniu. Okaza-
³o siê jednak, ¿e nie odnieœli oni
powa¿nych obra¿eñ. Sprawca
tego zdarzenia zostanie ukarany
za pope³nione wykroczenie.

Przez oko³o trzy godziny poli-
cjanci kierowali ruchem na kra-
jowej „czwórce”. Ruch odbywa³
siê wahad³owo. Stró¿e prawa
sprawdzili równie¿ stan trzeŸwo-
œci kierowców. Mê¿czyŸni byli
trzeŸwi.

Odpowiedz¹ za
posiadanie i udzielanie

narkotyków
Sêdziszowscy policjanci przed-

stawili dwóm mê¿czyznom
³¹cznie 19 zarzutów z ustawy o
przeciwdzia³aniu narkomanii.
Stró¿e prawa zabezpieczyli rów-
nie¿ kilkanaœcie woreczków z
marihuan¹.

W wyniku dzia³añ operacyj-
nych, w ostatnim tygodniu paŸ-
dziernika policjanci zatrzymali
dwóch mieszkañców gminy Sêdzi-
szów. Mê¿czyŸni w wieku 18 i 22

KRONIKA POLICYJNA

(ci¹g dalszy na str. 10)
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lata us³yszeli zarzuty o posiada-
nie i udzielanie œrodka odurzaj¹-
cego. Sêdziszowscy stró¿e prawa
przedstawili im ³¹cznie a¿ 19 za-
rzutów. Podejrzani przyznali siê
do ich pope³nienia.

Podczas przeszukañ policjan-
ci zabezpieczyli kilkanaœcie wo-
reczków z marihuan¹. Funkcjo-
nariusze znaleŸli równie¿ worecz-
ki, w których pozosta³y ju¿ tylko
resztki narkotyku. M³odszy z za-
trzymanych zosta³ objêty policyj-
nym dozorem. Bêdzie stawia³ siê
na komisariacie trzy razy w tygo-
dniu. Policjanci przygotowuj¹
wniosek do prokuratury o zasto-
sowanie takiego samego œrodka
zapobiegawczego wzglêdem dru-
giego podejrzanego.

Œledztwo w tej sprawie prowa-
dzi ropczycka prokuratura. Spra-
wa jest rozwojowa.

Oznacz swój samochód
naklejk¹ w ramach akcji

NOC-STOP
Trwa akcja policyjna pod nazw¹

„NOC-STOP”. Naklejki na samo-
chód, w ramach tych dzia³añ,
mog¹ Pañstwo uzyskaæ w jed-
nostkach Policji na terenie na-
szego powiatu.

Od 2007 r. akcja „NOC-STOP”
jest prowadzona przez policjan-
tów województwa podkarpackie-
go. Równie¿ nasi stró¿e prawa
przy³¹czyli siê do tych dzia³añ.
Przedsiêwziêcie to ma na celu
przeciwdzia³anie kradzie¿om
pojazdów. Istot¹ akcji jest ozna-
kowanie hologramami samocho-
dów, których w³aœciciele dekla-
ruj¹, i¿ z regu³y nie bêd¹ siê nimi
poruszaæ w godzinach nocnych
– miêdzy godzinami 23:00 a 5:00.

Warunkiem przyst¹pienia do
akcji jest dobrowolne, odpowied-
nie oznakowanie pojazdu spe-
cjaln¹ naklejk¹ z hologramem.
Pojazdy oznakowane w ten spo-
sób, poruszaj¹ce siê w porze noc-
nej mog¹ byæ czêœciej kontrolo-
wane przez policjantów. Naklej-
ki z hologramem dostêpne s¹ dla
Pañstwa w jednostkach policji na
terenie naszego powiatu.

O krok od tragedii
Policjanci pracowali 11-go li-

stopada na miejscu zdarzenia
drogowego w Górze Ropczyckiej.
Czter y osoby, jad¹ce oplem
vectr¹, mog¹ mówiæ o szczêœciu.
Samochód, kierowany przez pi-
janego 20-latka, wpad³ do rowu i
uderzy³ w drzewo. Nikomu nic siê

nie sta³o.
Po godzinie 23.00, dy¿urny

ropczyckiej Policji skierowa³ pa-
trol na miejsce zdarzenia drogo-
wego w Górze Ropczyckiej. Jak
ustalili wstêpnie policjanci, kie-
rowca opla vectry wyprzedza³
opla astrê na zakrêcie. Straci³
panowanie nad pojazdem, zje-
cha³ do rowu i uderzy³ w drzewo.
Cztery osoby jad¹ce vectr¹ mia³y
du¿o szczêœcia. Nic im siê nie sta-
³o.

Stró¿e prawa sprawdzili stan
trzeŸwoœci kierowcy. Mieszkaniec
gminy Sêdziszów Ma³opolski by³
pijany. Mia³ 1,5 promila. 20-latek
odpowie teraz za kierowanie sa-
mochodem w stanie nietrzeŸwo-
œci oraz za spowodowanie kolizji
drogowej.

Trzy samochody zderzy³y
siê na krajowej „czwórce”

12.11.2010 r., po po³udniu,
policjanci prowadzili oglêdziny
miejsca wypadku drogowego w
Sêdziszowie Ma³opolskim. Do
zderzenia trzech samochodów
dosz³o na drodze krajowej nr 4.
Utrudnienia w ruchu trwa³y oko-
³o 2 godzin.

Po godzinie 14, dy¿urny rop-
czyckiej Policji odebra³ zg³osze-
nie o wypadku drogowym w Sê-
dziszowie, na skrzy¿owaniu dro-
gi krajowej nr 4 z ulic¹ Witosa.
Ze wstêpnych ustaleñ policjan-
tów wynika, ¿e jad¹cy audi, 25-
letni mieszkaniec gminy Iwierzy-
ce, wyje¿d¿aj¹c z ulicy Witosa na
„czwórkê”, nie ust¹pi³ pierwszeñ-
stwa jad¹cej od strony Ropczyc
skodzie oktavii. W wyniku zderze-
nia samochodów, skoda, kiero-
wana przez 32-leniego mieszkañ-
ca gminy Telatyn, uderzy³a w
oczekuj¹cego na w³¹czenie siê do
ruchu forda focusa. Nastêpnie
skoda i ford wypad³y z drogi.

Do szpitala trafi³ 62-letni kie-
rowca forda. Mê¿czyzna pozosta-
je tam na dalszym leczeniu. Poli-
cjanci sprawdzili stan trzeŸwoœci
kierowców audi i skody. Mê¿czyŸ-
ni byli trzeŸwi. Ze wzglêdu na ob-
ra¿enia, stró¿e prawa nie zbadali
stanu trzeŸwoœci kierowcy forda.

Policjanci przeprowadzili oglê-
dziny miejsca wypadku oraz
uczestnicz¹cych w nim samocho-
dów. Przez oko³o dwie godziny
funkcjonariusze kierowali ru-
chem.

 Kary za niew³aœciw¹
opiekê nad zwierzêtami
Mandatem lub skierowaniem

przez policjantów wniosku o uka-

ranie do s¹du mo¿e zakoñczyæ
siê dla w³aœciciela zwierzêcia nie-
w³aœciwe zachowanie jego pupi-
la. To my zap³acimy za wszelkie
szkody wyrz¹dzone przez nasze
zwierzê.

W³aœciciel zwierzêcia ma obo-
wi¹zek dbania o nie. Wi¹¿e siê z
tym równie¿ w³aœciwe zabezpie-
czenie miejsca przebywania ulu-
bieñca, w taki sposób, aby zwie-
rzê nie wyrz¹dzi³o nikomu szko-
dy.

Policjanci interweniuj¹ najczê-
œciej w sytuacji pogryzienia przez
psa lub kolizji drogowej, spowo-
dowanej wtargniêciem na drogê
zwierzêcia domowego. W takich
przypadkach karany jest w³aœci-
ciel pupila. Na terenie naszego
powiatu, ka¿dego roku mamy kil-
kadziesi¹t takich zg³oszeñ.

Zgodnie z art. 77 kodeksu wy-
kroczeñ za niew³aœciwe lub nie-
ostro¿ne trzymanie zwierzêcia
grozi kara grzywny do 250 z³ albo
kara nagany. Policjanci mog¹
równie¿ wystawiæ mandat.

W Cierpiszu sp³on¹³
drewniany dom

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicz-
noœci w jakich dosz³o do po¿aru
niezamieszka³ego budynku w
Cierpiszu. Ogieñ pojawi³ siê po
godz. 1 w nocy, 17-go listopada.

O po¿arze drewnianego bu-
dynku, dy¿urny ropczyckiej ko-
mendy, zosta³ powiadomiony mi-
nionej nocy, o godzinie 1.45.
Dom by³ niezamieszka³y, w po¿a-
rze nikt nie ucierpia³. Gdy uga-
szono ogieñ, policjanci przyst¹-
pili do oglêdzin pogorzeliska.
Zabezpieczone przez nich œlady
pomog¹ w ustaleniu przyczyn
po¿aru. Postêpowanie w tej spra-
wie prowadzi Policja z Sêdziszo-
wa M³p.

Œmiertelne potr¹cenie
pieszego w Sêdziszowie

Ma³opolskim
W œrodê, 24.11.2010r., poli-

cjanci pracowali na miejscu wy-
padku drogowego w Sêdziszowie
Ma³opolskim, gdzie œmieræ na
miejscu poniós³ 47-letni pieszy.
Mê¿czyzna zosta³ potr¹cony
przez samochód osobowy.

Przed godzin¹ 17.00, dy¿urny
ropczyckiej Policji odebra³ zg³o-
szenie o potr¹ceniu pieszego na
drodze krajowej nr 4 w Sêdziszo-
wie M³p. Przyby³y na miejsce le-
karz stwierdzi³ zgon 47-letniego
mieszkañca gminy Iwierzyce. Ze
wstêpnych ustaleñ policjantów
wynika, ¿e mê¿czyzna zosta³ po-

tr¹cony przez samochód, kiedy
przebiega³ przez drogê.

Policjanci sprawdzili stan trzeŸ-
woœci 52-letniego kierowcy forda
galaxy. Mieszkaniec Ropczyc by³
trzeŸwy. Stró¿e prawa zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia i dbali o
bezpieczeñstwo pozosta³ych
uczestników ruchu drogowego.
Ruch na krajowej „czwórce” od-
bywa³ siê p³ynnie.

Prowadz¹ca oglêdziny policyj-
na grupa dochodzeniowo-œled-
cza zabezpieczy³a œlady, które
pozwol¹ na ustalenie dok³adnych
przyczyn i okolicznoœci tego wy-
padku. Œledztwo w tej sprawie
prowadzi ropczycka prokuratu-
ra.

16 Dni Przeciw Przemocy
wobec Kobiet

Policjanci naszego powiatu
przy³¹czaj¹ siê do kampanii „16
Dni Przeciw Przemocy wobec
Kobiet”, w ramach której w ca-
³ym kraju bêd¹ prowadzone dzia-
³ania edukacyjne i pomocowe.

16 Dni Przeciwdzia³ania Prze-
mocy to miêdzynarodowa kam-
pania organizowana od 1991
roku przez Women´s Global Le-
adership Institute. Zaczyna siê
ona 25 listopada (Miêdzynaro-
dowy Dzieñ przeciwko Przemo-
cy Wobec Kobiet), a koñczy 10
grudnia (Miêdzynarodowym
Dniem Praw Cz³owieka). Wybór
tych dat to symboliczne podkre-
œlenie faktu, ¿e prawa kobiet s¹
prawami cz³owieka.

Kobiety, które doœwiadczy³y
przemocy, mog¹ zg³aszaæ siê do
komendy w Ropczycach co-
dziennie. Policjanci chêtnie po-
rozmawiaj¹ i udziel¹ porady lub
pomocy.

W zwi¹zku z kampani¹ w
dniach: 1, 2, 8 i 9 grudnia, w godz.
17.00-18.00 policjanci bêd¹ pe³-
niæ specjalne dy¿ury. Natomiast
w recepcji Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach mo¿na za-
poznaæ siê z ulotkami i materia-
³ami dotycz¹cymi problematyki
przemocy w rodzinie.

Podkom. Dominika Oleœ

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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Przed przyst¹pieniem do reali-
zacji porz¹dku obrad Burmistrz
dokona³ prezentacji samocho-
dów stra¿ackich zakupionych
przez Gminê Sêdziszów M³p. w
ramach projektu „Poprawa po-
ziomu bezpieczeñstwa w gmi-
nach Sêdziszów M³p. i Iwierzyce
poprzez doposa¿enie jednostek
OSP”.

Nastêpnie radni podjêli 15 uchwa³:
1. Uchwa³y w sprawie okreœlenia

wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci na 2011 r.
Rada Miejska postanowi³a o
podwy¿szeniu stawek podatku
od nieruchomoœci w grani-
cach od 2,5 do 3% w stosunku
do obowi¹zuj¹cych w 2010 r.
Stawki podatku ustalono w na-
stêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a)zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,71
z³ od 1 m2 powierzchni,

b)pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
4,15 z³ od 1 ha powierzchni,

c)pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po-

¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicz-
nego - 0,14 z³ od 1 m2 po-
wierzchni;

2)od budynków lub ich czêœci:
a)mieszkalnych – 0,50 z³ od

1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b)zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej- 19,80 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c)zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materia³em siewnym –
9,50 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

d)zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie udzielania œwiad-
czeñ zdrowotnych - 4,27 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej,

e)domków letniskowych – 7,06
z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej,

f) pozosta³ych, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego przez or-
ganizacje po¿ytku publicz-
nego – 3,60 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej;

3)od budowli 2% ich wartoœci.

2. Uchwa³y w sprawie obni¿enia
œredniej ceny skupu ¿yta og³o-
szonej przez Prezesa GUS za

okres 3-ch pierwszych kwarta-
³ów 2010 r.
Rada obni¿y³a œredni¹ cenê
skupu ¿yta og³oszon¹ przez
Prezesa GUS za okres pierw-
szych trzech kwarta³ów 2010 r.
przyjmowan¹ jako podstawê
do naliczania podatku rolne-
go na obszarze Gminy Sêdzi-
szów M³p. na rok 2011 z kwoty:
37,64 z³ za 1q na kwotê: 34,00
z³ za 1q. Podatek rolny liczony
jako równowartoœæ 2,5 q ¿yta
dla gospodarstw rolnych powy-
¿ej 1 ha wynosiæ bêdzie w 2011
r. 85 z³ za 1 ha przeliczeniowy.
Dla gospodarstw poni¿ej 1 ha
liczony jest jako równowartoœæ
5 q ¿yta i wynosiæ bêdzie 170 z³
za 1 ha fizyczny. Podatek rolny
wzroœnie o 3%.

3. Uchwa³y w sprawie ustalenia
wysokoœci stawek podatku od
œrodków transportowych.
Stawki podatku od œrodków
transportowych na 2011 r. bêd¹
wy¿sze o 2,5 do 3% w stosunku
do stawek obowi¹zuj¹cych w
2010 r.

4. Uchwa³y w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XXXVII/348/10 z
dnia 30 wrzeœnia 2010 r. w spra-
wie zmiany uchwa³y bud¿eto-
wej Gminy Sêdziszów M³p. na
rok 2010.
Uchwa³a dotyczy zmiany
uchwa³y z dnia 30 wrzeœnia br.,
w której by³y zwiêkszone roz-
chody z przeznaczeniem na
po¿yczkê dla Miejsko-Gminne-
go Oœrodka Kultury. Poniewa¿

nie zosta³y wówczas okreœlone
Ÿród³a finansowania rozcho-
dów w tej uchwale wskazano,
¿e bêd¹ to przychody z tytu³u
zmniejszenia wolnych œrodków.

5. Uchwa³y w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2010 nr
XXXI/308/10 z dnia 27 stycz-
nia 2010 r.
Rada dokona³a zmian w bud¿e-
cie gminy na 2010 r. polegaj¹-
cych na:
�Zwiêkszeniu dochodów bie-

¿¹cych bud¿etu gminy o
kwotê 164.555 z³ z tytu³u:

- odszkodowania za szkody
powodziowe w infrastruktu-
rze wodoci¹gowej w Zago-
rzycach - 15.064 z³,

- odszkodowania za szkody w
budynkach mieszkalnych -
4.449 z³,

- odszkodowania za szkody
powodziowe przepompowni
œcieków – 17.089 z³,

- odszkodowania za szkody
powodziowe w infrastruktu-
rze sportowej – 34.023 z³,

- rozliczenia z lat ubieg³ych
(zwrot podatku VAT) -
23.930 z³,

- op³at za zezwolenia na sprze-
da¿ napojów alkoholowych
– 55.000 z³,

- op³at za zajêcie pasa drogo-
wego - 15.000 z³.

�Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 164.555
z³ z przeznaczeniem na:

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
W dniu 10 listopada 2010 r. odby³a siê
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p., jednoczeœnie ostatnia w V kadencji
samorz¹du.

1. Uchwa³a w sprawie zatwierdze-
nia Planu Odnowy Miejscowo-
œci Góra Ropczycka na lata
2009-2015.
Radni zatwierdzili plan odno-
wy miejscowoœci Góra Rop-
czycka, który jest dokumentem
koniecznym do ubiegania siê
o œrodki unijne w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

2. Uchwa³a w sprawie uchwale-
nia zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z rad¹ dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego,
organizacjami pozarz¹dowymi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie, projektów ak-
tów prawa miejscowego w
dziedzinach dotycz¹cych ich
dzia³alnoœci statutowej.
Radni okreœlili zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z
organizacjami pozarz¹dowymi
dzia³aj¹cymi na terenie gminy
i prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego Przed-
miotem konsultacji bêd¹ pro-
jekty aktów prawa miejscowe-
go w dziedzinach dotycz¹cych
dzia³alnoœci statutowej organi-
zacji pozarz¹dowych, projekty
rocznych lub wieloletnich pro-
gramów wspó³pracy gminy z
organizacjami pozarz¹dowymi

oraz inne akty prawne wa¿ne z
punktu widzenia spo³ecznego.
Konsultacje z organizacjami
pozarz¹dowymi przeprowa-
dzone zostan¹ w jednej z na-
stêpuj¹cych form: otwarte spo-
tkanie z przedstawicielami or-
ganizacji pozarz¹dowych, wy-
ra¿enia pisemnej opinii w da-
nej kwestii, poprzez formularz
elektroniczny na stronie inter-
netowej Urzêdu.

3. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy
Sêdziszów M³p. na rok 2010 nr
XXXI/308/10 z dnia 27 stycz-
nia 2010 r.
Radni dokonali zmian w bu-
d¿ecie gminy na 2010 r. pole-
gaj¹cych na:
�Zwiêkszeniu dochodów bie-

W dniu 20 paŸdziernika 2010 r. odby³a siê
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p., na której Rada podjê³a 3 uchwa-
³y:

¿¹cych bud¿etu gminy o
kwotê 250.000 z³, w tym z ty-
tu³u:

- czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 50.000 z³,

- odszkodowania za szkody
spowodowane w infrastruk-
turze drogowej – 200.000 z³.

�Zwiêkszeniu wydatków bie-
¿¹cych bud¿etu o kwotê
250.000 z³ z przeznaczeniem
na:

- remont dróg gminnych, w
tym uszkodzonych w wyniku
powodzi – 200.000 z³,

- zakup sprzêtu szkolnego i
pomocy dydaktycznych do
Szko³y Podstawowej w Bor-
ku Wielkim – 50.000 z³.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

w Sêdziszowie M³p.

(ci¹g dalszy na str. 12)
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- usuwanie skutków powodzi
w infrastrukturze wodoci¹-
gowej - 15.064 z³,

- prace remontowe na obiek-
tach sportowych zwi¹zane z
usuwaniem skutków powo-
dzi – 13.000 z³,

- dofinansowanie wyp³at sty-
pendiów dla uczniów –
21.516 z³,

- wyp³atê dodatków mieszka-
niowych – 28.000 z³,

- wydatki na utrzymanie jed-
nostek OSP – 26.461 z³,

- zadania wynikaj¹ce z gmin-
nego programu profilaktyki
i przeciwdzia³ania alkoholi-
zmowi - 55.000 z³,

- dotacjê dla Gminy Rzeszów i
Gminy Dêbica tytu³em refun-
dacji kosztów dotacji udziela-
nej dla przedszkoli niepublicz-
nych za uczniów zamieszku-
j¹cych na terenie Gminy Sê-
dziszów M³p. – 5.514 z³,

6. Uchwa³y w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego te-
renu parkingu w Sêdziszowie
M³p. przy ul. Fabrycznej.
Rada uchwali³a miejscowy plan
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu o pow. ok. 0,74
ha po³o¿onego po zachodniej
stronie ul. Fabrycznej z prze-
znaczeniem pod parking.

7. Uchwa³y w sprawie wyznacze-
nia obszarów, na których na-
st¹pi³o zniszczenie lub uszko-
dzenie obiektów budowlanych
w wyniku osuniêcia ziemi.
Rada wyznaczy³a 5 obszarów po-
³o¿onych w Zagorzycach, na któ-
rych nast¹pi³o zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów budowla-
nych w wyniku osuniêcia ziemi w
skutek podtopieñ lub powodzi.

8. Uchwa³y w sprawie zatwierdze-
nia „Lokalnego Programu Re-
witalizacji Miasta Sêdziszów
Ma³opolski na lata 2009-2015”.
Radni dokonali zmian w Lokal-
nym Programie Rewitalizacji
Miasta Sêdziszów M³p., które
dotycz¹ 3 zadañ zg³oszonych
przez Gminê Sêdziszów M³p. a
mianowicie zagospodarowania
centrum Ratuszowego pod po-
trzeby komunikacyjne i kultu-
rowe, rozbudowy budynku ul.
Rynek 2 wraz z iluminacj¹ Ra-
tusza, zamontowania monito-
ringu w centrum miasta. Ko-
lejna zmiana dotyczy termo-
modernizacji bloku nr 16 wraz
z rewitalizacj¹ i remontem po-
ziomów c.o. w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

nr 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19 Spó³-
dzielni Mieszkaniowej w Sêdzi-
szowie M³p.

9. Uchwa³y w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyjne-
go na lata 2008 -2014.
Zamiany w Wieloletnim Pro-
gramie Inwestycyjnym zwi¹za-
ne s¹ ze zmian¹ Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Sê-
dziszów M³p. a ponadto usu-
niêto z Programu inwestycje,
które zosta³y ju¿ zrealizowane
m.in. salê w Borku Wielkim i
trybuny na stadionie.

10. Uchwa³y w sprawie zmian w
Gminnym Programie Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na 2010 r.
Rada dokona³a zmiany w har-
monogramie wydatków na re-
alizacjê zadañ okreœlonych w
Gminnym Programie Profilak-
tyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych o 55.000
z³ z tytu³u op³at za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoho-
lowych. Œrodki te przeznaczo-
ne zostan¹ warsztaty profilak-
tyczne dla uczniów, zakup
sprzêtu sportowego dla wszyst-
kich szkó³ podstawowych i gim-
nazjów oraz na szkolenie dla
nauczycieli.

11. Uchwa³y w sprawie uchwale-
nia rocznego Programu
wspó³pracy Gminy Sêdziszów
M³p. z organizacjami pozarz¹-
dowymi na 2011 r.
Celem programu jest efektyw-
ne wykorzystanie spo³ecznej
aktywnoœci w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkañ-
ców Gminy Sêdziszów M³p.
Program wspó³pracy z organi-
zacjami pozarz¹dowymi obej-
muje zadania publiczne w sfe-
rze: pomocy spo³ecznej, kultu-
ry i sztuki, kultury fizycznej, po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa pu-
blicznego, ochrony i promocji
zdrowia.

12. Uchwa³y w sprawie rozpozna-
nia skargi Pana Jana Idzika
Rada uzna³a skargê Pana Jana
Idzika za bezzasadn¹

13. Uchwa³y w sprawie zasad wy-
³apywania bezdomnych zwie-
rz¹t oraz rozstrzyganiu o dal-
szym postêpowaniu z tymi zwie-
rzêtami na obszarze Gminy Sê-
dziszów M³p.
Radni ustalili zasady wy³apywa-
nia bezdomnych zwierz¹t w
celu zapewnienia opieki nad
nimi. Wy³apywanie prowadzo-
ne bêdzie na podstawie poje-
dynczych zg³oszeñ o b³¹kaj¹-
cych siê bez opieki zwierzêtach,

dla których nie istnieje mo¿li-
woœæ ustalenia w³aœciciela w
szczególnoœci chorych lub stwa-
rzaj¹cych zagro¿enie bezpie-
czeñstwa. Wy³apywanie bez-
domnych zwierz¹t prowadzi
podmiot posiadaj¹cy zezwole-
nie na prowadzenie tego typu
us³ug na podstawie umowy za-
wartej z nim przez Gminê Sê-
dziszów M³p.

14. Uchwa³y w sprawie upowa¿-
nienia do zaci¹gniêcia zobo-
wi¹zania wekslowego.
Radni wyrazili zgodê na wysta-
wienie weksla in blanco dla Sa-
morz¹du Województwa Pod-
karpackiego na kwotê 477.241
z³ wraz z ewentualnymi odset-
kami jako zabezpieczenie umo-
wy o przyznanie pomocy na
projekt pn. „Termomoderniza-
cja, remont oraz przebudowa
istniej¹cych instalacji w budyn-
ku Domu Ludowego w Wolicy
Piaskowej” oraz na wystawienie
weksla in blanco dla Samorz¹-
du Województwa Podkarpac-
kiego na kwotê 354.725 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami jako
zabezpieczenie umowy o przy-
znanie pomocy na projekt pn.
„Przebudowa Domu Ludowe-
go w Górze Ropczyckiej”.

15. Uchwa³y w sprawie okreœle-
nia warunków i trybu finanso-
wania rozwoju sportu na tere-
nie Gminy Sêdziszów M³p.
Rada okreœli³a warunki i tryb
finansowania przez Gminê Sê-
dziszów M³p. przedsiêwziêæ
sprzyjaj¹cych rozwojowi spor-
tu. Gmina Sêdziszów M³p. two-

rz¹c warunki sprzyjaj¹ce roz-
wojowi sportu realizowaæ bê-
dzie cel publiczny, w zakresie:
a)poprawy warunków upra-

wiania sportu przez cz³on-
ków klubów sportowych,

b)osi¹gania wy¿szych wyników
sportowych,

c)zwiêkszenia dostêpnoœci spo-
³ecznoœci lokalnej do dzia³al-
noœci sportowej prowadzo-
nej przez kluby sportowe,

d)poprawy kondycji fizycznej i
zdrowia psychicznego miesz-
kañców poprzez uczestnic-
two w aktywnym stylu ¿ycia,

e)promocji sportu i aktywne-
go stylu ¿ycia,

f) umo¿liwienie dostêpu do
ró¿norodnych form aktyw-
noœci sportowej jak najwiêk-
szej liczbie mieszkañców
Gminy Sêdziszów M³p.

Wspieranie finansowe rozwoju
sportu nastêpuje w formie dota-
cji celowej, przyznawanej klu-
bom sportowym.

W trakcie obrad Rady Dyrek-
tor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli w Sêdziszowie M³p. Pani Ire-
na Lewicka przedstawi³a sprawoz-
danie ze stanu realizacji zadañ
oœwiatowych Gminy Sêdziszów
M³p. w roku szkolnym 2009/2010.

Na zakoñczenie Przewodnicz¹-
cy Rady dokona³ podsumowania
V kadencji a nastêpnie wspólnie
z Burmistrzem wrêczyli radnym
listy z podziêkowaniem za pracê
na rzecz rozwoju gminy Sêdzi-
szów M³p.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Sêdziszowie M³p.

Przeprowadzonej w dniu 31.10.2010 r. na terenie Cmentarza Komunalnego
w Sêdziszowie M³p.

Nazwa i siedziba przeprowadzaj¹cego zbiórkê: Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego, ul. Potockich 17; 39-120
Sêdziszów M³p.
Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia: decyzja wydana
przez Burmistrza Miasta Sêdziszowa  nr SOiO.5022-2/10 z dnia
28.10.2010 roku.
Suma zebranych ofiar pieniê¿nych; cel, przeznaczenie i forma
zbiórki: ³¹cznie zebrano 1651, 11 z³ i 2 euro (jeden tysi¹c szeœæ-
set piêædziesi¹t jeden z³otych, jedenaœcie groszy i dwa euro) –
dobrowolne ofiary do puszek kwestarskich. Kwota ta w ca³oœci
zasili bud¿et ci¹gle trwaj¹cej budowy koœcio³a Mi³osierdzia Bo-
¿ego w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Poza wczeœniej wniesion¹ op³at¹ skarbow¹ w wysokoœci 82,- z³o-
tych (nr wp³aty 2010/24176) Parafia nie ponios³a ¿adnych wy-
datków z racji przeprowadzonej zbiórki.

Proboszcz
ks. Krzysztof Gac

OG£OSZENIE O WYNIKACH
ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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Uroczystoœci rozpocz¹³ prze-
marsz sprzed Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury do koœcio³a pa-
rafialnego p.w. Narodzenia NMP,
gdzie odprawiona zosta³a Msza
œw. w intencji Ojczyzny, której
przewodniczy³ ks. proboszcz Ry-
szard Lis w asyœcie m.in. ks. Krzysz-
tofa Gaca – proboszcza parafii
p.w. Bo¿ego Mi³osierdzia oraz o.
gwardiana klasztoru oo. Kapucy-
nów Janusza Pa³ki.

Nastêpnie delegacje parla-
mentarzystów, w³adz samorz¹do-
wych, zwi¹zków zawodowych,
szkó³, organizacji spo³ecznych
z³o¿y³y wieñce pod pomnikiem b³.
ks. Jerzego Popie³uszki oraz pod
tablicami upamiêtniaj¹cymi po-
leg³ych za ojczyznê, znajduj¹cy-
mi siê na frontowej œcianie ratu-
sza. Uroczystoœæ zakoñczy³ krót-
ki koncert orkiestry dêtej WSK w
Rzeszowie, tradycyjnie uœwietnia-
j¹cej swoj¹ gr¹ patriotyczne im-
prezy w naszym mieœcie.

***
Co roku 11. listopada wielo-

krotnie wymieniane s¹ nazwiska:
Pi³sudskiego, Dmowskiego, Pade-
rewskiego – twórców niepodle-
g³ej Polski. Za ich dzia³aniami sta-
³o jednak tysi¹ce anonimowych
dziœ ludzi, którzy 92 lata temu w
ma³ych miastach i wioskach og³a-
szali odrodzenie wolnej Ojczy-
zny. Oto jak pierwsze chwile nie-
podleg³oœci w naszym mieœcie
opisuje Kronika Parafialna w Sê-
dziszowie M³p.:

Na wieœæ o tem, ¿e wiêksze miasta b.
Galicji zrzucaj¹ jarzmo austrjackie,
tak¿e i mieszkañcy tutejszego miastecz-
ka rozbroili z pocz¹tkiem listopada
1918 roku posterunek ¿andarmerji
austrjackiej, a nastêpnie wywiesili
sztandar o barwach narodowych pol-
skich na gmachu tego¿ posterunku.
Ogromny entuzjazm ogarn¹³ wszyst-
kich na widok chor¹gwi polskiej na
tym rz¹dowym budynku. Okrzykom
radoœci nie by³o koñca. Wszyscy dziê-
kowali P. Bogu, ¿e im dozwoli³ do¿yæ
wolnej i niepodleg³ej Ojczyzny. W roz-
brajaniu ¿andarmerji austrjackiej i
organizowaniu Stra¿y Obywatelskiej,
która jej funkcje tymczasowo pe³ni³a,
najwiêcej zas³u¿y³ siê tutejszy miesz-
czanin Adam Plata.

Wiêcej szczegó³ów o pierw-
szych chwilach niepodleg³oœci w
Ropczycach zanotowa³ dr Jerzy
Fierich, na podstawie wspomnieñ
adwokata dra Brunona Krisego:

W Ropczycach, gdzie ju¿ od 7 paŸ-

Ten¿e, w osobach burmistrza W³a-
dys³awa Bursztyna i cz³onka zarz¹-
du adw. Brunona Krisego, urzêdo-
wa³ ju¿ od rana w sali Magistratu i
przede wszystkim rozbroi³ austriack¹
stra¿ wojskow¹, pod której dozorem
pozostawa³ przydzielony mu robotni-
czy oddzia³ jeñców. Stra¿ ta na ich
rozkaz pos³usznie z³o¿y³a broñ i woj-
skowy rynsztunek w sali obrad Ma-
gistratu. Jeñców puszczono wolno.

Nastêpnie wszczêto rokowania z ko-
mendantem batalionu o wydanie
Magistratowi broni i odejœcie batalio-
nu (…)

Tymczasem Czesi z owego batalio-
nu przewa¿nie uciekli sami, porzuca-
j¹c broñ. Niemcy wytrwali karnie i
poszli w szyku wojskowym, acz bez
broni, któr¹ przedtem odwieŸli na po-
sterunek ¿andarmerii. Zarz¹d mia-
sta da³ im, gdy¿ bali siê napadu ze
strony ludnoœci, eskortê w osobie wspo-

Gminne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
11. listopada 2010 roku odby³y siê gminne obchody 92. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.

dziernika 1917 roku, tj. od chwili og³o-
szenia warszawskiej Rady Regencyj-
nej, ¿e w³¹cza Galicjê do Pañstwa
Polskiego, wywieszono, mimo prote-
stów starostwa i ¿andarmerii, na
gmachu Magistratu polsk¹ flagê i nie
zdjêto jej, mimo poleceñ, które nad-
chodzi³y z namiestnictwa lwowskiego,
ju¿ w dniu 1. listopada 1918 roku
spad³y o 8-mej rano or³y i emblematy
austriackie na oczach batalionu au-
striackiego, wojska, z³o¿onego z Cze-
chów i Niemców.

Ten batalion, wy³apuj¹cy z „Zielo-
nej kadry” ¿o³nierzy armii austriac-
kiej z „polskiego urlopu” by³ zniena-
widzony w ca³ej okolicy. Komendan-
tów oblecia³ strach, gdy widzieli spa-
daj¹ce dwug³owe or³y i uwijaj¹cych
siê po mieœcie w mundurach trzech
cz³onków POW, wzglêdnie urlopowa-
nych legionistów: Roberta Ogorza³a,
Tadeusza Sa³acha i Zygmunta We-
rlê, dzia³aj¹cych w porozumieniu za-
rz¹dem miasta.

„Strzelcy” zapalaj¹ znicz przed pomnikiem b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Fot.(3) B. Czapka

Uroczysty przemarsz z koœcio³a parafialnego pod ratusz. Na czele druhowie z jednostek OSP.

Delegacja samorz¹du gminnego: Burmistrz
Kazimierz Kie³b, zastêpca Burmistrza El¿bieta
Œwiniuch, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bo-
gus³aw Kmieæ, sk³ada ho³d poleg³ym za ojczy-
znê.

(ci¹g dalszy na str. 14)
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mnianego Zygmunta Werli z POW.
Odprowadzi³ on ich do Sêdziszowa, a
stamt¹d inny cz³onek POW do kadry
w Rzeszowie.

W Zagorzycach pod koniec
wojny powrócili do domów trzej
legioniœci z por. Kolbuszem na
czele. Wkrótce za³o¿yli tajn¹ or-
ganizacjê wojskow¹, której cz³on-
kowie wieczorami i noc¹ æwiczyli
siê w musztrze wojskowej. I znów
przytoczmy za dr Jerzym Fieri-
chem:

I oto ju¿ 1 listopada, w czasie sumy
na Wszystkich Œwiêtych, przyszed³ roz-
kaz do Zagorzyc, aby natychmiast ca³y
oddzia³ POW wyruszy³ do Dêbicy; tote¿
ju¿ o 2 po po³udniu wyruszy³o z Zago-
rzyc 18 i z Gnojnicy 3 ochotników i wszy-
scy zostali wcieleni do formuj¹cego siê 3
pu³ku konnych strzelców, pod dowódz-
twem hr. £ubieñskiego z Zassowa.

***

Patriotyzm, patriota, patrio-
tycznie… S³owa 11 listopada od-
mieniane przez wszystkie przy-

padki. Najbardziej dziœ cenimy
chyba zewnêtrzne przejawy pa-
triotyzmu: dumne s³owa, bia³o-
czerwona flaga na œwiêto pañ-
stwowe. Ciszej jakby o czynach.
Chcia³oby siê, by wszyscy patrio-
tyzm XXI wieku rozumieli jako
codzienny trud, w zwyk³ych czyn-
noœciach zawodowych, ma³o
efektownych, ale potrzebnych i
po¿ytecznych, bo s³u¿¹cych ogó-
³owi.

Pod¹¿aj¹c 11 listopada na uro-
czyste obchody Œwiêta Niepod-
leg³oœci w naszym mieœcie, z za¿e-

M³odzi artyœci zaprezentowali
monta¿ s³owno–muzyczny pt.
„RADOSNE OBCHODY 92
ROCZNICY ODZYSKANIA NIE-
PODLEG£OŒCI”. Refleksja i
smutek poezji przeplata³y siê z ra-
doœci¹ i ekspresj¹ piêknych pie-
œni patriotycznych.

Uroczystoœæ uœwietnili znako-
mici goœcie: pan Jan Ró¿añski,
radny gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski, Ks. Proboszcz Zygmunt Mar-
kowicz, Rodzice i Dziadkowie.

Na wstêpie wszystkich zgroma-
dzonych przywita³ pan Dyrektor
Grzegorz Batory i zaprosi³ do
wspólnego uczestnictwa w tym
donios³ym wydarzeniu.

 Nastêpnie g³os zabra³ pan Jan
Ró¿añski, który mówi³ o znacze-
niu patriotyzmu i historii w ¿yciu
cz³owieka wspó³czesnego.

Sugestywna scenografia pod-
kreœla³a atmosferê tamtych nie-
zwyk³ych chwil.

W czêœci artystycznej wyst¹pili
uczniowie klasy IV SP Kawêczyn.
Akademiê ubarwi³ wystêp  ucznia
klasy IV Micha³ Patro, który gra-
j¹c na klarnecie wykona³ utwór
„Pierwsza Kadrowa”.

Nasze tañce narodowe tworz¹
niepowtarzalny klimat tamtych

lat. Dowodem by³ mazur zatañ-
czony dostojnie przez uczniów kl.
IV.

Polska po ponad 120 latach
niewoli pojawi³a siê znowu na
mapach œwiata.

Nie zabrak³o s³ów wdziêczno-
œci i aprobaty. Wzruszeni Goœcie
d³ugo oklaskami dziêkowali m³o-
dym artystom za urozmaicony,
przepe³niony radoœci¹ program
artystyczny.

Tekst i zdj.
Magdalena Czapka-Król

nowaniem obserwowa³em wala-
j¹ce siê miêdzy blokami na Osie-
dlu M³odych œmieci i butelki.
Kontenery wy³adowane odpad-
kami ponad miarê, wiatr rozno-
sz¹cy stare gazety i puste butelki
– to nie jest obraz, jaki chcia³oby
siê widzieæ na co dzieñ, a zw³asz-
cza w dzieñ œwi¹teczny. Ktoœ za-
pomnia³, ktoœ nie dope³ni³ obo-
wi¹zku? Podejœcie do swoich obo-
wi¹zków te¿, a nawet przede
wszystkim, jest miar¹ naszego pa-
triotyzmu.

Benedykt Czapka

(ci¹g dalszy na str. 13)

Radosne Obchody 92 Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznê, Ho³d wdziêcznoœci Polska sk³ada.
Im to bowiem zawdziêczamy wolnoœæ – polsk¹ mowê w szkole,
To, ze tylko z kart historii poznajemy dziœ niewolê.
Uroczyœcie bij¹ dzwony, w mieœcie flagi rozwiniêto...
I me serce siê raduje, ¿e obchodzê Polski Œwiêto.

W œrodê, 10 listopada Szko³a Podstawowa w Kawêczynie uczestniczy³a w wa¿nym
wydarzeniu. Spo³ecznoœæ tej miejscowoœci uczci³a 92 Rocznicê Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci podczas akademii przygotowanej przez uczniów kl. IV, pod kierunkiem
nauczycieli: pani Magdaleny Czapka-Król i pani El¿biety Jasiñskiej.

„MIEJ CZAS NA UŒMIECH - TO MUZYKA DUSZY”
Matka Teresa z Kalkuty

9 listopada b.r. w eliminacjach
fina³owych Podkarpackiego Kon-
kursu „LITERATURA I DZIECI -
UŒMIECHNIJ SIÊ” organizowa-
nego przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie pod patro-
natem Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego uczennica SP w
Krzywej – Karolina Dzik zajê³a II
miejsce w kat. piosenka w m³od-
szej grupie wiekowej.

Myœl¹ przewodni¹ tegorocznej
edycji konkursu by³ UŒMIECH
zawarty w twórczoœci znacz¹cych
i wybitnych autorów.

Laureatka Podkarpackiego Konkursu „LITE-
RATURA I DZIECI - UŒMIECHNIJ SIÊ” – Karoli-
na Dzik ze Szko³y Podstawowej w Krzywej.

Uczestnicy konkursu prezento-
wali jeden utwór wybranego au-
tora w formie: recytacji, insceni-
zacji, piosenki i pracy plastycznej
w dwóch grupach wiekowych: kla-
sy I-III oraz IV – VI. Dodaæ nale¿y,
¿e aby znaleŸæ siê w œcis³ym finale
Karolina musia³a przejœæ elimina-
cje œrodowiskowe i rejonowe. Do
konkursu przygotowywana by³a
przez p. Anitê Idzik.

Przed Karolin¹ jeszcze Gala
Laureatów, która odbêdzie siê 8
grudnia b.r. w WDK w Rzeszowie.

A.I.

Uczniowie klasy IV SP w Kawêczynie uczestnicz¹cy w akademii z okazji 92. rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci.

Goœcie uroczystoœci. Od prawej: ks. proboszcz Z. Markowicz, radny J. Ró¿añski.
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W naszym przedszkolu wyko-
rzystuje siê ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê
okazjê, do kszta³towania poczu-
cia przynale¿noœci do spo³eczno-
œci tak lokalnej jak i narodowej.

W salach tworzy siê k¹ciki, gdzie
dzieci mog¹ poznaæ mapê Polski,
herb miasta, symbole narodowe
takie jak: god³o Polski, barwy pañ-
stwowe, hymn narodowy, uczymy
siê wierszy. S¹ to elementy niero-
zerwalnie zwi¹zane z pojêciem

Lekcja patriotyzmu - „Kotylion” na Œwiêto Niepodleg³oœci

w Publicznym Przedszkolu Nr2 w Sêdziszowie M³p.
Jak co roku, w naszym przedszkolu, przed
obchodzon¹ rocznic¹ odzyskania niepod-
leg³oœci przez Naród Polski, poœwiêca siê
wiele uwagi przesz³oœci naszej ojczyzny.
Przywo³ujemy pamiêci¹ odleg³e dziœ wy-
darzenia. Nasze uczucia i myœli kierujemy
do tych Polaków, którzy niepodleg³oœæ wy-
walczyli.

„Ojczyzna”, a wiêc godne najwy¿-
szego szacunku i powagi.

4 listopada Prezydent RP Bro-
nis³aw Komorowski wyszed³ z ini-
cjatyw¹ „lekcji patriotyzmu”. W
liœcie przes³anym do nauczycieli
wyrazi³ pragnienie, by równie¿
dzieci aktywnie w³¹czy³y siê w

obchody Œwiêta Niepodleg³oœci,
przygotowuj¹c na zajêciach
szkolnych i przedszkolnych bia-
³o-czerwone kotyliony. Wed³ug
Prezydenta Bronis³awa Komo-
rowskiego, wpiête 11 listopada w
klapy p³aszczy i kurtek – zarów-
no dzieci jak i ich rodziców –

kotyliony bêd¹ doskona³ym zna-
kiem radoœci z wielkiego sukcesu
Polaków: „Chcia³bym, aby tak jak w
1918 roku, towarzyszy³a Polakom nie
tylko podnios³a atmosfera, lecz przede
wszystkim radoœæ i duma z sukcesu,
bêd¹cego ukoronowaniem 123 lat
wysi³ków i starañ kilku kolejnych po-
koleñ”.

Przedszkolaki z naszego przed-
szkola wraz z wychowawczyniami,
przy³¹czy³y siê do tego apelu, wy-
plataj¹c bia³o-czerwone kotylio-
ny z bibu³y.

Dzieci mia³y okazjê nie tylko do
wyra¿enia ekspresji twórczej, ale
przede wszystkim stworzy³y piêk-
ny symbol, przypominaj¹c o przy-
nale¿noœci narodowej, upamiêt-
niaj¹cy ofiarê polskiego narodu
w walce o wolnoœæ i demokracjê.

B. Pazdan

Przedszkolaki razem z pani¹ Korneli¹ Przywar¹ przygotowuj¹ bia³o-czerwone kotyliony na
Œwiêto Niepodleg³oœci.

UCZESTNIK MARATONU WARSZAWSKIEGO
GOŒCIEM W PRZEDSZKOLU nr 1

Odk¹d œwiadomoœæ ludzi do-
tycz¹ca wa¿noœci okresu przed-
szkolnego w ¿yciu dziecka wzro-
s³a, przedszkole szuka wci¹¿ no-
wych rozwi¹zañ pomys³ów, by
uatrakcyjniæ pobyt swoich milu-
siñskich. Spotkania z ciekawymi
ludŸmi na sta³e wpisa³y siê ju¿ do
kalendarza imprez i uroczystoœci
przedszkolnych. Jednak po raz
pierwszy naszym goœciem by³ ab-
solwent przedszkola Arkadiusz
Niemiec, który spotka³ siê z
przedszkolakami aby opowie-
dzieæ swoich ¿yciowych pasjach

Jedn¹ z nich jest uczestnictwo
w warszawskim biegu maratoñ-
skim, który odby³ siê 26 wrzeœnia
w Warszawie. Dystans wynosi³ 42
kilometry. W biegu startowa³o
5000 uczestników, bieg ukoñczy-
³o oko³o 3 tysi¹ce biegaczy. Arek
pokona³ wyznaczony dystans w 3
godziny i 32 minuty, co da³o mu
541 miejsce, zaœ w swojej katego-
rii wiekowej do 25 lat miejsce 47.
Nasz maratoñczyk, opowiadaj¹c
o przygotowaniach do biegu, i o
samym biegu, posi³kowa³ siê re-
kwizytami i zdjêciami. Przedszko-
laki z bliska ogl¹dnê³y buty i spe-
cjalny zegarek wyposa¿ony w sen-
sor S1, koszulkê, numer starto-
wy, oraz najwa¿niejszy rekwizyt,

jakim by³ przepiêkny medal za
ukoñczenie biegu. W zwi¹zku z
rokiem Chopinowskim na meda-
lu widnieje sylwetka maratoñczy-
ka, który biegnie po klawiszach
fortepianu. Dla Arka ma to szcze-
gólne znaczenie, poniewa¿ na-
wi¹zuje do drugiej jego pasji
¿yciowej, jak¹ jest muzyka. Kocha
muzykê, gra na wielu instrumen-
tach muzycznych takich jak: akor-
deon, pianino, keyboard i fagot,
a ulubionym kompozytorem jest
w³aœnie Fryderyk  Chopin.

Na zakoñczenie zagra³ na pia-
ninie ulubione fragmenty utwo-
rów tj. Scotta Joplina Maple Lear
Rag, Dwie Arabeski (I) oraz op.32
No 1 Fryderyka Chopina.

Nasz goœæ obecnie jest uczniem
trzeciej klasy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Sêdziszowie i trze-
ciej klasy Pañstwowej Szko³y Mu-
zyczne w Rzeszowie.

Celem wszystkich zajêæ dodat-
kowych jest zapraszanie do od-
krywania œwiata. Gdy spe³niony
jest ten warunek, maluchy rosn¹,
poznaj¹c swoje dalsze i bli¿sze
otoczenie, a rodzice, widz¹c swo-
je szczêœliwe i radosne dziecko s¹
zadowoleni z podejmowanych
przez przedszkole dzia³añ. Pocz¹-
tek paŸdziernika to wielkie poru-

szenie na rynku zajêæ dodatko-
wych w przedszkolach, bowiem
od 1 paŸdziernika kontynuowa-
ny jest projekt unijny pt. „W ka¿-
dej ma³ej g³owie kryje siê wielka
wyobraŸnia”. dziêki któremu
wszystkie przedszkolaki maj¹
mo¿liwoœæ bezp³atnego uczest-
nictwa w zajêciach dodatkowych
z rytmiki, angielskiego i zajêciach
teatralnych. Ponadto maj¹ za-
pewnion¹ opiekê logopedyczn¹
i psychologiczn¹. Czas pracy
przedszkola wyd³u¿ony zosta³ o
jedn¹ godzinê, co zaspokoi³o
potrzeby naszych pracuj¹cych
rodziców.

Bior¹c pod uwagê spo³eczne
tendencje, dotycz¹ce kszta³cenia,
oczywisty wydaje siê fakt, ¿e ofer-
ta proponowanych rozwi¹zañ w
dziedzinie edukacji dla dzieci
bêdzie siê poszerzaæ. Wa¿ne jed-
nak, by dobieraæ wybrane pro-
pozycje zajêæ dodatkowych od-
powiedzialnie, gdy¿ maj¹ one byæ
wy³¹cznie Ÿród³em radoœci a nie
spe³nieniem rodzicielskich ambi-
cji. Rodzice tak bardzo staraj¹ siê
daæ swoim dzieciom to, czego
sami nie mieli, ¿e zapominaj¹ o
przekazaniu im tego, co sami
otrzymali.

�

Arkadiusz Niemiec na trasie Maratonu War-
szawskiego. W tle widoczny Pa³ac Kultury i
Nauki.
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Nim do nas zawita³y
fryzowane g³owy,
Ochoczo m³odzie¿ polska
œpieszy³a na ³owy;
Tam to siê nauczy³a,
jak dosiadaæ konia,
Którego na arkanie
przywiedziono z b³onia.

Wiersz „Polowanie” napisany w
1820 r. przez Aleksandra Fredrê
zdaje siê w pe³ni oddawaæ kwin-
tesencjê naszych, rodzimych po-
lowañ. Przed laty w rzadkich chwi-
lach pokoju stanowi³y one jako-
by namiastkê walk z najeŸdŸc¹.
Czêstokroæ wa¿n¹ rolê odgrywa-
³y tu umiejêtnoœci jeŸdzieckie ¿o³-
nierza. M³odzi ludzie podczas po-
lowañ, w ekstremalnych nieraz
warunkach uczyli siê „za¿ywania”
narowistych rumaków. Poœcigi,
tropienie, osaczanie zwierzyny w
pewnym stopniu przypomina³y
„grê” z nieprzyjacielem; st¹d okre-
œlenie dobrego wojownika – gracz
nad gracze. Polowaniom przypi-
sywano zatem znaczenie trenin-
gu dla konia i jeŸdŸca. Na ³owach
nasza m³odzie¿:
Tam siê wprawia³a celno ze sztuæca
uderzyæ,
Trwo¿nym okiem przepaœci przed
sob¹ nie mierzyæ,
Tam znosiæ niewygody, do pracy siê
wci¹gaæ,
Nie baæ siê deszczów, mrozów i tru-
dów ur¹gaæ,
Taka do broni, konia, do niewcza-
sów wprawa,
Pogromem nieprzyjació³ by³a kiedyœ
s³awna.

(A. Fredro)

Dziœ temat polowañ u wielu
budzi zgo³a ambiwalentne uczu-
cia: podziw dla dzielnoœci myœli-
wych ³¹czy siê przedziwnie z dez-
aprobat¹ wobec pozbawiania
¿ycia zwierzyny. Nasi przodkowie
³owy traktowali jako sposób po-
zyskiwania ¿ywnoœci oraz cennych
skór: Otó¿ i knieja, a w niej nadzie-
ja. Zaznaczmy, i¿ niegdyœ polskie
puszcze s³ynê³y z obfitoœci zwie-
rza: Prócz grubej zwierzyny, któr¹ dziœ
kryj¹ najdziksze ostêpy naszych lasów
górskich, wypasa³ siê tysi¹cami stad
dawno ju¿ wytêpiony tur i ¿ubr, na
lesistych równinach, w pobli¿u ba-
gnisk przebiega³y r¹czo olbrzymie ³osie

o rosochatych rogach, a na rozleg³ych,
trawiastych dolinach, wœród odwiecz-
nych lasów spotkaæ siê mo¿na by³o ze
zwierzêciem, którego w dzikim stanie
najmniej by siê ktoœ w Polsce spodzie-
wa³ ogl¹daæ – z tabunami koni i os³ów
(…) Doœæ by³o wst¹piæ na brzeg pusz-
czy, ¿eby na ka¿dym kroku potr¹ciæ o
niezliczone mnóstwo wilków szkodni-
ków, ponêtnych smacznym miêsem
dzików, sarn, jeleni, danieli, wreszcie
lisów, kun, ³asic, wiewiórek. Nie wspo-
minaj¹c ju¿ o tych chmarach dzikiego
ptactwa – tak o œredniowiecznych
puszczach pisa³ pod koniec XIX
w. Stanis³aw Smolka. Rycerstwo,
szlachta, ksi¹¿êta, magnaci od
dawien dawna pasjonowali siê
³owiectwem, nie czyni¹c z pocz¹t-
ku zbytniego uszczerbku w zwie-
rzynie. Wyj¹tkowo przed wiêkszy-
mi bitwami zarz¹dzano „walne
³owy”, kiedy nale¿a³o zgromadziæ
znaczne zapasy miêsa. Nêkaj¹ce
nasz kraj liczne wojny w XVII w.
znacz¹co przyczyni³y siê do prze-
trzebienia lasów. Wtedy w³aœnie
zniknê³y z nich tury i zmala³a iloœæ
¿ubrów, niedŸwiedzi, ³osi. Wiêk-
sze polowania na grubszego zwie-
rza urz¹dzano te¿ przed œwiêta-
mi i ró¿nymi uroczystoœciami.
Zawsze jednak potêpiano k³usow-
nictwo, a w czasie polowañ obo-
wi¹zywa³y œciœle okreœlone regu-
³y. Niegdyœ polowano na wiele
sposobów. Polska szlachta naj-
bardziej upodoba³a sobie polo-
wania z psami: wy¿³ami, ogarami,

a zw³aszcza konno z chartami.
Zachowane do dziœ czternasto-
wieczne dokumenty odnotowuj¹
ju¿ u¿ycie chartów, g³ównie do
polowañ na ptactwo np. dropie.
Z biegiem lat chart polski zyski-
wa³ stopniowo na szybkoœci m.in.
w wyniku krzy¿owania z psami
tatarskimi i angielskimi. Jeszcze
do koñca XIX w. popularne by³y
polowania ze smycz¹ chartów i z
soko³ami. Rasa tych psów spraw-
dza³a siê w pogoni za zaj¹cami,
lisami i wilkami. Zadaniem char-
tów by³o dogonienie i jak mawia-
no – zd³awienie zwierzyny. Jad¹-
cy konno myœliwy musia³ zatem
doskonale „powodowaæ” ruma-
kiem, by poradziæ sobie na trud-
nych do przebycia bezdro¿ach.
Szlachcic sam „puszcza³ charty ze
smycz¹” b¹dŸ czynili to piesi
szczwacze. Smycz¹ nazywano
równie¿ „zgrane” pary lub trójki
psów. Szczytem wyszkolenia char-
ta, znanego z instynktu pogoni
za uciekinierem, by³y polowania
z tzw. przystrzemiennymi czyli z
psami id¹cymi luzem przy ko-
niach, reaguj¹cymi tylko na s³o-
wa komendy. Chêtnie u¿ywano
te¿ ogarów – bardziej pos³usz-
nych, ³atwiejszych do u³o¿enia,
nieocenionych p³ochaczy, do-
brze radz¹cych sobie w gêstwi-
nach i na podmok³ych terenach.
Na s³abiej zadrzewionych obsza-
rach, na stepach dobrze spraw-
dza³y siê psy goñcze. Pierwsze ich

opisy pochodz¹ z XII w. G³ów-
nym zadaniem goñczych by³o
wyp³oszenie zwierzyny z zaroœli i
skierowanie jej na otwarta prze-
strzeñ, gdzie ju¿ czyha³y szybkie
charty. W XVII, XVIII i XIX w.
czêsto polowano tym sposobem.
Na samodzielne wyprawy w pole
szlachcic z przyjemnoœci¹ zabie-
ra³ rozwa¿nego wy¿³a, który po-
trafi³ wytropiæ i wystawiæ zwierzy-
nê. Dziwiêtnastowieczna literatu-
ra podaje tez przyk³ady wykorzy-
stywania jamników, które umie-
jêtnie dobiera³y siê do lisich jam.
Znane z imion, zas³u¿one psy sta-
wa³y siê póŸniej przedmiotem
opowieœci (czêsto koloryzowa-
nych), gawêd, anegdot, trafia³y
równie¿ do literatury piêknej i na
p³ótna znamienitych malarzy.
Polujmy, w polowaniu szukaj¹c za-
bawy.
Kiedy wiêc piêkny ranek, wiatr mil-
czy w drzewinach,
Górki ju¿ czyste, mg³a jeszcze w doli-
nach,
Dalej w pole, dalej w bory!

(A. Fredro)

W istocie ³owy zakrawa³y te¿ na
miano ulubionej rozrywki, g³ów-
nie braci szlacheckiej. Do polo-
wañ z nagonk¹ anga¿owano te¿
ch³opów, nawet z kilku wsi. Znane
z dzielnoœci polskie niewiasty rów-
nie¿ chêtnie wyrusza³y w kniejê.
Te mniej odwa¿ne celowa³y do
zwierza z altanek ukrytych w za-

Na ³owy!
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roœlach. Jak wiadomo, dawniej
ludzie byli o wiele bardziej prze-
s¹dni ni¿ obecnie. Dotyczy³o to
te¿ myœliwych. Przed ³owami „za-
mawiali” fuzje, kule odlewali pod
figurami œwiêtych, starali siê unik-
n¹æ spotkania z mnichami i star-
szymi kobietami. Bywa³o, ¿e mimo
wszystko „zmyœlna” zwierzyna wy-
wodzi³a myœliwych na manowce:
A gdy ów siê chwali, tamten ¿ali,
Ten z³y na psy, ten na siebie (…)
Wieœæ powrotu odg³os niesie, a¿ w
domowe nasze progi,
Tam nas czeka stó³ nakryty, nie
wykwintny, lecz obfity.

(A. Fredro)

Zachowane opowieœci i piosen-
ki osnute na motywach myœliw-
skich dowodz¹ nieraz wra¿liwo-
œci myœliwych na los zwierzyny.
Przyk³adem jest piosenka œpiewa-
na w XVII w. Zaj¹c uskar¿a siê:
Nie wiem, com takiego uczyni³,
Com panom myœliwym zawini³.
Tak wiele ich, mnie jednego,
Goni¹ zwierza ubogiego, jak zbójcy.

Tradycyjny œwiat powoli od-
chodzi w zapomnienie. Zacieraj¹
siê wspomnienia dawnych ³owów.
Ocala³y tylko nieliczne anegdoty
i przys³owia. Jedno z nich g³osi:
Kiedy swego czasu go³y las nastaje,

Œwiêty Hubert z lasu ca³y obiad daje.

Po zakoñczeniu polowania
wyg³odniali ³owcy chlubili siê tym,
¿e mogli spo¿ywaæ potrawy przy-
gotowane wy³¹cznie z darów lasu
tzn. z miêsa upolowanych zwie-
rz¹t przyprawionego owocami
g³ogu, ja³owca oraz grzybami. Na
wety czyli deser podawana np.
kandyzowane owoce tarniny,
sma¿one w leœnym miodzie lasko-
we orzechy, marmoladê z dzikich
jagód. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ:
maliniaka, dereniaka i starego
miodu z „leœnej pszczo³y” zwanej
borówk¹. Obecnie zwyk³o siê
uwa¿aæ, i¿ sezon ³owiecki rozpo-
czyna siê od dnia œw, Huberta
(3XI); tymczasem przed laty
uznawano, ¿e Œwiêty Hubert stoi w
po³owie ³owów, które urz¹dzano
od zakoñczenia ¿niw. Myœliwi
jako ludzie wtopieni w naturê, byli
bacznymi jej obserwatorami. Kie-
dy np. ich patron œw. Hubert nie
zapolowa³ na ponowie (œniegu),
wówczas jesienna szaruga mog³a
przeci¹gn¹æ siê nawet do œw. An-
drzeja (30.XI). Kult œw. Huberta
trafi³ do naszego kraju w XV w.
Pocz¹tkowo nic nie wskazywa³o,
¿e ten skory do psot, pochodz¹-
cy z Gaskonii zamo¿ny cz³owiek
(ur. w 655 r.) stanie siê patronem
myœliwych i jeŸdŸców. S³yn¹³ z za-

mi³owania do uciech ¿ycia towa-
rzyskiego i zapamiêtale polowa³.
Pewnego razu w czasie ³owów
ukaza³ mu siê bia³y jeleñ z lœni¹-
cym krzy¿em umieszczonym miê-
dzy wieñcami. Struchla³y myœliwy
od tego czasu zmieni³ swe postê-
powanie, maj¹tek rozda³ ubo-
gim, wybra³ stan duchowny, po-
œci³ i umartwia³ siê. Jako biskup i
misjonarz sta³ siê g³osicielem wia-
ry. W 743r. og³oszono go œwiêtym.
Jego wizerunek mo¿na zobaczyæ
na obrazach i na leœnych kaplicz-
kach, przy których myœliwi mo-
dlili siê przed rozpoczêciem
³owów.

Polowania – temat kontrower-
syjny i zarazem ekscytuj¹cy. Maj¹
za pewne tylu przeciwników co i
zwolenników. Niezale¿nie od oso-
bistych zapatrywañ nale¿y
uwzglêdniæ, i¿ s¹ one czêœci¹ na-
szej narodowej kultury. Wzboga-
ci³y j¹ o specyficzny, barwny jê-
zyk, niezwyk³e obyczaje, kwieci-
ste gawêdy, anegdoty, piosenki,
literackie przekazy, obrazy, rzeŸ-
by, a nawet potrawy. Niejeden
myœliwy lepiej rozumie naturê,
szanuje zwierzêta i troszczy siê o
nie, ni¿ wielu przeciêtnych zjada-
czy… nie tylko chleba.

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok

ZIMA NA

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

Na terenie naszej gminy mamy
czterech zarz¹dców dróg, tj.
1. Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad w Rzeszo-
wie - Rejon Dróg Krajowych w

Dêbicy - tel. 14 670 23 27 odpo-
wiada ona za drogê 4-E40

2. Podkarpacki Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie -
tel. 17 860 91 05 odpowiada on
za drogi wojewódzkie tj. na te-
renie miasta ul. Witosa, Grun-
waldzka, Kolbuszowska, na te-
renie gminy za drogê relacji Sê-
dziszów M³p. - Kolbuszowa

3. Starostwo Powiatowe w Rop-
czycach - Wydzia³ Dróg Powia-
towych - tel. 17 222 89 23 od-
powiada za nastêpuj¹ce drogi
powiatowe na terenie naszej
gminy:
– nr 546 Sielec - Bêdziemyœl -

D¹browa

– nr 550 Bêdziemyœl - Klêcza-
ny - Bratkowice

– nr 530 Sêdziszów - Zagorzy-
ce - Wielopole

– nr 348 Kamionka - Sêdziszów
M³p.

– nr 551 Czarna - Bratkowice -
Mi³ocin

– nr 547 Wolica Piaskowa - Ka-
wêczyn - Sêdziszów M³p.

– nr 548 Ruda - Sêdziszów M³p.
– nr 549 Cierpisz - Krzywa - Ol-

chowa
– nr 345 Huta Przedborska -

Kamionka
– nr 531 Zagorzyce - Bystrzyca
– nr 342 Ostrów - Borek Wiel-

ki. - Boreczek

Starostwo Powiatowe odpo-
wiada równie¿ za ulice na tere-
nie miasta Sêdziszów M³p. tj.: ul.
Weso³a, Wêglowskiego, 3-go
Maja, Rynek, Jana Paw³a II, Pi³-
sudskiego, Partyzantów, Borkow-
ska, Kolejowa, Konopnickiej,

4. Urz¹d Miejski w Sêdziszowie
M³p. - Referat Rozwoju Gospo-
darczego i Promocji odpowia-
da za ulice lokalne miejskie na
terenie miasta zgodnie z przed-
stawionym wykazem tel. 17
7453629 w 17 7453633, Pan
Ludwik Stawarz, Pan Darek
Urbanek Pan Stanis³aw Char-
chut i Ryszard Bromilski.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH MIEJSKICH

I - Kolejnoœæ utrzymania ulic

Nazwa D³ugoœæ
ulicy  odœnie¿ania ulicy
Rynek 0,440 km
Al. 1000-lecia 0,310 km
Fabryczna 0,580 km
Jana Kroczki 0,300 km

NA TERENIE MIASTA SÊDZISZÓW M£P. POZOSTAJ¥CYCH W GESTI UM w SÊDZISZÓW M£P.

boczna Fabryczna 0,300 km
ks. St. Maci¹ga 0,210 km
Koœciuszki 0,290 km
Szkarpowa 0,130 km
Bednarska 0,070 km
Ogrodowa 0,290 km
Garncarska 0,140 km
Wyspiañskiego 0,170 km

Szeroka 0,090 km
Ko³³¹taja 0,380 km
Mickiewicza 0,230 km
Armii Krajowej 0,500 km
Ksiê¿omost 0,900 km
Solidarnoœci 0,200 km
Do Kêpki 0,200 km
Od ul. S³onecznej do Przedszko-

la nr 2 Os. M³. - do ul. S³onecznej
0,300 km

S³oneczna od Weso³ej do Gu-
matu 0,550 km
RAZEM ULICE I KOLEJNOŒCI
ZIMOWEGO UTRZYMANIA:
6 580 km

(ci¹g dalszy na str. 18)
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II - Kolejnoœæ utrzymania ulic

Nazwa D³ugoœæ
ulicy odœnie¿ania ulicy
Piekarska 0,350 km
Polna 0,530 km
Sportowa 0,700 km
Rêdziny 1,770 km
Cicha 0,300 km
Letnia 0,640 km
Piaskowa 1,150 km
Sienkiewicza 0,340 km
G³owackiego 0,380 km

OGÓ£EM CHODNIKI - PARKINGI – PLACE: 22 347,5 m2

W drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji
zima” wy³oniony zosta³ wykonawca zadania: Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja
11, 39-120 Sêdziszów M³p., tel. 017 22 16 684

S³owackiego 0,270 km
Kasztanowa 0,260 km
Klonowa 0,190 km
Lipowa 0,180 km
Prusa 0,100 km
Reja 0,090 km
Prof. St. Kota 0,190 km
S³oneczna 0,690 km
S³oneczna od Gumatu do og-
ródków dzia³kowych 0,500 km
Ks. Granickiego 0,160 km
M. Ligêzy 0,230 km
Œw. Franciszka 0,300 km

Ks. Sapeckiego 0,150 km
Œw. Barbary 0,120 km
Œw. Klary 0,100 km
Jagielloñska 0,200 km
Dzia³kowa 0,350 km
Szafirowa 0,160 km
Koralowa 0,200 km
Bursztynowa 0,200 km
Potockich 0,150 km
Jab³onowskich 0,150 km
Odrow¹¿ów 0,200 km
£¹cznik (Pi³sudskiego-Sienkiewi-
cza) 0,110 km

Micha³owskich 0,110 km
£ugowa 0,800 km
Po³udniowa 1,700 km
Spacerowa 0,200 km
Rubinowa 0,250 km
Tarnowskich 0,470 km
Starzeñskich 0,270 km
W. Szymborskiej 0,150 km
Blich 0,270 km
Kard. Wyszyñskiego 0,290 km

RAZEM ULICE II KOLEJN. OD-
ŒNIE¯ANIA  15,920 km

WYKAZ ULIC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE MIASTA SÊDZISZÓW M£P. W SEZONIE 2010/2011

WYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2010/2011

Na prze³omie stycznia i lutego
2010 uczniowie klasy trzeciej i
czwartej technikum handlowego
w Zespole Szkó³ Zawodowych w
Sêdziszowie M³p. odbywali prak-
tyki zagraniczne w Loughboro-
ugh i Leicester w Anglii finanso-
wane w ramach programu unij-
nego Leonardo da Vinci. Pobyt
uczniów nie by³by mo¿liwy bez
zgody starostwa, wsparcia dyrek-
cji, zaanga¿owania nauczycieli jak
równie¿ organizacji goszcz¹cej,
która w projekcie odpowiada m.
in. za promowanie zrozumienia
kultury i mentalnoœci danego
kraju, przydzielenie uczestnikom
zadañ i obowi¹zków odpowiada-
j¹cych ich wiedzy i umiejêtno-
œciom oraz celom szkolenia.

W czasie swojego pobytu nasi
uczniowie nie tylko pracowali, ale
te¿ mieli mo¿liwoœæ zwiedzania
wybranych miast podczas kolej-
nych weekendów. We wspó³pra-
cy z organizacj¹ goszcz¹c¹, po-
siadaj¹c¹ 20-letnie doœwiadcze-
nie w organizacji pobytu i prak-
tyk uczniów z ró¿nych krajów

JESTEŒMY NA ULOTCE LOUGHBOROUGH COLLEGE Z ANGLII
europejskich, jak¹ jest Loughbo-
rough College, uda³o siê zorga-
nizowaæ jednodniowe wycieczki
do Stratford-upon-Avon, Nottin-
gham, Oxfordu oraz trzydniow¹
wycieczkê do Londynu, której
program przygotowaliœmy wspól-
nie z Therese Zamirsk¹ pracu-
j¹c¹ w biurze Leonardo Office i
która by³a równie¿ naszym prze-
wodnikiem po Londynie. Oczy-
wiœcie zrobiliœmy w Londynie wie-
le zdjêæ, a pracownicy biura Le-
onardo postanowili uaktualniæ
swoj¹ ulotkê reklamow¹ i zamie-
œcili w niej m. in. zdjêcie jednego
z uczestników praktyk, tj. ucznia
obecnej klasy 4 technikum, An-
drzeja Grabowego podczas wy-
cieczki statkiem po Tamizie,
któr¹ to ulotkê tutaj zamieszcza-
my.

Uwa¿am, ¿e œmia³o mo¿emy
poleciæ Leonardo Office przy
Loughborough College jako or-
ganizacjê goszcz¹c¹ innym szko-
³om planuj¹cym projekty unijne:
PLM, IVT, VETPRO.

Renata Bia³ek
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W trzeciej serii gier, 23 paŸ-
dziernika 2010, pokona³y na wy-
jeŸdzie
Dalin Myœlenice 3-1 (25-19, 25-21, 13-
25, 25-21)
graj¹c w nastêpuj¹cym zestawie-
niu:
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika
Bartnicka (kapitan), Karina Róg, Ma³gorzata
Hajduk, Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Ka-
tarzyna Wrona (libero) oraz Sandra Ciszczoñ i
Sylwia Zawiœlak. Trener: Monika Bartnicka.

Mimo przegranej w trzecim se-
cie, wygrana Extrans Patrii by³a
jak najbardziej zas³u¿ona. Nasze
siatkarki przewy¿sza³y gospody-
nie zw³aszcza w przyjêciu zagryw-
ki i w grze blokiem. Co ciekawe,
mimo wyjazdowej wygranej za 3
pkt., sêdziszowianki spad³y w ta-
beli z 4. na 5. miejsce, maj¹c 6
pkt., jak Wis³a AGH Kraków i taki
sam stosunek setów 6-4, ale gor-
szy od krakowianek stosunek
ma³ych punktów.

W sobote, 30 paŸdziernika, do
Sêdziszowa M³p., na mecz czwar-
tej kolejki, zjecha³ lider rozgry-
wek, zespó³ Tomasovii Tomaszów
Lubelski. Spotkanie to obejrza³a
200-osobowa widownia, która
wziê³a udzia³ w kapitalnym spek-
taklu siatkarskim, kto wie, czy nie
najlepszym w historii w wykona-
niu gospodyñ, do tego, po raz
trzeci z rzêdu, wygranym za trzy
punkty.

Extrans Patria Sêdziszów M³p. - To-
masovia Tomaszów Lub. 3:1 (25:20,
19:25, 25:21, 25:22)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika
Bartnicka (kapitan), Karina Róg, Ma³gorzata
Hajduk, Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Ka-
tarzyna Wrona (libero) oraz Sylwia Zawiœlak.
Trener: Monika Bartnicka.

Ten mecz by³ przede wszystkim
znakomitym widowiskiem dla ki-
biców siatkówki i, jak zgodnie
oceniali po jego zakoñczeniu,
sta³ na znakomitym poziomie.
By³y d³ugie wymiany, efektowne
obrony i skuteczne bloki, tak z
jednej, jak i z drugiej strony. O
zwyciêstwie w meczu musia³y wiêc
przewa¿yæ skuteczniejsze ataki, a

w tym elemencie siatkarskiego
rzemios³a lepsze w tym meczu
by³y sêdziszowianki.

Przed rozpoczêciem spotkania
Klub Kibica Extrans Patrii wrê-
czy³ okolicznoœciowe wi¹zanki
kwiatów graj¹cym obecnie w To-
masovii: Katarzynie Chmiel i An-
nie Broszkiewicz, które przez
dwa ostatnie sezony reprezento-
wa³y zespó³ z Sêdziszowa.

W pierwszym secie walka punkt
za punkt trwa³a do stanu 15-15,
gdy sêdziszowianki odskoczy³y na
dwa punkty i systematycznie po-
wiêksza³y przewagê, wygrywaj¹c
seta 25-20. W decyduj¹cych mo-
mentach seta przyjezdne dwa
razy zepsu³y zagrywkê i dwa razy
pomylily siê w ataku, natomiast w
naszym zespole pewnie punkto-
wa³y Hajduk i Kuty³a.

W drugim secie to nasz zespó³
prowadzi³ 5-2 i 8-6, ale wtedy coœ
siê zaciê³o w grze naszej dru¿yny.
Od stanu 10-12 to tomaszowian-
ki systematycznie zwiêksza³y prze-
wagê i wygra³y seta 25-19.

W trzeciej partii znów walka
punkt za punkt do stanu 17-17.
Ogromne emocje, wspania³e wi-
dowisko dla kibiców, z happy en-
dem dla naszych siatkarek. Koñ-
cówka seta obfitowa³a w d³ugie
wymiany, efektowne zagrania, ale
najwa¿niejsze, ¿e skuteczne dla
gospodyñ. W ataku nie myli³a siê
¯aneta Baran, dobrze radzi³a te¿
sobie Karina Róg i objêliœmy
znów prowadzenie w meczu 2-1.

W czwartym secie sêdziszowian-
ki da³y popis skutecznej gry. Nie
zrazi³y siê szybkim, niespodziewa-
nym 1-6 i mozolnie odrabia³y stra-
ty. W ataku brylowa³a Katarzyna
Kuty³a, która równie œwietnie ra-
dzi³a sobie w grze obronnej, raz
skutecznie blokuj¹c z Ann¹ My-
jak, raz z Ma³gorzat¹ Hajduk.
Œwietnie dyrygowa³a zespo³em na
parkiecie graj¹ca trener Monika
Bartnicka. Po efektownej wygra-
nej z liderem siatkarki Extrans
Patrii awansowa³y na trzecie miej-
sce w tabeli, z dorobkiem 9 pkt.,
trac¹c zaledwie dwa do nowego

lidera – Szóstki Bi³goraj i 1 pkt.
do Karpat Krosno.

Umocnione wygran¹ z Toma-
sovi¹, pojecha³y do Proszowic, z
którymi jeszcze w lidze nie wygra-
³y. Tym razem uda³o siê zwyciê-
¿yæ, na trudnym terenie, 3-2.
Wygrana z Pogoni¹ w Proszowi-
cach, 6 listopada, pozostawi³a
ma³y niedosyt. Gdyby nasz zespó³
wygra³ za 3 punkty, po tej kolejce
by³by wiceliderem tabeli, ponie-
wa¿ dotychczasowy wicelider
Karpaty Krosno, przegra³ u sie-
bie niespodziewanie z Boles³a-
wem Rzeszów 2:3. A tak, spoœród
trzech dru¿yn, maj¹cych po tej
kolejce po 11 pkt., nasza mia³a
najgorszy stosunek setów i spad³a
na czwarte miejsce w tabeli.

Pogoñ Proszowice – Extrans Patria Sê-
dziszów M³p. 2:3 (25:20, 27:29,16:25,
25:14, 8:15)
Extrans Patria: ̄ aneta Baran, Sandra Cisz-
czoñ, Karina Róg, Ma³gorzata Hajduk, Kata-
rzyna Kuty³a, Anna Myjak, Katarzyna Wrona
(libero) oraz Monika Bartnicka, Paulina Pyræ,
Roksana Zonik. Trener: Monika Bartnicka.

Zimny prysznic w Rzeszowie
Po czterech kolejnych, wygra-

nych meczach ligowych, w szó-
stej kolejce, siatkarki Extrans Pa-
trii zmierzy³y siê w stolicy Podkar-
pacia z beniaminkiem, RKS-em
Boles³aw Rzeszów. Derbowy po-
jedynek, rozegrany 13 listopada,
rozstrzygnê³y na swoj¹ korzyœæ
gospodynie. Trener Monika Bart-
nicka tym razem desygnowa³a do
gry na rozegraniu Ma³gorzatê
M³ocek. Nasz zespó³ nie by³ ju¿
takim monolitem, jak w poprzed-
nich meczach i, niestety, nie ugra³
w Rzeszowie ani jednego punk-
tu, spadaj¹c na pi¹te miejsce w
tabeli.

Boles³aw Rzeszów- Extrans Patria
Sêdziszów M³p. 3:0 (25:22, 25:23, 26:24)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Ma³gorzata
M³ocek, Karina Róg, Ma³gorzata Hajduk, Ka-
tarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Katarzyna Wro-
na (libero) oraz Paulina Pyræ i Roksana Zonik.
Trener: Monika Bartnicka.

£atwe zwyciêstwo
z góralkami

Po dwóch meczach wyjazdo-
wych, siatkarki Extrans Patrii zapre-
zentowa³y siê sêdziszowskiej publicz-
noœci ponownie 20 listopada, ³atwo
wygrywaj¹c z zamykaj¹cym II-ligow¹
tabelê beniaminkiem, Sandecj¹
Nowy S¹cz 3-0. Do gry powróci³a
Monika Bartnicka i na parkiecie
zespó³ wyraŸnie górowa³ nad rywal-
kami z Nowego S¹cza.

Extrans Patria Sêdziszów M³p. - San-
decja Nowy S¹cz 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika
Bartnicka, Joanna Chmura, Ma³gorzata Haj-
duk, Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Katarzy-
na Wrona (libero) oraz Karina Róg i Roksana
Zonik. Trener: Monika Bartnicka.

Nasz zespó³ powróci³ na czwar-
te miejsce w tabeli, z dorobkiem
14 pkt. Stosunkiem setów wyprze-
dza go Tomasovia, o 3 pkt. - Kar-
paty Krosno, a lideruje Szóstka
Bi³goraj, z dorobkiem 20 pkt.

W andrzejkow¹ sobotê, 27 listo-
pada, w ósmej kolejce, nasze siat-
karki wyraŸnie przegra³y z liderem.

Szóstka Bi³goraj - Patria Sêdziszów
M³p. 3:0 (25:12, 25:15, 25:17)
Extrans Patria: ̄ aneta Baran, Monika Bart-
nicka, Joanna Chmura, Ma³gorzata Hajduk,
Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Karina Róg, Paulina Pyræ,
Ma³gorzata M³ocek i Sandra Ciszczoñ. Trener:
Monika Bartnicka.

Po oœmiu kolejkach nasze siat-
karki zajmuj¹ pi¹te miejsce w ta-
beli, z dorobkiem 14 pkt. Kolej-
ne, Siarka i Boles³aw, trac¹ do nas
ju¿ 5 pkt. Trzecia w tabeli, Wis³a
AGH Kraków, ta Wis³a, wyprzedza
nas o 1 pkt., a wicelider, Karpaty,
zaledwie o 3 pkt.(ma do rozegra-
nia zaleg³y mecz z Tomasovi¹).

Widaæ du¿y postêp w grze ze-
spo³u, mamy bezpoœredni kon-
takt z czo³ówk¹. W oœmiu dotych-
czas rozegranych meczach
Extrans Patria odnios³a piêæ zwy-
ciêstw i ponios³a trzy pora¿ki.

Zapraszamy na mecz, koñcz¹cy I.
rundê rozgrywek ju¿ w najbli¿sz¹

sobotê, 4 grudnia. To ostatni ligowy
mecz naszych siatkarek na w³asnym

parkiecie w 2010 roku.
Do Sêdziszowa M³p. przyjedzie

6-krotny mistrz Polski, 12-krotny
wicemistrz, 9-krotny br¹zowy
medalista ekstraklasy, 2-krotny
zdobywca Pucharu naszego kra-
ju – Wis³a AGH Kraków!

M. Kazior

Cztery wygrane ligowe
siatkarek Extrans Patrii

Po efektownej wygranej 3-0 z Anser Siark¹ Tarnobrzeg w drugiej kolejce II-ligowych rozgrywek, siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów
M³p. posz³y za ciosem i wygra³y równie¿ trzy nastêpne mecze.
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