
Nr 11-12 (162-163) 22 grudnia 2010 r.

1



Nr 11-12 (162-163) 22 grudnia 2010 r.

2

Ba³a Piotr
zam. Sêdziszów M³p., lat 35, mgr
fizjoterapii, kierownik Zespo³u
techników pracowni rehabilita-
cji Przychodni Rejonowej w Sê-
dziszowie M³p., po raz pierwszy
wybrany do Rady Miejskiej

Baran Jerzy
zam. Bêdziemyœl, lat 43, wy-
kszta³cenie wy¿sze, pracuje w
Urzêdzie Marsza³kowskim w
Rzeszowie, po raz pierwszy wy-
brany do Rady Miejskiej,

Bielak Józefa
zam. Borek Wielki, lat 68, eme-
ryt, so³tys Borku Wielkiego, rad-
na Rady Miejskiej w latach
1990-2002 i od 2006 r.,

Bochenek Stanis³aw
zam. Góra Ropczycka, lat 50,
wykszta³cenie zawodowe, pra-
cuje w Urzêdzie Marsza³kow-
skim w Rzeszowie, so³tys Góry
Ropczyckiej, radny rady Miej-
skiej od 2002 r.,

Bochnak Franciszek
zam. Zagorzyce, lat 62, wykszta³-
cenie œrednie, prowadzi indywi-
dualne gospodarstwo rolne, so³-

tys Zagorzyc Dolnych, Prezes
OSP w Zagorzycach Dolnych,
radny Rady Miejskiej od 1990 r.,

Drozd Robert
zam. Klêczany, lat 42, wykszta³-
cenie wy¿sze, pracuje w Woje-
wódzkim Oœrodku Ruchu Dro-
gowego w Rzeszowie, radny
Rady Miejskiej od 2006 r.,

Frysztak Bernadeta
zam. Sêdziszów M³p., lat 41, wy-
kszta³cenie wy¿sze pedagogicz-
ne, nauczycielka w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Sêdziszo-
wie M³p., radna Rady Miejskiej
w latach 1998-2002,

Hulek Tadeusz
zam. Klêczany, lat 52, wykszta³-
cenie wy¿sze, Dyrektor Wydzia-
³u Komunikacji i Transportu w
Starostwie Powiatowym w Rop-
czycach, radny Rady Miejskiej
od 1998 r.,

Jasiñski Boles³aw
zam. Sêdziszów M³p., lat 39, wy-
kszta³cenie wy¿sze pedagogicz-
ne, nauczyciel w Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p., po raz pierw-
szy wybrany do Rady Miejskiej,

Kieba³a Jerzy
zam. Bêdziemyœl, lat 36, wy-
kszta³cenie wy¿sze, doradca
techniczno-handlowy, pracuje
w HHW Hommel Herkules Ka-
towice, radny Rady Miejskiej
od 1998 r.,

Król Teodozja
zam. Sêdziszów M³p., lat 59,
rencistka, radna Rady Miejskiej
w latach 1994-98 i ponownie
od 2002 r.,

Kuc Edward
zam. Wolica Piaskowa, lat 49, wy-
kszta³cenie zawodowe, prowadzi
indywidualne gospodarstwo rol-
ne, so³tys Wolicy Piaskowej, rad-
ny Rady Miejskiej od 2002 r.,

Kujda Jan
zam. Szkodna, lat 54, wykszta³-
cenie zawodowe, prowadzi in-
dywidualne gospodarstwo rolne,
so³tys Szkodnej, po raz pierwszy
wybrany do Rady Miejskiej,

Lach Marcin
zam. Sêdziszów M³p., lat 26, ab-
solwent Wy¿szej Szko³y Prawa i
Administracji o kierunku ad-
ministracja publiczna, wolon-
tariusz akcji charytatywnych i
kulturalnych, za³o¿yciel Grupy
Twórczej ANIMUS, pracuje w
Stowarzyszeniu „Porozumienie
Samorz¹dowe”, po raz pierw-
szy wybrany do Rady Miejskiej,

Niewiadomski Tomasz
zam. Kawêczyn, lat 48, wykszta³-
cenie œrednie, pracuje w Okrê-
gowej Spó³dzielni Mleczarskiej
w Sêdziszowie M³p., radny Rady

Radni Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Miejskiej w latach 1994-2002,

Ró¿añski Jan
zam. Czarna Sêdz., lat 61, wy-
kszta³cenie œrednie, emerytowa-
ny nauczyciel, radny Rady Miej-
skiej od 1991 r.,

Sado Krzysztof
zam. Sêdziszów M³p., lat 51, wy-
kszta³cenie œrednie techniczne,
pracuje w ZM INVEST S.A.
Ropczyce, po raz pierwszy wy-
brany do Rady Miejskiej,

Szeliga Iwona
zam. Sêdziszów M³p., lat 25, wy-
kszta³cenie wy¿sze, inspektor
BHP w firmie Us³ugi Transpor-
towe - Zbigniew Szeliga w Sê-
dziszowie M³p., wiceprezes KS
Patria Sêdziszów M³p., po raz
pierwszy wybrana do Rady
Miejskiej,

Œwider Leszek
zam. Ruda, lat 42, wykszta³ce-
nie zawodowe, pracuje jako
pracownik cywilny w Komisaria-
cie Policji w Sêdziszowie M³p.,
so³tys wsi Ruda, po raz pierwszy
wybrany do Rady Miejskiej,

W¹sik Marian
zam. Krzywa, lat 54, wykszta³-
cenie zawodowe, monter-spa-
wacz, pracuje w Zak³adzie Ga-
zowniczym w Rzeszowie, rad-
ny Rady Miejskiej od 2002 r.,

Ziajor Jan
zam. Szkodna, lat  48, wykszta³-
cenie œrednie, prowadzi dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, Prezes
OSP w Szkodnej, radny Rady
Miejskiej od 1994 r.

Od lewej: Jerzy Baran, Krzysztof Sado, Jan Ziajor.

Iwona Szeliga.

W œrodku: Tadeusz Hulek – Przewodnicz¹cy
RM, z prawej: Bernadeta Frysztak – Z-ca Prze-
wodnicz¹cego RM, z lewej: Stanis³aw Boche-
nek – Z-ca Przewodnicz¹cego RM. d prawej: Jan Ró¿añski, Franciszek Bochnak, Józefa Bielak, Edward Kuc, Teodozja Król.

 Od lewej: Józef Kujda, Boles³aw Jasiñski, Tomasz Niewiadomski, Marian W¹sik. Od prawej: Marcin Lach, Piotr Ba³a, Leszek Œwider, Robert Drozd, Jerzy Kieba³a.
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I Sesja Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. VI kadencji odby³a siê w dniu 2 grudnia 2010 r.

Pan Kazimierz Kie³b wypowie-
dzia³ rotê œlubowania: „Obejmu-
j¹c urz¹d Burmistrza Sêdziszowa
M³p., uroczyœcie œlubujê, ¿e do-
chowam wiernoœci prawu, a po-
wierzony mi urz¹d sprawowaæ
bêdê tylko dla dobra publiczne-
go i pomyœlnoœci mieszkañców
gminy Sêdziszów M³p. Tak mi
dopomó¿ Bóg”.
Po œlubowaniu Pan Kazimierz
Kie³b w swoim wyst¹pieniu przed-
stawi³ plany i za³o¿enia na kolejn¹
kadencjê.
Nastêpnie Radni podjêli uchwa-
³ê w sprawie wst¹pienia Pani Iwo-
ny Anny Szeliga w sk³ad Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Pani
Iwona Szeliga przed przyst¹pie-
niem do wykonywania mandatu
radnego z³o¿y³a œlubowanie.
Rada podjê³a równie¿ uchwa³ê w
sprawie zmiany uchwa³y bud¿e-

Do czasu wyboru Przewodnicz¹-
cego Rady obrady prowadzi³a
najstarsza wiekiem radna – Pani
Józefa Bielak. Obrady Sesji roz-
poczêto od zapoznania siê z wy-
nikami wyborów Burmistrza Sê-
dziszowa M³p. oraz wynikami wy-
borów do Rady Miejskiej, które
przedstawi³ Przewodnicz¹cy Miej-
skiej Komisji Wyborczej Pan Woj-
ciech Górka. Nastêpnie Prze-
wodnicz¹cy MKW, wspólnie z
Panem Burmistrzem, wrêczyli
nowo wybranym radnym zaœwiad-
czenia o wyborze.
Przed przyst¹pieniem do wykony-
wania mandatu radni z³o¿yli œlu-
bowanie: „Wierny Konstytucji i
prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki rad-
nego sprawowaæ godnie, rzetel-
nie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie
dobro mojej gminy i jej mieszkañ-
ców”. Kolejno wywo³ywani radni
wstawali i wypowiadali zdanie „Œlu-
bujê, tak mi dopomó¿ Bóg”.
Po z³o¿eniu œlubowania Radni, w
g³osowaniu tajnym, wybrali Prze-
wodnicz¹cego Rady, którym zo-
sta³ Pan Tadeusz Hulek. Wybo-

ru dokonano jednog³oœnie. Rada
w g³osowaniu tajnym dokona³a
równie¿ wyboru Wiceprzewodni-
cz¹cych, którymi zostali Pani
Bernadeta Frysztak i Pan Stani-
s³aw Bochenek.
Na pierwszej Sesji dokonano tak-
¿e wyboru przewodnicz¹cych
sta³ych Komisji Rady Miejskiej.
Zostali nimi:
– Pan Jan Ró¿añski – Przewod-

nicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
– Pan Jerzy Baran – Przewodni-

cz¹cy Komisji Rozwoju Spo-
³eczno-Gospodarczego i Go-
spodarki Finansowej.

– Pan Franciszek Bochnak –
Przewodnicz¹cy Komisji Rol-
nictwa i Gospodarki ¯ywno-
œciowej.

– Pan Tomasz Niewiadomski –
Przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty i Kultury.

– Pan Edward Kuc – Przewodni-
cz¹cy Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu.

– Pani Józefa Bielak – Przewod-
nicz¹ca Komisji Prawa, Porz¹d-
ku Publicznego i Ochrony Œro-
dowiska.

– Pan Jan Ziajor – Przewodni-
cz¹cy Komisji Gospodarki Ko-
munalnej, Mieszkaniowej, Bu-
downictwa i Komunikacji.

Ponadto Rada podjê³a uchwa³ê
w sprawie stwierdzenie wygaœniê-
cia mandatu radnej Pani El¿bie-
ty Œwiniuch, która zrzek³a siê
mandatu w zwi¹zku z ustawowym
zakazem ³¹czenia funkcji Zastêp-
cy Burmistrza z mandatem rad-
nego.
Na zakoñczenie Przewodnicz¹cy
Rady poinformowa³ o powstaniu
Klubu Radnych „Ziemia Sêdzi-
szowska” w sk³ad którego weszli:
Jan Ró¿añski – Przewodnicz¹cy
Klubu, Edward Kuc, Tadeusz
Hulek, Marian W¹sik, Franciszek
Bochnak, Jan Kujda, Boles³aw
Jasiñski, Józefa Bielak, Teodozja
Król, Tomasz Niewiadomski.
W dniu 2 grudnia br. utworzony
zosta³ równie¿ Klub Radnych
„Prawo i Sprawiedliwoœæ” w sk³ad
którego weszli: Bernadeta Frysz-
tak – Przewodnicz¹ca Klubu, Je-
rzy Baran, Stanis³aw Bochenek,
Krzysztof Sado, Jan Ziajor.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

II Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
W dniu 6 grudnia 2010 r. odby³a siê II Sesja Rady Miejskiej, której punktem kulmina-
cyjnym by³o z³o¿enie œlubowania przez Pana Kazimierza Kie³ba, wybranego w dn.
21 listopada br. na Burmistrza Sêdziszowa M³p.

towej Gminy Sêdziszów M³p. na
rok 2010 nr XXXI/308/10 z dnia
27 stycznia 2010 r. Zmiany w
uchwale bud¿etowej polegaj¹ na
przeniesieniu wydatków pomiê-
dzy dzia³ami i w ramach dzia³ów
pomiêdzy rozdzia³ami i paragra-
fami klasyfikacji bud¿etowej.
Wydatki w wysokoœci 24.500 z³ z
dzia³u „dzia³alnoœæ us³ugowa”,
przewidziane na plany zagospo-
darowania przestrzennego, prze-
znaczono na wydatki zwi¹zane z
ochron¹ przeciwpo¿arow¹ –
12.000 z³ oraz na gospodarkê
odpadami – 12.500 z³. Ponadto
wydatki w kwocie 8.500 z³ w dzia-
le „oœwiata i wychowanie”, które
by³y przeznaczone na wynagro-
dzenia pracowników Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli, prze-
niesiono na wyp³atê stypendiów
dla uczniów. Równie¿ w dziale

DRODZY PAÑSTWO!
- dziêkujê Wszystkim Mieszkañ-
com Miasta i Gminy Sêdziszów
M³p. za udzia³ w wyborach samo-
rz¹dowych w dniu 21 listopada
2010 roku. Uczestnictwo w wybo-
rach to obywatelski obowi¹zek, ale
przede wszystkim wyraz troski o
losy naszej ma³ej Ojczyzny.
Szczególne podziêkowania sk³adam
tym, którzy dostrzegli moj¹ dotych-
czasow¹ pracê na rzecz gminy i raz
jeszcze okazali mi zaufanie odda-
j¹c g³os na moj¹ osobê.
Gratuluj¹c wybranym, dziêkujê
równie¿ Wszystkim kandydatom
w wyborach samorz¹dowych za
kampaniê prowadzon¹ w duchu
poszanowania konkurentów.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kie³b

Burmistrz Sêdziszowa M³p.

„kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” przeniesiono kwo-
tê 50.000 z³ z modernizacji Domu
Ludowego w Klêczanach na dzia-
³alnoœæ bie¿¹c¹ Miejsko-Gminne-
go Oœrodka Kultury.
Na zakoñczenie Przewodnicz¹cy

Rady poinformowa³ o powstaniu
Klubu Radnych „Porozumienie
Samorz¹dowe” w sk³adzie: Jerzy
Kieba³a – Przewodnicz¹cy Klubu,
Piotr Ba³a, Robert Drozd, Mar-
cin Lach, Leszek Œwider.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

6. grudnia radnych podczas obrad odwiedzi³ œw. Miko³aj. Fot. J. Maroñ
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I. Rodzaj zadania oraz wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych
na realizacjê:
I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom z upoœledzeniem

umys³owym i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie – 15.000 z³

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez
wspó³zawodnictwo miêdzyszkolne sportowe – organizacja
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady – 27.000 z³

III. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii – 127.000 z³

IV. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów
alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin z
problemem alkoholizmu – 14.500 z³

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

zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana
w konkursie na zasadach okreœlonych w:
1)ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz.

U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.) – zadanie I,
2)ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn.
zm.) – zadanie II, III, IV.

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

III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania ustala siê od dnia podpisania umowy

do 31 grudnia 2011 r.
2. Zadania bêd¹ realizowane dla mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
3. Zadanie nie mo¿e byæ realizowane przez podmiot nie bêd¹cy

stron¹ umowy.
4. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne

doœwiadczenie i spe³niaæ wymogi formalne okreœlone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

5. Oferta musi byæ z³o¿ona na formularzu okreœlonym w
rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

6. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach na ka¿de zadanie
oddzielnie. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem nazwy i
adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs ofert na realizacjê zadania
(podaæ rodzaj zadania okreœlonego w konkursie) w 2011 r.

7. Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: aktualny
odpis z rejestru (wa¿ny do 3 miesiêcy od daty wystawienia),
aktualny statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne i
finansowe za 2009 r.

IV. Termin i miejsce sk³adania ofert:
1. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 4 stycznia 2011 r. (wtorek)

o godz. 15.30.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w

Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 1.

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO

og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê w 2011 r. zadañ publicznych

z siedzib¹ w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 14 dni od dnia

sk³adania ofert.
2. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert zostanie

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

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

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

lem statutowym jest prowadzenie dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego,

2)jego cele statutowe s¹ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w kon-
kursie ofert na 2011 r., do którego przystêpuje,

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

szeniu.
5. Kryteria merytoryczne:

1)wartoœæ merytoryczna projektu, mo¿liwoœæ realizacji zadania
przez podmiot sk³adaj¹cy ofertê (baza, sprzêt, zasoby kadro-
we z odpowiednimi kwalifikacjami, doœwiadczenie),

2)staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów zawartych z
Gmin¹ Sêdziszów M³p. w latach 2008-2010.

3)wp³yw na wybór oferty/ofert bêdzie mia³a równie¿ wysokoœæ
oczekiwanej dotacji, udzia³ œrodków w³asnych oraz pozyska-
nych z innych Ÿróde³.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zg³oszonych ofert prze-
kroczy wysokoœæ œrodków przeznaczonych na wsparcie zadania, or-
ganizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ proporcjonalnego zmniejszenia
wielkoœci dofinansowania, stosownie do posiadanych œrodków.

VI. Informacja o zrealizowanych w roku og³oszenia konkursu i roku
poprzednim zadañ publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z
nimi kosztami, w tym wysokoœæ udzielonych dotacji:
LP.RODZAJ ZADANIA Koszty Koszty

w 2010 r. w 2009 r.
I. Praca socjalna maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoœci do funkcjonowania
w spo³eczeñstwie 15.000 z³ 15.000 z³

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspó³za-
wodnictwo miêdzyszkolne sportowe – organizacja Igrzysk M³o-
dzie¿y Szkolnej, Gimnazjady 25.000 z³ 25.000 z³

III. Prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w ramach pro-
filaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakre-
sie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³a-
nia narkomanii 98.000 z³ 70.000 z³

IV. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i
przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja wypoczynku letnie-
go dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin z problemem alkoholizmu

12.000 z³ 12.000 z³

Sêdziszów M³p. 2010-12-13

BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
Kazimierz Kie³b
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Nowe w³adze
powiatowe i wojewódzkie

Stanis³aw Ziemiñski
Starost¹

1 grudnia 2010 roku odby³a siê
pierwsza sesja Rady Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego czwartej
kadencji. W Radzie zawi¹zana
zosta³a koalicja radnych Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, Po-
rozumienia Samorz¹dowego i
Porozumienia Gospodarczo-Sa-
morz¹dowego (zwi¹zanego z
PSL). Oznacza³o to utratê stano-
wiska przez dotychczasowego sta-
rostê Józefa Rojka (PiS).

Podczas sesji wybrano nowe-
go Starostê Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego. Zosta³ nim Sta-
nis³aw Ziemiñski (Porozumienie
Samorz¹dowe – Sêdziszów M³p.),

dotychczasowy Wicestarosta Po-
wiatu trzech kadencji. Funkcjê
wicestarosty objê³a Pani Dorota
Strzy¿, dot¹d pe³ni¹ca funkcjê
Sekretarza Urzêdu Miasta w Rop-
czycach.

Rada Powiatu wy³oni³a ze swe-
go grona Zarz¹d w nastêpuj¹cym
sk³adzie: dr W³adys³aw Tabasz –
Przewodnicz¹cy (Porozumienie
Gospodarczo-Samorz¹dowe –
Ropczyce), W³adys³aw Szczêch –
Wiceprzewodnicz¹cy (PSL – Sê-
dziszów M³p.), Leopold Jedynak
– Wiceprzewodnicz¹cy (Porozu-
mienie Samorz¹dowe – Ropczy-
ce), oraz Jerzy £yszczak (Poro-
zumienie Samorz¹dowe – Sêdzi-
szów M³p.), Jerzy Kipa (PSL –

Lubzina) i Arkadiusz Bêben (PSL
– Ma³a).

Miros³aw Karapyta
Marsza³kiem

W Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego IV kadencji zawi¹-
za³a siê koalicja PO – PSL – SLD.
Radni PiS, pomimo zdobycia w
wyborach a¿ 15 mandatów, zna-
leŸli siê w opozycji, bowiem wspo-
mniana koalicja dysponuje 18
mandatami.

30 listopada 2010 roku, w cza-
sie obrad I sesji Sejmiku, Radni
wybrali na Marsza³ka Wojewódz-
twa Podkarpackiego IV kaden-
cji Miros³awa Karapytê (PSL – Ja-
ros³aw), dotychczasowego Woje-
wodê Podkarpackiego (pe³ni¹c
tê funkcjê, we wrzeœniu odwiedzi³
Sêdziszów M³p., o czym obszer-
nie informowaliœmy na naszych
³amach).

Na Wicemarsza³ków Woje-

wództwa Podkarpackiego Radni
Województwa wybrali Zygmunta
Cholewiñskiego (PO – Jastkowi-
ce – w poprzedniej kadencji Sej-
miku pe³ni³ funkcjê Marsza³ka z
ramienia PiS) i Annê Kowalsk¹
(SLD – Dynów). W sk³ad Zarz¹-
du Województwa Podkarpackie-
go IV kadencji weszli – jako
Cz³onkowie Zarz¹du – Lucjan
KuŸniar (PSL – Gaæ) i S³awomir
Miklicz (PO – Sanok).

Radni dokonali tak¿e wyboru
prezydium Sejmiku Wojewódz-
twa. Przewodnicz¹c¹ Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
zosta³a Teresa Kubas – Hul (PO
– Lipie k/G³ogowa M³p) . Na Wi-
ceprzewodnicz¹cych Sejmiku
Radni wybrali natomiast: Edwar-
da Brzostowskiego (SLD – Dêbi-
ca), Janusza Koniecznego (SLD
– Rymanów) i Dariusza Sobiera-
ja (PSL – Kroœcienko Wy¿ne).

(b)

I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
– nieruchomoœci po³o¿onych w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e) objêtych KW nr 41

591, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
– nieruchomoœci po³o¿onej w Górze Ropczyckiej, objêtej KW nr 50021, ozna-

czonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 234/1 o pow. 0.13 ha
Cena wywo³awcza - 3 000,00 z³ wadium – 300,00 z³
Zgodnie ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieru-
chomoœæ znajduje siê w obszarze oznaczonym symbolem „OR – obszary rolne z dopuszcze-
niem zabudowy w siedliskach rolniczych”. Dzia³ka nie posiada dostêpu do drogi publicznej.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
– nieruchomoœci po³o¿onych w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e) objêtych KW nr 41

591, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
– nieruchomoœci po³o¿onych w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e) objêtych KW nr 41

591, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dzia³ki:

– nieruchomoœci po³o¿onej w Cierpiszu, objêtej KW nr 25292, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 502/5 o pow. 0.1305 ha,

Cena wywo³awcza - 32 500,00 z³ wadium - 3 000,00 z³
– nieruchomoœci po³o¿onej w Sêdziszowie M³p., objêtej KW nr 4768, ozna-

czonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1182/2 o pow. 0.0991 ha,
Cena wywo³awcza - 60 000,00 z³ wadium - 6 000,00 z³
Dzia³ka po³o¿ona jest przy ulicy Aleja 1000-lecia, w drugiej linii zabudowy. Zgodnie ze stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten znajduje siê
w obszarze mieszkaniowym z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami.

Uwaga!
Do wylicytowanej ceny dzia³ek znajduj¹cych siê w obszarze przeznaczonym pod zabudowê
zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%. Wszystkie przeznaczone do przetargu
dzia³ki s¹ wolne od jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00
w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 1, pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium na konto
83917200030000049120000020 Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. najpóŸniej do dnia
23.12. 2010 r.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany bêdzie do przed³o¿enia komisji przetargowej:
- dowodu wp³aty wadium,
- pisemnego oœwiadczenia o zapoznaniu siê z warunkami przetargu, ustaleniami MPZP lub
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e warunka-
mi i mo¿liwoœciami zabudowy nieruchomoœci.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu /budynek by³ego Warmetu pok.
nr 11 lub 12.

Sêdziszów M³p., dnia 26.11.2010r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego og³asza:
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INWESTYCJE GMINNE

2010 roku

Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszowski
Zabezpieczenie wodoci¹gu oraz drogi Zago-
rzyce za rzek¹

Budowa drogi Bêdziemyœl Grudna

Remont mostu Zagorzyce za rzek¹

Przebudowa centrum ratuszowego

Przebudowa ulicy Bednarskiej i Szkarpowej Remont mostu Zagorzyce - Ocha³ówka Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa - £¹cznik

Budowa ulic na tzw. „Trójk¹cie” Remont mostu Zagorzyce - Ratajówka
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Przebudowa Domu Ludowego w Krzywej Remont drogi Góra Ropczycka-Budy

Remont drogi Zagorzyce - W¹wozy

Remont drogi Góra Ropczycka - Cmentarz

Zabezpieczenie brzegów potoku Budzisz w Zagorzycach

Remont stadionu sportowego w Sêdziszowie M³p. po powodzi

Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci KrzywaRemont drogi Zagorzyce - Przymiarki Budowa wodoci¹gu w Szkodnej

Przebudowa Domu Ludowego w Klêczanach
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Od jubileuszowego koncertu
Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”
minê³y ju¿ prawie trzy miesi¹ce,
jednak faktyczne zakoñczenie ob-
chodów dwudziestolecia zespo³u
dokona³o siê 10. grudnia 2010 r.
Tego dnia, w czasie XX Podkar-
packiego Konkursu Poezji Religij-
nej, który odbywa³ siê w MGOK w
Sêdziszowie M³p., za³o¿yciel, cho-
reograf i kierownik artystyczny
„Rochów” Pani Krystyna Szczer-
biak zosta³a odznaczona Br¹zo-
wym Medalem „Zas³u¿ony Kultu-
rze Gloria Artis”. Medal przyzna³
Minister Kultury i Dziedzictwa Na-

Krystyna Szczerbiak odznaczona
Medalem

„Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”

rodowego Bogdan Zdrojewski, a
wrêczy³ pose³ Wies³aw Rygiel.

Medal jest odznaczeniem
szczególnie presti¿owym, hono-
ruj¹cym wybitne zas³ugi na polu
kultury. Nadawany jest osobom
lub instytucjom wyró¿niaj¹cym
siê w dziedzinie twórczoœci arty-

stycznej, dzia³alnoœci kulturalnej
lub ochronie kultury i dziedzic-
twa narodowego.

To wyj¹tkowe wyró¿nienie w
sposób symboliczny honoruje
dwadzieœcia lat pracy Pani Kry-
styny Szczerbiak i „Rochów” na
niwie folkloru. Jest wyrazem do-

cenienia przez Ministra dzia³al-
noœci, promuj¹cej kulturê polsk¹
poza granicami kraju.

Gratulujemy pani Krystynie
znakomitego wyró¿nienia. To ho-
nor tak¿e dla Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury oraz ca³ej Zie-
mi Sêdziszowskiej.

Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Ar-
tis” wykonany jest z tombaku, ma
kszta³t kwiatu o ró¿nych wymiarach,
w zale¿noœci od klasy. Na awersie znaj-
duje siê wizerunek or³a w koronie, na
rewersie zaœ twarz kobiety z wieñcem
laurowym, nad któr¹ widnieje pó³koli-
sty napis „Gloria Artis”.

Za chwilê pose³ Wies³aw Rygiel odznaczy Krystynê Szczerbiak Medalem „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis”. Fot. R. Cio³kosz

SALA LUSTRZANA M-G OŒRODKA KULTURY w Sêdziszowie M³p.

SZAMPAÑSKA ZABAWA* WYŒMIENITE MENU
LOTERIA Z NAGRODAMI * MUZYKA NA ¯YWO

KARTY WSTÊPU 300 z³ OD PARY
do nabycia w sekretariacie M-GOK

tel. 17 2216 044, 606 756 140
iloœæ miejsc ograniczona
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Trzy samochody zderzy³y
siê w Sêdziszowie

W pi¹tek, 26-go listopada, w
Sêdziszowie M³p., policjanci pra-
cowali na miejscu zderzenia siê
trzech samochodów. Na szczê-
œcie nikt nie zosta³ ranny. Spraw-
cê kolizji ukarano mandatem.

Przed po³udniem, na ulicy Jana
Paw³a II w Sêdziszowie, zderzy³y
siê trzy samochody. Jak ustalili
policjanci jad¹cy oplem fronter¹
22-letni mieszkaniec gminy Rop-
czyce nie zachowa³ nale¿ytego
odstêpu od jad¹cego przed nim
opla insigni i najecha³ na jego ty³.
Uderzony samochód wjecha³ w
fiata bravê. Nikt nie zosta³ ranny.

Stró¿e prawa sprawdzili stan
trzeŸwoœci uczestników tego zda-
rzenia. Wszyscy kierowcy byli
trzeŸwi. Sprawca kolizji zosta³
ukarany za pope³nione wykrocze-
nie mandatem karnym.

Nie dajmy szansy
w³amywaczom

Policja poszukuje sprawców,
którzy w³amali siê do kilku do-
mów na terenie naszego powia-
tu. Aby zminimalizowaæ ryzyko
stania siê ofiar¹ przestêpców
zadbajmy o w³aœciwe zabezpie-
czenie mieszkañ.

W listopadowych statystykach 
naszej komendy odnotowaliœmy
piêæ w³amañ do domów. Z³odzie-
je wchodzili do mieszkañ wieczo-
rem lub noc¹, pod nieobecnoœæ
w³aœcicieli. Podczas przeprowa-
dzonych oglêdzin policjanci za-
bezpieczyli œlady. Teraz stró¿e
prawa pracuj¹ nad ustaleniem
sprawców tych przestêpstw.

W zwi¹zku z tym, po raz kolej-
ny, apelujemy do Pañstwa o w³a-
œciwe zabezpieczania domów. Pa-
miêtajmy, aby przed wyjœciem
sprawdziæ, czy okna i drzwi s¹
zamkniête. Nie zostawiajmy klu-
cza do domu w „umówionym” z

KRONIKA POLICYJNA

Na zakoñczenie policjanci wrê-
czyli uczniom s³odycze i ksi¹¿ecz-
ki o bezpieczeñstwie. Ka¿da z klas
uczestnicz¹cych w spotkaniu
otrzyma³a film „Bezpieczna dro-
ga z radami Spongeboba”.

Podkom. Dominika Oleœ

innymi domownikami miejscu,
które jest dostêpne tak¿e dla ob-
cych. Jeœli wyje¿d¿amy na d³u¿ej
poproœmy s¹siadów, aby zwrócili
uwagê na nasze mieszkanie.

Jednoczeœnie prosimy o infor-
macje o osobach, które zacho-
wuj¹ siê nietypowo czy podejrza-
nie.  Jeœli zauwa¿¹ Pañstwo, ¿e
ktoœ obserwuje Wasz dom lub 
dom s¹siadów prosimy o telefon
pod numer alarmowy 997.

„Bezpieczne i widoczne
dziecko na drodze”

Policjanci uczestniczyli w gali
na rzecz bezpieczeñstwa dzieci
na drodze. Najm³odsi uczniowie
z piêciu szkó³ gminy Sêdziszów
Ma³opolski dowiedzieli siê jak
bezpiecznie poruszaæ siê po dro-
dze, czy noszenie odblasków jest
potrzebne oraz co oznaczaj¹ ru-
chy r¹k i cia³a policjanta kieruj¹-
cego ruchem.

Galê pod has³em „Bezpieczne
i widoczne dziecko na drodze”
zorganizowa³a, w Szkole Podsta-
wowej w Czarnej Sêdziszowskiej,

firma buduj¹ca na naszym tere-
nie autostradê. Organizatorzy
chcieli w ten sposób przypo-
mnieæ dzieciom, jak wa¿ne jest
bezpieczne zachowanie na dro-
dze. W spotkaniu uczestniczy³o
ponad 300 uczniów.

W uroczystoœci uczestniczy³ Za-
stêpca Komendanta Komisaria-
tu Policji w Sêdziszowie Ma³opol-
skiego – asp. sztab. Bogumi³ Ry-
giel. Zaproszeni na uroczystoœæ
policjanci przeprowadzili krótk¹
pogadankê na temat bezpieczeñ-
stwa na drodze najm³odszych
uczestników ruchu. Uczniowie
mieli okazjê zobaczyæ, jak poli-
cjant kieruje ruchem na drodze
oraz dowiedzieæ siê co oznaczaj¹
poszczególne gesty funkcjonariu-
sza i jak w³aœciwie siê wtedy za-
chowaæ.

Po przypomnieniu zasad poru-
szanie siê po drodze przysz³a ko-
lej na konkurs. Policjanci zada-
wali pytania reprezentantom
wszystkich piêciu szkó³. Okaza³o
siê, ¿e dzieci œwietnie wiedz¹ jak
w³aœciwie poruszaæ siê po drodze.
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Motto: Wiedzcie, ¿e dla poety jedna tylko droga

W sercu szukaæ natchnienia i d¹¿yæ do Boga.

Adam Mickiewicz

W œnie¿ny i mroŸny pi¹tek, 10 grudnia 2010 r., w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury
w Sêdziszowie M³p. odby³ siê Fina³ XX Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.

Z racji wyj¹tkowego jubileuszu
konkursu, pocz¹tek fina³u by³
nietypowy. Laureatka II i III edy-
cji konkursu, Jagoda Skowron,
obecnie dyrektor Domu Kultury
„Sokó³” w Strzy¿owie,  wierszem
„Chcê byæ tu…” wyrazi³a uczu-
cia tych wszystkich, którzy fizycz-
nie i duchowo byli w sêdziszow-
skiej stolicy podkarpackiej poezji
religijnej. Po niej, prowadz¹ca ca-
³oœæ imprezy, pani Bernadeta
Frysztak przypomnia³a strofy
wiersza nie¿yj¹cego inicjatora
Konkursu Edwarda Zolowskiego.
Po tym poetycznym wstêpie przy-
wita³ wszystkich dyrektor Kazi-
mierz Popielarz, gospodarz i
wspó³organizator Konkursu.
Wspomina³ on o jego pocz¹t-
kach, o wk³adzie wszystkich or-
ganizatorów festiwalu: Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie, Parafii Rzymsko-Katolic-
kiej p.w. NNMP w Sêdziszowie
M³p. i Miejsko-Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Sêdziszowie M³p.
Widzowie i uczestnicy obejrzeli
tak¿e film, obrazuj¹cy historiê
konkursu, przygotowany przez
TV Sêdziszów.

Tego dnia na widowni zasiedli
znakomici goœcie: Ks. Biskup Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej
Kazimierz Górny, pose³ Wies³aw
Rygiel, pani wicestarosta Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Dorota Strzy¿, Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Kazimierz Kie³b, Pro-
boszcz Parafii Pod wezwaniem
NNMP w Sêdziszowie M³p. Ry-
szard Lis, Dyrektor Wojewódzkie-
go Domu Kultury Marek Ja-
strzêbski.

Zgromadzona publicznoœæ se-
kundowa³a 43 prezentacjom
(dwie prezentacje nie odby³y siê)

w kategoriach recytacji (ucznio-
wie i doroœli), poezji œpiewanej
(uczniowie i doroœli) oraz mono-
dramu. Artystów ocenia³o Jury w
sk³adzie:
- Czes³aw Dr¹g – G³ówny Instruk-

tor WDK w Rzeszowie, Kierow-
nik Dzia³u Upowszechniania
Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹-
dami (wspó³twórca i wspó³or-
ganizator konkursu od 1991r.-
JF) jako przewodnicz¹cy,

- Anna Demczuk – aktorka Te-
atru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie,

- Anna Czenczek – Dyrektor Cen-

trum Sztuki Wokalnej w Rzeszo-
wie, nauczycielka œpiewu, pomy-
s³odawczyni i dyrektor Miêdzy-
narodowego Festiwalu Piosen-
ki Carpathia Festival organizo-
wanego co roku w Rzeszowie,

- ks. Krzysztof Gac – proboszcz
Parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿e-
go w Sêdziszowie M³p.,

- Danuta Pado – aktorka, in-
struktor ds. teatru Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie,

- Katarzyna Furmañska – In-
struktor ds. muzyki WDK w Rze-
szowie.

Pani Otylia W³odarska, wieloletnia profesor-
ka LO w Sêdziszowie M³p., wychowa³a pokole-
nia finalistek konkursu. O tegorocznej prowa-
dz¹cej konkurs pani Bernadecie Frysztak po-
wiedzia³a, ¿e „czyni to cudownie”.

Rewelacyjn¹ Monikê Bubniak zafascynowa³a poezja i muzyka Jacka Kaczmarskiego. Przy
akompaniamencie Adama Szwajcowskiego (gitara) i Andrzeja £abowskiego (pianino) wyko-
na³a „Dzieci Hioba” i „Powrót”. Dobrym duszkiem tej amatorskiej trupy œpiewaczej z Gorlic jest
nasz rodak z Góry Ropczyckiej, ks. Stanis³aw Ziajor.

Snuj¹c przygarœæ reminiscencji
zwi¹zanych z dwoma dekadami ob-
cowania z poezj¹ religijn¹ w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim nie mogê opê-
dziæ siê od przewrotnej i prowokuj¹-
cej myœli: czy miasteczko to potrafi³o
wykorzystaæ w pe³ni tê dostojn¹,
m¹dr¹ artystycznie i religijnie dziej-
bê. Jestem za to utwierdzony w prze-
konaniu, ¿e szerokie rzesze recytato-
rów i œpiewaj¹cych poezjê na Pod-
karpaciu, od zarania sêdziszowskich
gali fina³owych, niezwykle sobie j¹
ceni, uwa¿a swe prezentacje tutaj za
wielk¹ nobilitacjê, zaszczyt, a niekie-
dy próg w póŸniejszej karierze arty-

stycznej. Tego samego zdania s¹ licz-
ni nauczyciele; katecheci - opiekuno-
wie m³odych, utalentowanych wra¿-
liwców. Sêdziszów co roku staje siê
ich drogowskazem. Spo³ecznoœæ sêdzi-
szowska winna jeszcze wiêksz¹ kor-
dialnoœci¹ otaczaæ sylwetki nie¿yj¹-
cego Edwarda Zolowskiego czy wci¹¿
wytwornie czynnych polonistek: Oty-
lii W³odarskiej i Barbary Twardow-
skiej (nazwisko panieñskie celowo
u¿yte). Ta triada zrozumia³a wartoœæ
tej inicjatywy kulturotwórczej, wspó³-
tworzy³a niepowtarzalny klimat hu-
manistyczny. To im mo¿na dedyko-
waæ pocz¹tek Psalmu Dawidowego:

„Gotowe jest serce moje, Bo¿e, gotowe;
Tobie chcê œpiewaæ i graæ, chwa³o moja...”

Spo³ecznoœæ sêdziszowska winna
okazaæ wiêksze zainteresowanie tymi
jedynymi w swoim wyrazie rekolek-
cjami. Mo¿e przyda³aby siê tu subtel-
na zachêta z ambony koœcielnej? Do-
brze, ¿e Wioletta Czapka, znakomita
animatorka kultury, od kilku edycji
przygarnê³a trochê m³odzie¿y na wi-
downiê i ranga wydarzenia jest sym-
patycznie podparta. Inaczej bêdzie nas
natrêtnie dogania³ refren z piosenki
„List do Boga”:

„U mnie wszystko jak dawniej
tylko jeden samobójca wiêcej,
tylko jedna znów rodzina rozbita,
tylko ¿ycie pêdzi coraz prêdzej...”

Ile¿ wzruszeñ, oœwietleñ duszy nas
ogarnia³o przez te lata... Jak mi³o

wci¹¿ w sêdziszowskim przybytku kul-
tury wylewnie witaæ siê z przyjació³-
mi z profesury w renomowanych szko-
³ach, oraz tych w sutannach i habi-
tach. Nie tylko ja wiem jak oni te
wszystkie prezentacje prze¿ywaj¹.

Nie bêdzie tu wymieniony poczet
tych person, bo uczyni³em to w przed-
s³owiu do piêknego jubileuszowego
wydawnictwa, pomieszczaj¹c tam tak-
¿e wielu bohaterów recytatorskich i wo-
kalnych zmagañ „na szczycie”. Trze-
ba jednak sk³oniæ g³owê w szczerej
podziêce wielu dyrektorom domów i
oœrodków kultury i braci instruktor-
skiej poczynaj¹c od rzeszowskiego
Wojewódzkiego Domu Kultury. Wszê-
dzie artyzm sceniczny by³ pomys³owo
i wymownie wspomagany nietuzin-
kow¹ scenografi¹, adekwatnym na-
g³oœnieniem i goœcinnoœci¹.

Dziêki za to przyjaciele!
Czes³aw Dr¹g

oko³owerdyktowa
NOTKA
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Wspomniany folder przypomi-
na nam wszystkich laureatów
Konkursu, najpierw Wojewódz-
kiego Konkursu Poezji Karola
Wojty³y, potem – w szerszej kon-
wencji – Konkursu Poezji Religij-
nej. Przez ten ca³y czas impreza
rozwija³a siê: objê³a s¹siednie wo-
jewództwa, by po reformie admi-
nistracyjnej kraju przekszta³ciæ
siê w podkarpack¹. Od kilku lat
zwyciêzcy rywalizacji na Podkar-
paciu bior¹ udzia³ w podobnej
imprezie na szczeblu krajowym
w Czêstochowie. Równie¿ pod
wzglêdem liczby prezentacji te-
goroczna edycja by³a znaczniej-
sza. Na marginesie warto zauwa-
¿yæ, jak trafion¹ by³a moderniza-
cja systemu ogrzewania w MGOK
w Sêdziszowie M³p. Gdyby to by³o
kilka lat temu, bardziej by³aby od-
czuwalna zimowa aura.

Powrót do autentyzmu
Jan Pawe³ II mawia³ do m³o-

dzie¿y, ¿e jest przysz³oœci¹ naro-
du. Mnie to zdanie bardzo roz-
radowa³o, kiedy uœwiadomi³em
sobie, jak dojrza³e by³y tegorocz-
ne prezentacje. Prawie nie za-
uwa¿a³o siê tego, ¿e artyœci recy-
towali (œpiewali) teksty nie swoje.
Poprzez poetyckie s³owo, muzy-
kê dziewczêta i m³odzieñcy (ka-

tegoria doros³ych to pierwsze lata
studiów- JF) przekazywali nam
siebie, swoje refleksje na temat
podstawowych zagadnieñ egzy-
stencjonalnych oraz rzeczy co-
dziennych, prozaicznych.

Rozwa¿ania Kasi Srogi na te-
mat Adama i Ewy („Pamiêtnik
Adama i Ewy” Marka Twaina),
Weroniki Pieñkowskiej o „Chry-
stusie z miasta” Juliana Tuwima
czy Jakuba Œliwiñskiego tekstami
Romana Brandstaettera mówi³y
o wielkoœci naszego jestestwa w
codziennym ¿yciu: „Nie mo¿e byæ
zaprzeczone istnienie cz³owie-
ka..”. Zbawienia i prawdy szuka³a
w rewelacyjnym monodramie
Natalia Dudzik. Ta artystka po-
s³uguj¹c siê tekstem Jaros³awa
Iwaszkiewicza z „Matki Joanny od
Anio³ów” by³a autentyczna i
szczera, pyta³a o sprawy zasadni-
cze: Boga i wiarê. Dominika S³o-
miany w ascetycznej formie, przy
akompaniamencie gitary opo-
wiedzia³a jak „Anio³om marzn¹
skrzyd³a” (tekst Adam Ziemianin,
muzyka Krzysztof Myszkowski).
Wielk¹ pracê warsztatow¹ poka-
za³ Zespó³ Wokalno- Instrumen-
talny z II LO w Sanoku. Jego wy-
konania „S³oñce nagle zgas³o”
Antoniny Krzysztoñ i „Dok¹d”
Zespo³u Gospel Rain nie przebi-

Na scenie Natalia Dudzik

Fina³ dwudziestolecia Konkursu Poezji Religijnej
„Podkarpackiemu Konkursowi Poezji Religijnej stuknê³a dwudziestka” napisa³ we wstê-
pie do folderu, wydanego z tej okazji przez MGOK w Sêdziszowie M³p., Biskup Edward
Bia³og³owski.

Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny powiedzia³ m.in. „Pozostanie po
nas dobroæ i poezja”.

³y siê przez bardziej indywidual-
ne prezentacje.

Na scenie bywa³o ró¿nie: Syl-
wia Tabaka po – niezbyt, moim
zdaniem, szczêœliwym – wykona-
niu „Mojej modlitwy” w³asnego
autorstwa, brawurowo zaœpiewa-
³a „Jest cisza” Antoniny Krzysztoñ.
Mateusz Odachowski w drugim
podejœciu, z pe³ni¹ maestrii s³o-
wa, wykona³ recytacje „Wido-
kówki z tego œwiata” Stanis³awa
Barañczaka i „Œwiat” Szymona
Babuchowskiego. Zupe³nym od-
kryciem jest trio: Monika Bub-
niak – œpiew, Adam Szwajcowski
– gitara i Andrzej £abowski – pia-

nino. Jak mi powiedzia³a Moni-
ka, us³yszawszy piosenki Przemy-
s³awa Gintrowskiego, uleg³a cza-
rowi tekstów Jacka Kaczmarskie-
go. Ten ostatni dla niej sta³ siê
swego rodzaju „guru”. Trio wy-
kona³o nam „Dzieci Hioba” i „Po-
wrót” Jacka Kaczmarskiego i a¿
trudno by³o uwierzyæ, i¿ ucz¹ siê
muzyki sami.

A nam có¿ pozostaje? Jak owe-
mu sprawiedliwemu Hiobowi za-
dbaæ o to, by nasze dzieci, by
m³ode pokolenie, nie zatraci³o
owej iskry Bo¿ej, aby pozostali
sprawiedliwymi ludŸmi.

 Tekst i fot. Jan Flisak

To szacowne grono po wys³u-
chaniu 25 recytacji, 15 prezenta-
cji poezji œpiewanej oraz 3 mo-
nodramów przyzna³o:

I. W kategorii recytacji
(uczniowie):

1. miejsce – Karolina Burek z ZS
nr1 w Nowej Dêbie

2. miejsce – Paulina Gronkiewicz
z II LO w Jaœle

3. miejsce – Anna ¯ydzik z LO w
Strzy¿owie oraz Weronika Wa-
chel z Jasielskiego Domu Kul-
tury.
Wyró¿nienia otrzymali: Jakub

Œliwiñski z ZS nr1 w Mielcu i
Pawe³ Pêkosz z LO w Strzy¿owie

W kategorii doros³ych:
1. miejsce – Mateusz Odachow-

ski z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go.

II. W kategorii poezji
œpiewanej (uczniowie):

1. miejsce – Monika Bubniak z I
LO w Gorlicach oraz Weroni-

ka Tocka z Jasielskiego Domu
Kultury

2. miejsce – Katarzyna Naleœnik z
I LO w Sanoku

3. miejsce – Sylwester Duda z II
LO w Dêbicy.

Wyró¿nienie otrzyma³a Julita
Dusza z I LO w Kroœnie.

W kategorii poezji
œpiewanej (doroœli):

1. miejsce – Sylwia Tabaka z Wól-
ki NiedŸwiedzkiej oraz Seba-

stian Lesiczka z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
W kategorii monodram wyró¿-

nienie otrzyma³a Natalia Dudzik
z Miejskiego Domu Kultury w
£añcucie.

Wszyscy uczestnicy fina³ów
otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
jubileuszowe foldery oraz fili¿an-
ki z okolicznoœciowym nadru-
kiem. Laureaci odebrali cenne
nagrody, ufundowane przez Za-
rz¹d Województwa Podkarpac-
kiego, Gminny Oœrodek Kultury
w Trzcianie oraz ks. biskupa Or-
dynariusza Diecezji Rzeszowskiej
Kazimierza Górnego.

Tradycyjnie imprezie fina³owej
towarzyszy³y wystawy plastyczne.
Tym razem by³y to: wystawa ob-
razów pt. „Miniony urok œwiê-
tych naszych” i wystawa fotogra-
ficzna dokumentuj¹ca historiê
Konkursu.
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Kiedy zapytamy artystów, co
sprawia im najwiêksz¹ trudnoœæ
w czasie twórczej pracy, najczê-
œciej odpowiadaj¹, ¿e oddanie
odpowiedniego nastroju danej
chwili. Ów nieuchwytny, bli¿ej nie
sprecyzowany „stimmung” sta³ siê
g³ównym celem d¹¿eñ wielu dzie-
wiêtnastowiecznych twórców.
Byæ mo¿e specyficzna nastrojo-
woœæ dzie³a sprawia, i¿ szeroko
pojêta sztuka XIX w. ma tak wie-
lu zwolenników. Jak¿e trudno
rozstaæ siê z obrazem, kompo-
zycj¹ muzyczn¹, wierszem – w ob-
rêbie których czujemy siê bez-
piecznie, po prostu dobrze… W
krêgu tym mo¿na równie¿ umie-
œciæ nasze tradycyjne zwyczaje,
pieczo³owicie pielêgnowane i
utrwalane przez kolejne pokole-
nia. Daj¹ one cz³owiekowi wra-
¿enie ci¹g³oœci i trwania w poczu-
ciu bezpieczeñstwa. Nale¿¹ tutaj
niew¹tpliwie nasze zwyczaje œwi¹-
teczne. Tylko ¿al, ¿e wiele z nich
zachowa³o siê ju¿ tylko w pamiê-
ci naszych dziadków, jak chocia¿-
by ten odnotowany przed laty
przez W. Potockiego:
„Stary zwyczaj w tem maj¹ chrzeœci-
jañskie domy,
Na Bo¿e Narodzenie po izbie s³aæ s³omy,
¯e w stajni Œwiêta Panna le¿a³a po-
³ogiem”.

Ju¿ samo s³owo Wigilia skrywa
jakiœ niezwyk³y urok. S³ysz¹c je,
cz³owiek doros³y wybiega wspo-
mnieniami do lat dzieciñstwa.
Przywo³uje pamiêci¹ dom rodzin-
ny pachn¹cy choink¹, tak¹ praw-
dziw¹, prosto z lasu. Z westchnie-
niem wspomina w³asnorêcznie
wykonane, trochê nieporadne
ozdoby z bibu³y i ze s³omy. Przy-
wo³uje w pamiêci wzruszone twa-
rze byæ mo¿e nie ¿yj¹cych ju¿
rodziców i dziadków:
„Pomnê z dzieciñstwa œnie¿n¹ biel
op³atka,
I cich¹, œwiêt¹, wigilijna noc,
Najbli¿szych swoich, drogie rêce matki
I wzruszeñ w sercu tak¹ wielk¹ moc”

(M. Rzepecka)

Trudno znaleŸæ podobne, pe³-
ne ciep³a wieczory – mimo bia³e-
go ch³odu, jaki rozpoœciera siê za
oknami naszych domów:
„To taki Wieczór, gdy jaœniej œwieci
Rodzinna gwiazda,
Kiedy ¿yczenia sk³adamy bliskim
Przez biel op³atka,

Kiedy z daleka w rodzinne progi
Dzieci przybiegn¹,
A w sercach mi³oœæ i przebaczenie
Zlewa siê w jedno.”

(M. Kozaczkowa)

Zapomnieniu uleg³y te¿ wigilij-
ne wró¿by dziewcz¹t i ch³opców,
którzy wyci¹gn¹wszy spod obrusa
ŸdŸb³a siana, wnioskowali, w jakim
czasie zmieni¹ swój stan cywilny.
W niektórych domach jeszcze i
dziœ matki przypominaj¹ swym
córkom, aby stara³y siê jak najprê-
dzej usi¹œæ na krzeœle, na którym
przed chwil¹ siedzia³ chodz¹cy
„po kolêdzie” ksi¹dz. Dziewczyna
zwinniejsza ma szansê pierwsza
wyjœæ za m¹¿. Niektóre obyczaje
odesz³y w niepamiêæ wraz ze zmia-
na ustroju spo³ecznego np. gro-
madzenie siê przy stole wigilijnym
ludzi wszystkich stanów: rodziny
szlacheckiej ze s³u¿b¹, majstra z
czeladnikami. Nale¿y tu równie¿
obyczaj najmowania nowych s³u-
¿¹cych w dniu œw. Szczepana.

Chocia¿ zwyczaje zwi¹zane z
Bo¿ym Narodzeniem po wielo-
kroæ by³y ju¿ przypominane na
³amach „Biuletynu Sêdziszowskie-
go”, trudno oprzeæ siê pokusie ko-
lejnych reminiscencji; byæ mo¿e z
powodu bêd¹cej nakazem chwi-
li, wspomnianej ju¿ nastrojowoœci.
Bywa, ¿e w zakamarkach ludzkiej
pamiêci przechowuj¹ siê jeszcze
ciekawostki, o których niewielu
ju¿ dzisiaj pamiêta. Jeszcze kilka
dziesi¹tek lat wstecz powszechne
by³y wêdrówki kolêdników oraz
chodzenie dzieci po „stodro-
kach”. W dobie komputerów m³o-
dzi ludzie zapewne krêpuj¹ siê
braæ datki w zamian za œpiewane

kolêdy i wypowiadane ¿yczenia.
Tymczasem przed wiekami „Kró-
lowie dawali dworzanom swoim na
kolêdê nieraz kosztowne podarunki,
gdy ci winszowali im nowego lata (…).
Dawni magnaci bywali hojni stosow-
nie do zas³ug swoich dworzan i krew-
nych, rozdaj¹c im na kolendê nieraz
wioski, a zwykle konie, rzêdy, bobrowe
ko³paki, delie podbite sobolami, rysia-
mi, szable itd.” (Z. Gloger). Warto
tutaj dodaæ, i¿ œwiêty Miko³aj „przy-
chodzi³” do dzieci nie tylko w nocy
6 grudnia. W niektórych okoli-
cach ten hojny œwiêty pojawia³ siê
jeszcze na Gwiazdkê, a nawet by-
wa³o, ¿e „chodzi po kolêdzie nowo-
rocznej œwiêty Miko³aj z wielk¹, lnian¹
brod¹, z d³ugim kijem pielgrzymim i
rózg¹. Wchodzi do domu, odkrywa g³o-
wê, s³ucha pacierza, dziatwê niemie-
j¹c¹ i niegrzeczn¹ straszy rózg¹, a dla
grzecznej ma jakieœ podarki” – o czym
pisz Zygmunt Gloger.

Dawnymi czasy nie urz¹dzano
tak hucznych zabaw sylwestro-
wych jak obecnie. Nasi przodko-
wie wiêksz¹ wagê przywi¹zywali
do form powitania Nowego
Roku. By³a to pora sk³adania so-
bie powinszowañ, ¿yczeñ, a tak-
¿e wró¿enia. Dla zapewnienia
domowi dostatku, przez ca³y
dzieñ 1 stycznia na stole musia³
le¿eæ bochen chleba. Dawniej
nasi rodacy witali siê wtedy s³o-
wami: „Bóg siê stykaj”, polecaj¹c
siê w ten sposób opiece Bo¿ej. W
szczodry wieczór, który poprze-
dza³ Nowy Rok, w zamo¿niejszych
domach podawano wystawne
kolacje, z du¿¹ iloœci¹ miêsiwa i
wszelkich ³akoci. Uwa¿ano je za
pomyœlny prognostyk na najbli¿-
sze miesi¹ce. W ostatnim dniu

„starego roku” myœliwi wyruszali
w knieje lub na inne ³owiska, by
póŸniej na podstawie rezultatów
polowañ wró¿yæ sobie pomyœl-
noœæ. Ka¿dy oczekiwa³ w tym
okresie piêknej pogody, bowiem:
„Nowy Rok pogodny – zbiór bêdzie
dorodny”. W przepastnej skarbni-
cy naszej literatury odnajdziemy
wiele wierszowanych ¿yczeñ no-
worocznych, czêsto ¿artobli-
wych. Pamiêtaj¹ je te¿ miejscowi,
¿yj¹cy jeszcze seniorzy np.:
„Stodrocki, ko³ocki powiadaj¹ nom,
Jak nie docie stodrocka, ko³ocka, daj-
cie chleba krom”.
„Na ten Nowy Rok, na ten Nowy Rok,
By wam siê rodzi³a kapusta i groch’
¯ytko jak korytko, pszenica jak rêka-
wica,
Bób jak ¿³ób, owies jak skopiec,
Len jak pieñ”.

Tego rodzaju zabawne ¿ycze-
nia p³ynê³y przez kilka „szczo-
drych dni” a¿ do œwiêta Trzech
Króli. Wed³ug tradycji poprze-
dzaj¹cy je wieczór nale¿a³o spê-
dziæ radoœnie, œpiewaj¹c kolêdy i
racz¹c siê sutym jad³em. Najm³od-
szym wrêczano drobne upomin-
ki, najczêœciej orzechy i jab³ka,
dla dobrego zdrowia w ca³ym
roku. Na pami¹tkê darów z³o¿o-
nych Dzieci¹tku przez Trzech
Mêdrców w koœcio³ach ju¿ w œre-
dniowieczu 6 stycznia œwiêcono
z³oto, kadzid³o i mirrê. Wierni
poœwiêcon¹ kred¹ wypisuj¹ na
drzwiach inicja³y Trzech Króli,
umieszczaj¹c te¿ zapis bie¿¹cego
roku. Dawniej kred¹ kreœlono
krzy¿yki na drzwiach budynków
gospodarczych: „Trzej Królowie
wichry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach
pisz¹”. Uwa¿ano powszechnie, ¿e
znaki te posiadaj¹ moc odpêdza-
nia z³a, które mog³oby zagroziæ
domowi i ca³emu gospodarstwu.
Od œwiêta Trzech Króli nie wol-
no ju¿ by³o urz¹dzaæ polowañ na
sarny, jelenie, dziki, w myœl stare-
go przys³owia: „Sieæ ostatni¹ Trzej
Królowie rozpinaj¹ na d¹browie”.
Dzieñ ten koñczy³ równie¿ na-
strojowe, pe³ne uroku polskie
Gody; nie maj¹ce sobie równych
w œwiecie.
„Choæbym odszed³ poza rzeki,
Poza góry, hen ogromne,
Choæbym b³¹dzi³ ca³e wieki,
Naszej Gwiazdki nie zapomnê.

Nie zapomnê chwili owej,
Co najdalsze serca brata,
Ani pieœni kolêdowej,
Choæbym odszed³ na kraj œwiata”.

(A. Oppman)

Tekst i ilustracja
Maria Wilczok

POLSKIE GODY.
REMINISCENCJE.
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Koncert rozpocz¹³ i powita³ ze-
spó³, a tak¿e przyby³ych mieszkañ-
ców Sêdziszowa M³p., ks. Krzysz-
tof Ko³odziejczyk. Wraz z nim
wyst¹pi³ mgr Euzebiusz S³awik,
filolog, który interpretowa³ frag-
menty Biblii oraz s³owa Jana Paw-
³a II, wzbudzaj¹c nastrój reflek-
sji, potêgowany póŸniej przez pie-
œni, wykonywane przez artystów.

Wœród zaprezentowanych
utworów znalaz³y siê m.in.: Hymn
III Tysi¹clecia autorstwa Miros³a-
wa Ga³êskiego, Jesus Bleibet Me-
ine Freunde Jana Sebastiana Ba-

cha, Hava Nagila w opracowaniu
Mateusza Pospieszalskiego, Still,
Œpiewaj Syjonie. Na zakoñczenie
artyœci zaplanowali wykonanie
ulubionej pieœni Jana Paw³a II –
„Barki”.

Ka¿dy utwór spotyka³ siê z cie-
p³ym przyjêciem publicznoœci,
która stopniowo, z coraz wiêk-
szym animuszem oklaskiwa³a wy-
stêpuj¹cych, by wreszcie wstaæ z
miejsc i zgotowaæ artystom wspa-
nia³¹ owacjê.

Koncert, przewidziany na nie-
co ponad godzinê, przed³u¿y³ siê
o trzydzieœci minut, a oklaskom
nie by³o koñca.

Jak zaznaczy³ na zakoñczenie,
dziêkuj¹c zespo³owi i publiczno-
œci, ks. Krzysztof Gac – proboszcz
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego –
mia³ spore obawy, czy bêdzie mia³

13. grudnia o godzinie 18. w Koœciele Pa-
rafialnym p.w. NNMP w Sêdziszowie M³p.
zosta³a odprawiona koncelebrowana Msza
Œw. w intencji Ojczyzny.

Dwudziest¹ dziewi¹t¹ rocznicê
wprowadzenia stanu wojennego
przypomnia³ monta¿ s³owno-
muzyczny przygotowany przez
m³odzie¿ ZSZ w Sêdziszowie M³p
(opieka pani Bernadeta Frysz-
tak). Po Eucharystii oddano ho³d
ofiarom stanu wojennego sk³ada-
j¹c wi¹zanki kwiatów (delegacja
Solidarnoœci robotniczej i dele-
gacja Senatora RP Zdzis³awa
Pupy i PiS-u) oraz zapalony znicz
(Solidarnoœæ nauczycielska). W
obecnoœci pocztu sztandarowe-
go NSZZ „Solidarnoœæ” Wytwór-
ni Filtrów w Sêdziszowie M³p.
zgromadzeni modlili siê i odœpie-
wali patriotyczne pieœni.

Uroczystoœciom przewodniczy³
ks. proboszcz Ryszard Lis i ks.
pra³at Stanis³aw Ryba. Na zakoñ-
czenie odœpiewano „Bo¿e coœ
Polskê”. Uczestnicy poza wra¿e-
niami duchowymi zanieœli do
domów okolicznoœciow¹ ulotkê
o wydarzeniach 13 grudnia 1981
roku.

JF

Komitet na mocy decyzji z dnia
6 czerwca 2010 roku,  nr 1/2010
wydanej przez Burmistrza Sêdzi-
szowa Ma³opolskiego rozpocz¹³
zbiórkê datków finansowych na
w/w cel.

W okresie od 8.06.2010r. do
22.11.2010r. na rehabilitacjê Prze-
mka komitet zebra³ kwotê
4 174,76 z³, która zosta³a przeka-
zana protokolarnie pe³nomocni-
kowi Przemka, zgodnie z § 4 pro-
toko³u z utworzenia komitetu lub
wp³ynê³a na konto wskazane
przez pe³nomocnika. Pe³nomoc-
nik, zgodnie z § 5 cytowanego
protoko³u, przedstawi³ adekwat-

ne faktury i rachunki na w/w
kwotê obejmuj¹ce rehabilitacjê
Przemka.

Komitet
wraz z rodzicami Przemka

serdecznie dziêkuje
wszystkim darczyñcom

za ka¿de wsparcie
dzia³alnoœci komitetu.

Szczególnie dziêkujemy dyrek-
torom, nauczycielom i pracowni-
kom oraz samorz¹dom uczniow-
skim nastêpuj¹cych szkó³ i przed-
szkoli za czynny udzia³ w akcji:
�Publiczne Przedszkole nr 2 im.

Janusza Korczaka w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim,

M³ody Duch i Przyjaciele
W niedzielê, 12 grudnia, w koœciele p.w.
Bo¿ego Mi³osierdzia w Sêdziszowie M³p.
wyst¹pi³ zespó³ M³ody Duch i Przyjaciele.
Przed zgromadzonymi w œwi¹tyni wyst¹-
pi³o oko³o siedemdziesi¹t osób: solistów,
muzyków, chórzystów.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci spo³ecznego Komitetu Pomocy dla Przemys³awa Goraja chorego na
niedow³ad czterokoñczynowy spastyczny oraz przewlek³¹ niewydolnoœæ oddechow¹

�Szko³a Podstawowa w Kawêczy-
nie,

�Szko³a Podstawowa w Krzywej,
�Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piasko-

wej,
�Szko³a Podstawowa w Szkod-

nej,
�Szko³a Podstawowa nr 2 w Sê-

dziszowie Ma³opolskim,
�Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê-

dziszowie Ma³opolskim,
�Szko³a Podstawowa im. ks. W³.

Œwidra w Czarnej Sêdziszow-
skiej.

Pozostaj¹c w tonie zbiórek cha-
rytatywnych informujemy wszyst-
kich, bior¹cych udzia³ w akcji zbie-
rania nakrêtek dla Przemka, ¿e
pierwsza dostawa nakrêtek z te-
renu gminy Sêdziszów Ma³opol-

ski zaowocowa³a kwot¹ 250 z³,
przelan¹ na konto Przemka przez
firmê Elkan. Nastêpna, du¿o
wiêksza zostanie sfinalizowana do
koñca br.

Zbiórka ta ma charakter ci¹-
g³y, w ten sposób, obok wspiera-
nia Przemka, równie¿ dbamy o
bardziej przyjazne œrodowisko
dla przysz³ych pokoleñ, realizu-
j¹c ideê recyklingu.

Gor¹co zachêcamy wszystkich
do dalszego udzia³u, jak i równie¿
do w³¹czania siê do  akcji zbiera-
nia nakrêtek. Dziêkujemy ju¿ w
tym momencie wszystkim uczest-
nikom, a w styczniu opublikuje-
my podsumowanie z kolejnego
etapu wraz z wyszczególnieniem
uczestników.

Tomasz Kozak

Spo³eczny KPdPG zosta³ utworzony 25 maja 2010 roku celem finansowego wsparcia
dla rehabilitacji Przemka ucznia Szko³y Podstawowej im. ks. W³. Œwidra w Czarnej
Sêdziszowskiej.

Zespó³ M³ody Duch i Przyjaciele podczas koncertu w Sêdziszowie M³p. Fot. R. Cio³kosz

kto wys³uchaæ koncertu zespo³u.
Okaza³o siê, ¿e by³y to obawy
p³onne. Koœció³ wype³ni³ siê po
brzegi, wiele osób uczestniczy³o
w koncercie stoj¹c, wiele okupo-
wa³o balkony.

Niedzielny koncert dope³ni³
niejako, trwaj¹cy od pi¹tku w Sê-
dziszowie M³p., festiwal poezji i
muzyki religijnej. Rozpocz¹³ siê
on fina³em XX edycji Podkarpac-
kiego Konkursu Poezji Religijnej
w sêdziszowskim MGOK-u (nota-
bene – dyrygent zespo³u M³ody
Duch, Dariusz Kosak, na co dzieñ
nauczyciel muzyki w Górnie, to
laureat sêdziszowskiego Konkur-
su z lat 2008 i 2009).

Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e
przez te dwa dni Sêdziszów M³p.
by³ kulturaln¹ stolic¹ wojewódz-
twa. (-)

Msza œw.
w rocznicê

stanu
wojennego
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Konkursowi od pocz¹tku po-
wstania przyœwieca³y cele zwi¹za-
ne przede wszystkim ze wspiera-
niem kreatywnoœci i aktywnoœci
twórczej uczniów w dziedzinie
popularyzacji treœci ekologicz-
nych i prozdrowotnych oraz in-
tegracja œrodowiska edukacyjne-
go powiatu.

W tym roku organizatorzy za
temat przewodni konkursu wy-
brali zagadnienia zwi¹zane ze
zdrowym stylem ¿ycia. Zadaniem
uczniów by³o przygotowanie
krótkiego kilkuminutowego fil-
mu, w którym nale¿a³o przedsta-

wiæ w jaki sposób mo¿na dbaæ o
swoje zdrowie. Podjêcie takiej
tematyki konkursu by³o zwi¹za-
ne równie¿ z faktem, ¿e Liceum
w Sêdziszowie podejmuje wiele
ró¿norodnych zadañ zmierzaj¹-
cych do uzyskania certyfikatu
Szko³y Promuj¹cej Zdrowie.

Podsumowanie konkursu od-
by³o siê w dniu 01.12.2010 r. w
budynku Liceum w Sêdziszowie
M³p. Przyby³ych na spotkanie
uczniów wraz z opiekunami przy-
wita³a wicedyrektor Pani Halina
Szela, która podsumowa³a tego-
roczn¹ edycjê konkursu. Zazna-

eTwinning to ³¹czenie i wspó³-
praca bliŸniaczych szkó³ w Euro-
pie, za poœrednictwem mediów
elektronicznych i promowanie
szkolenia nauczycieli.

Jest to edukacyjny program
Unii Europejskiej, który promu-
je wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
(ICT) w szko³ach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzy-
stuj¹ Internet we wspó³pracy po-
nad granicami. Wspó³dzia³aj¹,
wymieniaj¹ siê informacjami i
materia³ami do nauki. eTwinning
poszerza zakres pedagogicznych
mo¿liwoœci, oferowanych
uczniom i nauczycielom, moty-
wuje do nauki i otwarcia na Eu-
ropê.

Wraz z rozpoczêciem roku
szkolnego 2010/2011, Szko³a
Podstawowa w Górze Ropczyc-
kiej aktywnie w³¹czy³a siê do ak-
cji eTwinning. Dokonaliœmy re-
jestracji szko³y w programie i przy-
st¹piliœmy do poszukiwania szkó³
partnerskich. Ju¿ 13 wrzeœnia
2010r. uczniowie klasy VI, wraz z
opiekunem projektu Olg¹ Ró-
¿añsk¹, zawarli wspó³pracê z
uczniami czterech partnerskich
szkó³ i rozpoczêli realizacjê pro-
jektu „Photo album”. Jêzykiem
projektu jest jêzyk angielski.

VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny
pod has³em: ,,Matce naturze d³oñ podajmy”

Ju¿ po raz siódmy Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Pio-
tra Skargi w Sêdziszowie M³p.
by³o organizatorem Powiato-
wego Konkursu Ekologiczne-
go, skierowanego do ucz-
niów szkó³ ponadgimnazjal-
nych naszego powiatu.

czy³a równie¿, ¿e komisja konkur-
sowa, oceniaj¹ca nades³ane pra-
ce, mia³a trudne zadanie, zwi¹-
zane z wy³onieniem zwyciêzców,
poniewa¿ wszystkie nades³ane
prace spe³nia³y wymagania okre-
œlone w regulaminie konkursu,
cechowa³y siê profesjonalizmem
wykonania i du¿¹ pomys³owo-
œci¹. Uczniowie w nades³anych fil-
mach najwiêksz¹ uwagê zwrócili
na aspekty zdrowego stylu ¿ycia
zwi¹zane z w³aœciwym od¿ywia-
niem siê, znaczeniem aktywnoœci
fizycznej, unikaniem na³ogów
palenia papierosów i spo¿ywania
alkoholu.

Komisja konkursowa przyzna-
³a nastêpuj¹ce nagrody:

I miejsce – Alicja Drygaœ, Ma³-
gorzata Œwiêtoñ, Marta Ska³uba
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszo-
wie M³p.

II miejsce – Adrian Banaœ, Mo-
nika Kukla, Aleksandra Zapa³ z Li-

ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ta-
deusza Koœciuszki w Ropczycach

III miejsce – Kamil Filipek, Kry-
stian Mazur z Zespo³u Szkó³ Agro-
Technicznych w Ropczycach

Wyró¿nienie – Magdalena
Gruszka i Gabriela NiedŸwiedŸ z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

Wszystkie zwyciêskie filmy zo-
sta³y zaprezentowane na zakoñ-
czenie spotkania.

Zwyciêzcy i wyró¿nieni otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿-
kowe ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe-Wydzia³ Rolnic-
twa, Leœnictwa i Ochrony Œrodo-
wiska, które – jak co roku – objê-
³o swoim patronatem konkurs.

Organizatorzy konkursu
Iwona Flis

– nauczyciel geografii
Anna Maræ

– nauczyciel biologii
Grzegorz Pach

– nauczyciel chemii.

Fot. LO

Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej
bierze udzia³ w programie eTwinning

– Europejskiej Wspó³pracy Szkó³.
Naszymi partnerami projektu

„Photo album” s¹:
� PIRCU Mihai, Grupul Sco-

lar Industrial Constructii de Ma-
sini Darmanesti, Romania
�Jana Vahalíková, ZŠ a MŠ

Ostrava - Proskovice, Czech Re-
public
�Melike Dibo, KINIK

ÝLKÖÐRETÝM OKULU, Turkey
�Vanda Trobevšek, OŠ Roje,

Slovenia.
Projekt, realizowany w ramach

programu eTwinning, to nasze
pierwsze doœwiadczenie wspó³-
pracy miêdzynarodowej, dlatego
nasz¹ wspó³pracê oparliœmy na
tematach wspólnych dla wszyst-
kich partnerów projektu. Wspó³-
praca planowana jest na ca³y rok.
W tym czasie uczniowie poznaj¹
w³asne twarze i zainteresowania,
tradycje œwi¹teczne oraz szkolne
zwyczaje szkó³ partnerskich. Dru-
gorzêdnym celem projektu jest
zachêcenie dzieci do nauki jêzy-
ka angielskiego (korespondencja
prowadzona jest po angielsku)
oraz poznanie nowoczesnych
technologii informatycznych,
wykorzystywanych do miêdzyna-
rodowych dialogów. Projekt uzy-
ska³ aprobatê Narodowego Biu-
ra Akcji eTwinning i zosta³ certy-
fikowany odznak¹.

Na pocz¹tku partnerstwa
uczniowie wymienili informacje
o sobie, pisali o swoich zaintere-
sowaniach, szkole i miejscu za-
mieszkania. Uczniowie wymienili
swoje fotografie oraz przygoto-
wali, w programie PowerPoint,
prezentacje na temat swoich
szkó³. W ka¿dym miesi¹cu ucznio-
wie maj¹ przydzielone zadania
do wykonania, wykorzystuj¹c
techniki ICT. Prócz tego ucznio-
wie codziennie mog¹ kontakto-
waæ siê z rówieœnikami szkó³ part-
nerskich za pomoc¹ chat’u, sky-
pe czy twinspace. W trakcie tego
projektu szko³y prezentuj¹ rów-
nie¿ swoje prace na temat trady-
cji i œwi¹t. Uczniowie przygoto-
wuj¹ prezentacje, dotycz¹ce
œwi¹t, obchodzonych w Polsce.
Dziêki materia³om, otrzymanym
od szkó³ partnerskich, poznali-
œmy œwiêta swoich partnerów.
Poprzez pracê nad tym projek-
tem uczniowie maj¹ szansê na
zaprezentowanie kultury swoje-
go kraju oraz, jednoczeœnie, po-
znaj¹ kulturê kraju partnerskie-
go. Uczniowie z zaciekawieniem
ogl¹daj¹ prezentacje, przygoto-
wane przez swoich kolegów, a
swoje komentarze i refleksje prze-
kazuj¹ partnerom w rozmowie w
chatrooms.

eTwinning daje uczniom mo¿-
liwoœæ rozwijania w naturalnym,
szerokim œrodowisku, wielu ró¿-
nych kompetencji: jêzykowych,
interkulturowych i technicznych.
Uczniowie ucz¹ siê komunikacji

pisanej i ustnej w wielu jêzykach.
Roœnie motywacja do nauki jêzy-
ków – g³ównie angielskiego, jako
jêzyka globalnego i potrzeba
uczenia siê, poniewa¿ s³ownictwo
i gramatyka s¹ przyswajane do
natychmiastowego, a nie przysz³e-
go, wykorzystania. Kontakt z jê-
zykami mniej popularnymi, rza-
dziej nauczanymi, rozwija kom-
petencjê ró¿nojêzyczn¹.

eTwinning pomaga uczniom
nie tylko poznawaæ inne kultury,
lecz tak¿e lepiej rozumieæ kultu-
rê ojczyst¹ i jej wartoœci. Ucznio-
wie maj¹ szansê odkrywaæ wspól-
ne, uniwersalne wartoœci w kon-
tekœcie szerszym, ni¿ lokalny. Po-
szukiwanie tych wartoœci jest cha-
rakterystyczne dla okresu dojrze-
wania w latach szkolnych. Dzieci
ucz¹ siê rozpoznawaæ podobieñ-
stwa i ró¿nice kulturowe oraz
akceptowaæ je bez os¹dzania.
Ucz¹ siê tak¿e odró¿niaæ zacho-
wania, które s¹ akceptowane w
innej kulturze, chocia¿ w ich w³a-
snej mog¹ wydawaæ siê dziwne.
Wiedza o kulturze partnera w
eTwinning i doœwiadczenia inter-
kulturowe, zdobyte w projekcie,
buduj¹ ogóln¹ postawê otwarcia
i tolerancji wobec innych kultur.
Pozytywny stosunek do ludzi, któ-
rzy mówi¹ innymi jêzykami oraz
maj¹ swoje w³asne zwyczaje, bu-
dzi ciekawoœæ i pomaga ograni-
czyæ pojêcie obcoœci i osobliwo-
œci. M³odzi ludzie staj¹ siê „oby-
watelami œwiata”.

Olga Ró¿añska
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DZIEWCZÊTA KL. III – IV
1. Patrycja Trojan SP Krzywa
2. Wioletta Piwowar SP Krzywa
3. Adrianna Róg SP 2 Sêdziszów M³p.
4. Daria Walczyk SP 2 Sêdziszów M³p.
5. Zofia Ziêba SP 2 Sêdziszów M³p.
6. Karolina Zaj¹c SP Czarna Sêdz.
7. Klaudia Krupa SP Czarna Sêdz.
8. Aleksandra Kielar SP 3 Sêdziszów M³p.
9. Julia Wolak SP Borek Wlk.
10. Martyna Branach SP Krzywa
11. Barbara Myzia SP 2 Sêdziszów M³p.
12. Gabriela Czapka SP Borek Wlk.
13. Zuzanna Delikat SP 3 Sêdziszów M³p.
14. Weronika Makuch SP 3 Sêdziszów M³p.

 CH£OPCY KL. III – IV
1. Jakub Sado SP Borek Wlk.
2. Marcin Siwiec SP Zagorzyce D.
3. Marek Pazdan SP 3 Sêdziszów M³p.
4. Lucjan Drozd SP 2 Sêdziszów M³p.
5. Benedykt Baljon SP Zagorzyce D.
6. Hubert Szlachta SP Czarna Sêdz.
7. Bart³omiej Zawadzki SP Krzywa
8. Adrian Szczêch SP 2 Sêdziszów M³p.
9. Rados³aw Ocha³ SP Czarna Sêdz.
10. Dawid Zawiœlak SP 2 Sêdziszów M³p.
11. Damian £ojek SP Czarna Sêdz.
12. Konrad Przyby³o SP 3 Sêdziszów M³p.
13. Dariusz Kujda SP Borek Wlk.
14. Krystian Fabiñski SP Czarna Sêdz.
15. Maciej Brandys SP Krzywa
16. Filip Ignaœ SP 2 Sêdziszów M³p.
17. Przemys³aw Œwider SP Krzywa
18. Stefan Östreicher SP 3 Sêdziszów M³p.

DZIEWCZÊTA KL. V – VI
1. Anna Sado SP Borek Wlk.
2. Gabriela Jarz¹b SP Zagorzyce D.
3. Gabriela Pazdan SP Zagorzyce D.

WYNIKI GMINNYCH ZAWODÓW
W BIEGACH PRZE£AJOWYCH

Z DNIA 5.10.2010 KTÓRE ODBY£Y SIÊ W CZARNEJ SÊDZISZOWSKIEJ

4. Mariola Ocha³ SP Zagorzyce D.
5. Justyna Ró¿añska SP Czarna Sêdz.
6. Klaudia Sado SP Borek Wlk.
7. Katarzyna £agowska SP Krzywa
8. Anna Jarz¹b SP Czarna Sêdz.
9. Kinga Zawadzka SP Krzywa
10. Marzena Rój SP Krzywa
11. Anita Sado SP Borek Wlk.
12. Anna Pipa³a SP Czarna Sêdz.
13. Beata Motyka SP Czarna Sêdz.
14. Joanna Kuczek SP 3 Sêdziszów M³p.
15. Gabriela Bocheñska SP Krzywa
16. Anna Drozd SP 3 Sêdziszów M³p.
17. Weronika Piwowar SP 3 Sêdziszów M³p.

CH£OPCY KL. V – VI
1. Arur Saj SP Borek Wlk.
2. Tomasz Pichla SP Borek Wlk.
3. Damian K³ósek SP Zagorzyce D.
4. Karol Sêd³ak SP Czarna Sêdz.
5. Rafa³ K³usek SP Krzywa
6. Micha³ Bryk SP Czarna Sêdz.
7. Dawid Macio³ek SP 3 Sêdziszów M³p.
8. Wojciech Charchut SP Zagorzyce D.
9. Marek Kyciñski SP Czarna Sêdz.
10. Dawid Wdowik SP Czarna Sêdz.
11. Miros³aw Patro SP 2 Sêdziszów M³p.
12.  Szymon Iwan SP 2 Sêdziszów M³p.
13. Kamil Jarz¹b SP 2 Sêdziszów M³p.
14. Kamil Mastaj SP 3 Sêdziszów M³p.
15. Artur Kubies SP 2 Sêdziszów M³p.

DZIEWCZÊTA KL. I GIMNAZJUM
1. And¿elika Pazdan G. Zagorzyce
2. Sabina Ziobro G. Zagorzyce
3. Joanna Zawadzka G. Czarna Sêdz.
4. Aleksandra Charchut G. Zagorzyce
5. Sabina Ró¿añska G. Czarna Sêdz.
6. Maria Siwiec G. Czarna Sêdz.
7. Krystyna Motyka G. Zagorzyce

Sezon 2010 sztangiœci MLKS Le-
chii Sêdziszów M³p. zakoñczyli na
4. miejscu w tabeli II ligi. Zgodnie
z regulaminem, który obowi¹zy-
wa³ bêdzie od sezonu 2011, ozna-
cza to awans do I ligi, jednak,
wbrew pozorom, nie bêdzie to
najwy¿sza klasa rywalizacji. Wy¿ej
bêdzie jeszcze ekstraklasa, któr¹
stworzy szeœæ najlepszych ekip w
zakoñczonych rozgrywkach. Tak
wiêc Lechia, pomimo awansu,
nadal pozostanie w drugiej, wg ko-
lejnoœci, klasie rozgrywkowej.

8. Aneta Kozak G. Czarna Sêdz.
9. Mariola Czaja G. Zagorzyce

CH£OPCY KL. I GIMNAZJUM
1. Bart³omiej Rogala G. Czarna Sêdz.
2. Ksawery Czapor G. Czarna Sêdz.
3. Krystian Feret G. Czarna Sêdz.
4. Marcin Róg G. Zagorzyce
5. Adam Szpara G. Zagorzyce
6. Przemys³aw Borowiec G. Czarna Sêdz.
7. Pawe³ Pazdan G. Zagorzyce
8. Marcin Kozek G. Zagorzyce
9. Kamil ¯urad G. Czarna Sêdz.
10. Marcin Ziobro G. Zagorzyce
11. Wojciech Cielak G. Czarna Sêdz.

DZIEWCZÊTA KL. II-III GIMNAZJUM
1. Ewa Zawisza G. Czarna Sêdz.
2. Karolina Kozek G. Zagorzyce
3. Anna Bizoñ G. Zagorzyce
4. Wioletta Pieprzak G. Zagorzyce
5. Karolina Potwora G. Czarna Sêdz.
6. Joanna Ocha³ G. Zagorzyce
7. Anna Stanek G. Zagorzyce
8. Gabriela Brandys G. Czarna Sêdz.
9. Joanna Róg G. Zagorzyce
10. Wioletta Basara G. Czarna Sêdz.

CH£OPCY KL. II-III GIMNAZJUM
1. Tomasz Orzech G. Czarna Sêdz.
2. Hubert Róg G. Zagorzyce
3. Mateusz Czaja G. Zagorzyce
4. Dariusz Rokosz G. Czarna Sêdz.
5. Mateusz Kaznecki G. Czarna Sêdz.
6. Adam Basara G. Czarna Sêdz.
7. Wojciech Basara G. Czarna Sêdz.
8. Krzysztof Kyciñski G. Czarna Sêdz.
9. Adam Bochnak G. Zagorzyce
10. Grzegorz K³ósek G. Zagorzyce

Oprac. R. Skomra

Podnoszenie ciê¿arów

Czwarte
miejsce Lechii

w II lidze

III rzut – 1510,2 pkt.

Andrzejki
w Europie
Dnia 25 listopada w ZSZ w Sêdziszowie
M³p. odby³o siê spotkanie andrzejkowe z
gimnazjalistami, zorganizowane przez
Szkolny Klub Europejski pod has³em ,,An-
drzejki w Europie”.

Uczniowie klas technikum fry-
zjerskiego, handlowego i elek-
trycznego przygotowali program
artystyczny, w którym przedstawili
genezê andrzejek, porównali tra-
dycje andrzejkowe w Polsce i w
innych krajach UE. Ponadto gim-
nazjaliœci uczestniczyli we wró¿-
bach przygotowanych przez
cz³onków SKE, oprócz tego ka¿-
dy z nich otrzyma³ ciasteczko z
wró¿b¹. Punktem kulminacyj-
nym ca³ego spotkania by³ wstêp
taneczny, przygotowany przez
grupê uczniów klasy pierwszej
technikum handlowego, która
realizuje innowacjê ,,Taniec i fi-
tuess -drog¹ do lepszej sprawno-
œci fizycznej”. Fryzury i makija¿
tancerek wykona³y uczennice
technikum fryzjerskiego. Dziêki
Radzie Rodziców, dzia³aj¹ce przy
ZSZ w Sêdziszowie M³p., dla za-
praszanych goœci zosta³ przygo-
towany poczêstunek.

Cz³onkowie i opiekunowie SKE
dziêkujê dyrektorom gimnazjum:
im. K.K. Baczyñskiego w Sêdzi-
szowie M³p., im. Jana Paw³a II w
Iwierzycach, im. ks. Jerzego Po-
pie³uszki w Wielopolu Skrzyñskim
i nr 2 w Ropczycach za umo¿li-
wienie m³odzie¿y udzia³u w wy-
œmienitej zabawie.

Ewelina Jaworek-Cabaj
Ma³gorzata Pieprzak

Tabela koñcowa:

IV rzut - 1606,4 pkt.
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18 punktów w 15 meczach ro-
zegranych na wyjeŸdzie i je-
denasta pozycja w tabeli, to
dorobek Lechii w rundzie je-
siennej. Czy jest to wynik sa-
tysfakcjonuj¹cy?

Myœlê ¿e mo¿emy byæ umiar-
kowanie zadowoleni z tych 18
punktów, bior¹c pod uwagê je-
sienne „zawirowania” w klubie.
Mecze rozgrywaliœmy tylko na
terenie przeciwnika, d³ugo po
powodzi mieliœmy problemy z
trenowaniem w normalnych wa-
runkach, do tego w po³owie run-
dy niespodziewanie zostawi³ nas
trener… Wydaje mi siê ¿e w tych
okolicznoœciach osi¹gniêty przez
nas wynik mo¿na uznaæ za pozy-
tywny, choæ oczywiœcie zawsze
mog³o byæ lepiej.

Który z meczy uwa¿asz za naj-
lepszy w wykonaniu Lechii, a
który by³ najwiêkszym roz-
czarowaniem?

Najbardziej rozczarowaliœmy w
Le¿ajsku. Dru¿yna Pogoni by³a
absolutnie w naszym zasiêgu, jed-
nak tego dnia nic nam nie wy-
chodzi³o. Byæ mo¿e, po wcze-
œniejszych dobrych wystêpach,
wkrad³o siê w nasze szeregi roz-
luŸnienie i przysz³o nam s³ono za
to zap³aciæ. Z drugiej jednak stro-
ny taki „zimny prysznic” zadzia³a³
na nas bardzo mobilizuj¹co, bo
ju¿ tydzieñ po wspomnianej
wpadce w Le¿ajsku zagraliœmy w
mojej ocenie najlepsze spotkanie
jesieni w PilŸnie. Wszyscy skazy-
wali nas w spotkaniu z wicelide-
rem „na po¿arcie”, a my wygrali-
œmy 2:0 i nie by³o w tym przypad-
ku – tak graj¹c¹ i walcz¹c¹ dru-
¿ynê chcia³bym ogl¹daæ w ka¿dym
spotkaniu.

Gdzie dostrzegasz jeszcze re-
zerwy w dru¿ynie?

Praktycznie w ka¿dym aspek-
cie staæ nas na jeszcze lepsz¹ grê,
z prostego powodu – jesteœmy
prawdopodobnie najm³odsz¹
dru¿yn¹ ligi. Jak wiadomo m³o-
doœæ rz¹dzi siê swoimi prawami i

na boisku nie zawsze wychodzi
nam to na dobre, ale z pewno-
œci¹ w tych m³odych ch³opakach
drzemi¹ spore mo¿liwoœci, które
– mam nadziejê – uda mi siê wy-
dobyæ. Doœwiadczenie i boisko-
we „cwaniactwo” powinny same
przychodziæ w miarê up³ywu cza-
su.

Co by³o w rundzie jesiennej
najwiêkszym atutem dru¿yny
Lechii, a co najwiêkszym
mankamentem?

Najwiêkszym atutem, nie-
zmiennie od wielu lat, a przynaj-
mniej odk¹d ja pamiêtam, jest
atmosfera, jaka panuje w dru¿y-
nie. Lubimy ze sob¹ przebywaæ
nie tylko na treningach czy me-
czach, przyjaŸnimy siê tak¿e poza
boiskiem i to jest wspania³e – za-
pewniam, ¿e nie w ka¿dej dru¿y-
nie tak jest. Nie ma podzia³u na
„starych” czy „m³odych”, s³ab-
szych czy lepszych – razem wygry-
wamy i razem przegrywamy. Prze-
chodziliœmy wspólnie przez ró¿-
ne momenty – i te lepsze, i te gor-
sze – i z pewnoœci¹ mogê powie-
dzieæ, ¿e nie zawiedliœmy siê na
sobie wzajemnie nigdy. Na boisku
natomiast naszym atutem by³a
gra z kontrataku. Si³¹ rzeczy,
musieliœmy doskonaliæ ci¹gle ten
element gry, bior¹c pod uwagê
to, ¿e wszystkie mecze graliœmy na
wyjeŸdzie. Poprawiæ natomiast z
pewnoœci¹ musimy grê w defen-
sywie i nie chodzi mi tutaj tylko o
obroñców, ale mam na myœli grê
obronna ca³ego zespo³u, po-
cz¹wszy od napastników.

Trener Roman Gruszecki na-
gle zrezygnowa³ z pracy z dru-
¿yn¹, by nazajutrz znaleŸæ siê
na stanowisku trenera Wis³o-
ki Dêbica. Jak przyjêliœcie tê
decyzjê trenera?

Nie chcia³bym siê tutaj zagalo-
powaæ, wiêc powiem tylko, ¿e dla
wszystkich w klubie by³ to szok.
Nie us³yszeliœmy jednego s³owa
podziêkowania czy po¿egnania
od trenera, a pracowaliœmy ra-

zem prawie 2 lata, ma³o tego, na
nastêpny dzieñ pan Gruszecki by³
ju¿ trenerem Wis³oki Dêbica, a
wiêc naszego rywala… Niech to
wystarczy za komentarz.

Obejmuj¹c stanowisko tre-
nera Lechii, rzuci³eœ siê na
g³êbok¹ wodê. Nie czu³eœ
obaw, czy podo³asz wyzwa-
niu?

Oczywiœcie obawy by³y i pozo-
staj¹ nadal. Choæ trenerem grup
m³odzie¿owych jestem ju¿ od kil-
ku lat i w przysz³oœci planowa³em
pracowaæ z seniorami, to nie mia-
³em pojêcia, ¿e Zarz¹d Klubu po-
wierzy mi to zadanie ju¿ teraz.
Aktualnie koñczê kurs trenera II
klasy, który pozwoli mi trenowaæ
zespo³y do III ligi w³¹cznie, ale jako
¿e ci¹gle jestem czynnym zawod-
nikiem, wychodzi³em z za³o¿enia,
¿e na praktykê trenersk¹ z I ze-
spo³em jeszcze przyjdzie czas. Los
jednak chcia³ inaczej i powiem
szczerze, ¿e z ogromnymi obawa-
mi, po ca³ej nocy przemyœleñ, zgo-
dzi³em siê podj¹æ tego zadania.
Wiem w jakiej sytuacji znalaz³ siê
Zarz¹d i ca³a dru¿yna po – nazwij-
my to – „rezygnacji” trenera Gru-
szeckiego, wiêc po konsultacji z
ch³opakami z zespo³u zgodzi³em
siê obj¹æ to stanowisko.

Wolisz byæ z dru¿yn¹ na bo-
isku, jako czo³owy zawodnik
i kapitan, czy dyrygowaæ ni¹
z ³awki?

Funkcji kapitana zrzek³em siê
jak tylko obj¹³em stanowisko tre-
nera. Nie w ka¿dym meczu, szcze-
gólnie na pocz¹tku, by³em na
boisku, a kapitan potrzebny jest
zawsze, dlatego rolê tê pe³ni te-
raz kto inny. W pierwszych me-
czach próbowa³em przygl¹daæ
siê grze z boku, z ³awki trener-
skiej, ale z czasem stwierdzi³em,
¿e jeszcze wiele mogê pomóc
ch³opakom na boisku i tam póki
co czujê siê lepiej. Odnoszê te¿
wra¿enie, ¿e kiedy jestem blisko
podopiecznych, bezpoœrednio
na murawie, to oni jakby troszkê

wiêcej z siebie dawali – byæ mo¿e
na skutek mojej „s³ownej zachê-
ty”… ? (œmiech)

W rundzie wiosennej nadal
bêdziesz ³¹czy³ role zawodni-
ka i trenera?

Tak, jeœli ze zdrowiem bêdzie
wszystko w porz¹dku, to do koñ-
ca tego sezonu bêdê ³¹czy³ rolê
trenera i zawodnika. Co dalej?
Czas poka¿e.

IV liga w tym sezonie jest bar-
dzo wyrównana. Do 6. miej-
sca w tabeli brakuje wam za-
ledwie trzech punktów, do
miejsca na podium – dziewiê-
ciu, równoczeœnie nad stref¹
spadkow¹ macie trzy punkty
przewagi. O co bêdziecie
walczyæ na wiosnê: spokojne
utrzymanie czy o coœ wiêcej?

Faktycznie ciasno w tej tabeli,
dlatego zacznijmy mo¿e od spo-
kojnego utrzymania. Czy staæ nas
na coœ wiêcej poka¿¹ pierwsze
wiosenne kolejki. Polityka nasze-
go klubu odbiega nieco od poli-
tyki innych zespo³ów z którymi
rywalizujemy- my staramy siê sta-
wiaæ g³ównie na swoich m³odych,
miejscowych zawodników, b¹dŸ
ch³opaków z okolicznych wiosek
– prawdziwymi rodzynkami s¹ u
nas gracze z zewn¹trz – natomiast
gdy popatrzy siê na wiêkszoœæ ze-
spo³ów przeciwników to sytuacja
jest dok³adnie odwrotna ; ze
œwiec¹ szukaæ tam wychowanków
wœród „armii zaciê¿nej”. Byæ mo¿e
ci „najemnicy” s¹ pi³karsko bar-
dzo dobrzy, ale czy to o to w tym
wszystkim chodzi, ¿eby napychaæ
kieszenie zawodnikom, którzy z
danym Klubem w ogóle siê nie
identyfikuj¹, tylko traktuj¹ go jak
zak³ad pracy? Dlatego Lechia ma
inne priorytety i niech na samym
szczycie listy tych priorytetów bê-
dzie spokojne utrzymanie. Mam
nadziejê i szczerze wierzê, ¿e cel
ten zrealizujemy w miarê szybko.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmiawia³

Benedykt Czapka

Naszym atutem
jest atmosfera w dru¿ynie

Rozmowa z Paw³em Idzikiem
– graj¹cym trenerem Lechii Sêdziszów M³p.
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IV liga
Rafineria-Czarni Jas³o – Lechia 2:1
0-1 Ciska³ (25.) 1-1 Warzocha (44.) 2-1 Ma-
dejczyk (90+5.)
JKS Jaros³aw – Lechia 3:1
1-0 Muzyczuk (13), 2-0 Kossak (18), 2-1 Ku-
ter (49), 3-1 Raba (69).
Kolbuszowianka – Lechia 0:2
0-1 Kuter (44, asysta Idzik), 0-2 Ciska³ (52,
dogrywa³ Duduœ)
LECHIA: Mazurek – Doroba, Godek, Rogó¿
– Potwora, Magdoñ (55. Wszo³ek), Kuter (88.
Przybek), Ciska³, Duduœ (82. Ciepiela) – Idzik
(72. Filipek), Pazdan.
Piast Tuczempy – Lechia 2:0
1-0 Hajduk (28-g³ow¹, po doœrodkowaniu
Sochy), 2-0 Hajduk (37-karny, po faulu Ma-
zurka na Czubie).
¯urawianka – Lechia 1:0 (1:0)
1-0 Gierczak (11.) Czerwona kartka Rogó¿
(Lechia) za dwie ¿ó³te.
Mecz Zaczernie – Lechia (3:0) zweryfikowa-
no jako walkower 0:3 z powodu gry w dru¿y-
nie gospodarzy nieuprawnionego zawodnika.
MKS Kañczuga – Lechia 1:2
0-1 Branas (30), 0-2 Filipek (37), 1-2 Gawe³ (78)
Lechia: Mazurek- Rogó¿, Godek, Branas,
Pazdan, Wszo³ek, Magdoñ, Kuter, Potwora,
Filipek (88. Bizoñ), Idzik(60. Ciepiela)
Orze³ Przeworsk – Lechia 1:1
Kuter
Pogoñ Le¿ajsk – Lechia 2:0
Rzemieœlnik – Lechia 0:2 (0:1)
0-1 Idzik (5), 0-2 Pazdan (63)

1.  JKS 1909 Jaros³aw 15 29 8 5 2 25-10
2.  Rafineria/Czarni Jas³o 15 28 8 4 3 20-8
3.  Piast Tuczempy 15 27 7 6 2 17-7
4.  Crasnovia Krasne 15 25 7 4 4 28-20
5.  Rzemieœlnik Pilzno 15 24 6 6 3 13-13
6.  Wis³oka Dêbica 15 21 5 6 4 24-19
7.  KS Zaczernie 15 21 6 3 6 17-15
8.  Kolbuszowianka 15 21 5 6 4 15-12
9.  Strumyk Malawa 15 21 5 6 4 15-16
10.  Stal Nowa Dêba 15 19 4 7 4 15-18
11. Lechia Sêdziszów M³p.15 18 5 3 7 17-22
12.  Sokó³ Nisko 15 18 5 3 7 17-20
13.  ¯urawianka ̄ urawica 15 16 5 1 9 9-25
14.  Orze³ Przeworsk 15 15 4 3 8 18-20
15.  Pogoñ Le¿ajsk 15 11 2 5 8 6-13
16.  MKS Kañczuga 15 10 2 4 9 11-29

Klasa A (Dêbica)
Progres Kawêczyn – LKS BrzeŸnica 1-1
Sokó³ Krzywa – £opuchowa 5-2 Borowiec
Straszêcin – Sokó³ 5-0 Monis Bielowy – Pro-
gres 3-2 Progres - LKS Pustków 6-2 Sokó³ –
Brzostowianka 1-2 LKS £êki Górne – Pro-
gres 3-2 Filipek (28), Pietkiewicz (75) dla
Progresu LKS BrzeŸnica – Sokó³ 5-0 (3-0)
Sokó³ – Monis Bielowy Strzegocice 2-4 (0-
3) Skwirut (56), Stec (68) dla Soko³a Pro-
gres – Stra¿ak Lubzina 2-2 (1-0) LKS Pust-
ków – Sokó³ 3-0 (1-0) Or³y Borowa – Pro-
gres 2-0 K³os Kawêczyn – LKS Nagoszyn 2-3
Sokó³ Krzywa – LKS £êki Górne 1-4 Stra¿ak
Lubzina – Sokó³ Krzywa 4-2 LKS ̄ yraków –
K³os Kawêczyn 1-1

Pi³ka no¿na
K³os Kawêczyn – Ostra Gumniska 0-3 Sokó³
Krzywa – Or³y Borowa 1-1

1.  LKS Nagoszyn 15 40 13 1 1 49-16
2.  Monis Bielowy 15 29 9 2 4 29-18
3.  Victoria Ocieka 15 27 8 3 4 23-20
4.  LKS £êki Górne 15 27 8 3 4 30-20
5.  Brzostowianka 15 27 8 3 4 25-20
6.  LKS BrzeŸnica 15 24 7 3 5 29-20
7.  Or³y Borowa 15 22 7 1 7 31-27
8.  Borowiec Straszêcin 15 20 5 5 5 22-21
9.  K³os Kawêczyn 15 17 4 5 6 35-32
10.  LKS Pustków 15 17 5 2 8 27-34
11.  Stra¿ak Lubzina 15 16 4 4 7 27-32
12.  Dragon Korzeniów 15 15 4 3 8 27-40
13.  Ostra Gumniska 15 15 3 6 6 18-25
14.  Sokó³ Krzywa 15 12 3 3 9 24-45
15.  LKS ¯yraków 15 12 2 6 7 13-25
16.  LKS £opuchowa 15 12 2 6 7 27-41

Klasa B (Dêbica)
Borkovia Borek Wlk.– Korona Góra Rop-
czycka 3-0 Gród Bêdziemyœl – Huragan
Przedbórz 0-1Gród – Baszta Zawada 2-0 Pasz-
czyniak – Borkovia 1-4 Korona – Inter Gnoj-
nica 0-2 Korona– LKS Stasiówka 2-4 (1-1)
dla Korony: Ku³ak (28), Pondo (73) LKS
Ma³a – Gród 1-1 (1-1) Olchovia Olchowa –
Borkovia 0-6 (0-1) samobójcza (28), Fito³ 2
(49, 65), £agowski (55), Stachnik (69), Pi-
chla (80) Borkovia – Olimpia Nockowa 6-1
(3-1) bramki: Wolak (15), Urban 2 (25, 37),
Pichla (42), Wiktor(50), Stachnik (60) – Sze-
liga (40) LKS Ostrów - Korona 2-2 (0-2) Gród
– Paszczyna 4-1 dla gospodarzy: M. Wozo-
wicz, ¯urad, Michalski 2 Inter Gnojnica –
Borkovia 1-0 (1-0) Bieœ (87).
Mecz Korona Góra Ropczycka – Gród Bê-
dziemyœl przerwany w 74. minucie przy sta-
nie 0-0, z powodu naruszenia nietykalnoœci
sêdziego zweryfikowany na 0-3 vo.
Baszta Zawada – Borkovia 3-1 Gród Bêdzie-
myœl – Olchovia 3-0 Huragan Przedbórz –
Korona Góra Ropczycka 0-1
Korona Góra Ropczycka – LZS Ma³a 6-0
Olimpia Nockowa – Gród Bêdziemyœl 0-6
Borkovia Borek Wielki – LKS Stasiówka 3-0

1.  Borkovia Borek Wlk. 11 25 8 1 2 34-9
2.  Baszta Zawada 11 23 7 2 2 37-17
3.  Gród Bêdziemyœl 11 22 7 1 3 27-9
4.  Inter Gnojnica 11 21 6 3 2 15-12
5.  Paszczyniak 11 20 6 2 3 22-15
6.  Huragan Przedbórz 11 16 5 1 5 22-19
7.  Korona Góra Ropcz. 11 14 4 2 5 17-17
8.  LZS Ma³a 11 11 3 2 6 14-26
9.  LKS Ostrów 11 11 2 5 4 17-22
10.  LKS Stasiówka 11 10 3 1 7 15-27
11.  Olchovia Olchowa 11 7 2 1 8 8-34
12.  Olimpia Nockowa 11 7 2 1 8 8-29

Klasa B (Rzeszów I)
Plon Klêczany – Grunwald Budziwój 1-2 Plon
– Zabajka 0-2 Zaczernie II – Plon 4-1 Plon –
Victoria Budy G³og. – odwo³any Trzciana –
Plon 0-0 Plon – Staroniwa Rzeszów 3-1 Plon
– LKS Bia³a 2-3 D¹b D¹browa – Plon 0-5

1.  Junak S³ocina 13 32 10 2 1 58-16
2.  KP Zabajka 13 31 10 1 2 57-13
3.  Victoria Budy G. 13 31 10 1 2 43-17
4.  Iskra Zg³obieñ 13 26 8 2 3 40-15

5.  Rudzik Rudna Ma³a 13 26 8 2 3 27-19
6.  Grunwald Budz. 13 24 8 0 5 26-18
7.  KS II Zaczernie 13 23 7 2 4 39-31
8.  Trzcianka Trzciana 13 22 7 1 5 29-26
9.  Mrowlanka Mrowla 13 18 5 3 5 25-20
10.  LKS Bia³a 13 12 4 0 9 30-49
11. Plon Klêczany 13 11 3 2 8 22-35
12.  Staroniwa Rzeszów 13 6 2 0 11 22-31
13.  Rudnianka 13 3 1 0 1215-101
14.  D¹b D¹browa 13 0 0 0 13 9-51

Klasa B (Rzeszów II)
P³omieñ Zagorzyce – Grom Mogielnica 2-2
Sokó³ Grodzisko – P³omieñ 1-2 P³omieñ –
Orze³ Lubla 1-4 Start Lubenia – P³omieñ 1-2
P³omieñ – Korona Dobrzechów 2-0 Huragan
Koz³ówek – P³omieñ 3-1

1.  Orze³ Lubla 12 31 10 1 1 39-8
2.  Czarni Czudec 12 26 8 2 2 45-7
3.  P³omieñ Zagorzyce 12 26 8 2 2 36-19
4.  Sokó³ Grodzisko 12 26 8 2 2 35-15
5.  Korona Dobrzechów 12 23 7 2 3 21-15
6.  Diament Pstr¹gowa 12 19 6 1 5 29-19
7.  Start Lubenia 12 17 5 2 5 32-26
8.  Huragan Koz³ówek 12 15 4 3 5 24-30
9.  Grom Mogielnica 12 11 3 2 7 17-28
10.  GKS Niebylec 12 11 2 5 5 17-20
11.  LKS II Hermanowa 12 9 3 0 9 16-50
12.  Albatros Szufnarowa 12 4 1 1 10 15-42
13.  Skarbek Gogo³ów 12 4 1 1 10 17-64

Futbol m³odzie¿owy
II Podkarpacka liga juniorów

starszych
JKS Jaros³aw – Lechia 2-4 Lechia – T³oki
Gorzyce 8-0 Lechia – Or³y Rzeszów 3-0 Orze³
Przeworsk – Lechia 1-0 Lechia – Resovia 1-2
Rzemieœlnik – Lechia 0-0

1. Orze³ Przeworsk 11 27 8 3 0 22-8
2. Czuwaj Przemyœl 11 22 7 1 3 23-13
3. Lechia Sêdziszów 11 20 6 2 3 26-9
4. Resovia Rzeszów 11 19 5 4 2 23-15
5. Start Pruchnik 11 18 6 0 5 20-19
6. JKS Jaros³aw 11 16 5 1 5 17-22
7. Sokó³ Nisko 11 15 4 3 4 25-23
8. B³êkitni Ropczyce 11 13 3 4 4 17-20
9. Rzemieœlnik Pilzno 11 11 3 2 6 16-21
10. T³oki Gorzyce 11 11 3 2 6 17-23
11. Gimbal Tarnawa 11 7 2 1 8 9-27
12. Or³y Rzeszów 11 6 1 3 7 18-33

II Podkarpacka liga juniorów
m³odszych

JKS Jaros³aw – Lechia 4-5 Lechia – T³oki
Gorzyce 11-1 Lechia – Or³y Rzeszów 10-0
Orze³ Przeworsk – Lechia 2-2 Lechia –
Resovia 2-1 Rzemieœlnik – Lechia 0-5

1. Resovia 11 30 10 0 1 78-8
2. Lechia Sêdziszów M³p. 11 27 8 3 0 58-14
3. Czuwaj Przemyœl 11 21 6 3 2 32-15
4. Sokó³ Nisko 11 19 6 1 4 43-24
5. B³êkitni Ropczyce 11 19 6 1 4 38-20
6. JKS Jaros³aw 10 16 5 1 4 28-25
7. Or³y Rzeszów 11 16 5 1 5 16-37
8. Orze³ Przeworsk 11 11 2 5 4 17-17
9. Gimbal Tarnawa 11 10 3 1 7 17-39
10. T³oki Gorzyce 10 7 2 1 7 14-62
11. Start Pruchnik 11 5 1 2 8 11-60
12. Rzemieœlnik Pilzno 11 4 1 1 9 13-44

(b)
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W mroŸn¹ sobotê, 4 grudnia 2010
r., II-ligowe siatkarki Extrans Pa-
trii Sêdziszów M³p. w meczu, koñ-
cz¹cym I. rundê rozgrywek, gra³y
z 6-krotnym mistrzem Polski, 12-
krotnym wicemistrzem, 9-krotnym
br¹zowym medalist¹ ekstraklasy, 2-
krotnym zdobywc¹ Pucharu na-
szego kraju – Wis³¹ AGH Kraków!
Bez kontuzjowanej Katarzyny
Kuty³y i bez Katarzyny Wrony, sê-
dziszowianki nie poradzi³y sobie z
wiœlaczkami, ulegaj¹c krakowskie-
mu zespo³owi 1-3.

Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Wi-
s³a AGH Kraków 1:3
(20:25, 23:25, 28:26, 17:25)

Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Monika Bartnicka, Joanna Chmu-
ra, Ma³gorzata Hajduk, Paulina
Pyræ, Anna Myjak, Sylwia Zawi-
œlak (libero) oraz Karina Róg i
Ma³gorzata M³ocek. Trener :
Monika Bartnicka.
Wis³a AGH Kraków: Klaudia Ja-
nota, Natalia Œroda, Adrianna
Szady, Alicja Warcho³, Paulina

Stojek, Sabina Rusinek, Karolina
Tokarczyk (libero) oraz Agniesz-
ka Warzecha. Trener : Les³aw
Kêdryna.
Sêdziowali: Piotr Lenart z Bêdzi-
na i Benedykt Cieœlik z Sosnow-
ca, sêdziowie liniowi : Anetta Bie-
niarz i Ewa Malec z Rzeszowa,
sêdzia sekretarz – Andrzej Ha³ys.
Widzów – 150.
Ambitnie walcz¹ce sêdziszowian-
ki by³y skuteczniejsze na pocz¹t-
ku pierwszego seta i prowadzi³y
5-3, 7-5, 12-8. Mimo, i¿ krakowian-
ki zdecydowanie przewy¿sza³y nas
wzrostem, nasze zawodniczki
skuteczniej blokowa³y. Przy stanie
12-8, na zagrywkê posz³a Alicja
Warcho³. Zawodniczki Extrans
Patrii nie radzi³y sobie w odbio-
rze mocnej zagrywki wiœlaczki i
krakowianki uzyska³y przewagê,
której nie odda³y ju¿ do koñca
seta.
Drugi set to zaciêta walka punkt
za punkt, a¿ do stanu 11-11. Wte-
dy, wskutek dobrej gry blokiem
naszych siatkarek i b³êdów w³a-
snych Wis³y, sêdziszowianki od-

skoczy³y na 18-13 i 21-18. Gdy
wydawa³o siê, ¿e Extrans Patria
rozstrzygnie tê partiê na swoj¹
korzyœæ, na zagrywkê znów posz³a
Warcho³ i krakowianki wysz³y na
prowadzenie 23-21. Zryw naszych
i po atakach Hajduk i Baran re-
mis 23-23. Jednak koñcówka na-
le¿y do Wis³y i 2- 0 w setach dla
krakowianek.
Za to gospodynie, po emocjonu-
j¹cej walce, wygra³y trzeciego seta
28-26. Czwarta partia to dyktat za-
wodniczek Les³awa Kêdryny i Wi-
s³a pokona³a Extrans Patriê 3-1.
Po I. rundzie rozgrywek nasz ze-
spó³ zajmowa³ w tabeli pi¹te miej-
sce, z dorobkiem 14 pkt.

11 grudnia, w X. kolejce, sêdzi-
szowianki sprawi³y mi³¹ niespo-
dziankê swoim kibicom i sympa-
tykom, wygrywaj¹c w Kroœnie z
wiceliderem, Karpatami, 3-0!

PWSZ Karpaty MOSiR Krosno - Extrans
Patria Sêdziszów M³p. 0-3
(18-25, 20-25, 20-25)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,

Sandra Ciszczoñ, Karina Róg,
Ma³gorzata Hajduk, Katarzyna
Kuty³a, Anna Myjak, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Paulina
Pyræ. Trener : Monika Bartnic-
ka.
Patria wygra³a pierwszy raz w hi-
storii jej czterech ligowych me-
czów z Karpatami, na wyjeŸdzie i
za trzy punkty. To jeden z najbar-
dziej udanych wystêpów naszych
siatkarek na parkietach II ligi.
Po dziesiêciu kolejkach, siatkar-
ki Extrans Patrii nadal zajmuj¹ V
miejsce w tabeli, z dorobkiem 17
pkt. Liderem jest Szóstka Bi³go-
raj – 29 pkt., przed Karpatami –
23 pkt., Wis³¹ AGH – 21 pkt. i To-
masovi¹ – 20 pkt. Nasze siatkarki
wyprzedzaj¹ zaœ Boles³awa Rze-
szów o siedem punktów.
W ostatnim meczu ligowym w
2010 roku, w 11. serii, nasze siat-
karki zmierz¹ siê 18 grudnia z
Siark¹ w Tarnobrzegu. Po 3-ty-
godniowej przerwie, 8 stycznia
2011, na mecz do Sêdziszowa
M³p. przyjedzie Dalin Myœlenice.

M. Kazior

Siatkarze Têczy wrócili na parkiet

Terminarz II rundy rozgrywek Têczy
przedstawia siê nastêpuj¹co:

2010-12-12 DOM-BUD ¯o³ynia – UKS Têcza Sêdziszów M³p.
2010-12-19 UKS Têcza Sêdziszów M³p. – MOSiR Brzozovia Brzozów
2011-01-09 UKS Têcza Sêdziszów M³p. – ChSKFMPS Przemyœl
2011-01-16 NEOBUS Niebylec – UKS Têcza Sêdziszów M³p.
2011-01-23 UKS Têcza Sêdziszów M³p. – DOM-BUD ¯o³ynia
2011-01-30 Brzozovia Brzozów – UKS Têcza Sêdziszów M³p.
2011-02-06 ChSKFMPS Przemyœl – UKS Têcza Sêdziszów M³p.
2011-02-13 UKS Têcza Sêdziszów M³p. –NEOBUS Niebylec

Trzecia pora¿ka z Wis³¹ Kraków, pierwsza wygrana
z Karpatami Krosno

Wyniki:

Têcza – UKS Gimnazjum Bia³obrzegi 3:0 (25:14,
25:23, 25:16)

G³ogovia G³ogów M³p. – Têcza 3:1 (25:14,
23:25, 25:15, 25:17)

Têcza – Lider Kamieñ 3:0 (25:13, 25:22, 25:22)

MKS Stal Nowa Dêba – UKS Têcza Sêdziszów
M³p. 1:3 (25:23, 15:25, 21:25, 22:25)

Orkan Nisko – Sêdziszów M³p. 1:3 (25:23,
20:25, 17:25, 23:25)

Gimbrzeg Bia³obrzegi – UKS Têcza Sêdziszów
M³p. 0:3 (19:25, 11:25, 24:26)

UKS Têcza Sêdziszów M³p – G³ogovia G³ogów
0:3 (23:25, 23:25, 20:25

LUKS Lider Kamieñ – UKS Têcza Sêdziszów M³p.
1:3 (25:23, 23:25, 14:25 22:25)

UKS Têcza Sêdziszów M³p. – MKS Stal Nowa
Dêba 3:0 (25:15, 25:18, 25:20)

Têcza Sêdziszów M³p. – AKS Orkan Nisko 3:0
(25:18, 25:22, 25:17)

Po dwuletniej przerwie Sêdziszów M³p. ponownie ma mêsk¹ dru¿ynê siatkówki. Na ligowe parkiety wrócili siatkarze Têczy.

Têcza wystartowa³a w rozgrywkach
IV ligi, rozpoczynaj¹c sezon od
zwyciêstwa nad UKS Gimnazjum
Bia³obrzegi. W kolejnych meczach
prezentowa³a siê równie dobrze.
Jedynie siatkarze z G³ogowa byli
poza zasiêgiem sêdziszowian. UKS
Têcza w pierwszej fazie rozgrywek
zajê³a II miejsce w swojej grupie IV
ligi i w II etapie rozgrywek przyst¹-
pi do walki o awans do III ligi.
Kadra UKS Têcza Sêdziszów

M³p. przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Trener: Janusz Przywara,
Rozgrywaj¹cy: Patryk Polek,
Œrodkowi: Damian Kubas, Da-
riusz Markiewicz, Dariusz Rogó¿,
Atakuj¹cy: Przemys³aw Cyrulik,
Tobiasz Ksi¹¿ek,
Przyjmuj¹cy: Marcin Nowacki,
Grzegorz Rusin, Pawe³ Rusin,
Micha³ Œliwa, Rafa³ Œliwa, Karol
Z¹bczyk, Marcin Ziobro, Mate-
usz Ziobro, Wojciech Kozek,
Libero: Mateusz Morawetz,
£ukasz Wiater.
Prezesem klubu jest Marek Flis.

W drugiej rundzie rozgrywek za-
liczone zosta³y wyniki meczów z I
rundy z dru¿ynami, które awan-
sowa³y do dalszych gier. W przy-
padku Têczy, bêd¹ to wyniki uzy-
skane w meczach z G³ogovi¹, któ-
ra zmierzy siê z tymi samymi prze-
ciwnikami co siatkarze z Sêdziszo-

Tabela gr. 1
1. SPAR G³ogovia 10 30 30:2
2. UKS Têcza Sêdziszów M³p. 10 24 25 :9
3. AKS Orkan Nisko 10 15 19:18
4. MKS Stal Nowa Dêba 10 9 15:25
5. LUKS Lider Kamieñ 10 8 13:26
6. UKS Gimbrzeg Bia³obrzegi 10 4 7:29

wa. Niestety, w pierwszej fazie
rozgrywek Têcza nie zdoby³a w
meczach z g³ogowianami ¿adne-
go punku, wiêc druga rundê za-
cznie z zerowym dorobkiem
punktowym.

(-)
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REGULAMIN XX CzarZiMnO 2011
I runda PUCHARU  POLSKI

I runda II PUCHARU PODKARPACIA
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