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Sêdziszowski samorz¹d dwudzieste uro-
dziny œwiêtowa³ 24 maja. Rada Miejska ze-
bra³a siê na XXXIV uroczystej sesji, której
program przewidywa³ wyst¹pienia Wicemar-
sza³ka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego i
Burmistrza Kazimierza Kie³ba oraz wrêcze-
nie okolicznoœciowych statuetek i medali za-
proszonym goœciom, burmistrzom i radnym
wszystkich kadencji. Obrady prowadzi³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ.

Wicemarsza³ek Romaszewski, przema-
wiaj¹c do zebranych podkreœla³ zalety ustro-
ju demokratycznego, jako Ÿród³a inicjatyw
obywatelskich. Wicemarsza³ek, zasiadaj¹cy
w polskim parlamencie nieprzerwanie od
1989 roku, podkreœli³, ¿e samorz¹d teryto-
rialny to jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ
okresu przemian ustrojowych w Polsce.
Wyzna³ tak¿e, ¿e jest zwolennikiem zasady,
¿e samorz¹d terytorialny, zw³aszcza gminny,
powinien byæ wolny od partii politycznych.

Burmistrz Kazimierz Kie³b, podsumo-
wuj¹c dokonania dwudziestolecia samorz¹-

20 lat samorz¹du terytorialnego
W marcu 1990 roku sejm przyj¹³ ustawê o sa-
morz¹dzie terytorialnym, na mocy której powo-
³ano do istnienia samorz¹d gminny. Pierwsze w
pe³ni demokratyczne wybory samorz¹dowe od-
by³y siê 27 maja 1990 roku, a w czerwcu po raz
pierwszy zebra³y siê rady miast i gmin.

du gminnego w Sêdziszowie M³p. podkre-
œla³ ogromny wysi³ek wielu ludzi, dziêki cze-
mu powszechny sta³ siê dostêp do tak, wy-
dawa³oby siê podstawowych osi¹gniêæ tech-
nicznych jak gaz, bie¿¹ca woda, telefon w
ka¿dym domu, co dwadzieœcia lat temu by³o
dopiero w sferze marzeñ.

Przypomnia³ wiele osi¹gniêæ w dziedzi-
nie oœwiaty, w postaci nowych szkó³ i sal gim-
nastycznych, podkreœli³ wagê realizowanych
obecnie inwestycji: drogowych i kanalizacji
sanitarnej. Nie zapomnia³ tak¿e o wielkich
inwestycjach lat dziewiêædziesi¹tych: szpita-
lu i oczyszczalni œcieków.

Po oficjalnych wyst¹pieniach, przyszed³
czas na wrêczenie pami¹tkowych statuetek
i medali.

Na zakoñczenie uroczystoœci wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i tañca „Rochy” oraz kapela
podwórkowa „Paka Sêdzisza”.

W sêdziszowskich obchodach dwudzie-
stolecia samorz¹du terytorialnego wziê³o
udzia³ wielu szacownych goœci, m.in.: Wice-
marsza³ek Senatu Zbigniew Romaszewski,
Senator W³adys³aw Ortyl, Senator Zdzis³aw
Pupa, Pos³owie: Kazimierz Moskal i Wies³aw
Rygiel, Radny Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Józef Gudyka, Burmistrz Ropczyc
Boles³aw Bujak, o. gwardian Janusz Pa³ka,
radni wszystkich kadencji, pracownicy urzê-
du miejskiego i jednostek gminnych. (b)

Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch i Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej I kadencji dr Stanis³aw Dziurzyñski.

Burmistrz Kazimierz Kie³b ze swoim zastêpc¹ w latach 1999-
2002, a obecnie radnym Jerzym £yszczakiem.

Senatorowie: Zdzis³aw Pupa, Zbigniew Ro-
maszewski, W³adys³aw Ortyl.

Burmistrz Kazimierz Kie³b i Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w latach 1998-2002, a obecnie
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz.

Radni II kadencji (1994-98).

Radni IV kadencji (2002-06).

Radni III kadencji (1998-2002).

Radni V kadencji (2006-10).

Radni I kadencji (1990-94). Fot.(9) R. Cio³kosz
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16.05.2010 r.

W wyniku analizy danych z punktów po-
miarowych usytuowanych na rzekach Budzisz
i Bystrzyca, Burmistrz Sêdziszowa M³p. Zarz¹-
dzeniem Nr 57/10 z dn. 16.05.2010 r. od godz.
14.30 wprowadzi³ pogotowie przeciwpowo-
dziowe na terenie gminy oraz wezwa³ do Urzê-
du Miejskiego w Sêdziszowie M³p. cz³onków
Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.

Poinformowa³ równie¿ prezesa PGKiM
o koniecznoœci jak najszybszego uruchomie-
nia koparek i samochodów do dowo¿enia
piasku na zagro¿one tereny.

O godz. 17.00 w/w stawili siê w UM i w
zwi¹zku z przekroczeniem stanów alarmo-
wych na rzekach Budzisz i Bystrzyca podjêli
nastêpuj¹ce dzia³ania:
– Burmistrz wprowadzi³ alarm powodziowy

dla gminy, drog¹ telefoniczn¹ wezwano do
udzia³u w akcji ratowniczej gminne jednost-
ki OSP, przekazano telefonicznie informa-
cjê o pracy GZZK do Powiatowego Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego w Ropczycach,

– wszystkim zagro¿onym powodzi¹ miesz-
kañcom Sêdziszowa M³p., g³ównie Polnej,
Blich, 3-go Maja, Klonowej, Kolejowej,
Kroczki, Armii Krajowej, £ugowej, œw.
Franciszka, Borkowskiej i innych oraz Za-
gorzyc, dowo¿ono na miejsce piasek, wy-
dawano w Urzêdzie Miejskim worki oraz
bezpoœrednio potrzebuj¹cym dostarcza-
li je pracownicy UM,

– jednostki OSP skierowano do zabezpiecza-
nia workami z piaskiem zagro¿onych miejsc,

– oko³o godz. 2.27 woda na rzece Budzisz
w punkcie pomiarowym w Zagorzycach
gwa³townie podnios³a swój poziom wo-
bec czego w Sêdziszowie M³p. na polece-
nie Burmistrza w³¹czono elektroniczny
system w³¹czania syren alarmowych w
celu ostrze¿enia ludnoœci o mo¿liwym wy-
st¹pieniu rzeki z brzegów,

– oko³o godz. 4.40 poziom wody w punkcie
pomiarowym w Zagorzycach na rzece
Budzisz spad³ poni¿ej punktu ostrzegaw-
czego, ust¹pi³o bezpoœrednie zagro¿enie

powodziowe dla Sêdziszowa M³p.,
– godz. 5.00 Burmistrz Sêdziszowa M³p.

odwo³a³ alarm powodziowy utrzymuj¹c
stan pogotowia przeciwpowodziowego,

17.05.2010 r.

O godz. 8.00 w gabinecie Burmistrza od-
by³a siê odprawa z udzia³em cz³onków GZZK,
na której omówiono bie¿¹c¹ sytuacjê na te-
renie gminy, nastêpnie dokonano wizji lokal-
nej miejsc, gdzie woda spowodowa³a szkody
w infrastrukturze drogowej. Jednostki OSP
zosta³y skierowane do pompowania zalanych
piwnic w zak³adach pracy, budynkach miesz-
kalnych zgodnie ze zg³oszeniami w³aœcicieli.

18.05.2010

Od godzin porannych do godz. ok.
14.00 poziom rzek Budzisz i Bystrzyca prze-
kracza³ stany alarmowe. Spowodowane to
by³ czêstymi opadami atmosferycznymi i
sp³ywem wód z rozlewisk do koryt rzecznych.
W zwi¹zku z przewidywanymi dalszymi opa-
dami deszczu dowo¿ono piach w celu uzu-
pe³nienia obwa³owañ z worków. W godzi-
nach popo³udniowych poziom rzek opad³
poni¿ej poziomu ostrzegawczego.

19.05.2010 r.

Od godziny ok. 2.30 poziom wód w rze-
kach Budzisz i Bystrzyca zacz¹³ siê sukce-
sywnie podnosiæ, aby ok. godz. 8.00 prze-
kroczyæ stan alarmowy na punkcie pomia-
rowym w Zagorzycach. Z powodu dalszego
podnoszenia siê wody w korytach rzecznych,
szczególnie na rzece Bystrzyca, Burmistrz
Sêdziszowa M³p. og³osi³ alarm powodziowy
dla gminy Sêdziszów M³p. Wezwano jednost-
ki OSP i rozdysponowano je w wiêkszoœci w
zagro¿onych punktach na rzece Bystrzyca,
skierowano samochody z piaskiem i dostar-
czono worki na osiedle Rêdziny.

W godzinach popo³udniowych usta³y
opady deszczu i poziomy rzek Budzisz i By-
strzyca zaczê³y stopniowo opadaæ. O godz.
15:00 Burmistrz Sêdziszowa M³p. odwo³a³
alarm powodziowy utrzymuj¹c pogotowie
przeciwpowodziowe.

20.05.2010 r.

Przelotne opady deszczu utrzymuj¹ po-
ziom rzek w granicach stanów ostrzegaw-
czych. Jednostki OSP pomagaj¹ na bie¿¹co
likwidowaæ zatory wodne na k³adkach i mo-
stach w Sêdziszowie M³p. i w Zagorzycach.
Usuwaj¹ drzewa z koryt rzecznych, wypom-
powuj¹ wodê z piwnic. Trwa zliczanie szkód
w mieniu komunalnym.

21.05.2010 r.

Zdecydowana poprawa warunków at-
mosferycznych (brak opadów, wzrost tem-
peratury powietrza, s³oñce) spowodowa³o
unormowanie siê sytuacji w rzekach prze-
p³ywaj¹cych przez gminê Sêdziszów M³p. W
zwi¹zku z czym Burmistrz Sêdziszowa M³p.
odwo³a³ pogotowie przeciwpowodziowe dla
Gminy Sêdziszów M³p.

Poszczególne referaty i stanowiska pra-
cy w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.
kontynuowa³y dzia³ania maj¹ce na celu zin-
wentaryzowanie powsta³ych szkód i okreœle-
nie ich wielkoœci.

Ogólny koszt prowadzonych dzia³añ ra-
towniczych w dn. 16-21.05.2010 r. obejmuje
kwotê  29857 z³. W trakcie tych dzia³añ wy-
korzystano ok. 3000 worków na piasek i 320
m3 

piasku. W akcji udzia³ wziê³o ok. 100
cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z
terenu naszej gminy. Komisja ds. szacowa-
nia szkód powodziowych w infrastrukturze
komunalnej spowodowanych przez gwa³tow-
ne opady deszczu w dn. 16-20 maja 2010 r.
stwierdzi³a straty w drogach i mostach gmin-
nych na ogóln¹ kwotê 2 180 000 z³. Zg³o-
szeñ indywidualnych szkód w budynkach i
uprawach rolnych by³o 20.

Po intensywnych opadach deszczu w nocy
z 1 na 2 czerwca z brzegów wyst¹pi³y rzeki na
terenie gminy. Nieprzejezdna by³a droga po-
wiatowa w Zagorzycach. Pod wod¹ znalaz³y
siê m.in. ulice: Kroczki, Partyzantów, Armii
Krajowej, Polna, Blich, Borkowska. Wiêcej
szczegó³ów w nastêpnym numerze Biuletynu.

Krzysztof Zg³obicki
Inspektor OC w Urzêdzie Miejskim

w Sêdziszowie M³p.

PowódŸ zagra¿a³a gminie Sêdziszów M³p.
W dniach 16-19 maja, na skutek du¿ych opa-
dów deszczu, na terenie gminy Sêdziszów M³p.
wyst¹pi³o zagro¿enie powodziowe. Zgodnie z
obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarz¹dzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 poz.
590 z póŸn. zmian. za organizacjê zarz¹dzania
kryzysowego na zarz¹dzanym przez siebie tere-
nie odpowiadaj¹ wójtowie i burmistrzowie gmin.
Obowi¹zki swoje wykonuj¹ przy pomocy Gmin-
nego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.
Poni¿ej przedstawiam w skrócie harmonogram
wykonanych czynnoœci, aby zobrazowaæ skalê
u¿ytych si³ i œrodków w celu ochrony mieszkañ-
ców i ich mienia, na terenach zagro¿onych zala-
niem przez wezbrane rzeki.

Kalendarium dzia³añ:

Rzeka Budzisz w okolicy stadionu Lechii. Fot. UM
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JUREK Marek,
lat 49, wykszta³cenie wy¿sze historyczne,

wykonuj¹cy zawód historyka, miejsce pra-
cy: Fundacja Œw. Benedykta, zamieszka³y w
Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, cz³o-
nek Prawicy Rzeczypospolitej;

2
KACZYÑSKI Jaros³aw Aleksander,
lat 61, wykszta³cenie wy¿sze prawnicze,

pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za-
mieszka³y w Warszawie;

3
KOMOROWSKI Bronis³aw Maria,
lat 58, wykszta³cenie wy¿sze historyczne,

pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za-
mieszka³y w Warszawie, cz³onek Platformy
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard,
lat 67, wykszta³cenie wy¿sze filozoficzne,

wykonuj¹cy zawód publicysty i wydawcy,
miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Li-
bera³ów, zamieszka³y w Józefowie, powiat
otwocki, cz³onek partii politycznej Wolnoœæ
i Praworz¹dnoœæ;

5
LEPPER Andrzej Zbigniew,
lat 56, wykszta³cenie œrednie, wykonuj¹-

cy zawód rolnika, miejsce pracy: w³asne go-
spodarstwo rolne, zamieszka³y w Zielnowie
gmina Dar³owo;

6
MORAWIECKI Kornel Andrzej,
lat 69, wykszta³cenie wy¿sze w zakresie

PORADNIK WYBORCZY

– WYBORY PREZYDENTA RP

O prezydenturê ubiega siê 10 kandydatów
(dane na podstawie Obwieszczenia Pañstwowej Komisji Wyborczej

z dnia 17 maja 2010 r.):

nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel
akademicki, zamieszka³y we Wroc³awiu;

7
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard,
lat 36, wykszta³cenie wy¿sze politologicz-

ne, pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszka³y w Szczecinie, cz³onek Sojuszu
Lewicy Demokratycznej;

8
OLECHOWSKI Andrzej Marian,
lat 62, wykszta³cenie wy¿sze ekonomicz-

ne, wykonuj¹cy zawód ekonomisty, miejsce
pracy: samodzielna dzia³alnoœæ gospodarcza,
zamieszka³y w Warszawie, z³o¿y³ nastêpuj¹ce
oœwiadczenie: by³em wspó³pracownikiem
organów bezpieczeñstwa pañstwa w rozumie-
niu przepisów powo³anej ustawy;

9
PAWLAK Waldemar,
lat 50, wykszta³cenie wy¿sze techniczne,

zajmuj¹cy kierownicze stanowisko pañstwo-
we, pe³ni¹cy funkcjê Wiceprezesa Rady Mi-
nistrów, Ministra Gospodarki, zamieszka³y
w Kamionce gmina Pacyna, cz³onek Polskie-
go Stronnictwa Ludowego;

10
ZIÊTEK Bogus³aw Zbigniew,
lat 45, wykszta³cenie œrednie, wyko-

nuj¹cy zawód polityka, miejsce pracy: Wolny
Zwi¹zek Zawodowy „Sierpieñ 80”, zamiesz-
ka³y w MarkowiŸnie gmina Ogrodzieniec,
cz³onek Polskiej Partii Pracy – Sierpieñ 80.

Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.
Jan Maroñ

� 20 czerwca 2010 r. po raz pi¹ty w historii
III RP bêdziemy wybieraæ w wyborach
bezpoœrednich Prezydenta RP, którego
kadencja trwa 5 lat,

� lokale wyborcze bêd¹ czynne w dniu wy-
borów w godz. 6.00-20.00,

�Obwodowe Komisje Wyborcze, bêd¹
mia³y siedziby w tych samych budynkach
co w roku ubieg³ym w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego,

�powo³ano 21 Obwodowych Komisji Wy-
borczych, ka¿d¹ maksymalnie w 9-to oso-
bowym sk³adzie, w tym: 8 osób zg³oszo-
nych przez komitety wyborcze kandyda-
tów na Prezydenta oraz po 1 osobie spo-
œród pracowników Urzêdu, Komisje wy-
borcze otrzymaj¹ wynagrodzenie uzale¿-
nione od pe³nionej funkcji, przewodni-
cz¹cy – 165 z³, zastêpca przewodnicz¹ce-
go – 150 z³, cz³onek komisji – 135 z³,

�do 10 czerwca br. wyborcy przebywaj¹cy

czasowo na obszarze danej gminy mog¹
sk³adaæ wniosek o dopisanie do spisu wy-
borców w tej gminie,

�w wyborach prezydenckich wprowadzo-
no mo¿liwoœæ g³osowania za pomoc¹ pe³-
nomocnika, bêdzie on móg³ g³osowaæ za
osoby niepe³nosprawne oraz osoby star-
sze, powy¿ej 75 roku ¿ycia, pe³nomocni-
kiem bêdzie mog³a zostaæ osoba wpisana
do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa, wniosek
o ustanowienie pe³nomocnika nale¿y z³o-
¿yæ w Urzêdzie w terminie do 10 czerwca
br., jedna osoba mo¿e byæ pe³nomocni-
kiem tylko jednego wyborcy, za wyj¹tkiem,
gdy pe³nomocnictwo ustanowione jest
wœród najbli¿szej rodziny, w takim przy-
padku mo¿na byæ pe³nomocnikiem naj-
wy¿ej dwóch osób,

�wyborca, który na dzieñ wyborów planu-
je wyjazd poza miejsce zamieszkania, a bê-

dzie chcia³ uczestniczyæ w wyborach, musi
wybraæ w terminie do 18 czerwca br. za-
œwiadczenie o prawie do g³osowania
(Urz¹d Miejski, pokój nr 6), z takim za-
œwiadczeniem mo¿na g³osowaæ w dowol-
nym lokalu wyborczym w kraju,

�przed przyst¹pieniem do g³osowania ka¿-
dy wyborca bêdzie musia³ bezwzglêdnie
okazaæ Komisji dokument umo¿liwiaj¹cy
stwierdzenie jego to¿samoœci, mo¿e to byæ
na przyk³ad dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy,

� g³osujemy stawiaj¹c znak „x” w kratce po
lewej stronie tylko jednego kandydata,

� je¿eli w g³osowaniu w dniu 20 czerwca br.
¿aden z kandydatów nie uzyska wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów, odbê-
dzie siê ponowne g³osowanie w dniu 4
lipca br., dokonamy wtedy wyboru spo-
œród dwóch kandydatów którzy w pierw-
szej turze uzyskaj¹ najwiêcej g³osów.

Zbieramy nowe artyku³y: � poœciel
� koce � ko³dry ��rêczniki � artyku³y
gospodarstwa domowego (naczynia,
garnki, sztuæce, itp.) � sprzêt AGD
i RTV � œrodki czystoœci � odzie¿ dla
doros³ych i dzieci � ¿ywnoœæ oryginal-
nie pakowan¹ w s³oiki, puszki i toreb-
ki, w tym cukier, m¹kê, makarony, ka-
sze, konserwy i inne produkty spo¿yw-
cze o wyd³u¿onym terminie wa¿noœci.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
Miejsko-Gminny Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej

w Sêdziszowie M³p.

organizuj¹
zbiórkê darów
dla powodzian

Zbiórka odbêdzie siê w dniach
od 31 maja do 11 czerwca br.

w budynku Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Sêdziszowie M³p., ul. 3-go Maja 25.
Dary przyjmujemy w dni robocze

w godz. od 8.00 do 15.30, pok. nr 17

Nie b¹dŸmy
obojêtni, pomó¿my
innym w potrzebie!
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INFORMACJA
BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.

z dnia 11 maja 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544 z póŸn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach  i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych

komisji wyborczych, w których zostanie  przeprowadzone g³osowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych

na 20 czerwca 2010 r.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 20 czerwca 2010 r. w godzinach 6.00-20.00
BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.

  /-/ Kazimierz Kie³b
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KRONIKA POLICYJNA
Dozór dla sprawców rozboju

Trzy razy w tygodniu bêd¹ stawiaæ siê w
sêdziszowskim komisariacie dwaj sprawcy
rozboju. W sobotê, 24.04.2010r., napadli na
55-letniego mê¿czyznê, pobili go i okradli. 27-
go kwietnia prokurator przedstawi³ im zarzu-
ty i zastosowa³ wobec nich policyjny dozór.

W Sêdziszowie M³p., dwóch mê¿czyzn
zaatakowa³o 55-letniego mieszkañca tej gmi-
ny. Sprawcy przewrócili pokrzywdzonego
na ziemiê, kopali go, a nastêpnie ukradli
mu portfel z pieniêdzmi w kwocie 50 z³o-
tych oraz dowód osobisty.

Dopiero w poniedzia³ek pobity i okra-
dziony mê¿czyzna powiadomi³ o tym funk-
cjonariuszy z komisariatu w Sêdziszowie. Jesz-
cze tego samego dnia policjanci zatrzymali
jednego ze sprawców. Podjêli równie¿ czyn-
noœci zmierzaj¹ce do ustalenia miejsca prze-
bywania drugiego z napastników. Zatrzymali
go we wtorek rano.

Sêdziszowscy policjanci zebrali dowody,
które pozwoli³y na przedstawienie zarzutów.
Ponadto wyst¹pili do prokuratury z wnio-
skiem o zastosowanie wzglêdem podejrza-
nych œrodka zapobiegawczego. Prokurator
przychyli³ siê do niego. W ramach orzeczo-
nego dozoru policyjnego, obaj mê¿czyŸni
w wieku 28 i 39 lat bêd¹ przychodziæ na
komisariat trzy razy w tygodniu.

Koñ staranowa³ opla astrê
Jak wynika z policyjnych ustaleñ sp³oszo-

ny koñ wbieg³ na posesjê i uszkodzi³ stoj¹cy
tam samochód. W³aœciciel opla mo¿e docho-
dziæ roszczeñ na drodze prywatnoskargowej.

27.04.2010t. wieczorem policjanci inter-
weniowali w Szkodnej. W³aœciciel opla astry
zg³osi³, ¿e koñ uszkodzi³ mu samochód za-
parkowany na jego posesji. Obecni na miej-
scu funkcjonariusze ustalili w³aœciciela konia
oraz przebieg zdarzenia. Okaza³o siê, ¿e na
s¹siedni¹ posesjê przyjecha³ konny zaprzêg.
Z nieznanych przyczyn koñ sp³oszy³ siê, wy³a-
ma³ dyszel zamocowany do wozu i pobieg³
na s¹siedni¹ posesjê. Tam sp³oszone zwierzê
uszkodzi³o zaparkowany samochód.

Stró¿e prawa poinformowali w³aœcicie-
la opla o mo¿liwoœci uzyskania odszkodo-
wania za poniesione straty w drodze postê-
powania prywatnoskargowego.

Zastêpca Komendanta odznaczony
medalem

 W ostatni czwartek kwietnia, w Podkar-
packim Urzêdzie Wojewódzkim, Z-ca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Ropczy-
cach odznaczony zosta³ Medalem za zas³u-
gi dla Obronnoœci Kraju.

Wojewoda Podkarpacki Miros³aw Kara-
pyta wrêczy³ medale funkcjonariuszom ró¿-
nych s³u¿b mundurowych, wœród nich poli-
cjantom.  Decyzj¹ Ministra Obrony Naro-
dowej Br¹zowym Medalem za zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju odznaczony zosta³ m.in.
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w
Ropczycach - kom. Krzysztof Szeliga. Gra-
tulacje odznaczonym z³o¿y³ m.in. Wojewo-
da Podkarpacki oraz Komendant Podkar-
packiej Policji.

Potr¹ci³ nastolatkê i odjecha³
– Policja poszukuje œwiadków
 30-tego kwietnia, przed po³udniem, na

ul. 3-go Maja w Sêdziszowie M³p., zosta³a
potr¹cona 19-letnia dziewczyna. Sprawca
wypadku odjecha³ nie udzielaj¹c jej pomo-
cy. Zwracamy siê do osób, które widzia³y to
zdarzenie lub maj¹ informacje w tej spra-
wie o kontakt osobisty lub telefoniczny.

O godzinie 9.35, w Sêdziszowie M³p. na
skrzy¿owaniu ulic 3-go Maja i Wyspiañskie-
go dosz³o do wypadku drogowego. Przez
przejœcie dla pieszych przechodzi³a uczen-
nica. Zosta³a potr¹cona, najprawdopodob-
niej przez srebrn¹ skodê octaviê. Kierowca
nie udzieli³ pokrzywdzonej pomocy tylko
odjecha³ w kierunku sêdziszowskiego Ryn-
ku. Pokrzywdzona ma obra¿enia wewnêtrz-
ne, przebywa w szpitalu.

Policjanci z komisariatu w Sêdziszowie
pracuj¹ nad wyjaœnieniem tej sprawy.

Jednoczeœnie wszystkie osoby posiada-
j¹ce informacje w sprawie tego zdarzenia
s¹ proszone o kontakt z Komisariatem Poli-
cji w Sêdziszowie M³p  pod numerem 17 22
16 427 lub numer alarmowy 997.

Powiatowy fina³ Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym

W pi¹tek, 30-tego kwietnia, w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim, policjanci uczestniczyli w
powiatowym finale Turnieju Bezpieczeñ-
stwa w Ruchu Drogowym. Dyplomy wrêcza³
zastêpca komendanta powiatowego.

Zespó³ Ruchu Drogowego z ropczyckiej
komendy wspó³pracuj¹c ze Starostwem
Powiatowym oraz Wojewódzkim Oœrodkiem
Ruchu Drogowego, jak co roku, organizo-
wa³ eliminacje gminne oraz fina³ powiato-
wy turnieju. G³ównym za³o¿eniem konkur-
su jest podniesienie poziomu bezpieczeñ-
stwa na drogach, zw³aszcza w odniesieniu
do najm³odszych i najbardziej nara¿onych
na niebezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego.

Powiatowy fina³ konkursu odby³ siê w
miniony pi¹tek w Sêdziszowie. Uczestniczy-
³y w nim trzyosobowe zespo³y ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych, które by³y naj-
lepsze w poszczególnych gminach. Aby wy-
graæ nale¿a³o wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêt-
noœciami w kilku dziedzinach. Turniej sk³a-
da³ siê z czterech konkurencji:
- teoretycznego testu sprawdzaj¹cego,
- praktycznego sprawdzianu umiejêtnoœci

udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, 

- sprawdzianu umiejêtnoœci kierowania ro-
werem (tor przeszkód okreœlony regula-
minem),

- praktycznego stosowania zasad ruchu dro-
gowego (przejazd po Miasteczku Ruchu
Drogowego do wyznaczonych losowo
punktów kontrolnych).

Najlepszymi okazali siê uczniowie: Gim-
nazjum z Zagorzyc oraz Szko³y Podstawo-
wej nr 3 z Ropczyc.

Gratulacje i ¿yczenia powodzenia w dal-
szych zmaganiach sk³ada³ zwyciêzcom m.in.
Zastêpca Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Ropczycach – kom. Krzysztof Szeliga.

Podsumowanie dzia³añ
„Majowy weekend 2010”

Ponad 60 policjantów czuwa³o nad bez-
pieczeñstwem mieszkañców powiatu. D³u-
gi weekend okaza³ siê spokojny i bezpiecz-
ny.

Podczas czterech
minionych dni poli-
cjanci wykonywali czyn-
noœci na miejscu jed-
nego wypadku drogo-
wego oraz dziesiêciu
kolizji drogowych. W
tych zdarzeniach jedna
osoba zosta³a ranna.

Funkcjonariusze
zatrzymali szeœciu nie-
trzeŸwych kierowców.
Czterech z nich kiero-
wa³o rowerem, a
dwóch samochodami.
Rekordzista jecha³ ro-
werem maj¹c ponad
2,5 promila alkoholu w
wydychanym powie-
trzu. 
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Samochód ciê¿arowy uderzy³
w koparkê

Mandatem zosta³ ukarany kierowca ciê-
¿arowego mana, który uderzy³ w jad¹c¹ po
drodze K-4 koparkê. Kierowca koparki po
przebadaniu przez lekarzy zosta³ zwolnio-
ny do domu.

4.05.2010r., oko³o godz. 10. policjanci
udali siê na miejsce zdarzenia drogowego
na sêdziszowskiej obwodnicy. Jak wynika z
ich ustaleñ, 28-letni kierowca ciê¿arowego
mana nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i
najecha³ na ty³ koparko-³adowarki. Ta si³¹
uderzenia wjecha³a do rowu. W wyniku zde-
rzenia pojazdów ucierpia³ 27-letni opera-
tor koparki. Zosta³ on przewieziony do szpi-
tala, sk¹d po zaopatrzeniu zosta³ zwolnio-
ny. Sprawca kolizji zosta³ ukarany przez po-
licjantów mandatem karnym.

W zwi¹zku z tym zdarzeniem ruch na
trasie by³ utrudniony, a w czasie wyci¹gania
koparki z rowu, zosta³ przez stró¿ów prawa
wstrzymany.

Chcia³ sprawdziæ stan trzeŸwoœci
– straci³ prawo jazdy

Promil alkoholu mia³ w organizmie mê¿-
czyzna, który wczoraj przyjecha³ samocho-
dem do komisariatu w Sêdziszowie M³p. Na
proœbê kierowcy, policjanci sprawdzili jego
stan trzeŸwoœci. Gdy okaza³o siê, ¿e jest pi-
jany, funkcjonariusze uniemo¿liwili mu
dalsz¹ jazdê.

5.05.2010 r., po po³udniu, do sêdziszow-
skiej jednostki Policji przyjecha³o ma³¿eñ-
stwo. Za kierownic¹ daewoo nubira siedzia³
44-letni mê¿czyzna. Poprosi³ o sprawdzenie
swojego stanu trzeŸwoœci, gdy¿ jak twierdzi³,
¿ona uwa¿a, ¿e jest pijany. Badanie potwier-
dzi³o, ¿e mieszkaniec Sêdziszowa pi³ wcze-
œniej alkohol, mia³ promil alkoholu. Poli-
cjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a ju¿
wkrótce mê¿czyzna odpowie za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeŸwoœci.

Jecha³ rowerem maj¹c ponad
3,3 promila

W sobotê, 8.05.2010 r., policjanci zatrzy-
mali mê¿czyznê jad¹cego rowerem. Okaza³o
siê, ¿e 48-letni rowerzysta ma ponad 3,3 promi-
la. Ma równie¿ zakaz kierowania rowerami.

Przed godzin¹ siedemnast¹, policyjny
patrol przeje¿d¿a³ przez miejscowoœæ Krzy-
wa. Uwagê funkcjonariuszy zwróci³ tor jaz-

dy rowerzysty. Stró¿e prawa zatrzymali mê¿-
czyznê do kontroli. Okaza³o siê, ¿e  48-letni
mieszkaniec podsêdziszowskiej wsi ma  po-
nad 3,3 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Policjanci ustalili, ¿e rowerzysta
ma równie¿ s¹dowy zakaz do kierowania
jednoœladami.

Niewiele mniej, bo prawie dwa promile,
wykaza³o badanie zatrzymanego przez poli-
cjantów kierowcy motocykla. 35-letni mê¿-
czyzna jeŸdzi³, w sobotni wieczór, po ulicy
Konopnickiej w Sêdziszowie. Funkcjonariu-
sze ustalili, ¿e motocyklista nie posiada wy-
maganych uprawnieñ do kierowania, a
motocykl nie ma aktualnych badañ tech-
nicznych. Kierowca nie przedstawi³ równie¿
ubezpieczenia OC.

Za kierowanie jednoœladem w stanie nie-
trzeŸwoœci grozi grzywna, ograniczenie wol-
noœci oraz pozbawienie wolnoœci do roku
(rower) lub dwóch lat (motocykl).

 
Pijany i bez prawa jazdy wozi³

kolegów
Prawie dwa promile alkoholu mia³ 23-

latek zatrzymany w Sêdziszowie. Ch³opak
kierowa³ audi, którym jecha³o dwóch jego
kolegów. Jak siê okaza³o nie posiada upraw-
nieñ do kierowania.

Tu¿ po pó³nocy, w nocy z 21/22.05.2010
r., dy¿urny powiatowej komendy odebra³
telefon. Rozmówca poinformowa³, ¿e w re-
jonie œwiate³ w Sêdziszowie jedzie bia³e audi
80, którego kierowca prawdopodobnie jest
pijany. We wskazany rejon uda³ siê policyjny
patrol. Policjanci zauwa¿yli samochód od-
powiadaj¹cy opisowi. Kierowc¹ zatrzymane-
go audi okaza³ siê mieszkaniec podsêdziszow-
skiej wsi.

Z ustaleñ funkcjonariuszy wynika, ¿e 23-
latek nie posiada uprawnieñ do kierowania
samochodami. Badanie na stan trzeŸwoœci
wykaza³o u m³odego kierowcy prawie dwa
promile alkoholu. Wraz z nietrzeŸwym, samo-
chodem podró¿owa³o dwóch jego kolegów.

Stró¿e prawa oddali nietrzeŸwego kie-
rowcê pod opiekê matki. 23-latek odpowie

teraz za kierowanie samochodem w stanie
nietrzeŸwoœci.

 
Pijany zasn¹³ za kierownic¹

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci, w ja-
kich pijany mê¿czyzna zasn¹³ za kierownic¹
swojego samochodu. Zosta³ znaleziony na
poboczu drogi w Kamionce. Mia³ ponad
trzy promile alkoholu w organizmie.

Po godzinie 23, w dniu 22.05.2010r., dy-
¿urny ropczyckiej komendy zosta³ powiado-
miony telefonicznie, ¿e w Kamionce na dro-
dze przebiegaj¹cej przez las stoi fiat uno, a
kierowca le¿y oparty o kierownicê. Na miej-
sce przyjecha³ policyjny patrol i pogotowie.
Lekarz stwierdzi³, ¿e 38-letni mê¿czyzna nie
ma ¿adnych obra¿eñ, jest w stanie upojenia
alkoholowego i œpi. Policjanci ustalili, ¿e
mieszkaniec gminy Sêdziszów zasn¹³ jad¹c
samochodem. Jego pojazd zatrzyma³ siê na
poboczu drogi. Kluczyki znajdowa³y siê w
stacyjce auta, a na desce rozdzielczej œwie-
ci³y siê kontrolki.

Policjanci ustalili dane mê¿czyzny oraz
sprawdzili jego stan trzeŸwoœci. Alko-sensor
wykaza³ ponad trzy promile alkoholu w jego
organizmie.

 
Policjanci czytali bajki

przedszkolakom
Ka¿dy wie, ¿e bajki ucz¹ i wychowuj¹

najm³odszych. Pamiêtaj¹c o tym policjanci
czytaj¹ przedszkolakom. Opowiadania po-
magaj¹ odpowiedzieæ dzieciom, w zrozu-
mia³y dla nich sposób, na najwa¿niejsze
pytania. Czym zajmuje siê Policja? Jakie s¹
jej zadania? Jak powinny zachowywaæ siê
dzieci aby unikn¹æ ró¿nych niebezpie-
czeñstw?

W poniedzia³ek, 24-go maja, na te pyta-
nia policjanci odpowiadali przedszkolakom
z Wolicy Piaskowej. Dzieci z uwag¹ s³ucha³y
bajek. Chêtnie rozmawia³y z funkcjonariu-
szami, dzieli³y siê z nimi obawami i proble-
mami. Zakoñczenie spotkania zosta³o os³o-
dzone przez stró¿ów prawa lizakami.

m³. asp. Dominika Oleœ
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Radni wys³uchali sprawozdania Burmistrza
z wykonania bud¿etu gminy za 2009 r. Do-
chody zosta³y wykonane w wysokoœci
48.005.280 z³ co stanowi 101%, a wydatki w
kwocie 53.996.967 z³ i zosta³y zrealizowane
w 96%.
Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:
�w dziale „rolnictwo i ³owiectwo”
– 942.211 z³ – ochrona zbiornika GZWP-

425 poprzez budowê kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Sêdziszów M³p. w
tym:
- 573.520 z³ – budowa kanalizacji sani-

tarnej w Krzywej,
- 368.691 z³ – budowa kanalizacji sani-

tarnej w Kawêczynie Sêdz.,
- 104.712 z³ – opracowanie dokumenta-

cji na budowê kanalizacji sanitarnej w
Krzywej i Kawêczynie,

- 30.979 z³ – dokumentacja budowlano-
wykonawcza na budowê kanalizacji sa-
nitarnej w Borku W.,

- 42.600 z³ – dokumentacja budowlano-
wykonawcza na budowê wodoci¹gu w
Szkodnej.

�w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
– 1.390.082 z³ – przeznaczono na dofinan-

sowanie przebudowy dróg powiatowych,
– 116.965 z³ – przebudowa drogi gminnej

Wolica Piaskowa – Potok,
– 114.194 z³ – przebudowa drogi gminnej

Krzywa – Porêby,
– 85.100 z³ – przebudowa drogi gminnej

Szkodna Dudkówka,
– 348.047 z³ – budowa mostu przez potok

Budzisz w ci¹gu drogi gminnej w Zago-
rzycach – Ocha³ówka,

– 1.000.527 z³ – przebudowa ul. Koœciuszki,
Bednarskiej i Szkarpowej w Sêdziszowie
M³p.,

– 426.299 z³ – przebudowa drogi gminnej
Bêdziemyœl – Grudna,

– 151.510 z³ – przebudowa drogi gminnej
Cierpisz – Zajezierze,

– 132.508 z³ – przebudowa drogi gminnej
Klêczany – Majdan,

– 126.321 z³ – przebudowa drogi gminnej
Czarna Sêdz.- Stara Wieœ,

– 128.840 z³ – przebudowa drogi gminnej
Ruda – Zagacie,

– 304.070 z³ – przebudowa centrum ratu-
szowego na Rynku w Sêdziszowie M³p.

�w dziale „dzia³alnoœæ us³ugowa”
– 154.997 z³ – przebudowa budynku pogrze-

bowego na cmentarzu komunalnym w Sê-
dziszowie M³p.,

– 61.755 z³ – ogrodzenie cmentarza od stro-
ny zachodniej.

�w dziale „administracja publiczna”
– 3.387.921 z³ – utrzymanie Urzêdu,

XXXIII Sesja Rady Miejskiej
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. w bie¿¹cej kadencji – zwana absolutoryjn¹, odby³a siê
w dniu 28 kwietnia 2010 r.

– 16.217 z³ – zakup sprzêtu komputerowego,
– 122.097 z³ – diety radnych, so³tysów,
– 45.315 z³ – promocja gminy.
�w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i

ochrona przeciwpo¿arowa”
– 164.339 z³ – bie¿¹ce utrzymanie jedno-

stek OSP,
�w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
– 441.822 z³ – sp³ata odsetek od wyemito-

wanych obligacji.
�w dziale „oœwiata i wychowanie”
– 10.857.465 z³ – utrzymanie 14 szkó³ pod-

stawowych, w których obowi¹zek szkolny
realizuje 1.697 uczniów,

– 5.181.562 z³ – utrzymanie 3 gimnazjów, w
których obowi¹zek szkolny realizuje 935
uczniów,

– 1.597.152 z³ – utrzymanie 4 przedszkoli,
do których uczêszcza 256 dzieci,

– 561.635 z³ – utrzymanie 12 oddzia³ów
przedszkolnych przy szko³ach podstawo-
wych, do których uczêszcza 195 dzieci,

– 638.938 z³ – utrzymanie Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli,

– 280.922 z³ – dowo¿enie ok. 537 uczniów
do szkó³,

– 34.623 z³ – dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli,

– 511.430 z³ – utrzymanie 6 sto³ówek szkol-
nych, w których z wy¿ywienia korzysta
1.907 dzieci,

– 107.280 z³ – odpis na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli i
emerytów,

– 3.015.018 z³ przeznaczono na inwestycje
w oœwiacie w tym:

– 2.238.669 z³ – budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim,

– 64.869 z³ – utwardzenie placu manewro-
wego i drogi dojazdowej p.po¿. przy SP w
Borku W.,

– 711.480 z³ – termomodernizacja budyn-
ków oœwiatowych w Zagorzycach, w Bo-
reczku oraz SP 2 w Sêdziszowie M³p.

�w dziale „ochrona zdrowia”
– 90.000 z³ - dotacja dla Zak³adu Opieki

Zdrowotnej w Ropczycach,
– 234.673 z³ – realizacja gminnego progra-

mu profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych oraz programu prze-
ciwdzia³ania narkomanii,

�w dziale „pomoc spo³eczna”
– 7.946.546 z³ – œwiadczenia rodzinne,
– 753.397 z³ - zasi³ki i pomoc w naturze,
– 130.358 z³ - dodatki mieszkaniowe,
– 933.377 z³ - utrzymanie Miejsko-Gminne-

go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
– 206.257 z³ - us³ugi opiekuñcze i specjali-

styczne.

�w dziale „edukacyjna opieka wychowaw-
cza”

– 110.929 z³ - utrzymanie 2 œwietlic przy
szko³ach podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Sê-
dziszowie M³p.,

– 329.937 z³ - pomoc materialna dla
uczniów.

�w dziale „gospodarka komunalna i ochro-
na œrodowiska”

– 218.826 z³ – utrzymanie czystoœci na tere-
nie miast i wsi,

– 676.411 z³ - oœwietlenie ulic, placów i
dróg,

– 26.052 z³ – utrzymanie zieleni na terenie
miasta,

�w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”

– 1.183.600 z³ – dotacja podmiotowa dla
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury,

– 43.217 z³ – opracowanie dokumentacji na
modernizacjê Domu Ludowego w Krzy-
wej i Klêczanach,

– 643.398 z³ – przebudowa Domu Ludowe-
go w Czarnej Sêdz.,

– 528.699 z³ – przebudowa Domu Ludowe-
go w Bêdziemyœlu,

– 506.546 z³ – przebudowa Domu Ludowe-
go w Borku W.

�w dziale „kultura fizyczna i sport”
– 1.212.903 z³ – budowa zespo³u boisk „OR-

LIK 2012” z budynkiem szatniowo-sani-
tarnym i elementami infrastruktury tech-
nicznej,

– 603.836 z³ – przebudowa trybun na sta-
dionie w Sêdziszowie M³p.

Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji na
koniec 2009 r. wynosi³o 12.250.000 z³, co sta-
nowi 25,5 % zrealizowanych dochodów. Na
dzieñ 31.12.2009 r. gmina nie posiada³a zo-
bowi¹zañ wymagalnych.

Rada Miejska po wys³uchaniu sprawozda-
nia Burmistrza z wykonania bud¿etu, po
zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej spra-
wie podjê³a jednog³oœnie nastêpuj¹ce
uchwa³y:
– w sprawie przyjêcia sprawozdania rocz-

nego z wykonania bud¿etu Gminy Sêdzi-
szów M³p. za 2009 r.

– w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Ponadto na sesji radni podjêli jeszcze 3 inne
uchwa³y:
1. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy

rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego.
Rada Miejska udzieli³a pomocy rzeczo-
wej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego w Ropczycach w kwocie 11.000 z³
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w formie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudo-
wê ulicy Konopnickiej w Sêdziszowie M³p.
odcinka od skrzy¿owania z ul. Solidarno-
œci do skrzy¿owania z ul. Kolejow¹ (wraz
ze skrzy¿owaniem).

2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y bu-
d¿etowej Gminy Sêdziszów M³p. na rok
2010 nr XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia
2010 r.
Moc¹ tej uchwa³y radni zwiêkszyli:

– dochody maj¹tkowe bud¿etu gminy o
kwotê 684.125 z³, w tym z tytu³u:

– dotacji celowej z Gminy Ostrów na dofi-
nansowanie przebudowy drogi gminnej
Borek Ma³y – Borek Wielki - 70.000 z³.

– œrodków z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na dofinansowanie
projektu „Poprawa poziomu bezpieczeñ-
stwa w gminach Sêdziszów M³p. oraz Iwie-
rzyce poprzez doposa¿enie jednostek

OSP” realizowanego w ramach RPO –
614.125 z³.

– przychody bud¿etu z tytu³u wolnych œrod-
ków o kwotê 143.464 z³.

– wydatki bie¿¹ce bud¿etu o kwotê 37.389
z³ z przeznaczeniem na:

– promocjê projektu „Poprawa poziomu
bezpieczeñstwa w gminach Sêdziszów
M³p. oraz Iwierzyce poprzez doposa¿e-
nie jednostek OSP” – 800 z³,

– wydatki zwi¹zane z utrzymaniem Domów
Ludowych - 7.677 z³,

– œwiadczenia pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym na pod-
stawie ustawy o systemie oœwiaty – 28.912 z³.

– wydatki maj¹tkowe bud¿etu o kwotê
790.200 z³ z przeznaczeniem na:

– projekt „Poprawa poziomu bezpieczeñ-
stwa w gminach Sêdziszów M³p. oraz Iwie-
rzyce poprzez doposa¿enie jednostek

VII dekanalny konkurs wiedzy o Janie Pawle II
w Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej

Konkurs, jak co roku, ma znajom¹ for-
mê teleturnieju telewizyjnego  „Jeden z dzie-
siêciu”. Udzia³ w nim wziê³y gimnazja z Za-
gorzyc, Iwierzyc, Kamionki oraz Czarnej Sê-
dziszowskiej. Cztery gimnazja wystawi³y po
dwóch reprezentantów, którzy pozytywnie
przeszli eliminacje szkolne.

W tym roku w fina³owej rozgrywce wyst¹pili:
1. Maria Wojton z Gimnazjum w Kamionce
2. Magdalena D³u¿eñ z Gimnazjum w Kamionce
3. Marta Pazdan z Gimnazjum w Zagorzycach
4. Marcin Zawiœlak z Gimnazjum w Zagorzycach
5. Marta Krawczyk z Gimnazjum w Iwierzycach
6. Bartosz Gubernak z Gimnazjum w Iwierzycach
7. Joanna Rak z Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej
8. Urszula Skiba z Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej

Konkurs przebiega³ w dwóch etapach,
a uczestnicy odpowiadali na pytania pro-
wadz¹cego, którym by³ ks. dziekan Edward
Brzana.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu

„Paœ owce moje” powiedzia³ Jezus do
Œw. Piotra, gdy ten wyzna³ mu mi³oœæ -
„tak Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham”.
Pod tym has³em w Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w  Czarnej Sêdziszowskiej w
dniu 18 maja 2010r. a wiêc w 90 rocz-
nicê urodzin naszego Wielkiego Roda-
ka i Patrona przebiega³ VII Dekanalny
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, któ-
rego  pomys³odawc¹ i organizatorem
jest ks. Dziekan Edward Brzana. W przy-
gotowaniu konkursu pomoc¹ s³u¿y dy-
rektor Andrzej Œwierad oraz nauczy-
ciele i pracownicy gimnazjum.

czuwa³o jury w sk³adzie: Jan Ró¿añski – prze-
wodnicz¹cy Gminnej Komisji Oœwiaty; Anna
Sum – dyrektor Gimnazjum w Kamionce;
Ks. Grzegorz Kot – wikariusz z Iwierzyc

Zadawane pytania okaza³y siê bardzo
szczegó³owe: dotyczy³y ¿ycia i dzia³alnoœci
papie¿a Jana Paw³a II. Zasób wiedzy by³ sze-
roki, gdy¿ obejmowa³ ca³e ¿ycie, wiele lat
dzia³alnoœci papie¿a ze szczególnym
uwzglêdnieniem nauczania Jana Paw³a II.
W tym roku – Roku Kap³añskim zatrzyma-
no siê na Katechizmie Koœcio³a Katolickie-
go, sakramencie œwiêceñ, adhortacji: „Pa-
stores Dabo Vobis” oraz liœcie papie¿a Be-
nedykta XVI na Rok Kap³añski. Dodatko-
wo uczestnicy rozpoznawali zdjêcia z poby-
tu Papie¿a w czasie Jego pielgrzymek.

W trakcie konkursu przedstawiono
czêœæ artystyczn¹ przygotowan¹ przez pani¹
Albinê Œwierad i ks. Paw³a Pratko. W czasie
wystêpu nawi¹zywano do powo³ania kap³añ-
skiego Jana

Paw³a II. Wykorzystano teksty Jana Paw-

OSP” realizowany z udzia³em œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO” – 719.200 z³,

– przebudowê drogi gminnej Borek Ma³y
– Borek Wielki - 71.000 z³.

3. Uchwa³a w sprawie utworzenia obwodów
g³osowania w szpitalu Powiatowym i za-
k³adzie Pielêgnacyjno-Opiekuñczym w
Sêdziszowie M³p. oraz w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Rudzie w celu przeprowa-
dzenia g³osowania w wyborach Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada utworzy³a odrêbne obwody g³oso-
wania w celu przeprowadzenia g³osowa-
nia w wyborach Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej:

– Nr 20 w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Rudzie

– Nr 21 w Szpitalu Powiatowym w Sêdziszo-
wie M³p.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

³a II, w których pisa³ o kap³añstwie jako o
darze i tajemnicy. Zwrócono uwagê na to,
¿e kap³an to dar Bo¿y dla cz³owieka.

Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosfe-
rze, a uczestnicy wykazali siê ogromn¹
wiedz¹, okazuj¹c siê ekspertami w dziedzi-
nie ¿ycia i nauczania naszego Papie¿a.

Ostatecznie w finale bezkonkurencyjn¹
uczestniczk¹ konkursu okaza³a siê Joanna
Rak z Czarnej, która zachowa³a wszystkie
szanse, tym samym wygrywaj¹c. Drugie miej-
sce zajê³a Urszula Skiba równie¿ z Gimna-
zjum w Czarnej, a trzecie Marta Pazdan
uczennica Gimnazjum z Zagorzyc. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe oraz
dyplomy ufundowane przez Sklepik
Uczniowski dzia³aj¹cy przy Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej.

Dzieñ Patrona obchodzony w naszym
gimnazjum, jest wyj¹tkowym dniem i cieszy-
my siê, ¿e mamy wzór do naœladowania ja-
kim jest Nasz Patron – Jan Pawe³ II.

Albina Œwierad

Laureaci konkursu w towarzystwie organizatorów: z prawej ks. Edward Brzana, z lewej dyr. Gimnazjum Andrzej Œwierad.
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D³ugie godziny jazdy wype³nione rozmo-
wami, podgryzaniem przygotowanego przez
rodziców prowiantu, wymian¹ spostrze¿eñ
i chwilowym przysypianiem.

 Przejazd przez najstarsze miasto w Pol-
sce – ku zaskoczeniu wielu, to Kalisz. I wresz-
cie cel – Go³uchów. Szybkie zakwaterowa-
nie w Go³uchowskim Oœrodku Turystyki i
Sportu, obiad, który przekroczy³ mo¿liwo-
œci m³odych turystów i w towarzystwie s³abe-
go deszczu wkraczamy w podwoje go³uchow-
skiej rezydencji. Piêkne zbiory, ciekawe losy
w³aœcicieli, bezcenne, stare meble – zasta-
nawiaj¹ce, jak w ma³ej miejscowoœci uda³o
siê zachowaæ tak wiele.

Po goœcinnych komnatach czas na obej-
rzenie rozleg³ego parku – 160 ha naturali-
stycznego krajobrazu: pomnikowe okazy
drzew, stawy, strumienie i kolejna ciekawost-
ka – Pokazowa Zagroda Zwierz¹t w Go³u-
chowie – to st¹d król puszczy wêdruje w
ró¿ne regiony polskich lasów. Oprócz po-
tê¿nych ¿ubrów, koniki polskie, daniele i
inne, leœne ssaki.

 Spacer lipow¹ alej¹ doprowadza do
budynku, gdzie trwa Ogólnopolski Konkurs
– Bajarze z Leœnej Polany, w nim, jako
uczestnik, wyst¹pi Anna Czudecka – miesz-
kanka Góry Ropczyckiej, która jurorom i
s³uchaczom opowie o Buczynie – parku w
swojej rodzinnej miejscowoœci.

PóŸniej jeszcze krótki film o udziale pol-
skich leœników w uroczystoœciach rocznicy
Katyñskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r. Ot,
taka lekcja historii.

Wra¿eñ, jak na pierwszy dzieñ, sporo –
trzeba uzupe³niæ zasoby energii – kolacja  we
w³asnym wykonaniu smakuje najlepiej. Jesz-
cze chwila na towarzyskie pogaduchy i œnimy,
bo rano znów pobudka o nieludzkiej porze.

5.00 - noc by³a wilgotna i niezbyt ciep³a.
Ranek nie wygl¹da lepiej, ale w oczekiwaniu
na niespodzianki, humory dopisuj¹. Œniada-
nie – znów wg w³asnego przepisu, w³asno-
rêcznie zaparzona herbata smakuje najlepiej.

Kierunek - Gniezno. Po drodze, we Wrze-
œni, chwila zadumy nad faktem karania
uczniów za mówienie po polsku. Jeszcze 25
kilometrów i zgodnie z programem spotka-
nia z pierwsz¹ stolic¹ Polski -  zwiedzanie
Bazyliki Archikatedralnej, która wielkie po-

Lêdzianie w odwiedzinach u Polan
13 maja 2010 r., godzina 3.45 – pora, o której
normalni ludzie œpi¹, a tymczasem, pod  Szko³¹
Podstawow¹ w  Górze Ropczyckiej, spory ruch.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, trochê baga¿y, roz-
mowy, ¿yczenia szczêœliwej drogi i wreszcie odjazd.
4.00 – w Szkole Podstawowej w Wolicy Piasko-
wej podobna sytuacja, podobne emocje, nawet
sposób machania na po¿egnanie zbli¿ony.
Cel – Go³uchów – ma³a miejscowoœæ w Wielko-
polsce, z piêknym zamkiem, parkiem i Oœrod-
kiem  Kultury Leœnej.

stacie historyczne goœci³a, pok³on przed re-
likwiami œw. Wojciecha, zdjêcie pod pomni-
kiem pierwszego króla Polski, chwila na za-
kup pami¹tek i ruszamy dalej. Tempo szyb-
kie, bo program obfity.

Teraz cofniemy siê do œwiata epoki wcze-
snego ¿elaza - Osada Archeologiczna Bisku-
pin, przewodnik opowiada o ¿yciu tak pry-
mitywnym, ¿e a¿ trudno w to uwierzyæ – oni
nie posiadali telefonów komórkowych!
Makiety osad sprzed 2 tyœ. lat, wykopaliska,
modelowe rekonstrukcje, ludzie chodz¹cy
w skórach, jakieœ niedzisiejsze zawody: sny-
cerz, szkutnik, woj, dziegciarz – dziwny by³
ten œwiat.  Jeszcze kilka strza³ów z ³uku, prze-
ja¿d¿ka konna, pami¹tki i odpalamy mecha-
niczne konie autokaru Ramzes firmy Veolia
Transport Podkarpacie.

Teraz czas na Wielkopolskê w pigu³ce –
pierwszy w Polsce Skansen Miniatur w Po-
biedziskach. Wszystkie zamki, koœcio³y i cie-
kawe miejsca w skali 1:20. Jakoœ inaczej wy-
gl¹da wie¿a Katedry w GnieŸnie, gdy jej wierz-
cho³ek ma siê na wysokoœci wzroku. Nie za-
bawimy tu zbyt d³ugo, bo czeka nas jeszcze
niespodzianka. Zamiast po prostu pojechaæ
na obiad, zamieniamy go na obiadokolacjê,
bo warto jeszcze przyjrzeæ siê potê¿nemu
Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej
Polski w Licheniu. Koœció³ p.w. œw. Doroty,
Golgota, dzwonnica, Bazylika i wyjazd na
wie¿ê widokow¹ wind¹, która mknie z prêd-
koœci¹ trzech piêter na sekundê. Có¿ z tego,
skoro s³aba widocznoœæ z platformy widoko-
wej nie pozwoli³a przyjrzeæ siê dobrze oto-
czeniu sanktuarium i ca³ej okolicy.

Teraz, ju¿ najkrótsz¹ drog¹ zmierzamy
do miejsca, gdzie czeka ciep³y obiad i dom-
ki letniskowe. Dziœ zielona noc – sen nie przyj-
dzie szybko. A jednak… Wczesne wstawa-
nie, zmêczenie tras¹ oraz nasilaj¹cy siê
deszcz i ch³ód nocy zapêdzi³y wiêkszoœæ wy-
cieczkowiczów do w³asnych pokoi i ³ó¿ek.
Na szczêœcie, ta noc mia³a trwaæ d³u¿ej –
pobudka dopiero o 7.00.

Ranek znów „lekko” wilgotny, d¿emo-
wo-serowe œniadanko i hajda na spacer po
leœnych œcie¿kach.

Dziœ program odchudzony – przecie¿
wracamy do kochanego domu.

Wraz z  Pani¹ Zofi¹ Stawick¹, dyrekto-
rem Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Go-
³uchowie, odwiedziny pomnika, upamiêtnia-
j¹cego œmieræ kilkunastu tysiêcy ofiar, pomor-
dowanych przez hitlerowców w czasie II woj-
ny œwiatowej. Docieramy wreszcie do Kamie-
nia œw. Jadwigi - g³azu narzutowego z epoki
lodowcowej, ponoæ szóstego co do wielko-
œci w Polsce; próba jego podniesienia przez
ch³opców z VI klasy koñczy siê niepowodze-
niem, wiêc zamiast materialnej pami¹tki, za-
bieramy ze sob¹ wra¿enie i grupowe zdjêcie.

Spacer po lesie zawsze pobudza apetyt,
a zatem czas na obiad. Po¿egnanie z restau-
racj¹, ostatni rzut oka przez szybê autokaru
na Go³uchów i ruszamy w drogê powrotn¹.
W autobusie huczy od dyskusji, chrzêst gry-
zionych chipsów rani uszy promuj¹cych
zdrowe od¿ywianie, zmieniaj¹ siê krajobra-
zy i w pewnej chwili miga za oknem tablica z
napisem : „Witamy w Województwie Œwiêto-
krzyskim”. Tu jest coœ do sprawdzenia: czy
d¹b w Zagnañsku jest tak stary, jak mówi¹
naukowcy?  Na miejscu okaza³o siê, ¿e to
„najprawdziwsza prawda” – staruszek pod-
party, w wielu miejscach obklejony ³atami
kory, jak nie przymierzaj¹c skaleczona rêka,
ogrodzony dla ochrony przed zbyt natar-
czywymi badaczami jego zamierzch³ych
pocz¹tków. Po po¿egnaniu z sêdziwym Bart-
kiem, ju¿ tylko prosto do domu, z rzadka
tylko krótki postój dla rozprostowania nóg
i kó³ autokaru.

Trzy dni, które minê³y, jak z bicza strze-
li³, zostawi³y w pamiêci wiele wra¿eñ. Sk¹d
pomys³ na tak¹ wyprawê? Inicjatywa le¿a³a
po stronie pana Andrzeja Zalewskiego, nie-
zmordowanego propagatora polskiej tra-
dycji i piewcy piêkna ojczystej przyrody. To
on sta³ siê duchem sprawczym pomys³u

Uczestnicy wyprawy do Wielkopolski u stóp Kamienia œw. Jadwigi.
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Ogólnopolskiego Klubu Szkó³ Parkowych,
którego cz³onkiem jest Szko³a Podstawowa
w Górze Ropczyckiej. Œwiêto Polskiej Nie-
zapominajki i wiele innych, oryginalnych
pomys³ów ekologicznych to tak¿e dzie³o
pana Andrzeja. Na jego osobiste zaprosze-
nie uczniowie Szko³y Podstawowej z Góry
Ropczyckiej, wraz z zaprzyjaŸnion¹ pla-
cówk¹ w Wolicy Piaskowej, mogli uczestni-

czyæ w Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze
z Leœnej Polany” i zwiedziæ odleg³e dla Pod-
karpacian rejony Wielkopolski.

Nie by³oby to te¿ mo¿liwe bez wsparcia
Sponsorów, którym w tym miejscu pragnie-
my serdecznie podziêkowaæ -
– Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. Panu

Kazimierzowi Kie³bowi
– Panu Nadleœniczemu Andrzejowi Modli-

219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
3 maja, o godz. 12.00 uroczyst¹ Msz¹ œw. w intencji Ojczyzny rozpoczê³y siê gminne obchody 219
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Nabo¿eñstwo odprawili: ks. Marek Kê-
dzior, ks. Krzysztof Gac – proboszcz parafii
pw. Mi³osierdzia Bo¿ego, o. Janusz Pa³ka –
gwardian klasztoru oo. Kapucynów.

Po Mszy œw. uczestnicy uroczystoœci z³o-
¿yli wieñce pod obeliskiem ku czci kapela-
na Solidarnoœci ks. Jerzego Popie³uszki, a
nastêpnie udali siê na Rynek, by oddaæ ho³d
poleg³ym za Ojczyznê, upamiêtnionym na
tablicach wmurowanych w œciany ratusza.

Tradycyjnie w majowym œwiêcie udzia³
wziêli przedstawiciele w³adz gminnych z Bur-
mistrzem Kazimierzem Kie³bem, Z-c¹ Bur-

mistrza El¿biet¹ Œwiniuch, Przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej Bogus³awem Kmieciem.
Samorz¹d powiatowy reprezentowali Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Wozo-
wicz oraz przedstawiciel starosty Dariusz
Kaznecki. Delegacjê przys³a³ senator Zdzi-
s³aw Pupa, byli przedstawiciele Policji, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, duchowieñstwa,
„Strzelcy” z LO im. ks. Piotra Skargi, kom-
batanci, poczty sztandarowe NSZZ Solidar-
noœæ, jednostek OSP i szkó³.

Swoj¹ gr¹ uœwietni³a uroczystoœæ orkie-
stra dêta WSK w Rzeszowie. (-)

szewskiemu z Nadleœnictwa Strzy¿ów
– Pani Lidii Che³pie – w³aœcicielce Sklepu

Groszek w Górze Ropczyckiej
– Panu Bogus³awowi Malskiemu – w³aœcicie-

lowi Firmy Stal – Bud w Sêdziszowie M³p.
– Panom: Arturowi £yszczakowi i Krzysz-

tofowi Jaworkowi – w³aœcicielom Sklepu
¯elaznego w Sêdziszowie M³p.

(-)

Dzieñ Flagi
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p. ju¿
od najm³odszych lat ucz¹ siê szacunku do sym-
boli narodowych a co za tym idzie do Ojczyzny.
Bardzo wa¿nym punktem tej edukacji jest Œwiêto
Flagi przypadaj¹ce na 2 maja.

Œwiêto Flagi jest obchodzone w naszym
kraju ju¿ po raz szósty. Z tej okazji przedszko-
laki z PP 2 oraz PP1- 30 kwietnia wyruszy³y w
pochód z bia³o czerwonymi flagami, zrobio-
nymi w przedszkolu. Dzieci mia³y równie¿
inne emblematy przypominaj¹ce barwy na-
rodowe: chusty, czapki naklejki i wst¹¿ki.

Przedszkolaki przemaszerowa³y przez
miasto pod Urz¹d Miejski, gdzie powita³ ich
Burmistrz miasta Kazimierz Kie³b. Nastêp-
nie delegacja przedszkolaków, wspólnie z
pani¹ dyrektor Renat¹ Œliw¹ i Burmistrzem,
z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ ofiary wojny.

W dalszej kolejnoœci Burmistrz zaprosi³
dzieci do zwiedzania Ratusza. Na koniec
poczêstowa³ przedszkolaków s³odyczami.

Wydarzenie zosta³o zakoñczone wspól-
nym pami¹tkowym  zdjêciem.

M. Skiba

Przedszkolaki w brawach narodowych przed sêdziszowskim ratuszem.

Delegacja samorz¹du gminnego sk³ada kwiaty pod obeli-
skiem ku czci ks. Jerzego Popie³uszki.

Uczestnicy uroczystoœci przed ratuszem. Fot.(2) B. Czapka
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To miêdzynarodowe œwiêto na dobre za-
goœci³o w kalendarzu polskiej m³odzie¿y. Ak-
cja ma na celu uœwiadomienie dzieciom
oraz ca³emu spo³eczeñstwu, ¿e nale¿y dbaæ
o œrodowisko naturalne. Równie¿ w Borecz-
ku impreza jest wa¿nym wydarzeniem nie
tylko spo³ecznym, ale i kulturalnym.

Z okazji Dnia Ziemi Uczniowie, wraz z
opiekunk¹ Szkolnego Ko³a Ligi Ochrony
Przyrody, przygotowali akademiê, która w
weso³y sposób przedstawia³a powa¿ne za-
gadnienia ekologiczne.

W parodii drugiej czêœci „Dziadów” wyst¹-
pili uczniowie klasy VI, przebrani  odpowied-
nio za szklan¹ butelkê, kartkê papieru, alumi-

Przebywaj¹ca na przys³uguj¹cym co 10
lat urlopie Siostra Szymona /Józefa Majka,
spotka³a siê z uczniami naszej szko³y, by opo-
wiedzieæ o swej niezwyk³ej S³u¿bie.

Siostra Szymona pochodzi z Czarnej
Sêdziszowskiej, a od ponad 20 lat pos³uguje
w zakonie, którego za³o¿ycielk¹  jest Matka
Teresa z Kalkuty. Podstawowym zadaniem
Sióstr jest „s³u¿ba Jemu wœród najbiedniej-
szych z biednych”. Zakonnica pracuje obec-
nie w Rumunii, gdzie opiekuje siê chorymi
dzieæmi. Biegle w³ada jêzykiem rumuñskim,
który jest niezbêdny w kontaktach z miej-
scow¹ ludnoœci¹ oraz podopiecznymi i jêzy-
kiem angielskim, który s³u¿y do komuniko-
wania siê z siostrami  pochodz¹cymi  z naj-
dalszych zak¹tków œwiata m.in. z Indii, pañstw
afrykañskich oraz Europy.

Nasz niezwyk³y goœæ mia³ równie¿ nie-
zwyk³y strój- sari- indyjski narodowy strój,
który wzbudzi³ zainteresowanie nie tylko
dzieci. Jest to jednolita  bia³a tkanina, tkana
czêsto rêkoma trêdowatych, specjalnie dla
sióstr.

Siostra Szymona chêtnie odpowiada³a
na pytania, opowiada³a o ¿yciu mieszkañ-
ców Rumunii, ich zwyczajach i  tradycjach

Dzieñ Ziemi w Boreczku
„Ziemia zosta³a Ci powierzona jako ogród, zarz¹dzaj ni¹ wiêc m¹drze”. /Czes³aw Mi³osz/

S³owa Czes³awa Mi³osza by³y motywem przewodnim Œwiatowego Dnia Ziemi, obchodzonego 23 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Boreczku.

SZCZÊŒCIE NIE MO¯E BYÆ ZNALEZIONE BEZ MODLITWY…
…to przes³anie ze spotkania z Siostr¹ Szymon¹  ze Zgromadzenia Misjonarek Mi³osierdzia, jakie mia³o miejsce w Szkole Podstawowej w Boreczku w dniu
9 kwietnia 2010roku.

narodowych. Powiedzia³a nam te¿ ulubio-
ne powiedzenie Matki Teresy z Kalkuty, któ-
re i TY drogi czytelniku zapamiêtaj:

„Poka¿ swoj¹ uprzejmoœæ poprzez twoj¹
twarz, twoje oczy, twój uœmiech i poprzez
ciep³o twoich pozdrowieñ. Ty musisz nosiæ
pogodny uœmiech. Nie dawaj tylko swej opie-

ki ale dawaj te¿ swoje serce.”
Mi³ym zakoñczeniem spotkania by³o ob-

darowanie wszystkich medalikami z wizerun-
kiem Matki Boskiej, poœwiêconymi w Rzy-
mie przez Papie¿a Benedykta XVI.

Anna Dunajska
Zofia Szybisty

niow¹ puszkê, nie podlegaj¹cy ponownemu
przetworzeniu karton po mleku, ekologicznych
dzia³aczy oraz odprawiaj¹cych obrz¹dek Gu-
œlarzy. Przypomnieli m³odszym kolegom, jak
wa¿ne jest ponowne przetwarzanie odpadów
oraz ich poprawne segregowanie.

Szlamik, Smrodek i Detergencik, w ske-
czu pt. „Rzecz o recyklingu”, przekonywali,
¿e s¹ najlepszymi przyjació³mi ludzi, którzy
ignoruj¹ potrzebê ochrony œrodowiska. Scen-
ka, któr¹ zaprezentowali, by³aby z pewno-
œci¹ koszmarem sennym ka¿dego ekologa.

Zostali wy³onieni równie¿ laureaci pla-
stycznego konkursu pod has³em „Ziemia w
Twoich rêkach”:

 - I miejsce zajê³y Joanna Rak i Maria Siwiec
z klasy VI za wspóln¹ pracê nad przestrzen-
nym plakatem,

- II miejsce zajê³a Joanna Rak z klasy VI,
- III miejsce (exaequo) zajê³y Iwona Fer-

fecka z klasy VI i Natalia Feret z klasy IV.

Korzystaj¹c z piêknej, wiosennej pogo-
dy, imprezê zakoñczono piknikiem na  œwie-
¿ym powietrzu. Ka¿dy uczeñ bra³ udzia³ w
grach, zabawach sportowych  oraz konkur-
sach. Na zmêczonych i g³odnych M³odych
Ekologów czeka³a kie³baska z grilla oraz zim-
ne napoje.

Magdalena Skoczek
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Konkursy, quizy, turnieje, olimpiady, to
bardzo popularna forma sprawdzania swo-
ich umiejêtnoœci, predyspozycji. Dzieci chêt-
nie w nich bior¹ udzia³. O tym czy warto
by³o podj¹æ trud udzia³u w konkursie „Wiel-
ki bal ksiê¿niczek” przekona³y siê przedszko-
laki z Czarnej Sêdziszowskiej. Zg³oszenie do
konkursu obligowa³o nas do zorganizowa-
nia balu ksiê¿niczek. Regulamin zawiera³
pewne kryteria, co oznacza³o, ¿e czeka nas
ogrom pracy. Przyjêliœmy zasadê, ¿e jeœli
mamy cos robiæ to trzeba to zrobiæ napraw-
dê solidnie. Niejednokrotnie by³y ró¿nego
rodzaju obawy, nasuwa³y siê pytania, jak to
zrobiæ?, gdzie?, w jakiej formie?, tym bar-
dziej, ¿e czas by³ bardzo krótki. Mieliœmy
nieca³y miesi¹c w tym ferie zimowe. W gestii
rodziców by³o przygotowanie strojów dla
dzieci. Kilkakrotne spotkania z rodzicami,
pozwoli³ na wypracowanie pomys³ów na stro-
je, w oparciu o czasopismo „Ksiê¿niczka”.
Rodzice bardzo mocno zaanga¿owali siê w
przygotowanie strojów. Przygotowanie sa-
mej Sali zajê³o mnóstwo czasu, nie by³o to
proste ze wzglêdu na to, ¿e sala przedszkol-
na z ca³ym wyposa¿eniem mia³a przerodziæ

siê we wnêtrze pa³acu.
Na koniec zosta³o przy-
gotowanie konkursów,
zabaw, które mia³y siê
odbyæ trakcie balu. Kie-
dy nadszed³ ten dzieñ
tak bardzo wyczekiwany
przez dzieci, mo¿na by³o
zachwyciæ siê piêknem
strojów balowych, oraz wystrojem sali. Prze-
bieg balu zosta³ utrwalony na filmie oraz
zdjêciach, które mia³y byæ wykorzystane do
sporz¹dzenia kroniki przebiegu balu, gdy¿
w³aœnie kronika mia³a byæ prac¹ konkur-
sow¹. By³a ona wykonana w formie Ksiê¿-
niczki ¯aby o wielkoœci oko³o 1m. suknia
ksiê¿niczki otwiera³a wnêtrze kroniki. Po-
szczególne kartki zawiera³y opis przebiegu
balu, zdjêcia, rysunki dzieci. Ka¿de dziecko
mog³o wykazaæ siê pomys³owoœci¹ przy ozda-
bianiu poszczególnych kartek. Przedszko-
laki chêtnie pomaga³y przy kronice. Przy-
chodzi³y w czasie ferii do szko³y na kilka
godzin dziennie. Kiedy wspólne dzie³o zo-
sta³o dopracowane, kronika zosta³a wys³a-
na do Lubaczowa, gdy¿ tam mia³a odbyæ siê

Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów
klas IV – VI szkó³ podstawowych. Jego ce-
lem by³o miêdzy innymi poszerzenie wiedzy
uczniów na temat Zjednoczonego Króle-
stwa, rozwijanie motywacji do nauki jêzyka
angielskiego, zachêcenie uczniów do samo-
dzielnego poszukiwania i korzystania ze
Ÿróde³ informacji, a tak¿e popularyzowanie
i kszta³towanie tolerancji i szacunku dla dzie-
dzictwa kulturowego innych narodów.

W rywalizacji udzia³ wziê³o piêæ szkó³:
SP w Wolicy Piaskowej, SP w Czarnej Sêdzi-
szowskiej,  SP w Kawêczynie, SP w Krzywej
oraz SP w Górze Ropczyckiej. Uczniowie
walcz¹cy o  nagradzane miejsca musieli wy-
kazaæ siê wiedz¹ z zakresu znajomoœci kul-
tury brytyjskiej, elementów geografii, histo-
rii, literatury i polityki.

Wiedza uczestników sprawdzana by³a
najpierw za pomoc¹ testu pisemnego. Po
nim, nast¹pi³a czêœæ ustna, w której ucznio-
wie musieli odpowiedzieæ na pytania z wylo-
sowanego przez siebie zestawu. Obie czêœci
odbywa³y siê w jêzyku angielskim i mo¿na
by³o uzyskaæ za nie 58 punktów.

Wszyscy uczestnicy wykazali siê du¿¹ zna-
jomoœci¹ kultury brytyjskiej, odwag¹ i umie-
jêtnoœci¹ pos³ugiwania siê jêzykiem angiel-
skim. Najlepsi uzyskali: 50, 49 oraz 47 punk-
tów. I miejsce zaj¹³ Piotr Dy³o ze Szko³y Pod-
stawowej w Kawêczynie, II miejsce przypa-
d³o Dominikowi Fabianowiczowi ze Szko³y
Podstawowej w Wolicy Piaskowej, a III –
Karolinie Bukale ze Szko³y Podstawowej w

WINDOW

ON THE UK
W dniu 23 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej
w Zespole Szkó³ w Wolicy Piaskowej odby³ siê II
Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Pó³nocnej. Organizatorami  konkur-
su, w tym roku pod has³em „Window on the UK”,
by³a Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej oraz
Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej.

Kawêczynie. Zwyciêzcy otrzymali nagrody
w postaci s³owników, podrêczników i innych
pomocy do nauki jêzyka angielskiego, któ-
re  ufundowane zosta³y przez Aptekê Vita-
Farm w Sêdziszowie M³p, sieæ ksiêgarni edu-
kacyjno-metodycznych Pol-Anglo, ksiêgar-
niê jêzykow¹ Lamar, Wydawnictwo Pearson
Longman oraz Wydawnictwo Szkolne PWN.
Pozostali uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy oraz gad¿ety podarowane przez
ksiêgarniê Pol-Anglo. Zwyciêzcom gratulu-
jemy i ¿yczymy dalszych sukcesów, a wszyst-
kim sponsorom sk³adamy serdeczne podziê-
kowania.

Magdalena Zawiœlak
Monika Ró¿añska

ocena nades³anych prac. Po miesiêcznym
oczekiwaniu otrzymaliœmy wspania³¹ wiado-
moœæ. Nasza kronika otrzyma³a wyró¿nie-
nie, tym samym znaleŸliœmy siê w pierwszej
szóstce. By³o to dla nas wielkie osi¹gniêcie
w skali krajowej, gdy¿ na konkurs nap³ynê³o
780 kronik. Otrzymaliœmy piêkne i warto-
œciowe nagrody: ksi¹¿ki, zestawy lego, mini
teatrzyki, lalki, puzzle i wiele innych.

Warto by³o podj¹æ trud przygotowania
balu i kroniki. Mamy wielk¹ satysfakcjê, ¿e
nasz odzia³ przedszkolny znalaz³ siê w czo-
³ówce nagrodzonych. Przedszkolakom zo-
sta³y mi³e wspomnienia i niezapomniane
wra¿enia z „Wielkiego balu ksiê¿niczek”.

SP Czarna Sêdziszowska.

Warto by³o…

Laureaci Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej.

Przedszkolaki z Czarnej Sêdziszowskiej
bawi³y siê na „Wielkim Balu Ksiê¿niczek”
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Po raz pierwszy w powiecie ropczycko-
sêdziszowskim odby³ siê Powiatowy Przegl¹d

Piosenki Niemieckojêzycznej. Inicjatork¹ prze-
gl¹du  jest pani Ewa Lasoñ – nauczycielka
jêzyka niemieckiego. Impreza odby³a siê 7
maja 2010r. w Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Czarnej Sêdziszowskiej.

Do tej pory konkurs odbywa³ siê na
szczeblu gminnym (w sumie 6 przegl¹dów
w latach 2003-2009)  i przeznaczony by³ dla
uczniów szkó³ podstawowych, w których
prowadzona by³a nauka jêzyka niemieckie-
go. Jednak¿e, z powodu wycofywania jêzy-
ka niemieckiego ze szkó³ podstawowych,
organizatorka postanowi³a rozszerzyæ za-
kres konkursu na szczebel powiatowy i  zor-
ganizowaæ go dla uczniów gimnazjów.

Do przegl¹du zosta³y zaproszone wszyst-
kie gimnazja z naszego powiatu. ³osili siê
przedstawiciele nastêpuj¹cych szkó³:
– Publiczne Gimnazjum w Woli Ocieckiej,
– Zespó³ Szkó³ nr 2 Gimnazjum nr 2 w Rop-

czycach,
– Zespó³ Szkó³ nr 4 Gimnazjum nr 4 w Rop-

czycach,
– Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Dolnej,
– Gimnazjum w Zagorzycach Górnych,
– Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
– Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej.

Zgodnie z regulaminem rywalizacja od-
bywa³a siê w dwóch kategoriach: zespo³y (do
5 osób) i soliœci. ¿dy uczestnik móg³ wyko-
naæ jedn¹ piosenkê z podk³adem w forma-
cie audio lub z akompaniamentem dowol-
nego instrumentu muzycznego.

Jury w sk³adzie: El¿bieta Leniart – spe-
cjalistka od strony muzycznej, nauczycielka
muzyki w Zespole Szkó³ w Wolicy Piaskowej;
Anna Rokosz – specjalistka od strony jêzy-
kowej, nauczycielka jêzyka niemieckiego w
Szkole Podstawowej w Borku Wielkim i w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ropczycach;
Kazimierz Popielarz – dyrektor MGOK w
Sêdziszowie M³p., specjalista od wra¿eñ ar-
tystycznych, ocenia³o emisjê g³osu, po-
prawn¹ artykulacjê, dobór repertuaru, in-
terpretacjê oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po burzliwych obradach uda³o siê w
koñcu wy³oniæ zwyciêzców.

Kategoria zespo³y:
I miejsce – zespó³ muzyczny z Zespo³u Szkó³ w Gnoj-

nicy Dolnej w sk³adzie: Kinga Hendzel,
Natalia Bizoñ, Joanna Róg,

II miejsce – zespó³ muzyczny z  Zespo³u  Szkó³ nr 2
Gimnazjum nr 2 w Ropczycach w sk³a-
dzie Oliwia Antoszewska, Adrianna Ja-
worek, Paulina Kalisztan, Martyna
Karnecka,

III miejsce – zespó³ muzyczny z  Zespo³u Szkó³ nr 4
Gimnazjum nr 4 w Ropczycach w sk³a-
dzie: Sara Magda, Anna Rojek, Natalia
Mosior, Kamil Rachwa³.

Kategoria soliœci:
I miejsce – Ewelina Wiktor-Zaj¹c z Gimnazjum w Czarnej

Sêdziszowskiej,
II miejsce – Dorota Tylutki z Gimnazjum w Zagorzycach

Górnych,
III miejsce – Barbara Mytych z Gimnazjum w Czarnej Sê-

dziszowskiej.

W przerwie, oczekuj¹c na werdykt jury,
wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na
skromny poczêstunek, póŸniej uczniowie
czarniañskiego gimnazjum zaprezentowali
krótki program artystyczny, w tym skecze i
taniec. Nastêpnie og³oszono wyniki i rozda-
no dyplomy wraz z nagrodami. S¹dz¹c po
nastrojach i ogólnie bardzo mi³ej atmosfe-
rze, wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni go-
œcie œwietnie siê bawili.

28 maja Okrêgowa Komisja Egzamina-
cyjna w Krakowie poda³a wyniki Ogólno-
polskiego Sprawdzianu Szóstoklasistów.
Sprawdzian, badaj¹cy umiejêtnoœci uczniów
w zakresie czytania, pisania, rozumowania,
korzystania z informacji i wykorzystywania
wiedzy w praktyce odby³ siê w ca³ym kraju w
dn. 8 kwietnia 2010 r. Maksymalny wynik to
40 punktów. Uczestnictwo w sprawdzianie
jest warunkiem ukoñczenia szko³y podsta-
wowej. Zwolnieni z niego s¹ laureaci kon-
kursów interdyscyplinarnych, którzy auto-
matycznie otrzymuj¹ maksymalny wynik.

Do porównania wyników szkó³ z po-
szczególnych lat wykorzystuje siê dziewiêcio-
stopniow¹ skalê staninow¹, uwzglêdniaj¹c¹
poziom trudnoœci sprawdzianu. W bie¿¹-
cym roku cztery szko³y uzyska³y wyniki w sta-
ninach 7 i 8, czyli wysokie, pozosta³e w stani-
nach 4-6, czyli œrednie.

(b)

Szóstoklasiœci poznali wyniki sprawdzianu

Szko³a Œredni wynik
Bêdziemyœl 26,00
Boreczek 26,20
Borek Wielki 25,50
Czarna Sêdziszowska 24,27
Góra Ropczycka 24,07
Kawêczyn Sêdziszowski 25,67
Klêczany 25,00
Krzywa 22,60
Nr 2 Sêdziszów M³p. 26,89
Nr 3 Sêdziszów M³p. 28,34
Szkodna 27,82
Wolica Piaskowa 26,45
Zagorzyce Dolne 25,85
Zagorzyce Górne 24,70

Gmina 25,83
Powiat 25,04
Województwo 25,16
Kraj 24,56

Oto œrednie wyniki szkó³ z terenu gminy Sêdziszów M³p. na
tle œrednich wyników z powiatu, województwa i kraju:

POWIATOWY PRZEGL¥D PIOSENKI
NIEMIECKOJÊZYCZNEJ

Dorota Tylutki z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych – II
miejsce kategoria soliœci

Nagrody tradycyjnie zosta³y ufundowa-
ne przez: Goethe Institut z Krakowa, Wy-
dawnictwo PWN, Konsulat Generalny Re-
publiki Federalnej Niemiec z Krakowa, Bur-
mistrza Gminy Sêdziszów M³p.

Tekst i zdjêcia: Ewa Lasoñ

Zespó³ muzyczny z  Zespo³u  Szkó³ nr 2 Gimnazjum nr 2 w Ropczycach – II miejsce kategoria zespo³y
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Na dzieñ 28 maja b.r. czekali uczniowie
pobliskich szkó³ nosz¹cych imiê Marii Konop-
nickiej: w Bystrzycy, w Kawêczynie i w Olcho-
wej. Konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczoœci na-
szej „pieœniarki ludu” zorganizowa³a w tym
roku Szko³a Podstawowa w Kawêczynie. Po-
przedzi³ go program artystyczny, w którym
miejscowi uczniowie (g³ównie z kl. IV) za-
prezentowali najpiêkniejsze wiersze s³ynnej
poetki. S³awi¹ one piêkno ojczystego krajo-
brazu, opiewaj¹ uroki sielskiego krajobrazu,
mówi¹ o doli polskiego ch³opa, wyra¿aj¹ no-
stalgiê patriotów. Atmosferê minionej epoki
podkreœla³a scenografia – z wykorzystaniem
m.in. chruœcianego p³otu, starego sprzêtu go-
spodarczego i domowego, obrazów oraz
kwiatów wykonanych z bibu³y. Sposób pre-
zentacji i odpowiednie stroje tworzy³y specy-
ficzny nastrój ludowoœci. „Zmagania” roz-
pocz¹³ konkurs recytacji. Widzowie podzi-
wiali ciekawe interpretacje poezji Marii Ko-
nopnickiej, a wysi³ek uczennic ocenia³o jury
w sk³adzie: p. Agnieszka Bratek, p. El¿bieta
Cholewa, p. El¿bieta Jasiñska, p. Agnieszka
Koza. Nagrody otrzyma³y: I – Julita Bocheñ-
ska (SP Olchowa), II – Joanna Po³eæ (SP Ka-
wêczyn), III – Joanna Jaworek (SP Bystrzy-
ca) . PóŸniej  trzyosobowe dru¿yny repre-
zentuj¹ce zainteresowane szko³y musia³y upo-
raæ siê z licznymi zadaniami dotycz¹cymi bio-
grafii i twórczego dorobku M. Konopnickiej.
Nale¿a³o m.in. dopasowaæ tytu³y jej utworów
do wylosowanych obrazów i rekwizytów, wy-
kazaæ siê znajomoœci¹ flory i fauny, rozwi¹-
zaæ kilkanaœcie zadañ testowych o ró¿nym
stopniu trudnoœci, a na koniec polecenie –
niespodzianka: trzeba napisaæ przynajmniej
strofê wiersza, wykorzystuj¹c znane œrodki ar-

Aby upamiêtniæ 90 rocz-
nicê narodzin Jana Paw³a II,
Firma Edukacyjna „Olimpus”
z Warszawy zorganizowa³a
ogólnopolski Konkurs wiedzy
o naszym Wielkim Rodaku.
G³ównym celem by³o pog³ê-
bienie wiadomoœci o Jego
¿yciu i pos³udze. Zakres pro-
gramowy obejmowa³ ¿ycie
przed wyborem na papie¿a
oraz sam pontyfikat. W kon-
kursie wziêli udzia³ uczniowie

SUKCES UCZNIÓW ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W KAWÊCZYNIE

Kiedy patrzê wstecz, widzê jak droga mojego ¿ycia (…) prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzciel-

nicy w wadowickim koœciele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zosta³em przyjêty do  ³aski Bo¿ego

synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Koœcio³a w dniu 20 czerwca 1920 r.

(s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski).

IV kl. Szko³y Podstawowej w
Kawêczynie: Daria Gawor,
Barbara Karnecka, Anna
£agowska, Zuzanna Niewia-
domska, Filip Patro, Weroni-
ka Polek, Micha³ Szydziak,
Klaudia Wiktor, Katarzyna
Zawisza, Magdalena ̄ egleñ.

Uzyskali oni wysokie loka-
ty  w skali ogólnopolskiej, zaœ
Annie £agowskiej przyznano
tytu³ laureata za  zajêcie
ósmego miejsca – na pozio-

mie szko³y podstawowej. Jest to znacz¹ce
osi¹gniêcie, zwa¿ywszy, i¿ z samego tylko woj.
podkarpackiego w konkursie wziê³o udzia³
507 uczniów, zaœ z ca³ej Polski 8893. Lokaty
pozosta³ych uczestników konkursu z Kawê-
czyna (14-31) nale¿y zatem uznaæ za ogrom-
ny sukces. Gratuluj¹c doskonale przygoto-
wanym uczniom, trzeba równie¿ podziêko-
waæ opiekunce p. mgr El¿biecie Jasiñskiej.
Z w³aœciw¹ sobie rzetelnoœci¹ i oddaniem
przygotowa³a ona swych podopiecznych do
tak wa¿nego przedsiêwziêcia.

Jutrzni czeka³em, zorzym wygl¹da³
i œwiate³ tych ró¿anych;
obliczam Twego s³oñca po¿¹da³,
Twych s³ów zapowiedzianych.

(Karol Wojty³a, „Harfiarz”, 1939 r.)
Maria Wilczok

Anna £agowska – laureatka Kon-
kursu wiedzy o Janie Pawle II

O „PIEŒNIARCE LUDU”
MIÊDZYSZKOLNY KONKURS W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAWÊCZYNIE

tystyczne. Inspiracj¹ mia³a byæ poezja M. Ko-
nopnickiej oraz wylosowane obrazy bêd¹ce
ilustracj¹ dawnej wsi polskiej. Zarówno z tym
zadaniem jak i poprzednimi uczestnicy kon-
kursu bardzo dobrze sobie poradzili. Po jego
zakoñczeniu uznali, i¿ nie by³y one ³atwe, ale
urozmaicone, wymagaj¹ce szerokiej wiedzy i
umiejêtnoœci. Jury I nagrodê przyzna³o
uczniom ze Szko³y Podstawowej w Kawêczy-
nie, II – z SP w Bystrzycy, III – z SP w Olcho-
wej. Oceniono te¿ prace plastyczne wykona-
ne przez uczniów klas: I – III. Nagrody otrzy-
mali: I – Marta Rachwalska (SP Bystrzyca), II
– Justyna Stefanik (SP Kawêczyn), III – Daria
Piêta (SP Olchowa). Do r¹k wszystkich na-
grodzonych osób trafi³y ksi¹¿ki i dyplomy.
Konkurs zorganizowali: p. dyrektor SP w
Kawêczynie Grzegorz Batory, p. Ma³gorzata
Marek oraz autorka tego tekstu.

Maria Wilczok

Zwyciêzcy z SP Kawêczyn (od lewej): Karolina Buka³a, Piotr
Dy³o, Dawid Pondo (kl. VI). Fot. Zuzanna Niewiadomska

Uczestnicy konkursu wiedzy o Marii Konopnickiej.
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Jak co roku, w festiwalu uczestniczy³o
wiele harcerek, harcerzy, instruktorek, in-
struktorów oraz zuchów za ca³ego woje-
wództwa podkarpackiego. Kilkadziesi¹t
osób znalaz³o siê tego dnia na deskach sê-
dziszowskiej sceny oraz widowni, aby wspól-
nie bawiæ siê przy taktach nie tylko harcer-
skich piosenek. Dru¿yny zaprezentowa³y
utwory z 3 kategorii: harcerskiej, turystycz-
nej oraz szanty. Wystêpy skautowej braci z
zaanga¿owaniem ocenia³o jury w sk³adzie
o. Marek Socha, p. Wioletta Czapka, dh.
Beata Rogowska.

I miejsce zajê³a 1 Ropczycka Dru¿yna
Harcerek „Watra” oraz 6 Rzeszowska Gro-
mada Zuchowa „Pracowite Pszczó³ki”.

II miejsce przypad³o 7 £añcuckiej Dru-

¿ynie Harcerek „Paproæ” ex aequo  z 6 Czu-
deck¹ Dru¿yn¹ Harcerek „D¹b”.

III miejsce zdoby³ wystêpuj¹cy solo dh.
Maciej Dzia³o z VIII Rzeszowskiej Dru¿yny
Harcerzy im. Leopolda Lisa- Kuli, zaœ wy-
ró¿niony zosta³ dh. Hubert Bo¿ek z 15 Roz-
wadowskiej Dru¿yny Harcerzy im. Jana III
Sobieskiego.

Nie zabrak³o tak¿e gier i konkursów w
¿eglarskim klimacie, nawi¹zuj¹cym do œpie-
wanych przez zespo³y szant. Po konkurso-

Festiwal Piosenki Harcerskiej „Krajka” 2010
29 maja 2010 r. w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim odby³a siê
kolejna, ósma ju¿, edycja Festiwalu Piosenki Har-
cerskiej „Krajka”, organizowana przez II Sêdzi-
szowsk¹ Dru¿ynê Harcerek „Drzewo” im. Barba-
ry Kasechube.  Nagrody dla zwyciêzców ufundo-
wa³a gmina Sêdziszów Ma³opolski.

wej czêœci festiwalu uczestnicy wziêli udzia³
w koncercie zespo³u „Pod sufitem”, który
przyjecha³ na sêdziszowsk¹ „Krajkê” ze Sta-
lowej Woli. Uczestnicy festiwalu dobrze ba-
wili siê przy rockowych brzmieniach zna-
nych i nieznanych piosenek.

Wokalne rozgrywki by³y niesamowit¹
okazj¹ do spotkania siê m³odych ludzi z ca-
³ego Podkarpacia i wspólnej zabawy w har-
cerskiej atmosferze.

(-)

Ten pierwszy to dwukrotny wicemistrz
olimpijski, z Sydney i Pekinu, czterokrotny
medalista mistrzostw œwiata (dwa srebrne i
dwa br¹zowe medale) oraz piêciokrotny
mistrz Europy i wicemistrz z Trenczyna, w
2001 r. Jego bardzo obiecuj¹c¹ karierê prze-
rwa³a powa¿na kontuzja krêgos³upa. Do
czynnego uprawiania podnoszenia ciê¿arów
wróci³ dopiero pod koniec 2005 r. i ju¿ w
nastêpnym roku zdoby³ tytu³ mistrza Euro-
py w tej dyscyplinie, co powszechnie uzna-
no za jego wielki powrót do zawodowego
sportu. Z powodu kontuzji kolana, mam nieste-
ty przerwê w intensywnych treningach oraz star-

tach – pisze na swojej stronie internetowej.
Problemy ze zdrowiem uniemo¿liwiaj¹ mi nor-
malne szkolenia. Obecnie codziennie æwiczê ok.
1,5 godziny dziennie, przede wszystkim skupiam
siê na treningu ogólnorozwojowym. W zwi¹zku z
przerw¹ w startach, a tak¿e maj¹c na uwadze
rozwój ciê¿arów w Polsce, zaanga¿owa³em siê w
promocjê mojej dyscypliny sportu. Od stycznia
2009 jestem cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Zwi¹z-
ku Podnoszenia Ciê¿arów. Tymczasem nie mogê
doczekaæ siê ju¿ „prawdziwych treningów” i przy-
gotowañ do startów. G³ód sukcesów roœnie i mam
nadziejê przekuæ moj¹ przerwê w kolejne sukcesy.
Na razie odbywam szereg badañ kontrolnych i

diagnostycznych. Wstêpnie rehabilitacja zaplano-
wana jest do 7 maja. Potem mam nadziejê rozpo-
cz¹æ intensywne przygotowania do startów.

Niespe³na 23-letni Arsen Kasabijew,
sztangista pochodz¹cy z Osetii Po³udniowej,
by³ reprezentantem Gruzji. W barwach tego
kraju dwukrotnie startowa³ na igrzyskach
olimpijskich  w kategorii do 94 kg, zajmuj¹c
14 miejsce w Atenach i czwart¹ lokatê w
Pekinie. Od 9. lat mieszka w Ciechanowie i
reprezentuje barwy klubu Górnik Polkowi-
ce. W grudniu 2009 r. otrzyma³ polskie oby-
watelstwo, a w kwietniu 2010, na Mistrzo-
stwach Europy w Miñsku, debiutuj¹c w pol-
skich barwach, zdoby³ z³oty medal.

Obaj panowie chêtnie siê zgodzili od-
powiedzieæ na kilka pytañ. By³o to mo¿liwe
równie¿ dziêki temu, ¿e Arsen Kasabijew
œwietnie mówi po polsku.

Red. - Dwa srebrne medale olimpijskie,
z³oto w Sydney przegrane wag¹ cia³a z Gre-
kiem Kakiashvilisem. Czy... w Pana przypad-
ku regu³a: do trzech razy sztuka zrealizuje
siê w Londynie?

Sz. Ko³ecki – To pytanie do wró¿ki. Jed-
nak, mówi¹c szczerze, o niczym innym nie ma-
rzê, jeœli chodzi o osi¹gniêcia w sporcie, jak o
z³otym medalu na igrzyskach w Londynie.

A. Kasabijew – Pozna³em ju¿ smak olim-
pijskiej rywalizacji. Po ogromnej walce zaj¹-
³em czwarte miejsce w Pekinie, gdzie Szy-
mon zdoby³ srebro. Wygra³ Kazach Ilja Ilin,
mnie do medalu jednak trochê zabrak³o.

Dwaj mistrzowie w Sêdziszowie M³p.
W dniach 1-2 maja

2010 roku, w hali
sportowej sêdziszowskie-

go LO rozegrano
Mistrzostwa Polski

juniorek i juniorów do
lat dwudziestu

w podnoszeniu ciê¿arów.
Zawody

z trybun ogl¹dali, m.in.,
dwaj przyjaciele

z pomostu, mieszkaj¹cy
w Ciechanowie repre-

zentanci Polski:
Szymon Ko³ecki

i Arsen Kasabijew.
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Bêdê trenowa³ i startowa³, aby apogeum
formy przysz³o w Londynie. Medal by³by
znacz¹cym osi¹gniêciem. W koñcu po to
siê trenuje i startuje w zawodach.

Red. - Do uprawiania podnoszenia ciê-
¿arów trzeba du¿o samozaparcia, to sport
kontuzjogenny. W Pana przypadku, mów-
my uczciwie, bez hartu ducha, sz³oby siê
za³amaæ. Warto uprawiaæ tê dyscyplinê?

 Sz. Ko³ecki – Oczywiœcie, ¿e warto! Choæ-
by dla tych sukcesów, które ju¿ osi¹gn¹³em,
dla rozs³awiania naszego kraju w œwiecie, po-
przez sport. On te¿ wspaniale kszta³tuje cha-
rakter m³odego cz³owieka, jego si³ê ducha.
A kontuzje w sporcie to sprawa uboczna,
czêsto s¹ win¹ trenerów i nieumiejêtnego
prowadzenia zawodników. Mitem jest twier-
dzenie, ¿e ciê¿ary s¹ kontuzjogenne. Urazy
zdarzaj¹ siê i w innych dyscyplinach sportu.
Rodzice, którzy obawiaj¹ siê o losy dziecka,
które podnosi ciê¿ary, powinni sprawdziæ
czy szkoleniowiec, który bêdzie trenowa³ ich
pociechê, jest odpowiednim fachowcem i
odpowiedzialnym cz³owiekiem. Ciê¿ary to
nie tylko si³a ! One równie¿ kszta³tuj¹ cha-
rakter zawodnika. Jeœli bêdzie pracowity,
uczciwy, czasem i si³¹ woli, osi¹gnie sukcesy.
¯ycia nie da siê oszukaæ. Jeœli ktoœ oszukuje,
próbuje na skróty dojœæ do celu, to oszu-
stwo zawsze wyjdzie na jaw, na zawodach
czy póŸniej.

A. Kasabijew – Dlaczego warto uprawiaæ
ciê¿ary? Jeœli siê coœ kocha, a ja je kocham, to
warto spalaæ siê w treningach, walczyæ o zwy-
ciêstwo, laury, satysfakcjê w³asn¹ i kibiców.

Red. - Czy podnoszenie ciê¿arów jest,
wed³ug Pana, sportem dla dziewcz¹t, ko-
biet?

Sz. Ko³ecki – Tutaj jestem rozdarty. ̄ yje-
my przecie¿ w wolnym kraju i ka¿dy mo¿e
robiæ, na co ma ochotê, jeœli to oczywiœcie
nie jest ze szkod¹ dla innych. Tak wiêc ciê-
¿ary, jak i wiele innych dyscyplin sportowych,
s¹ szans¹ dla wielu dziewcz¹t, z mniejszych
zw³aszcza miejscowoœci, na wyrwanie siê z
ich œrodowisk, na wybicie siê , na zrobienie
kariery. Jeœli robi¹ to dobrze, s¹ zadowolo-
ne i przynosi im to satysfakcjê i radoœæ kibi-
com, to chwa³a im za to. Osobiœcie jednak,
uwzglêdniaj¹c wiele aspektów tego sportu,
jestem przeciw.

A. Kasabijew – Nie mam nic przeciwko.
Wa¿nym jest, aby by³y zaanga¿owane i ¿eby
uprawia³y go „z g³ow¹”. Jeœli siê coœ kocha,
czegoœ bardzo chce,  to trzeba to robiæ.
Podkreœlam, z g³ow¹, ¿eby unikn¹æ kontuzji
i nie przeszar¿owaæ.

Red. - Czego oczekuje Pan po starcie w
listopadowych mistrzostwach œwiata w An-
talyi?

Sz. Ko³ecki – Niestety, nie wystartujê w
Turcji. Z powodu kontuzji nie jestem w sta-
nie przygotowaæ siê odpowiednio do tych
zawodów. A szkoda, bo s¹ one jedn¹ z kwa-
lifikacji olimpijskich. Powoli koñczê rehabi-
litacjê po trzeciej operacji i nied³ugo mam
zamiar wróciæ do treningów, ale na start w
tak powa¿nych zawodach, jakimi s¹ mistrzo-
stwa œwiata, bêdzie jednak za wczeœnie.

A. Kasabijew – Nie da siê ukryæ, ¿e po
zdobyciu, miesi¹c temu, mistrzostwa Europy,
oczekiwania kibiców wobec mnie bêd¹ wyso-
kie. Chcia³bym dobrze siê przygotowaæ do tych
zawodów, w których liczê przynajmniej na
medal. Jakiego koloru ? Zobaczymy.

Red. - Co zrodzi siê dla polskich ciê¿a-
rów z rywalizacji Szymona Ko³eckiego z Ar-
senem Kasabijewem?

Sz. Ko³ecki – Marz¹ siê dwa medale dla
Polski w Londynie w kategorii 94 kg, z tym z
najcenniejszego kruszczu.

A. Kasabijew – Mam nadziejê, ¿e nasza
rywalizacja z Szymonem zaowocuje na igrzy-
skach dwoma medalami, w tym z³otym. Dla
którego z nas ? Oczekuje go Szymon, ja rów-
nie¿ marzê o nim. Myœlê równie¿, i¿ nasza
wspó³praca przyniesie najlepsze wyniki, sa-
tysfakcjê Polakom, radoœæ kibicom.

Red. - By³ Pan ju¿ kiedyœ w Sêdziszowie
M³p.? Jak siê Panu podoba w naszym mie-
œcie?

Sz. Ko³ecki – Do Sêdziszowa M³p. przy-
jecha³em po raz pierwszy. Jeszcze nie zd¹¿y-
³em siê rozejrzeæ, gdy¿ jestem tu od wczo-
rajszego wieczora, a dziœ ca³y dzieñ na za-
wodach. Na pewno znajdê czas na spacer,
tym bardziej, ¿e widaæ wspania³y krajobraz,

tote¿ i klimat miejsca musi byæ piêkny. Na
Podkarpaciu by³em na zawodach w Sano-
ku, w 1996 r. i w Ropczycach, rok póŸniej.

A. Kasabijew – Jestem tu pierwszy raz i
bardzo mi siê podoba. W ogóle ca³a Polska
jest piêkna ! Mieszkam w niej ju¿ dziewiêæ
lat, znam jêzyk, obyczaje, kulturê, sporo lu-
dzi, mam wielu przyjació³. Polska to jest mój
dom, bardzo kocham ten kraj i chcia³bym
osi¹gn¹æ dla niego sporo laurów i tytu³ów.

Red. - Ciê¿arowcom ¿yczy siê po³ama-
nia sztangi lub jak najwiêcej fajer na gryfie.
Jaki wagowo najlepszy wynik chcia³by Pan
osi¹gn¹æ w ¿yciu?

Sz. Ko³ecki – Chocia¿ o jeden kilogram
lepszy, ni¿ wicemistrza olimpijskiego w Lon-
dynie w 2012 roku!

A. Kasabijew – Taki, jaki przyniesie naj-
wiêksz¹ satysfakcjê kibicom z Polski. Oby
medal, najlepiej z³oty, na mistrzostwach œwia-
ta, medal olimpijski. A jaki? Czas poka¿e.

Red. - Dziêkujê Panom za rozmowê,
¿ycz¹c du¿o sukcesów, zw³aszcza olimpijskich
i na imprezach rangi mistrzostw œwiata i Eu-
ropy, by omija³y Was kontuzje, spe³nia³y siê
Wasze marzenia, a rywale dr¿eli przed ka¿d¹
rywalizacj¹ z Wami na pomoœcie.

Rozmawia³: Mariusz Kazior
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29. maja w Sêdziszowie M³p. odby³ siê
drugi rzut Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w
podnoszeniu ciê¿arów. Zawody mia³y nieco-
dzienny przebieg, bowiem wyst¹pili w nich
tylko gospodarze. Awizowane wczeœniej dru-
¿yny Gryfa Sanok i Spytka Zakliczyn nie do-
tar³y na zawody. Ciekawostk¹ jest tak¿e fakt,
¿e w szeœcioosobowej dru¿ynie Lechii wyst¹-
pi³o czterech zawodników o nazwisku Januœ:
bracia Adam i Krzysztof oraz ich kuzyni Hu-

Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski Mê¿czyzn

W dniach 1-2 maja odby³y siê w Sêdziszowie M³p. Mistrzostwa
Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat w Podnoszeniu Ciê¿arów. Aren¹
zmagañ sztangistów by³a hala przy LO w Sêdziszowie M³p. Wœród
kobiet i mê¿czyzn z ca³ego kraju by³y tak¿e reprezentantki gospo-
darzy, które krajowy czempionat zakoñczy³y z trzema z³otymi i jed-
nym br¹zowym medalem.

Wœród goœci imprezy mo¿na by³o spotkaæ m.in. dwukrotnego
wicemistrza olimpijskiego, dwukrotnego wicemistrza œwiata, dwu-
krotnego br¹zowego medalistê Mistrzostw Œwiata, piêciokrotnego
mistrza Europy Szymona Ko³eckiego oraz pochodz¹cego z Osetii
Mistrza Europy w barwach polski Arsena Kasabijewa, dopinguj¹-
cych swoich m³odszych kolegów.

W klasyfikacji klubowej Lechia uplasowa³a siê na drugiej pozy-
cji, tu¿ za Tarpanem Mrocza, natomiast w klasyfikacji województw,
podkarpackie zajê³o pi¹t¹ lokatê.

(b)

bert i Dawid. Klan Janusiów, wsparty Szymo-
nem Drwalem i Patrykiem Dulakiem zdoby³
1678,2 pkt. W tabeli II ligi Lechia plasuje siê
aktualnie na trzecim miejscu.

Wyniki:
1.JANUŒ Adam 250 kg (110+140) 370,5 pkt.
2.JANUŒ Hubert 215 kg (95+120) 305,6 pkt.
3.JANUŒ Dawid 145 kg (65+80) 272,6 pkt.
4.JANUŒ Krzysztof 278 kg (127+151) 351,2 pkt.

***
Zawodnik Lechii Sêdziszów Adam Januœ re-
prezentowa³ Polskê na ME w Walencji, które
odby³y siê w dniach 18-22 maja 2010 r. Sêdzi-
szowianin nie zaliczy tych zawodów do zbyt
udanych, bowiem zaj¹³ w nich dopiero 14.
miejsce z wynikiem 235 kg w kategorii 69 kg.

Kobiety
Kat. 48 kg
1.Dorota Chudzik – Unia Hrubieszów 124 kg (55+69)
2.Emilia Malec – AZS-AWF Bia³a Podl. 120 kg (56+64)
3.Monika Grzesiak – AZS-AWF Bia³a Podl. 119 kg (50+69)
5. Sylwia G¹dek – Lechia Sêdziszów M³p. 94 kg (44+50)
Kat. 53 kg
1. Agata Zaweracz – Lechia Sêdziszów M³p. 138 kg (61+77)
2.Marzena Musia³ – Promieñ Opalenica 115 kg (54+61)
3.Elwira Stolarczyk – WLKS Siedlce 106 kg (44+62
Kat. 58 kg
1.Karolina Kukawska – AZS-AWF Bia³a Podl. 128 kg (55+73)
2.Marta Formella – Tarpan Mrocza 125 kg (55+70)
3.Natalia Gruszczyñska – UOLKA Ostrów Maz. 115 kg (50+65)
Kat. 63 kg
1.Katarzyna Garbarczyk – EKOPAK Dobryszyce 172 kg (78+94)
2.Iwona Kêpa – Mazovia Ciechanów 130 kg (57+73)
3.Beata Lipka – MLKPC Soko³ów Podl. 128 kg (58+70)
Kat. 69 kg
1.Katarzyna Marcinowska – Orze³ Karolewo 170 kg (75+95)
2.¯aneta Kessler – UOLKA Ostrów Maz. 127 kg (57+70)
3.Kamila Brzozowska – Orze³ Karolewo 125 kg (55+70)
Kat. 75 kg
1. Oktawia Lurka – Lechia Sêdziszów M³p. 170 kg (70+100)
2.Ewelina Pyrz – Unia Hrubieszów 140 kg (62+78)
3. Natalia Urban – Lechia Sêdziszów M³p. 126 kg (57+69)
Kat. +75 kg
1. Magdalena Pasko – Lechia Sêdziszów M³p. 198 kg (88+110)
2.Katarzyna Portka – Znicz Bi³goraj 191 kg (91+100)
3.Magdalena Barbachowska – MLKPC Sok.Podl. 133 kg (58+75)

Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
do 20 lat w Podnoszeniu Ciê¿arów

Mê¿czyŸni
Kat. 56 kg
1.Dominik Pol – MOS Opole 185 kg (83+102)
2.Pawe³ £uczak – Promieñ Opalenica 181 kg (81+100)
3.Micha³ Szymura – Ruch Chorzów 181 kg (80+101)
Kat. 62 kg
1.Micha³ Hawry³o – Tarpan Mrocza 242 kg (107+135)
2.Damian Rêpuszewski – UMLKS Radomsko 237 kg (106+131)
3.Kamil Leœnik – Mazovia Ciechanów 230 kg (103+127)
Kat. 69 kg
1.£ukasz Krawczyk – EKOPAK Dobryszyce 270 kg (118+152)
2.Damian Sikorski – Mazovia Ciechanów 265 kg (120+145)
3.£ukasz Zieliñski – Talent Wroc³aw 261 kg (115+146)
Kat. 77 kg
1.Krzysztof Zwarycz – Flota Gdynia 319 kg (145+174)
2.Piotr Mizera – EKOPAK Dobryszyce 287 kg (130+157)
3.Kamil Andrzejak – Œl¹sk Wroc³aw 278 kg (124+154)
Kat. 85 kg
1.Krystian Sroka – Tarpan Mrocza 315 kg (145+170)
2.Bartosz Samp – Flota Gdynia 309 kg (140+169)
3.Tomasz Siebielec – Znicz Bi³goraj 293 kg (130+163)
Kat. 94 kg
1.Tomasz Zieliñski – Tarpan Mrocza 360 kg (160+200)
2.Pawe³ Kosza³ka – Budowlani Opole 338 kg (151+187)
3.Marcin ¯urawski – AKS Myœlibórz 290 kg (130+160)
Kat. 105 kg
1.Arkadiusz Michalski – Górnik Polkowice 350 kg (160+190)
2.Kacper Wiejak – Wis³a Pu³awy 337 kg (152+185)
3.Pawe³ Jurecki – Tarpan Mrocza 325 kg (145+180)
Kat. +105 kg
1.Martin Kochañski – Start Grudzi¹dz 352 kg (154+198)
2.Józef Marczak – Znicz Bi³goraj 352 kg (157+195)
3.Krzysztof Klicki – Mazovia Ciechanów 348 kg (157+191)

5.DRWAL Szymon 292 kg (125+167) 342,3 pkt. -
6.DULAK Patryk 207 kg (90+117) 308,6 pkt.

  1678,2 pkt.

Wyniki:

Trener Mateusz B³achowicz posy³a w bój o z³oto Magdalenê Pasko. Fot. J. Maroñ
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Najwiêkszymi osi¹gniê-
ciami w sporcie Szko³a w
Górze Ropczyckiej mo¿e po-
szczyciæ siê w mini pi³ce siat-
kowej, w której, od kilku lat,
osi¹ga mniejsze lub wiêksze
sukcesy. W roku szkolnym
2009/2010 uczennice klas
III-VI wygra³y Gminne i Po-
wiatowe Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej w mini pi³ki siatko-
wej, do których przygotowy-
wa³y siê na treningach pod
opiek¹ swojej nauczycielki
Moniki Mêdlowskiej.

Igrzyska Rejonowe odby-
³y siê 22 kwietnia 2010r. w SP
w  Nagawczynie. Dziewczêta
z Góry Ropczyckiej zajê³y w
nich pierwsze miejsce, wygry-
waj¹c wszystkie mecze : z SP
nr 9 Mielec 2-1, z gospodarzami - SP nr 4 z
Dêbicy 2-0 i fina³, o awans do pó³fina³u wo-
jewódzkiego, z SP Wide³ka 2-1. Puchar oraz
dyplom za pierwsze miejsce, z r¹k g³ównego
sêdziego, Adolfa MoŸdziocha, odebra³a
kapitan dru¿yny z Góry Ropczyckiej, uczen-
nica klasy szóstej Ilona Surman.

Pó³fina³y wojewódzkie, 29 kwietnia
2010r., odby³y siê w Tarnobrzegu. W pierw-
szym meczu siatkarki z Góry Ropczyckiej,
po zaciêtej walce, wygra³y z gospodyniami,
SP nr 3 w Tarnobrzegu 2-1. Nastêpnie prze-
gra³y, dramatyczny mecz, z SP nr 2 w Nowej
Dêbie 1-2 (siatkarki z Góry Ropczyckiej w
III secie wygrywa³y ju¿ 10:2, aby ostatecznie
przegraæ go 12:15). Maj¹c zaliczon¹ wy-
gran¹ 2-1 z SP Wide³ka,  przegrywaj¹c z
Now¹ Dêb¹ jednym setem, uplasowa³y siê w
tych zawodach na drugim miejscu, uzysku-
j¹c mo¿liwoœæ gry w dodatkowym turnieju
bara¿owym, który dru¿ynie zwyciêskiej
dawa³ szansê gry w finale wojewódzkim.

Te wa¿ne zawody odby³y siê w Górze
Ropczyckiej, dnia 5 maja 2010r., a oprócz
gospodyñ, startowa³y w nich : SP Basznia
Dolna oraz SP Korczyna. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹
zosta³y gospodynie, które wygra³y oba me-
cze: z Baszni¹ Dln. 2-0 (25-14, 25-12) i z Kor-
czyn¹ 2-1 (19-25, 25-13, 15-9) i  zakwalifiko-
wa³y siê do   fina³u wojewódzkiego, który
rozegrany zostanie w Sanoku.

W ramach przygotowañ do fina³ów, siat-
karki z Góry Ropczyckiej wygra³y II Turniej
Pi³ki Siatkowej, organizowany przez Preze-

sa Klubu Sportowego Extrans Patria, który
odby³ siê 6 maja 2010r. w Gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p.  Puchar oraz dyplom ode-
bra³y z r¹k wiceprezesa Patrii Janusza Rata-
ja. Równoczeœnie nagrodê dla najlepszej
zawodniczki zawodów odebra³a kapitan
dru¿yny zwyciêskiej Ilona Surman. Otrzyma-
³a ona pami¹tkowy puchar oraz dyplom.

Fina³ Wojewódzki w tej dyscyplinie spor-
towej odby³ siê 10 maja 2010r., w  Szkole
Podstawowej nr 4 w Sanoku. W igrzyskach
tych startowa³y zespo³y, wy³onione w zawo-
dach pó³fina³owych: SP Le¿ajsk, SP nr 4 Sa-
nok, SP Góra Ropczycka – która zwyciê¿y³a
w turnieju bara¿owym. Nie dojecha³a dru-
¿yna z SP nr 2 z Nowej Dêby, która ze wzglê-
dów organizacyjnych nie mog³a wystarto-
waæ w tych presti¿owych zawodach.

W pierwszym spotkaniu, SP Góra Rop-
czycka zwyciê¿y³a SP Le¿ajsk 2-1! Nastêpny
mecz odby³ siê pomiêdzy SP Le¿ajsk, a SP nr
4 Sanok, który, po zaciêtej walce, wygra³y
gospodynie 2:1. Tym samym, zawodniczki z
Le¿ajska nie mia³y ju¿ szansy gry o pierwsze
miejsce, za to po ten sukces mog³y siêgn¹æ
dziewczêta z Góry Ropczyckiej. Nasze siat-
karki bardzo zmobilizowane podesz³y do
tego spotkania, jednak gospodynie okaza³y
siê dru¿yn¹ mocniejsz¹, wygrywaj¹c w se-
tach 2:0.

Fina³ Wojewódzki wy³oni³ wiêc medalist-
ki: na najwy¿szym podium stanê³y gospody-
nie, za nimi uplasowa³a siê Góra Ropczyc-
ka, a na trzecim  miejscu znalaz³y siê zawod-

niczki z Le¿ajska.
Po zakoñczeniu wszyst-

kich pojedynków nast¹pi³a
uroczysta chwila wrêczenia
pucharów, dyplomów oraz
medali dla wszystkich boha-
terek tego turnieju. Prezes
Podkarpackiego Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego Jacek
Bigus, na rêce kapitan dru¿y-
ny Ilony Surman, wrêczy³ te
cenne trofea, a nastêpnie
udekorowa³ dziewczêta
srebrnymi medalami.

Przed zawodniczkami
otworzy³a siê nastêpna szan-
sa zademonstrowania umie-
jêtnoœci siatkarskich, gdy¿
dru¿yna, po wycofaniu siê
zawodniczek z Sanoka, do-
sta³a propozycjê wyjazdu na

fina³y ogólnopolskie do Elbl¹ga, które ro-
zegrane zostan¹ w dniach 3-6 czerwca 2010
r.

Mamy nadziejê, ¿e wyjazd ten, dziêki za-
anga¿owaniu wielu ludzi, dojdzie do skutku
i nasze siatkarki bêd¹ mia³y okazjê skonfron-
towania swoich umiejêtnoœci z mistrzynia-
mi 15. województw. Przez ten okres dziew-
czêta bêd¹ ciê¿ko trenowaæ pod okiem swo-
jej nauczycielki, pani Moniki Mêdlowskiej.

W sk³adzie zwyciêskiej dru¿yny znalaz³y siê:
– klasa III: Karolina Wozowicz, Aleksandra

Macio³ek
– klasa IV: Kinga Jaszczyszyn
– klasa V: Kinga Ziajor, Oliwia Kubik, Alek-

sandra Wójcik
– klasa VI: Ilona Surman , Gabriela Kosiñ-

ska, Marlena D³ugosz.
Jest to, jak dot¹d, najwiêksze osi¹gniê-

cie siatkarskie w historii naszej Szko³y, które
tym bardziej zas³uguje na uwagê, ¿e w zawo-
dach tych startowa³y równie¿ uczennice kla-
sy III i IV, bez których nie uda³oby siê stwo-
rzyæ dru¿yny. Natomiast trzon siatkarskiego
teamu stanowi³y uczennice klasy V i VI, bez
których sukces nigdy by siê nie uda³. Ca³a
dru¿yna przygotowuje siê wiêc do ogólno-
polskiego etapu, w którym równie¿ chcia³a-
by zademonstrowaæ pe³niê swoich mo¿liwo-
œci i umiejêtnoœci.

Opiekunem i trenerem m³odych siatka-
rek z Góry Ropczyckiej jest Pani Monika
Mêdlowska.

Tekst i zdjêcia: M. Kazior

Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej,
wicemistrz Podkarpacia w mini pi³ce siatkowej dziewcz¹t,

w finale ogólnopolskim w Elbl¹gu!
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