
Nr 9 (160) 27 paŸdziernika 2010 r.

1



Nr 9 (160) 27 paŸdziernika 2010 r.

2

INFRASTRUKTURA DROGOWA

System komunikacyjny gminy Sêdziszów
M³p. tworz¹ drogi kategorii krajowej (nr 4),
wojewódzkiej (nr 987 relacji Sêdziszów M³p.
– Kolbuszowa), powiatowej i gminnej, które
odpowiednio stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, samorz¹du województwa, powiatu oraz
gminy, przy czym ulice w ci¹gu tych dróg
nale¿¹ do tej samej kategorii co droga.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)
nak³ada na ich zarz¹dcê (w³aœciciela) obo-
wi¹zek budowy, przebudowy, remontu, utrzy-
mania i finansowania prac.

Gmina Sêdziszów M³p. zarz¹dza 88,5 km
dróg gminnych i w okresie 2007-2010 prze-
prowadzi³a w ci¹gach tych dróg szereg prac
remontowych i inwestycyjnych, z których
najwa¿niejsze to:

1. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:

� Sêdziszów M³p.:
- ul. Dzia³kowa na d³ugoœci 450 m – wartoœæ

79.568 z³
- ul. S³oneczna na d³ugoœci 700 m – wartoœæ

112.004 z³
- ul. Piekarska na d³ugoœci 350 m (kanalizacja

deszczowa, sieæ wodoci¹gowa, chodniki, na-
wierzchnia) – wartoœæ 996.485 z³

- ul. Pi³sudskiego ³¹cznik na d³ugoœci 120 m –
wartoœæ 45.000 z³

- ul. Ogrodowa na d³ugoœci 290 m (kanalizacja
deszczowa, sieæ wodoci¹gowa, chodniki, na-
wierzchnia) – wartoœæ 699.317 z³

- ul. Œw. Barbary na d³ugoœci 152 m kanalizacja
deszczowa, chodniki, nawierzchnia) – wartoœæ
234.018 z³

- ul. £ugowa na d³ugoœci 720 m – wartoœæ
175.195 z³

- ul. Lipowa na d³ugoœci 200 m (chodniki, na-
wierzchnia) – wartoœæ 275.177 z³

- ul. Ks. Sapeckiego na d³ugoœci 200 m (chodni-
ki, nawierzchnia) – wartoœæ 247.239 z³

- ul. S³oneczna boczna bl. 19 na d³ugoœci 80 m
– wartoœæ 45.845 z³

- ul. Koœciuszki, Szkarpowa, Bednarska na
d³ugoœci 595 m (kanalizacja deszczowa, sieæ wo-
doci¹gowa, chodnik, nawierzchnia) – wartoœæ
1.622.597 z³

- ul. Starzeñskich, Tarnowskich, Micha³ow-
skich, Potockich, Jab³onowskich, Ligêzy,
Odrow¹¿ów oraz remont ul. S³onecznej –
wartoœæ 4.819.574 z³

� Bêdziemyœl:
- szko³a na d³ugoœci 825 m – wartoœæ 145.178 z³
- Grudna na d³ugoœci 833 m – wartoœæ 1.145.000 z³

� Szkodna:
- Budy na d³ugoœci 1150 m – wartoœæ 159.710 z³
- Brzeziny na d³ugoœci 550 m – wartoœæ 109.435 z³
- Dudkówka na d³ugoœci 290 m – wartoœæ 83.954 z³

� Zagorzyce:
- W¹wozy na d³ugoœci 3370 m – wartoœæ 723.962 z³

12 listopada 2006 r. odby³y siê
wybory samorz¹dowe, które wy-
³oni³y w³adze samorz¹dowe Gmi-
ny Sêdziszów M³p. na lata 2007-
2010. Najwa¿niejszym celem po-
lityki gospodarczej samorz¹du w
tym okresie by³o podejmowanie
zadañ podnosz¹cych poziom i ja-
koœæ ¿ycia mieszkañców przy pro-
wadzeniu racjonalnej polityki fi-
nansowej. Istotnym jej elemen-
tem zaœ coroczne planowanie
zasad gospodarowania finansami
tak, aby przy zachowaniu równo-
wagi bud¿etowej, zapewniæ roz-
wój gminy w sposób opisany w
najwa¿niejszych dokumentach
programowych: Strategii Rozwo-

ju Gminy Sêdziszów M³p. i Wielo-
letnim Programie Inwestycyjnym.
Proces ten wymaga³ od organów
gminy (Rady Miejskiej i Burmi-
strza) szczególnej dba³oœci o do-
chody gminy i rozwagi w wydat-
kowaniu œrodków.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e kon-
strukcja bud¿etu gminy po stro-
nie wydatków jest w du¿ej czêœci
pochodn¹ obligatoryjnych za-
dañ, jak: oœwiata, opieka spo³ecz-
na, administracja publiczna, któ-
re poch³aniaj¹ œrednio oko³o
70% dochodów gminy i ograni-
czaj¹ mo¿liwoœæ formu³owania
celów rozwoju i programów dzia-
³ania zgodnych z oczekiwaniami

spo³ecznoœci lokalnej. Du¿e
wsparcie dla inwestycji samorz¹-
dowych stanowi³y œrodki pozyska-
ne z Unii Europejskiej i innych
Ÿróde³, w tym programów
MSWiA (15,5 mln z³).

Dotacje z UE pozwoli³y na bu-
dowê kanalizacji w Górze Rop-
czyckiej, Wolicy £ugowej, Wolicy
Piaskowej, Krzywej i Kawêczynie
Sêdz., zakup 4 samochodów stra-
¿ackich, przebudowê trybun na
stadionie w Sêdziszowie M³p.,
przebudowê piêciu Domów Lu-
dowych (Bêdziemyœl, Borek Wiel-
ki, Czarna Sêdz., Klêczany, Krzy-
wa). Gmina z³o¿y³a wnioski na
generalny remont kolejnych bu-
dynków w Wolicy Piaskowej i w
Górze Ropczyckiej zaplanowany
na 2011 r.

We wrzeœniu br. zosta³a podpi-
sana umowa o dofinansowanie
projektu dotycz¹cego termomo-
dernizacji szkó³ w kwocie
1.429.573 z³, realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego. Dofinansowa-
nie unijne obejmie termomoder-
nizacjê Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. (og³oszenie przetargu na
roboty w styczniu 2011 r., termin

ich zakoñczenia 12 sierpieñ 2011
r.) oraz zrealizowane ju¿ prace w
szko³ach w Boreczku, Zagorzy-
cach Dolnych i SP nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p.

Œrodki unijne wykorzystano
tak¿e na wzbogacenie procesu
dydaktyczno – opiekuñczego w
szko³ach podstawowych poprzez
zajêcia pozalekcyjne prowadzo-
ne w blokach tematycznych: ma-
tematyczno – przyrodniczym, in-
formatycznym, jêzykowym i arty-
stycznym. Wszystkie przedszkola-
ki, dziêki pozyskanemu wsparciu
unijnemu, objête by³y opiek¹ lo-
gopedy, psychologa, bezp³atnymi
zajêciami z jêzyka angielskiego i
rytmiki. Podjêto tak¿e projekt
aktywizacji zawodowej pod-
opiecznych MGOPS w Sêdziszo-
wie M³p. organizuj¹c, za œrodki
pozyskane w ramach programu
Kapita³ Ludzki, szereg kursów i
szkoleñ.

Dobiegaj¹ca koñca V kaden-
cja samorz¹du jest dobr¹ okazj¹
do oceny dzia³añ sêdziszowskie-
go samorz¹du, podsumowania
przedsiêwziêæ zrealizowanych w
tym okresie, a tak¿e udzielenia
odpowiedzi na pytanie czy zrobi-
liœmy wszystko co by³o mo¿liwe.

- Dzia³y na d³ugoœci 602 m – wartoœæ 1.271.245 z³
- boczna Dzia³y na d³ugoœci 235 m – wartoœæ

44.270 z³
- Ocha³ówka na d³ugoœci 550 m – wartoœæ

135.635 z³
- Rogówka na d³ugoœci 380 m – wartoœæ 80.773 z³
- na Jaworka na d³ugoœci 820 m – wartoœæ

221.534 z³
- Rogówka – Rzeki na d³ugoœci 180 m – wartoœæ

62.024 z³
- Stankówki na d³ugoœci 200 m – wartoœæ 49.942 z³
- Poklasne na d³ugoœci 400 m – wartoœæ 106.827 z³
- Przymiarki na d³ugoœci 1100 m – wartoœæ

413.211 z³

� Czarna Sêdziszowska:
- Podkoœciele na d³ugoœci 300 m – wartoœæ

75.800 z³
- Piek³o na d³ugoœci 600 m – wartoœæ 67.710 z³
- Jasieñ na d³ugoœci 400 m – wartoœæ 97.325 z³
- Stara Wieœ na d³ugoœci 500 m – wartoœæ

122.424 z³

� Klêczany:
- Majdan na d³ugoœci 650 m – wartoœæ 130.433 z³
- Majdan poprzeczka na d³ugoœci 410 m – war-

toœæ 130.977 z³

� Krzywa:
- Pañskie na d³ugoœci 1160 m – wartoœæ 262.937 z³
- Porêby na d³ugoœci 750 m – wartoœæ 112.177 z³

� Wolica Piaskowa:
- Wisy na d³ugoœci 780 m – wartoœæ 161.947 z³
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- Gorajec na d³ugoœci 290 m – wartoœæ 74.899 z³
- Potok na d³ugoœci 1010 m – wartoœæ 236.538 z³

� Borek Wielki
- Grobla na d³ugoœci 1060 m – wartoœæ 170.945 z³

� Cierpisz
- Zajezierze na d³ugoœci 600 m – wartoœæ 148.345 z³

� Ruda
- Zagacie na d³ugoœci 500 m – wartoœæ 126.904 z³

� Wolica £ugowa
- na d³ugoœci 1060 m – wartoœæ 511.237 z³

� Góra Ropczycka:
- na Wozowicza na d³ugoœci 220 m – wartoœæ

69.886 z³
- na Mazana na d³ugoœci 100 m – wartoœæ 25.480 z³

2. CHODNIKI i PARKINGI

� Sêdziszów M³p.:
- chodnik przy ul. 3 Maja na d³ugoœci 250 m i

ul. Partyzantów na d³ugoœci 150 m (przejêcie
zadania od powiatu) – wartoœæ 99.994 z³

- chodnik przy ul. Solidarnoœci na d³ugoœci
145 m – wartoœæ 54.370 z³

- chodnik przy ul. Mickiewicza na d³ugoœci
300 m – wartoœæ 65.000 z³

- parking przy ul. 3 Maja – wartoœæ 60.052 z³
- chodniki przy ul. Koœciuszki, Szkarpowej,

Bednarskiej – realizowane w ramach projektu
dotycz¹cego przebudowy tych ulic – pkt.1

3. MOSTY

� na rzece Budzisz w Zagorzycach (Chmie-
lówka) – wartoœæ 360.663 z³

� na rzece Budzisz w Zagorzycach (Ocha-
³ówka) – wartoœæ 352.321 z³

POMOC FINANSOWA I RZECZOWA DLA
POWIATU ROPCZYCKO-SÊDZISZOWSKIEGO

NA INFRASTRUKTURÊ DROGOW¥

W okresie 2007-2010 gmina Sêdziszów M³p.
udzieli³a pomocy finansowej i rzeczowej sa-
morz¹dowi powiatowemu na modernizacjê
sieci dróg i chodników w wysokoœci 2.129.353
z³, na nastêpuj¹ce zadania:

� likwidacja osuwiska w Szkodnej przy dro-
dze relacji Sêdziszów M³p. – Zagorzyce –
Wielopole – 111.040 z³

� przebudowa drogi powiatowej relacji Sê-
dziszów M³p. – Szkodna – Wielopole –
527.864 z³

� przebudowa uk³adu dróg powiatowych re-
lacji Ruda – Sêdziszów M³p., Ostrów –
Borek Wielki – Boreczek – 890.082 z³

� przebudowa skrzy¿owania drogi powiato-
wej z drog¹ gminn¹ w miejscowoœci Bo-
rek Wielki – 8.555 z³

� przebudowa drogi powiatowej relacji
Czarna Sêdz. – Bratkowice – Mi³ocin –
500.000 z³

� przebudowa chodnika przy ul. M. Konop-

nickiej i Pi³sudskiego w Sêdziszowie M³p.
– 61.312 z³

� opracowanie dokumentacji na budowê
chodnika przy ul. Pi³sudskiego w Sêdzi-
szowie M³p. (od ul. Ko³³¹taja do Al. 1000 –
lecia) – 30.500 z³

OŒWIATA

Proces przemian dokonuj¹cy siê w ¿yciu
spo³ecznym i gospodarczym, postêp techni-
ki i technologii, zmiany struktury gospodar-
ki, wymagaj¹ nieustannego zdobywania wie-
dzy oraz dostosowania procesu kszta³cenia
do nowych wymagañ.

Jakoœæ procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego uzale¿niona jest nie tylko od odpo-
wiednio przygotowanej kadry pedagogicznej,
ale tak¿e od warunków nauczania. Gmina
Sêdziszów M³p. stara siê zapewniæ wysoki stan-
dard funkcjonowania przedszkoli, szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów poprzez moderniza-
cjê budynków oœwiatowych, budowê sal gim-
nastycznych, boisk szkolnych, itp.

W okresie 2007-2010 zrealizowano miêdzy
innymi nastêpuj¹ce inwestycje oraz remonty:
� budowa hali sportowej przy Gimnazjum

w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ 4.988.419 z³
� budowa sali gimnastycznej w Borku Wiel-

kim i remont szko³y – wartoœæ 2.578.811 z³
� kapitalny remont budynku Szko³y Podsta-

wowej w Bêdziemyœlu – wartoœæ 785.707 z³
� termomodernizacja budynku Szko³y Pod-

stawowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – war-
toœæ 482.785 z³

� termomodernizacja budynku Szko³y Pod-
stawowej w Boreczku – wartoœæ 238.856 z³

� termomodernizacja budynku Szko³y Pod-
stawowej w Zagorzycach Dolnych – war-
toœæ 223.338 z³

� docieplenie budynku Przedszkola nr 1 –
wartoœæ 34.996 z³

� termomodernizacja budynku Szko³y Pod-
stawowej w Górze Ropczyckiej – wartoœæ
117.433 z³

� wymiana instalacji c.o. w budynku Szko³y
Podstawowej w Wolicy Piaskowej – wartoœæ
36.812 z³

REMONTY PRZEDSZKOLI:
� PP Nr 1w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ 28.892 z³

zakres: wymiana okien i drzwi, malowanie
sal, ogrodzenie

� PP Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ
98.117 z³
zakres: wymiana okien i drzwi, remont
kuchni, klatki schodowej

REMONTY SZKÓ£ PODSTAWOWYCH:
� Nr 3 w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ 68.176 z³

zakres: wymiana okien, remont sekreta-
riatu, sanitariatów i co, remont kuchni,
malowanie holu, adaptacja pomieszczeñ
piwnicy na œwietlicê

� Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ 98.117z³
zakres: remont kuchni, wymiana parkietu w
dwóch salach lekcyjnych i w sali gimnastycz-

nej, malowanie okien, wymiana wyk³adzin
� Boreczek – wartoœæ 100.364 z³

zakres: wymiana okien, odwodnienie te-
renu, remont chodników, wymiana lamp,
po³o¿enie paneli pod³ogowych,

� Bêdziemyœl – wartoœæ 11.095 z³
zakres: malowanie klatki schodowej, szat-
ni i sanitariatów, remont przy³¹cza wodo-
ci¹gowego

� Borek Wielki – wartoœæ 109.103 z³
zakres: remont przedszkola

� Czarna Sêdz. – wartoœæ 93.449 z³
zakres: wymiana okien, drzwi, pionów ka-
nalizacji sanitarnej, remont szatni, malo-
wanie parkietu i œcian w sali gimnastycz-
nej, zakup urz¹dzeñ na plac zabaw, malo-
wanie sal, sto³ówki i kuchni

� Kawêczyn Sêdz. – wartoœæ 77.174 z³
zakres: wymiana instalacji elektrycznej,
malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczy-
cielskiego, wymiana posadzki w klasie,
budowa zadaszenia nad wejœciem do szko³y
i kot³owni, budowa chodnika, remont
dwóch sal lekcyjnych

� Krzywa – wartoœæ 150.828 z³
zakres: remont sanitariatów, remont i ma-
lowanie parkietu w salach lekcyjnych, re-
mont tarasu, wymiana pieca co, malowa-
nie sal lekcyjnych, ogrodzenia, wymiana
okien i drzwi

� Klêczany – wartoœæ 87.261 z³
zakres: wykonanie odwodnienia terenu,
malowanie œcian i wymiana okien w sali
gimnastycznej, zakup ogrzewaczy elek-
trycznych, budowa zatoki autobusowej,
malowanie sal lekcyjnych

� Szkodna – wartoœæ 34.424 z³
zakres: wymiana rynien, malowanie sali
gimnastycznej, korytarzy i stolarki okien-
nej, wymiana hydroforu, malowanie po-
mieszczeñ

� Zagorzyce Dolne – wartoœæ 140.308 z³
zakres: remont ogrodzenia, placów, chod-
nika, przy³¹cza kanalizacyjnego, sanitaria-
tów, malowanie klas, wymiana wyk³adziny

� Zagorzyce Górne – wartoœæ 106.537 z³
zakres: malowanie korytarzy, budowa
ogrodzenia i drogi dojazdowej, kapitalny
remont 3 sal lekcyjnych, biblioteki, kory-
tarza, gabinetu higienistki, sklepiku, zakup
mebli i pomocy szkolnych

� Zespó³ Szkó³ Góra Ropczycka – wartoœæ
56.716 z³
zakres prac w przedszkolu: malowanie
klas, holu i klatki schodowej
zakres prac w szkole: malowanie klas, holu
i szatni, remont sali gimnastycznej i scho-
dów

� Zespó³ Szkó³ Wolica Piaskowa – wartoœæ
43.179 z³
zakres prac w przedszkolu: malowanie
klas, okien,
zakres prac w szkole: remont instalacji
elektrycznej i co, malowanie sal, remont
posadzki w sali lekcyjnej i schodów, u³o¿e-
nie kostki brukowej na placu

ci¹g dalszy na str. 4



Nr 9 (160) 27 paŸdziernika 2010 r.

4

REMONTY GIMNAZJÓW:
� Sêdziszów M³p. – wartoœæ 37.470 z³

zakres: remont gabinetu stomatologicz-
nego, po³o¿enie p³ytek w szatniach, malo-
wanie auli szkolnej, remont kuchni, ma-
lowanie lamperii

� Czarna Sêdz. – wartoœæ 106.408 z³
zakres: remont sanitariatów, malowanie
dachu, monta¿ œniego³apów, malowanie
sal i sanitariatów, wymiana lamp

� Zagorzyce Górne – wartoœæ 14.400 z³
zakres: malowanie sal, korytarza i antre-
soli, wymiana p³ytek

OCHRONA ŒRODOWISKA

Infrastruktura wodno-œciekowa jest wa¿-
nym elementem zapobiegaj¹cym degradacji
œrodowiska i czynnikiem stymuluj¹cym jego
rozwój. Inwestycje z zakresu gospodarki wod-
no – œciekowej s³u¿¹ nie tylko ochronie œro-
dowiska, w tym ochronie zasobów wód pod-
ziemnych i powierzchniowych, ale tak¿e po-
prawie warunków ¿ycia mieszkañców i st¹d
s¹ traktowane priorytetowo.

Najwa¿niejsze przedsiêwziêcia inwestycyj-
ne zrealizowane w tej kategorii inwestycji to:
� dokoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej

w Górze Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej, Wo-

licy £ugowej – wartoœæ ca³kowita 4.605.847 z³,
w roku 2007 wydatkowano kwotê 2.332.084 z³

� budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej
– wartoœæ 4.738.192 z³ (termin zakoñczenia
10.11.2011 r.)

� budowa kanalizacji sanitarnej w Kawêczy-
nie Sêdz. – wartoœæ 2.630.493 z³ (termin za-
koñczenia 10.11.2011 r.)

� opracowanie dokumentacji na budowê
kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim –
wartoœæ 122.500 z³ (rozpoczêcie budowy 2011r.)

� opracowanie dokumentacji na budowê
kanalizacji w Czarnej Sêdz. – wartoœæ
256.200 z³ (rozpoczêcie budowy 2011 r.)

� budowa wodoci¹gu w Szkodnej – wartoœæ
2.427.299 z³ (termin zakoñczenia 28.11.2011 r.)

� wykonanie systemu monitoringu pracy
pompowni wody – wartoœæ 38.375 z³

INNE

� przebudowa trybun na stadionie w Sêdzi-
szowie M³p. – wartoœæ 1.643.220 z³

� budowa kompleksu sportowego ORLIK
w Sêdziszowie M³p. – wartoœæ 1.148.273 z³

� termomodernizacja i remont budynku
hotelowego na stadionie w Sêdziszowie
M³p. – wartoœæ 105.940 z³

� przebudowa centrum ratuszowego w Sê-
dziszowie M³p. – wartoœæ 650.656 z³

� przebudowa Domu Ludowego w Bêdzie-
myœlu – wartoœæ 534.710 z³

� przebudowa Domu Ludowego w Borku
Wielkim – wartoœæ 534.910 z³

� przebudowa Domu Ludowego w Czarnej
Sêdz. – wartoœæ 668.330 z³

� przebudowa Domu Ludowego w Krzywej
– wartoœæ 281.069 z³

� przebudowa Domu Ludowego w Klêcza-
nach – wartoœæ 312.937 z³

� opracowanie dokumentacji na przebudo-
wê Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej
– wartoœæ 28.670 z³

� opracowanie dokumentacji na przebudo-
wê Domu Ludowego w Górze Ropczyc-
kiej – wartoœæ 23.790 z³

� przebudowa budynku pogrzebowego na
cmentarzu komunalnym w Sêdziszowie
M³p. – wartoœæ 154.997 z³

� przebudowa gara¿u OSP w Cierpiszu –
wartoœæ 82.353 z³

� dofinansowanie zakupu samochodów ga-
œniczych dla jednostek OSP w:
- Zagorzycach Górnych – 30.523 z³
- Borku Wielkim – 46.000 z³
- Bêdziemyœlu – 17.000z³
- Czarnej Sêdz. – 38.000 z³

� zakup samochodów gaœniczych dla jed-
nostek OSP w:
- Boreczku – 180.000 z³
- Krzywej – 180.000 z³
- Sêdziszowie M³p. – 180.000 z³
- Zagorzycach Dolnych – 180.000 z³

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b

WIADOMOŒCI Z RATUSZA
ci¹g dalszy ze str. 3

Przed analiz¹ projektów
uchwa³ radni wys³uchali wyk³adu
p. dyr. mgr in¿. Ma³gorzaty Sypu-
³y na temat „Gospodarka osada-
mi œciekowymi w œwietle przepi-
sów ochrony œrodowiska” oraz
zapoznali siê z koncepcj¹ gospo-
darki wodno-œciekowej dla miej-
scowoœci Klêczany i Bêdziemyœl.
Koncepcja zak³ada, ¿e œcieki z
obydwu miejscowoœci odprowa-
dzane bêd¹ do oczyszczalni œcie-
ków w Sêdziszowie M³p., a woda
w przysz³oœci dostarczana bêdzie
ze Stacji Uzdatniania Wody w
Sêdziszowie M³p.

Nastêpnie Rada podjê³a 15
uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie oceny

zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski w latach
2006-2010.

Rada postanowi³a przyj¹æ
przedstawion¹ przez Burmi-
strza Sêdziszowa M³p. „Ocenê

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.

zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski w latach 2006-
2010” dotycz¹c¹ aktualnoœci
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego
oraz Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Sêdziszów M³p.

2. Uchwa³a w sprawie Wielolet-
niego Programu Inwestycyj-
nego na lata 2008-2014.

W Wieloletnim Programie In-
westycyjnym na lata 2008-2014
dostosowano nazwê zadania zwi¹-
zan¹ z Gminnym programem po-
prawy bezpieczeñstwa w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim: Przebudo-
wa ulic w Sêdziszowie M³p. – Rê-

dziny Zachód: d³ugoœæ drogi (uli-
ca Koralowa 213 mb, ulica Bursz-
tynowa 221,25 mb, ulica Rêdziny
823 mb) – 1 257,25 mb, po-
wierzchnia chodników – 1 496m2,
d³ugoœæ kanalizacji deszczowej –
420 mb. Ponadto dokonano
zmiany kwot na budowê kanali-
zacji sanitarnej w Sêdziszowie
M³p. - ul. Weso³a, ul S³oneczna

W dniu 30 wrzeœnia 2010 r. odby³a siê
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p.

Radni z zainteresowaniem wys³uchali wyk³adu nt. gospodarowania osadami œciekowymi. Fot. (2) J. Maroñ
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oraz na budowê wodoci¹gu w
Szkodnej do kwot po przetargu.
Do WPI wprowadzono nowe za-
danie „Rozbudowa i przebudo-
wa Stacji Uzdatniania Wody w Sê-
dziszowie M³p.” Z WPI wykreœlo-
no inwestycje kubaturowe zreali-
zowane, czyli budowê sali gimna-
stycznej w Borku Wielkim oraz
trybuny na sêdziszowskim stadio-
nie.

3. Uchwa³a w sprawie wyboru
zadania i z³o¿enia wniosku
do „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” oraz zobowi¹za-
nia zabezpieczenia œrodków
w bud¿ecie Gminy Sêdziszów
M³p. na rok 2011.

Radni zdecydowali o przyst¹-
pieniu naszej Gminy do Progra-
mu Wieloletniego pod nazw¹
„Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
W ramach powy¿szego progra-
mu na terenie Gminy Sêdziszów
M³p. wybrano do realizacji zada-
nie w ramach „Gminnego pro-
gramu poprawy bezpieczeñstwa
drogowego w Sêdziszowie Ma³o-
polskim” pn. „Przebudowa ulic
w Sêdziszowie M³p. – Rêdziny
Zachód”. Gmina Sêdziszów M³p.
zobowi¹za³a siê zabezpieczyæ w
swoim bud¿ecie na rok 2011 œrod-
ki finansowe na realizacjê powy¿-
szego zadania w wysokoœci wk³a-
du w³asnego 890 720 z³.

4. Uchwa³a w sprawie zmian w
„Gminnym programie po-
prawy bezpieczeñstwa dro-
gowego w Sêdziszowie M³p.”

W „Gminnym programie po-
prawy bezpieczeñstwa drogowe-
go” Rada dokona³a zmiany zada-
nia 5, które otrzyma³o tytu³ „Prze-
budowa ulic w Sêdziszowie M³p.
– Rêdziny Zachód”. Zakres rze-
czowy zadania obejmuje: d³ugoœæ
dróg (ulica Koralowa 213 mb, uli-
ca Bursztynowa 221,25 mb, ulica
Rêdziny 823 mb) – 1 257,25 mb,
d³ugoœæ kanalizacji deszczowej –
420 mb, powierzchnia chodni-
ków – 1 496 m2.

5. Uchwa³a w sprawie udziele-
nia po¿yczki dla Miejsko-
Gminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p.

Radni postanowili udzieliæ po-
¿yczki z bud¿etu Gminy Sêdziszów
M³p. dla Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. do kwoty 160.000 z³ na pro-
jekt „Przebudowa Domu Ludowe-
go w Klêczanach” realizowany w

ramach PROW. Po¿yczka stano-
wiæ bêdzie pokrycie kosztów in-
westycji w czêœci podlegaj¹cej re-
fundacji. Sp³ata po¿yczki nast¹pi
do dnia 30 listopada 2011 r.

6. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy
Sêdziszów M³p. na rok 2010
nr XXXI/308/10 z dnia 27
stycznia 2010 r.

Rada dokona³a zwiêkszenia:
� dochodów bie¿¹cych bud¿e-

tu gminy o kwotê 439.009 z³,
w tym z tytu³u:
- dotacji celowej z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych
– 25.000 z³,

- podatku od nieruchomoœci
gminnych – 370.000 z³,

- odszkodowania za szkody
powodziowe w budynku
Gimnazjum w Zagorzycach
– 1.131 z³,

- odszkodowania za szkody w
budynkach komunalnych
gminy – 41.818 z³,

- wp³ywów ze sprzeda¿y sk³ad-
ników maj¹tkowych w Szko-
le Podstawowej w Bêdzie-
myœlu – 1.060 z³,

� wydatków bie¿¹cych bud¿e-
tu o kwotê 439.009 z³ z prze-
znaczeniem na:
- remont drogi rolniczej Wo-

lica Piaskowa – Potok –
25.000 z³,

- remont budynku Gimnazjum
w Zagorzycach – 1.131 z³,

- wymianê stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku ko-
munalnym przy ul. Fabrycz-
nej w Sêdziszowie M³p. (bi-
blioteka miejska) – 41.818 z³,

- zakup materia³ów w Szkole
Podstawowej w Bêdziemy-
œlu – 1.060 z³,

- podatek od nieruchomoœci
gminnych – 370.000 z³.

7. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniê-
cia zobowi¹zania w zakresie
inwestycji o wartoœci przekra-
czaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2010 r.

Postanowiono zaci¹gn¹æ zobo-
wi¹zanie ponad kwotê wydatków
okreœlon¹ w bud¿ecie Gminy na
2010 r. w ³¹cznej kwocie 782.000 z³
z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji na

przebudowê i rozbudowê Szko-
³y Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych o salê gimnastyczn¹
wraz z urz¹dzeniami technicz-
nymi – 95.000 z³,

- przebudowê Domu Ludowego w
Górze Ropczyckiej – 687.000 z³.

8. Uchwa³a w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia zmia-
ny Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i
gminy Sêdziszów Ma³opolski.

9. Uchwa³a w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miej-
scowoœci Sêdziszów M³p.

Rada zdecydowa³a o zmianie
studium oraz o przyst¹pieniu do
opracowania miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego, którego przedmio-
tem bêdzie teren w miejscowo-
œci Sêdziszów M³p., obejmuj¹cy
obszar o pow. ok. 65 ha, po³o¿o-
ny po po³udniowej stronie dro-
gi krajowej Nr 4, bezpoœrednio
przy ulicy Po³udniowej, od stro-
ny wschodniej granicz¹cy
z gmin¹ Iwierzyce.

10. Uchwa³a w sprawie przed³u-
¿enia czasu obowi¹zywania
dotychczasowych taryf zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2010 r. nie
ulegnie zmianie cena wody  i w
dalszym ci¹gu mieszkañcy Góry
Ropczyckiej za 1 m3 wody w go-
spodarstwach domowych za-
p³ac¹ 2,03 z³ brutto pozostali
odbiorcy 2,85 z³.

11. Uchwa³a w sprawie zatwier-
dzenia taryf zbiorowego za-
opatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2010 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach do-
mowych mieszkañcy Bêdziemyœla
zap³ac¹ 2,40 z³ brutto (poprzed-
nio 2,30 z³) pozostali odbiorcy
2,72 z³ (poprzednio 2,60 z³).

12. Uchwa³a w sprawie zatwier-
dzenia taryf zbiorowego za-
opatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2010 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach do-
mowych mieszkañcy Klêczan za-
p³ac¹ 3,15 z³ brutto (poprzednio
3,05 z³) pozostali odbiorcy 4,28 z³
(poprzednio 4,17 z³).

13. Uchwa³a w sprawie zatwier-
dzenia taryf zbiorowego za-
opatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2010 r. za 1m3

wody w gospodarstwach domo-
wych mieszkañcy Krzywej zap³ac¹
1,90 z³ brutto (poprzednio 1,80 z³).

14. Uchwa³a w sprawie utworze-
nia obwodów g³osowania w
Szpitalu Powiatowym i Zak³a-
dzie Pielêgnacyjno- Opiekuñ-
czym w Sêdziszowie M³p. oraz
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Rudzie w celu przeprowadze-
nia g³osowania w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

Rada utworzy³a odrêbne ob-
wody g³osowania w celu przepro-
wadzenia g³osowania w wybo-
rach do rady gminy, rady powia-
tu i sejmiku województwa oraz w
wyborach burmistrza:
- Nr 20 w Domu Pomocy Spo-

³ecznej w Rudzie
- Nr 21 w Szpitalu Powiatowym

w Sêdziszowie M³p.
15. Uchwa³a w sprawie rozpo-

znania skargi Pana Wies³awa
Kuca.

Rada uzna³a skargê Pana Wie-
s³awa Kuca na bezczynnoœæ Bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. za bez-
zasadn¹.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Na ostatniej w tej kadencji sesji, radni spotkaj¹ siê 9 listopada.
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Remont stadionu Lechii
Dobiegaj¹ koñca prace re-

montowe na stadionie Lechii,
zniszczonym po czerwcowej po-
wodzi.

W ramach remontu wykona-
no renowacjê p³yty boiska g³ów-
nego i treningowego, po³o¿ono
nowe krawê¿niki wokó³ bie¿ni,
postawiono nowy p³ot na odcin-
ku 80 m od strony po³udniowej.
Trwaj¹ prace odwodnieniowe
bie¿ni, a po ich zakoñczeniu na-
wierzchnia zostanie na nowo
urz¹dzona. Jeszcze w tym roku
planuje siê wymianê czêœci ogro-
dzenia boiska g³ównego. £¹czny
koszt tych prac to ok. 150.000 z³,
a wykonawcami s¹ PGKiM Sp. z
o.o. w Sêdziszowie M³p. i firma
„Skalniak” z Sêdziszowa M³p.

P³yta g³ównego boiska po remoncie (paŸdziernik 2010 r.)

Stadion tu¿ po powodzi (czerwiec 2010 r.) Fot. (3) J. Maroñ

Ciê¿ki sprzêt usun¹³ z p³yty boiska mu³ i œmieci, naniesione przez wodê (lipiec 2010 r.)

   Ponadto wykonano remont
budynku si³owni. Prace objê³y:
malowanie pomieszczeñ, po³o¿e-
nie wyk³adziny PCV w sali zawo-
dów, a w sali treningowej wyk³a-
dziny PCV zgrzewalnej, po³o¿e-
nie p³ytek ceramicznych w szat-

ni, pomieszczeniach biurowych i
na korytarzu. Odmalowano rów-
nie¿ czêœæ elewacji zewnêtrznej
si³owni. Koszt tych prac wyniós³
ok. 15.000,00 z³ i wykonano je sys-
temem gospodarczym.

(-)
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INWESTYCJE

GMINNE

Remont drogi gminnej Góra Ropczycka – Cmentarz
Zakres inwestycji: Wykonanie podbudowy z kruszywa ³amanego na
odcinku 1000 mb. Wartoœæ: 130 058,10 z³. Wykonawca: Transport-
Remont Dróg, Bogus³aw Drozd 39-127 Bêdziemyœl, Klêczany 167.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski.

Remont drogi gminnej
Zagorzyce – W¹wozy

Zakres inwestycji: Wyko-
nanie podbudowy z kru-
szywa wraz z po³o¿eniem
masy bitumicznej na od-
cinku 1450 mb. Remont
przepustów. Wartoœæ:
409 917,69 z³ Wykonawca:
Miejskie Przedsiêbior-
stwo Dróg i Mostów Sp. z
o.o. 35-310 Rzeszów, ul.
Rejtana 6. Inwestor: Gmi-
na Sêdziszów Ma³opolski.

Przebudowa Domu Ludowego w Krzywej
Zakres inwestycji: Przebudowie uleg³ ca³y obiekt, po dociepleniu
zyska³ on now¹ elewacjê i nowe instalacje. Wykonano nowy wystrój
wnêtrz. Przebudowano zarówno obiekty Domu Ludowego jak i OSP,
m.in. gara¿ na samochód po¿arniczy i pomieszczenia stra¿y. War-
toœæ: 281 069,25 z³. Wykonawca: Zak³ad Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy , 36-107 Przy³êk, Kosowy 73. Inwestor: Gmina Sê-
dziszów Ma³opolski.

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Poklasne
Zakres inwestycji: Wykonanie podbudowy z kruszywa, odtworzenie
nawierzchni bitumicznej 400 m2, monta¿ porêczy stalowych – 200
mb. Wartoœæ: 106 827,37 z³. Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Inwestor:
Gmina Sêdziszów Ma³opolski.

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Przymiarki
Zakres inwestycji: Wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z po³o¿e-
niem masy bitumicznej na odcinku 800 mb, wykonanie przepustów na
zjazdach oraz poboczy z kruszywa ³amanego. Wartoœæ: 293 711,67 z³.
Wykonawca: Poldim Dêbica, 39-200 Dêbica, ul. Drogowców 1. In-
westor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski.

Opracowa³ Grzegorz Wrona

Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ratajówka
Zakres inwestycji: Zabezpieczenie skarp mostu i dna rzeki, remont
przyczó³ków, wykonanie ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych.
Wartoœæ: 48 905,51 z³. Wykonawca: Zak³ad Handlowo-Us³ugowy,
Gra¿yna Madeja 39-107 NiedŸwiada, Ma³a 87. Inwestor: Gmina Sê-
dziszów Ma³opolski.

Ubezpieczenie zbiornika wody
w miejscowoœci Zagorzyce – Podlasek

Zakres inwestycji: Umocnienie zbiornika palisad¹ i uzupe³nienie
ziemi na skarpach. Wartoœæ: 9 000,00 z³. Wykonawca: Zak³ad Han-
dlowo-Us³ugowy, Gra¿yna Madeja 39-107 NiedŸwiada, Ma³a 87. In-
westor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski.

Usuwanie szkód powodziowych, w tym zabudowa wyrwy
na potoku Budzisz w miejscowoœci Zagorzyce oraz

odbudowa elementów mostu w ci¹gu drogi gminnej
Zagorzyce za rzek¹

Zakres inwestycji: Usuniêcie zatoru z pni i powalonych drzew, wy-
cinka drzew i krzaków na skarpach potoku, zabudowa dna potoku
poprzez wykonanie faszynady, wykonanie ubezpieczenia z koszy siat-
kowo-kamiennych, wykonanie opaski faszynowej, wykonanie funda-
mentów z betonu, obudowa sto¿ków mostu, monta¿ porêczy stalo-
wych. Wartoœæ: 270 620,36 z³. Wykonawca: Zak³ad Handlowo-Us³u-
gowy, Gra¿yna Madeja 39-107 NiedŸwiada, Ma³a 87. Inwestor: Gmi-
na Sêdziszów Ma³opolski.

Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ocha³ówka
Zakres inwestycji: Zabezpieczenie skarp mostu i dna rzeki, remont
przyczó³ków, wykonanie ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych.
Wartoœæ: 62 774,88 z³. Wykonawca: Zak³ad Handlowo-Us³ugowy,
Gra¿yna Madeja 39-107 NiedŸwiada, Ma³a 87. Inwestor: Gmina Sê-
dziszów Ma³opolski.
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Opel wjecha³ w ludzi
wychodz¹cych z koœcio³a

11 osób zosta³o rannych w wy-
padku w Bystrzycy. 12 wrzeœnia
opel vectra wjecha³ w grupê osób
wychodz¹cych z koœcio³a, potem
uderzy³ w jad¹cego fiata. Poli-
cjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci
zdarzenia.

Kilka minut po godz. 9 rano,
dy¿urny ropczyckiej komendy
odebra³ zg³oszenie o potr¹ceniu
ludzi pod koœcio³em w Bystrzycy.
Na miejsce natychmiast zosta³ skie-
rowany policyjny patrol. Z wstêp-
nych ustaleñ policjantów wynika,
¿e do zdarzenia dosz³o w pobli¿u
koœcio³a, po zakoñczonym nabo-
¿eñstwie. 66-letni kieruj¹cy oplem
vectra gwa³townie ruszy³. Mê¿czy-
zna straci³ panowanie nad pojaz-
dem, który wjecha³ w grupê ludzi,
po czym uderzy³ w jad¹cego przed
nim fiata. Si³¹ uderzenia fiat ude-
rzy³ w kolejn¹ osobê i wpad³ do
rowu. Opel zatrzyma³ siê dopiero
na koñcu drogi w przydro¿nym
rowie. Potr¹conych zosta³o 7
osób, w tym 3-letnia dziewczynka.
Do szpitala trafili równie¿ kierow-
cy i pasa¿erki obu samochodów.
Policjanci sprawdzili stan trzeŸwo-
œci kierowcy opla, mê¿czyzna by³
trzeŸwy. Funkcjonariusze przepro-
wadzili oglêdziny miejsca tego zda-
rzenia oraz zabezpieczyli œlady.
Opel zosta³ zabezpieczony do ba-
dan przez bieg³ych. Postêpowa-
nie prowadzone w tej sprawie wy-
jaœni dok³adne przyczyny tego zda-
rzenia.

Trzy samochody zderzy³y
siê na krajowej „czwórce”

13-go wrzeœnia, przed po³u-
dniem, sêdziszowscy policjanci
pracowali na miejscu kolizji dro-
gowej. Na krajowej „czwórce”,
zderzy³y siê trzy osobowe samo-
chody. Nikomu nic siê nie sta³o.

Jak wynika z ustaleñ policjan-
tów, 51-letni mieszkaniec Krako-
wa, jad¹cy fordem eskortem do-
prowadzi³ do zderzenia trzech
samochodów. Krakowianin naje-
cha³ na ty³, skrêcaj¹cej w lewo
skody fabia. Si³¹ uderzenia sko-
da wjecha³a na przeciwny pas

ruchu, gdzie zderzy³a siê z bmw.
Na szczêœcie w zdarzeniu uszko-
dzone zosta³y jedynie samocho-
dy. Sprawca kolizji zosta³ ukara-
ny przez policjantów mandatem.
Utrudnienia na krajowej „czwór-
ce” trwa³y oko³o 30 minut. Poli-
cjanci kierowali ruchem, który
odbywa³ siê wahad³owo.

3-letnia dziewczynka
ucierpia³a w zderzeniu

samochodów
Policjanci pracowali w œrodê,

15.09.2010 r., na miejscu kolizji
drogowej w Sêdziszowie. W wy-
niku zderzenia bmw i renaulta,
ranna zosta³a 3-letnia dziewczyn-
ka. Na szczêœcie skoñczy³o siê na
niegroŸnych pot³uczeniach.

Do zdarzenia dosz³o wczoraj
po po³udniu w Sêdziszowie na
ulicy Weso³ej. Jak wynika z poli-
cyjnych ustaleñ, kieruj¹ca re-
naultem megane nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa przejazdu bmw. W
wyniku zderzenia pojazdów ob-
ra¿eñ cia³a dozna³a jad¹ca w
bmw, 3-letnia dziewczynka. Na
szczêœcie po badaniach zosta³a
zwolniona do domu. Dziecko
dozna³o st³uczenia g³owy. Poli-
cjanci ukarali 36-letni¹ sprawczy-
niê tej kolizji mandatem karnym.

Potr¹cona rowerzystka
trafi³a do szpitala

Uraz g³owy i nogi to skutek po-
tr¹cenia rowerzystki przez fiata
punto. Do wypadku dosz³o we
wtorkowy poranek w Sêdziszo-
wie. Policjanci zabezpieczyli œlady
tego zdarzenia.

Tu¿ przed godz. 9, dy¿urny po-
gotowia powiadomi³ ropczyck¹
komendê o wypadku drogowym
na ulicy Borkowskiej w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim. Po przyjeŸdzie
na miejsce policjanci zadbali o
bezpieczeñstwo innych u¿ytkow-
ników drogi. Stró¿e prawa kiero-
wali ruchem oraz przeprowadzi-
li oglêdziny miejsca. Z wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e jad¹ca w kie-
runku Sêdziszowa mieszkanka tej
gminy zjecha³a nagle na œrodek
jezdni. Manewr ten wykona³a w
momencie gdy by³a wyprzedza-
na przez fiata punto. Dosz³o do
potr¹cenia rowerzystki. Kobieta
przewieziona zosta³a do rzeszow-
skiego szpitala. Policjanci spraw-
dzili stan trzeŸwoœci obu uczest-
niczek tego wypadku. Kobiety
by³y trzeŸwe. Prowadzone w tej

sprawie postêpowanie wyjaœni
dok³adne przyczyny wypadku.

Citroen uderzy³
w ty³ autobusu

Nikt nie zosta³ rany w zderze-
niu osobówki z autobusem, do
którego dosz³o 20-go wrzeœnia.
Samochody bêd¹ jednak wyma-
ga³y naprawy gdy¿ zosta³y „moc-
no” uszkodzone.

O 7 rano, policjanci pracowali
na miejscu kolizji drogowej w Sê-
dziszowie. Na ulicy Pi³sudskiego,
55-letni kierowca citroena xsary
nie zachowa³ nale¿ytej odleg³oœci
od jad¹cego przed nim autobusu
komunikacji publicznej. W wyni-
ku uderzenia w ty³ autobusu, w
citroenie zniszczony zosta³ ca³y
przód pojazdu. Na szczêœcie ni-
komu nic siê nie sta³o. Policjanci
sprawdzili stan trzeŸwoœci kierow-
ców. Mê¿czyŸni byli trzeŸwi. Na
sprawcê tego zdarzenia, funkcjo-
nariusze na³o¿yli mandat karny.

Kilka dni cieszyli siê
skradzionym samochodem

Policjanci ustalili sprawców
kradzie¿y samochodu. Mê¿czyŸ-
ni us³yszeli zarzuty i zostali objê-
ci policyjnym dozorem.

Sêdziszowscy policjanci praco-
wali nad spraw¹ kradzie¿y samo-
chodu. Fiat seicento „znikn¹³” z
prywatnej posesji w Sêdziszowie
M³p. 13 wrzeœnia. Dziêki wspó³pra-
cy funkcjonariuszy komisariatu i
komendy powiatowej, z³odzieje
us³yszeli ju¿ zarzuty. Sprawcami tej
kradzie¿y okazali siê dwaj miesz-
kañcy Ropczyc, w wieku 17 i 30 lat.
Mê¿czyŸni przyznali siê do zarzu-
canego im czynu. Odzyskany przez
policjantów samochód wróci do
prawowitego w³aœciciela. Prokura-
tor przychyli³ siê do wniosku sêdzi-
szowskich policjantów o zastoso-
wanie wzglêdem podejrzanych
dozoru policyjnego. Mê¿czyŸni
bêd¹ zg³aszaæ siê do komendy dwa
razy w tygodniu.

Policjanci szukali sprawcy
wypadku

W pi¹tek, 24.09.2010r., poli-
cjanci pracowali na miejscu wy-

padku drogowego w Rudzie. Kie-
rowca subaru uciek³ z miejsca
zdarzenia, nie udzielaj¹c pomo-
cy rannym.

Przed godzin¹ 11, policjanci
rozpoczêli czynnoœci na miejscu
wypadku. Stró¿e prawa przepro-
wadzili oglêdziny miejsca oraz sa-
mochodu. Ze wstêpnych ustaleñ
policjantów wynika, ¿e kierowca
subaru wymusi³ pierwszeñstwo na
volkswagenie jad¹cym drog¹
przez Rudê. W wyniku zderzenia
pojazdów ranne zosta³y dwie oso-
by jad¹ce volkswagenem polo.
Kierowca subaru uciek³ z miej-
sca zdarzenia. Po kilku godzi-
nach policjanci znaleŸli subaru
zaparkowane na jednym z rop-
czyckich osiedli. Przeprowadzili
oglêdziny pojazdu oraz sprawdzi-
li kto jest jego w³aœcicielem. Oka-
za³ siê nim mieszkaniec Mielca.
Kiedy funkcjonariusze pojechali
do domu mê¿czyzny, nie zastali
go. W toku przes³uchañ policjan-
ci ustalili, kto kierowa³ Subaru w
chwili wypadku. By³ to mieszka-
niec Ropczyc. Sêdziszowscy stró-
¿e prawa ustalaj¹ dok³adne przy-
czyny wypadku.

Konkurs
„Bezpieczeñstwo dziecka

na drodze 2010 r.”
rozstrzygniêty

Policjanci oraz przedstawiciel
Statoil Poland wrêczyli nagrody
autorom najlepszych prac pla-
stycznych. Czerwony rower tra-
fi³ do Ani Witowskiej.

Bezpieczeñstwo na drodze jest
wa¿nym zagadnieniem nie tylko
dla policjantów. Konkurs pla-
styczny pod has³em „Bezpieczeñ-
stwo dziecka na drodze 2010 r.”
zorganizowany zosta³ przez Sta-
toil Poland Sp. z o.o. Firma za-
prosi³a do wspó³pracy policjan-
tów. W tym roku konkursowe
prace zosta³y namalowane przez
najm³odszych uczniów ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Nagrod¹ g³ówn¹ by³ czerwony
„góral”. Rower trafi³ do zwyciê¿-
czyni konkursu – Ani Witowskiej.
Jury wyró¿ni³o równie¿ pracê
Basi Smoliñskiej. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali gry edu-
kacyjne, odblaski i s³odycze.

KRONIKA POLICYJNA
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Sêdziszowscy policjanci
wyjaœnili sprawê sprzed

dwóch lat
Policjanci ustalili, kto ponad

dwa lata temu ukrad³ portfel
mieszkañcowi gminy Sêdziszów
M³p. 57-letni z³odziej us³ysza³ za-
rzut kradzie¿y.

W styczniu 2008 roku, w izbie
przyjêæ sêdziszowskiego szpitala,
ktoœ ukrad³ 92-letniemu wówczas
mê¿czyŸnie portfel z pieniêdzmi
i dokumentami.

Sêdziszowscy policjanci ustali-
li, kto dokona³ tej kradzie¿y. Z³o-
dziejem okaza³ siê 57-letni miesz-
kaniec gminy Sêdziszów. Mê¿czy-
zna przyzna³ siê do zarzutu kra-
dzie¿y. Odzyskali równie¿ czêœæ
skradzionych przedmiotów.

Œmiertelny wypadek
w Sêdziszowie M³p.

– policjanci poszukuj¹
jednego z pojazdów

W nocy z 7/8.09.2010 r. poli-
cjanci pracowali na miejscu
œmiertelnego wypadku drogowe-
go w Sêdziszowie M³p. Zgin¹³
mê¿czyzna potr¹cony przez dwa
samochody. Jeden z pojazdów
odjecha³ z miejsca wypadku, po-
szukuj¹ go policjanci.

Przed godzin¹ 22, policyjny pa-
trol zosta³ skierowany w okolice
skrzy¿owania drogi krajowej nr 4 z
ul. Wêglowskiego, gdzie dosz³o do
potr¹cenia pieszego. Kiedy poli-
cjanci dojechali na miejsce ustalili
wstêpnie, ¿e mieszkaniec Krakowa,
kieruj¹cy fordem focusem, jad¹cy
w kierunku Ropczyc potr¹ci³ mê¿-
czyznê. Pieszy si³¹ uderzenia prze-
lecia³ na przeciwny pas ruchu
gdzie zosta³ uderzony przez jad¹-
cy w stronê Rzeszowa samochód.
Kierowca tego samochodu nie za-
trzyma³ siê, odjecha³ z miejsca zda-
rzenia. Pieszy poniós³ œmieræ na
miejscu. Policjanci przeprowadzi-
li oglêdziny i zabezpieczyli œlady
tego wypadku. Sprawdzili równie¿
stan trzeŸwoœci kierowcy forda.
Mê¿czyzna by³ trzeŸwy. Stró¿e pra-
wa pracowali nad ustaleniem to¿-
samoœci potr¹conego pieszego.
Oko³o po³udnia ustalili, ¿e by³ to
20-letni mieszkaniec podsêdziszow-
skiej wsi. Teraz policjanci zbieraj¹
informacje dotycz¹ce samochodu,
który odjecha³ z miejsca zdarzenia.
Najprawdopodobniej by³ to samo-
chód ciê¿arowy.

Osoby posiadaj¹ce informacje
o kierowcy, który nie zatrzyma³ siê
by udzieliæ pomocy potr¹conemu
proszone s¹ o kontakt na numer
telefonu 17 2210 310 lub 997.

Podkom. Dominika Oleœ

Razem z nauczycielami, pra-
cownikami administracji i obs³u-
gi oraz emerytowanymi pracow-
nikami szkó³ z ca³ej gminy, œwiê-
towali zaproszeni goœcie:

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw Wozowicz, przedstawi-
ciele organizacji zwi¹zkowych:
Przewodnicz¹ca Komisji Oœwia-

ty i Wychowania NSZZ Solidar-
noœæ w Rzeszowie pani Bogus³a-
wa Buda oraz Prezes Oddzia³u
ZNP w Sêdziszowie M³p. pani Zyta
Wiktor, proboszcz parafii pw. Na-
rodzenia NMP w Sêdziszowie
M³p. ks. Ryszard Lis, gwardian
klasztoru oo. Kapucynów w Sê-
dziszowie M³p. o. Janusz Pa³ka,

ks. Eugeniusz Mi³oœ – emerytowa-
ny proboszcz parafii pw. œw. œw.
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Za-
gorzycach Górnych.

Samorz¹d Gminny reprezento-
wali: Burmistrz Kazimierz Kie³b,
Zastêpca Burmistrza pani El¿bie-

Nauczyciel
– to brzmi dumnie...

W czwartek, 21. paŸdziernika 2010 roku, odby³y siê
gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczy-
stoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœciele pw. Narodze-
nia NMP w Sêdziszowie M³p., a nastêpnie kontynuowa-
na by³a w hali przy sêdziszowskim gimnazjum.

1. zasi³ek celowy do 6.000. z³.
2. zasi³ek celowy w wysokoœci do

20.000 z³.
3. zasi³ek celowy od 20.000 z³. do

100.000 z³.

Zasi³ek celowy do 6.000 z³. prze-
znaczony by³ na podstawowy
sprzêt gospodarstwa domowego,
z tej formy pomocy skorzysta³o
341 rodzin i wyp³acono zasi³ki na
³¹czna kwotê 1.025.076 z³ z miej-
scowoœci: Bêdziemyœl, Borek
Wielki, Góra Ropczycka, Klêcza-
ny, Kawêczyn, Wolica £ugowa,
Wolica Piaskowa, Sêdziszów M³p.i
Zagorzyce.

Jednorazowy zasi³ek w wysoko-
œci do 6.000 z³. przys³ugiwa³ oso-
bom lub rodzinom, których
mieszkania lub jego wyposa¿enie
uleg³o zniszczeniu lub uszkodze-
niu wskutek katastrofy natural-

nej, jeœli w tym mieszkaniu pro-
wadzone by³o gospodarstwo do-
mowe. Ta forma pomocy nie wy-
maga³a przedstawienia faktur/
rachunków.

Zasi³ek do 20.000 z³. przys³ugi-
wa³ na remont lub odbudowê bu-
dynku mieszkalnego, który uleg³
zniszczeniu w zwi¹zku z powo-
dzi¹. Z tej formy pomocy skorzy-
sta³o 68 rodzin i wyp³acono zasi³-
ki na kwotê 391.997.46 z³. z miej-
scowoœci: Bêdziemyœl, Borek
Wielki, Góra Ropczycka, Sêdzi-
szów M³p., Wolica Piaskowa, Za-
gorzyce.

Pomoc w tej formie przyzna-
wana by³a na podstawie „proto-
ko³u oglêdzin budynku” i wyka-
zu wysokoœci szkód, sporz¹dzo-
nych przez Komisje Gminne ds.
oglêdzin i weryfikacji szkód spo-
wodowanych powodzi¹/osuwi-
skami, powo³ane zarz¹dzeniem
nr 74/10 Burmistrza Sêdziszowa
M³p. z dnia 7 czerwca 2010 r. Przy-

MGOPS informuje
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie M³p. udzieli³ pomocy dla
osób i rodzin poszkodowanych w wyniku
powodzi w dniach 3-4 czerwca. Poszkodo-
wani mogli skorzystaæ z nastêpuj¹cych
form pomocy:

znana kwota by³a rozliczana na
podstawie faktur/rachunków.

Zasi³ek celowy od 20.000 z³. do
100.000 z³. przeznaczony by³ na
remont lub odbudowê budynku
mieszkalnego. Warunkiem przy-
znania tej pomocy by³a wycena
kosztów remontu lub odbudowy
przez rzeczoznawcê. Pomoc ta
udzielana by³a w ratach: I rata
wynosi³a 50% kosztów remontu
lub odbudowy, wyp³ata II-giej
raty nastêpowa³a po przedstawie-
niu faktur/rachunków potwier-
dzaj¹cych poniesienie wydatków
zwi¹zanych z remontem lub od-
budow¹ budynku.

Z tej formy pomocy skorzysta³o
13 rodzin i wyp³acono zasi³ki na
kwotê 390.548.00 z³. z miejscowo-
œci: Sêdziszów M³p.i Zagorzyce.

Miejsko-Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p. udziela³ równie¿ pomocy w
formie produktów ¿ywnoœcio-
wych, odzie¿y i œrodków czystoœci.

ci¹g dalszy na str. 10
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ta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Oœwiaty Rady Miejskiej Jan
Ró¿añski, Sekretarz Gminy Jan
Maroñ oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ,
który poprowadzi³ uroczystoœæ.

Zwracaj¹c siê do uczestników
uroczystoœci, Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b powiedzia³:

Nauczyciel – to brzmi dumnie...
Wiele rzeczy mo¿na mówiæ na temat
nauczyciela, jego roli, na temat szko-
³y. Chcê powiedzieæ, ¿e jestem pod wra-
¿eniem homilii, któr¹ wyg³osi³ ks. pro-
boszcz Ryszard. Szkoda, ¿e Pañstwo
nie byliœcie. Szkoda, ¿e nie da³ siê na-
mówiæ, by powtórzyæ jeszcze raz to, co
mówi³ tak piêknie o nauczycielach, o
ich s³u¿bie, o ich powo³aniu i o tym,
¿e gdyby nie nauczyciele, to i ksi¹dz
proboszcz móg³by nie byæ ksiêdzem, i
ja móg³bym nie byæ burmistrzem i
wielu z nas mog³oby byæ w zupe³nie
innym miejscu swojego ¿ycia.

Bo przecie¿, tak naprawdê, szko³a i
nauczyciele to drugi dom. Rodzice
daj¹ Wam w rêce to, co dla nich naj-
cenniejsze: swoj¹ przysz³oœæ, swoje
nadzieje, swoje dzieci. I wiele zale¿y
od tego, jak potrafi¹ nauczyciele ufor-
mowaæ charaktery od najm³odszych
lat, a¿ po wejœcie w doros³e ¿ycie (...)

To jest tak, jak byœcie dostawali
Pañstwo do rêki grudkê ziemi i z tej
grudki formowali cz³owieka z jego
umys³em, jego wiedz¹, ale równie¿ jego
duchem ...

Nastêpnie gospodarz naszego
miasta, z pomoc¹ swojej zastêp-
czyni, pani El¿biety Œwiniuch
oraz Sekretarza Jana Maronia,
wrêczy³ Nagrody Burmistrza za-
s³u¿onym pracownikom szkó³ i
przedszkoli. W tym roku zaszczy-
tu uhonorowania Nagrod¹ Bur-
mistrza dost¹pili:
- mgr Janusz Barciñski – dyrek-

tor ZS w Wolicy Piaskowej,
- mgr Maria Chuderska – dyrek-

tor SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
- mgr Benedykt Czapka – dyrek-

tor SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
- mgr El¿bieta Koziara – dyrek-

tor SP w Zagorzycach Górnych,
- mgr Krystyna Surman – dyrek-

tor PP nr 1 w Sêdziszowie M³p.,
- mgr Andrzej Œwierad – dyrektor

GM w Czarnej Sêdziszowskiej,
- mgr Wies³awa Zagrodnik – dy-

rektor SP w Szkodnej,
- mgr in¿. Irena Lewicka – dyrek-

tor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i
Przedszkoli,

- mgr Maria Kozak – nauczyciel-
ka SP w Czarnej Sêdziszowskiej,

- mgr Wies³awa Maroñ – nauczy-
cielka SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p.,

- mgr Monika Martyniak-Mê-
dlowska – nauczycielka ZS w
Górze Ropczyckiej,

- mgr Marta Ocha³ – nauczyciel-
ka SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.,

- mgr Ewa Ocytko – nauczycielka
SP w Borku Wielkim,

- Maria Setera – nauczycielka PP
nr 2 w Sêdziszowie M³p.,

- mgr Renata Skomra – nauczy-
cielka GM w Czarnej Sêdziszow-
skiej,

- mgr Zofia Szybisty – nauczyciel-
ka SP w Boreczku.
Nagrodzeni otrzymali stosowny

dyplom oraz upominki i kwiaty.
Ponadto upominki otrzymali

nauczyciele, którzy, w uznaniu ich
zas³ug, uhonorowani zostali przez
pani¹ Minister Edukacji Narodo-
wej Katarzynê Hall Medalami
Komisji Edukacji Narodowej:
- mgr Bogus³awa Ku³ak – nauczy-

cielka ZS w Górze Ropczyckiej,
- mgr Danuta £yko – nauczyciel-

ka SP w Szkodnej,
- mgr Artur Hosa – nauczyciel

GM w Sêdziszowie M³p.
W imieniu nagrodzonych, po-

dziêkowania za dostrze¿enie i do-
cenienie ich trudu, na rêce Bur-
mistrza Kazimierza Kie³ba, z³o¿y-
³a dyrektor SP nr 2 w Sêdziszowie
M³p. Maria Chuderska.

Z gratulacjami i ¿yczeniami dla
nagrodzonych, jak i wszystkich
obecnych na uroczystoœci pra-
cowników oœwiaty, pospieszyli:
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego Sta-

nis³aw Wozowicz, Przewodnicz¹-
ca Komisji Oœwiaty i Wychowa-
nia NSZZ Solidarnoœæ w Rzeszo-
wie pani Bogus³awa Buda oraz
Prezes Oddzia³u ZNP w Sêdziszo-
wie M³p. pani Zyta Wiktor.

Po czêœci oficjalnej, w niezwy-
kle radosnym programie arty-
stycznym zaprezentowali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Czarnej Sêdziszowskiej. Szczery
aplauz wywo³a³y piosenki, œpiewa-
ne przez ma³ych artystów, a zw³asz-
cza tañce: dostojny polonez oraz
menuet, wytañczony w przeuro-
czych strojach. Nic dziwnego, ¿e
wystêpuj¹cy zebrali za swój wystêp
zas³u¿on¹ burzê braw.

A póŸniej, w mniej oficjalnej
atmosferze, by³ czas na poczêstu-
nek i zabawê do muzyki zespo³u
Horyzont.

Dzieñ Edukacji Narodowej dla
ka¿dego nauczyciela by³ okazj¹ do
refleksji zarówno nad w³asn¹
prac¹, jak i nad stanem edukacji
w ogóle. Niepokój nauczycieli
budzi rosn¹ca fala niebezpie-
czeñstw, czyhaj¹cych na uczniów.
Coraz czêstsze s¹ przejawy agre-
sji, zarówno uczniów wobec sie-
bie nawzajem, jak i uczniów wo-
bec nauczycieli oraz innych pra-
cowników szkó³. Coraz m³odsi siê-
gaj¹ po alkohol, papierosy, inne
wyroby tytoniowe, narkotyki, a

tak¿e „modne” ostatnio tzw. „do-
palacze”. Chlebem powszednim
dla wielu uczniów, tak¿e szkó³ pod-
stawowych, jest wulgarne s³ownic-
two. Niestety czêsto, po stwierdze-
niu tego typu zagro¿eñ, nauczy-
ciele pozostawieni s¹ sami sobie.
Wielu rodziców szko³ê i nauczy-
cieli obarcza odpowiedzialnoœci¹
zarówno za edukacjê jak i wycho-
wanie ich dzieci. Tymczasem rol¹
szko³y jest wspieraæ rodzinê w jej
zadaniach opiekuñczo-wycho-
wawczych, a nie j¹ wyrêczaæ!

Drodzy nauczyciele, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, ¿yczê Wam,
byœcie stawali siê tacy, jak przed prze-
sz³o dwustu laty ¿yczyli sobie twórcy
Komisji Edukacji Narodowej:

Nauczyciel ka¿dy powinien byæ o
tym przekonany, ¿e przymioty jego
rozumu i serca wp³yn¹ w rozum i
serca uczniów. Trzeba nauczycielowi
jaœnie widzieæ rzeczy, znaæ grunt cz³o-
wieka, sk³onnoœci, namiêtnoœci, po-
jêtnoœæ ka¿demu wiekowi w³aœciw¹
(...) Trzeba byæ pobo¿nym, czu³ym,
nienaruszonym, sta³ym, sprawiedli-
wym, gorliwym o dobro pospolite lu-
dzi i szczególnie swoich uczniów. Kto-
kolwiek siê podejmuje tej us³ugi Oj-
czyŸnie swojej, roztrz¹saæ ma dobrze
obowi¹zek, który bierze na siebie, si³y,
które przynosi...

Drodzy Rodzice i Uczniowie –
takich nauczycieli Wam ¿yczê.

Benedykt Czapka

Dyrektorzy szkó³ i nauczyciele uhonorowani Nagrodami Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2010. Fot. (4) G. Wrona

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Czarnej w menuecie.

ci¹g dalszy ze str. 9
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Polski paŸdziernik zwykle w
pierwszych dniach cieszy nas cie-
p³em i urokliwym babim latem.
Jednakowo¿ w myœl powiedzenia:
„Mi³e z³ego pocz¹tki”, przed³u¿aj¹-
ca siê tak przyjemna aura zwia-
stuje najczêœciej srog¹ zimê: „Gdy
paŸdziernik ciep³o trzyma, zwykle
mroŸna bywa zima”. Nazwa owego
miesi¹ca wywodzi siê od paŸdzie-
rzy, jakie oddzielaj¹ siê od w³ó-
kien przy tarciu lnu i konopi.
Czynnoœci tej towarzysz¹ charak-
terystyczne dŸwiêki tarliczek. W
wieku XVI paŸdziernik nazywa-
no te¿ winnikiem, jako ¿e w tym
czasie przypada³ zbiór winogron.
Z³orzecz¹cym na kapryœn¹ pogo-
dê odwdziêcz¹ siê póŸniej typo-
wo zimowe miesi¹ce: „Jak paŸdzier-
nik jest wietrzny i mroŸny, to nie bê-
dzie styczeñ ani luty mroŸny”. Daw-
niej w po³owie paŸdziernika nie-
wiele ju¿ by³o liœci na drzewach,
tote¿ opady œniegu nie mog³y
wyrz¹dziæ takich szkód, jakie zo-
sta³y poczynione w roku ubie-
g³ym. Uporczywe ch³ody spra-
wiaj¹, i¿ fenomen babiego lata nie
ukazuje siê w pe³nej okaza³oœci.
Tymczasem jedno z ludowych
porzekade³ mówi, ¿e: „Miesi¹c
paŸdzierny ubogi w pajêczyny, spo-
dziewaj siê ³agodnej i bezœnie¿nej
zimy”. Wzruszaj¹cy obraz zwiew-
nych nitek zainspirowa³ z pewno-
œci¹ wyobraŸniê ludu, który usnu³
ciekaw¹ legendê o Matce Bo¿ej.
£askawa Pani Niebios unosz¹c siê
nad ziemi¹, trzyma w rêku roz-
wian¹ k¹dziel i rozsiewa babie
lato. Kobietom przypomina, ¿e
nadchodzi czas przêdzenia.
Trudno dok³adnie okreœliæ ter-
min nadejœcia babiego lata, na-
wet przys³owia nie wypowiadaj¹
siê jednoznacznie w tej kwestii:
„O œwiêtej Brygidzie babie lato przyj-
dzie”(8X), „Na Emila babie lato siê
przesila”(11X), „Na œw. Szymona
babie lato kona”(26X). Nawet naj-
ch³odniejszy paŸdziernik ofiaru-
je nam zwykle kilka dni s³onecz-
nych – czêsto w sobotê, bowiem
wg tutejszych wierzeñ tego dnia
Matka Boska suszy³a dla Dzieci¹t-
ka pieluszki. Kiedyœ okresy jesien-
nych rozpogodzeñ nie trwa³y zbyt

O JESIENNEJ AURZE
PRZEPOWIEDNIE, PRZYS£OWIA

d³ugo, o czym przewrotnie infor-
muje powiedzenie: „Babie lato za-
czyna siê od po³udnia, a ci¹gnie do
godziny 12”.

„Mrozy w paŸdzierniku sprawiaj¹,
¿e po nich dni deszczowe nastaj¹”,
których ka¿dy siê obawia³. Kiep-
ski stan niegdysiejszych dróg by³
niema³ym utrapieniem i sprawia³,
i¿ poruszanie siê po nich by³o nie-
zwykle uci¹¿liwe. Nieraz ³atwiej
ju¿ by³o przejechaæ bezdro¿ami,
a nawet korytami rzek. Biada
temu, kto spóŸni³ siê z pracami w
polu lub w ogrodzie. Opiesza³ym
przypominaj¹ o nich przys³owia:
„Œwiêta Jadwiga rzepê kopie, œpiesz
siê i ty ch³opie”(15X), „Na œw. £ukê
schowaj p³ug i w³ukê”(18X). We-
d³ug ludowej meteorologii zima
mo¿e nas postraszyæ ju¿ oko³o
21X: „Od œw. Urszuli oczekuj œnie-
¿nej koszuli”, „Œwiêta Urszula do pie-
ca przytula”, zaœ 28X : „W dzieñ Szy-
mona i Judy koñ siê boi grudy”. Wie-
loletnie obserwacje dowodz¹
bowiem, i¿ pod koniec paŸdzier-
nika wraz z pó³nocnym wiatrem
mo¿e nadejœæ fala uprzykrzonych
ch³odów. Starsi ludzie jeszcze i
dziœ bacz¹, na jaki grunt spadnie
pierwszy œnieg; jeœli na zmarzniê-
ty, zima bêdzie wczesna i têga.
MroŸny koniec paŸdziernika wi-
nien nas raczej napawaæ optymi-
zmem, gdy¿: „Jeœli Rafa³ œniegiem
oziminê oprószy, ch³opu bêdzie rado-
œnie na duszy”(24X), natomiast:
„Gdy Rafa³ gêstym deszczem p³acze,
ca³e tygodnie po b³ocie skaczesz”. Cho-
cia¿ „Strze¿onego Pan Bóg strze¿e”,
warto wczeœnie zabezpieczyæ siê
przed mrozami: „Na Szymona i
Judê czas ogaciæ budê”. Zapobiegli-
wi gospodarze pieczo³owicie
zgrabiali opad³e liœcie. Mogli je
wykorzystaæ nie tylko do ociepla-
nia budynków, ale te¿ jako œció³-
kê dla zwierz¹t. S³omê wraz z sia-
nem przeznaczano na paszê w
postaci tzw. strz¹ski.

Nasi przodkowie byli zdumie-
waj¹co bystrymi obserwatorami
przyrody, od której cz³owiek
wspó³czesny coraz bardziej siê
oddala. Przepowiadali ostr¹ i
wczesn¹ zimê, gdy d¿d¿ownice
kry³y siê g³êboko w ziemi ju¿ na

pocz¹tku listopada. Miesi¹c ten
sw¹ nazwê zawdziêcza opadaniu
ostatnich liœci z drzew i krzewów.
Dawniej znano te¿ inne jego na-
zwy: listopadnik, kosieñ, poœcier-
nik, a nawet … grudzieñ (w XVI
w.). To w³aœnie z tym posêpnym
miesi¹cem od lat kojarzone jest
okreœlenie „jesienna szaruga” – z
powodu d³ugo utrzymuj¹cych siê
mgie³, obfitej rosy i ciemnych
chmur, które zdaj¹ siê dotykaæ
wierzcho³ków drzew. Bywa, ¿e na
koñcach ga³êzi chyboc¹ jeszcze
osamotnione listki. Wbrew pozo-
rom zjawisko to nie wró¿y nicze-
go dobrego: „Gdy w listopadzie liœæ
na szczycie drzew siê trzyma, w maju
na nowe liœcie spadnie jeszcze zima”,
a gdy w dodatku: „Kwitn¹ drzewa
w listopadzie, zima a¿ do maja bê-
dzie”. Jeœli powtórne zakwitniêcie
tzw. wiosennych roœlin przypada
na wrzesieñ, mo¿na mieæ nadzie-
jê na jesieñ ciep³¹ i d³ug¹. Z³oci-
ste, majowe mlecze rozweselaj¹
oko w szare dni listopadowe, ale
– wró¿¹ wiosnê opóŸnion¹ i
zimn¹. Nasi poprzednicy zauwa-
¿yli pewn¹ cyklicznoœæ zmian po-
gody. Odnoœnie listopada przyjê-
to nawet regu³ê g³osz¹c¹, ¿e:
„Jaka pogoda listopadowa, taka i
marcowa”, „We Wszystkich Œwiêtych
jeœli ziemia skrzep³a, zima bêdzie cie-
p³a, a jeœli deszcz, to trzeba bêdzie na
piec wleŸæ”, „Gdy po Wszystkich Œwiê-
tych deszcz siê rozpada, mo¿e s³ota
potrzymaæ do koñca listopada”. Zi-
mow¹ aurê mo¿na te¿ progno-
zowaæ na podstawie jednego z
ludowych porzekade³: „Na Wszyst-
kich Œwiêtych sztuka – utnij ga³¹Ÿ z
buka, gdy wilgoci nie ma, bêdzie sro-
ga zima”. W naszych stronach nie-
gdyœ buki ros³y niemal w zasiêgu
rêki. To jedne z najstarszych
drzew, jakie odrodzi³y siê po okre-

sie zlodowaceñ. Podobnie jak
dêby i graby one te¿ „nie œpiesz¹
siê” ze zrzuceniem swej letniej
szaty, ubarwiaj¹c póŸniej mono-
tonny, zimowy krajobraz i daj¹c
po¿ywienie wyg³odnia³ej zwierzy-
nie. Warto w tym miejscu poœwiê-
ciæ im parê chwil, gdy¿ przed wie-
kami otaczano je czci¹ wyj¹t-
kow¹. Pod ich charakterystycznie
u³o¿onymi, bogato ulistnionymi
ga³êŸmi ludzie chêtnie zak³adali
swe siedziby. Wierzyli, ¿e znajd¹
tam spokój i bezpieczeñstwo.
Pras³owiañskie grodziska znajdo-
wa³y siê czêsto w rozleg³ych bu-
czynach. Nasi przodkowie jeszcze
w XVII w. uwa¿ali, ¿e stare, oka-
za³e buki odpêdzaj¹ wszelkie z³e
moce. Bukwi¹ ¿ywiono domowe
zwierzêta, a tak¿e po upra¿eniu
u¿ywano jej zamiast migda³ów.
Wracaj¹c do ludowych prognoz
pogody, warto jeszcze wspo-
mnieæ o dniu œw. Marcina (11XI).
Wed³ug ludowych przekonañ
dzieñ ten uchodzi³ niejako za
pocz¹tek zimy: „Od œw. Marcina
zima siê poczyna”. W naszej okoli-
cy najstarsi mieszkañcy zalecaj¹
pilnie œledziæ, na jakim koniu ten
œwiêty przyjedzie – jeœli na siwym
(spadnie œnieg), wówczas zima
bêdzie œnie¿na i mroŸna. Stosow-
ne przys³owie mówi: „Gdy œw.
Marcin w œniegu przybie¿a³, przez ca³¹
zimê bêdzie w nim le¿a³”, „Na œw.
Marcina lód, na Trzech Króli wody
w bród”, „Wiatr od po³udnia na œw.
Marcina, bêdzie lekka zima”.

„Gdy na Stanis³awa Kostkê
(13XI) ujrzysz œniegu drobnostkê, na
Ofiarowanie (21XI) przydadz¹ siê
sanie” – to przys³owie przypomi-
na, i¿ najzimniejsza pora roku
tu¿, tu¿.

Tekst i ilustracja
Maria Wilczok.

Gdy mg³y siê mokre ponad ziemiê œciel¹,

Gwiazdy siê tylko do serca aniel¹.

Kiedy mróz grud¹ pust¹ ziemiê œciska,

Niebo tak wielk¹ pogod¹ po³yska.

W. Pol
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Plan rozwoju naszej placówki
przewiduje wœród zadañ priory-
tetowych w bie¿¹cym roku szkol-
nym zapewnienie sta³ego kontak-
tu wychowanków z muzyk¹ ró¿-
nych epok, klasyczn¹ i rozryw-
kow¹, ludow¹ i regionaln¹, a tak-
¿e etniczn¹, pochodz¹c¹ z dale-
kich krajów i kontynentów.

W ramach tych zadañ w czwar-
tek 14 paŸdziernika 2010r. star-
szaki z naszego przedszkola w bli-
sko czterdziestoosobowej grupie
odwiedzi³y koœció³ Braci Mniej-
szych Kapucynów.

Dziêki uprzejmoœci Ojca Jerze-
go dzieci mia³y mo¿liwoœæ w ka-
meralnej atmosferze obejrzeæ
wnêtrza franciszkañskiego sank-
tuarium, obrazy, rzeŸby i witra¿e
oraz dowiedzieæ siê jak zbudowa-
ne s¹ i na jakiej zasadzie dzia³aj¹
koœcielne organy. Wys³ucha³y
równie¿ „Ave Maria”, „Barkê”,
„Oto jest dzieñ, który da³ nam
Pan” – znanych dzieciom pieœni
w wykonaniu Ojca Jerzego. Po-
zna³y brzmienie „króla instru-
mentów” od najni¿szych po naj-

W uroczystej Mszy œw., której
przewodniczy³ JE ks. bp Edward
Bia³og³owski wziêli udzia³ liczni
kap³ani z dekanatu sêdziszowskie-
go na czele z ks. dziekanem Alek-
sandrem Œmietan¹, a tak¿e ksiê-
¿a-rodacy i zaproszeni goœcie.
Œwi¹tyniê wype³nili wierni, przy-
byli z miasta i okolicy.

Uroczystoœæ poœwiêcenia ko-
œcio³a by³a okazj¹ do dziêkczynie-
nia Bogu za dar, w postaci nowej
œwi¹tyni. JE ks. bp dziêkowa³
wszystkim, którzy przyczynili siê
do budowy koœcio³a: projektan-
tom, artystom, budowniczym,
ofiarodawcom, a tak¿e tym, któ-
rzy wspierali dzie³o budowy ofia-
ruj¹c w tej intencji modlitwy czy

swoje cierpienia. Szczególne po-
dziêkowania i s³owa wdziêczno-
œci ks. bp skierowa³ na rêce ks.
pra³ata Stanis³awa Ryby – emery-
towanego proboszcza parafii pw.
Narodzenia NMP w Sêdziszowie
M³p. oraz ks. Krzysztofa Gaca –
proboszcza parafii pw. Bo¿ego
Mi³osierdzia.

Uroczystoœæ poœwiêcenia œwi¹-
tyni to oddanie jej Panu Bogu na
w³asnoœæ. Ks. Biskup zwróci³ jed-

Uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio³a
W niedzielê, 3 paŸdziernika 2010 r., Sê-
dziszów Ma³opolski prze¿ywa³ podnios³¹
uroczystoœæ poœwiêcenia koœcio³a pod we-
zwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego.

nak uwagê, ¿e „Pan Bóg jest tak
hojny, ¿e darów nie zatrzymuje
dla siebie, tylko oddaje ze wspa-
nia³omyœlnoœci¹ ofiarodawcom”.

Na zakoñczenie Mszy œwiêtej ks.
proboszcz Krzysztof Gac, podej-
muj¹c tê myœl, powiedzia³ do ze-
branych: „Macie prawo byæ dum-
ni, lecz nie zarozumiali. Macie
prawo siê cieszyæ, lecz nie czekaæ
na uznanie. Macie prawo korzy-
staæ z wygody i piêkna tej œwi¹tyni,

ale i pamiêtaæ o obowi¹zku jej ci¹-
g³ego upiêkszania na wiêksz¹
chwa³ê Boga. Macie nade wszyst-
ko obowi¹zek uwielbiaæ tutaj
Pana i kszta³towaæ w sobie pra-
gnienie i umiejêtnoœæ s³u¿by lu-
dziom w postawie mi³osierdzia. Bo
tego uczy nas Chrystus S³uga”.

Biskup poœwiêci³ równie¿ now¹
plebaniê, a w niej domow¹ kapli-
cê pod wezwaniem œw. s. Fausty-
ny Kowalskiej

Przygotowania do uroczystoœci
poœwiêcenia koœcio³a przebiega³y
zarówno w wymiarze duchowym,
jak i materialnym: przed uroczy-
stoœci¹ uda³o siê zamontowaæ
drzwi wewnêtrzne w koœciele oraz
po³o¿yæ piêkn¹ posadzkê. Przed
zim¹ ks. Krzysztof planuje ponad-
to zamontowanie barierek przy
schodach zewnêtrznych, które
poprawi¹ bezpieczeñstwo osób
przybywaj¹cych do œwi¹tyni.

(-)

Muzyka organowa dla dzieci
Od najdawniejszych czasów w ka¿dym zak¹tku œwiata ludzie odleg³ych ras i krêgów
kulturowych tworzyli muzykê. Pe³ni³a ona ró¿norodne funkcje, by³a noœnikiem wielu
treœci, przybiera³a charakterystyczn¹ dla danej spo³ecznoœci formê.
Obecnie wychowankowie Publicznego Przedszkola Nr2 w Sêdziszowie M³p. zapytani
o to, po co ludziom muzyka, odpowiadaj¹, ¿e dla przyjemnoœci, do s³uchania i tañczenia.

wy¿sze tony, obejrza³y organy i
poruszaj¹ce je miechy z bliska,
próbowa³y swych si³ naciskaj¹c
klawisze i wydobywaj¹c dŸwiêki.

Z wysokoœci koœcielnego chó-
ru dzieci obejrza³y wyj¹tkowo
piêknie prezentuj¹cy siê g³ówny

o³tarz z posrebrzanym taberna-
kulum i obrazem Matki Boskiej
Czêstochowskiej przykrytym
srebrn¹ sukienk¹.

Spotkanie z Ojcem Jerzym
przedszkolaki zakoñczy³y krótk¹
modlitw¹ i odœpiewaniem „Gdy
Pan Jezus by³ malutki” – pieœni¹
znan¹ z lekcji religii. Na pami¹t-
kê wizyty ka¿dy z uczestników
otrzyma³ miniaturkê £askami s³y-
n¹cego obrazu Matki Bo¿ej Po-
cieszenia znajduj¹cego siê w sê-
dziszowskim Klasztorze.

Tamara Hadyœ
Nauczycielka P.P. Nr2

w Sêdziszowie M³p.

Poœwiêcenia koscio³a Mi³osierdzia Bo¿ego dokona³ JE ks. bp E. Bia³og³owski.
Fot. www.parafia -milosierdzia.za.pl

Przedszkolaki i ich opiekunki w towarzystwie o. Jerzego Sylwestrzaka w koœciele pw œw. Antoniego oo. Kapucynów. Fot. arch PP2



Nr 9 (160) 27 paŸdziernika 2010 r.

13

Nowe lokum mieœci siê w sute-
renach budowli, ma osobne wej-
œcie z korytarzykiem, przestron-
ny hall, sanitariat, magazynek
oraz przestronne i jasne pomiesz-
czenie g³ówne. W nim znajduje
siê wypo¿yczalnia, czytelnia i dwa
stanowiska komputerowe z dostê-
pem do Internetu wraz z urz¹-
dzeniem wielofunkcyjnym.

Sobota 16.10 2010 r. by³a szcze-
gólna dla tej placówki kultural-
nej. W tym dniu odby³o siê uro-
czyste otwarcie i poœwiêcenie
nowej siedziby Biblioteki Publicz-
nej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ œwiêt¹ koncelebrowan¹
przez ks. proboszcza Wojciecha
Wiœniowskiego, ks. Eugeniusza
Mi³osia, ks. proboszcza Leszka
Saczka, w intencji pracowników
bibliotek w Gminie Sêdziszów
M³p. Po mszy wyst¹pi³y dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Zagorzy-
cach Dolnych z programem po-

œwiêconym X Dniowi Papieskie-
mu. Poniewa¿ minê³o 32 lata od
czasu wyboru Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹, has³o tegorocz-
nych obchodów brzmia³o: „Jan
Pawe³ II- Odwaga œwiêtoœci”.
M³odzi artyœci pod opiek¹ pañ
Jolanty K³ósek, Krystyny Taczuk i
Barbary Daniel, przygotowali cie-
kaw¹ inscenizacjê mówi¹c¹ o œwiê-
tych kanonizowanych przez Pa-
pie¿a – Polaka. Uczniowie za-
chwycili goœci szczególnie œpie-
wem i gr¹ na gitarach. Po czêœci
artystycznej goœcie przeszli na te-
ren nowej biblioteki na dalszy

Po Eucharystii odby³ siê pochód
z pochodniami pod sêdziszowski
ratusz. Tam przed tablicami upa-
miêtniaj¹cymi tragicznie zmar³ych
Prezydenta RP prof. Lecha Ka-

Msza w intencji ofiar katastrofy smoleñskiej
W niedzielê, 10 paŸdziernika z inicjatywy
Senatora RP Zdzis³awa Pupy i sympatyków
PiS w sêdziszowskiej farze zosta³a odpra-
wiona Msza Œw. w intencji ofiar katastrofy
pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 roku.

czyñskiego, Mariê Kaczyñsk¹, par-
lamentarzystów z Podkarpacia
oraz pozosta³e ofiary tej tragedii
narodowej odczytano apel pole-
g³ych, z³o¿ono kwiaty, a sêdziszow-
ska m³odzie¿ zaprezentowa³a pro-
gram patriotyczny. Zebrani mogli
te¿ wys³uchaæ wspomnieñ o bo-
haterskich ofiarach z ust samej
pani Senator Alicji Zaj¹c, W³ady-
s³awa Ortyla, Czes³awa Ryszki, po-

s³a Kazimierza Moskala oraz
przede wszystkim sen. Zdzis³awa
Pupy. Na uroczystoœci obecni byli
przedstawiciele w³adz samorz¹du
Powiatu Ropczycko- Sêdziszow-
skiego i gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski. Wypuszczone w powietrze
przez Strzelców lampiony symbo-
lizowa³y ³¹cznoœæ tych, co ¿yj¹ z
owymi 96., którzy tragicznie ode-
szli. JF

Nowa siedziba biblioteki
w Zagorzycach Dolnych

W swojej 55-oletniej historii Biblioteka Pu-
bliczna w Zagorzycach nie mia³a szczêœcia
do lokali. Siedem razy ksiêgozbiór zmie-
nia³ miejsce pobytu. Ósm¹ siedzib¹ pla-
cówki, miejmy nadziejê, ¿e na d³ugie lata,
sta³ siê Dom Parafialny, powsta³y dziêki
szczodroœci wiernych tu¿ obok Koœcio³a
p.w. Niepokalanego Serca Najœwiêtszej
Marii Panny w Zagorzycach Dolnych.

· W³adzom Samorz¹dowym, na czele z burmistrzem p. K. Kie³bem za
przychylne ustosunkowanie siê do nowej lokalizacji Biblioteki Pu-
blicznej w Zagorzycach.

· So³tysowi Zagorzyc Dolnych- p. Franciszkowi Bochnakowi za ideê
umieszczenia biblioteki w nowo wybudowanym Domu Parafialnym

· Ksiêdzu proboszczowi Wojciechowi Wiœniowskiemu i Radzie Para-
fialnej za zgodê na umieszczenie biblioteki w budynku nale¿¹cym
do parafii.

· Kole¿ankom ze Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich w Zagorzycach
Dolnych „Zagorzanki” za przygotowanie smacznego jad³a, obs³u-
gê przyjêcia oraz wprowadzenie pogodnej atmosfery

· Stowarzyszeniu Kobiet w Zagorzycach Górnych za wypo¿yczenie
naczyñ i chêæ pomocy

· Stowarzyszeniu Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki” i so³tysowi ze
Szkodnej  p. Janowi Kujdzie za dar pieniê¿ny dla biblioteki (zaku-
piony za nie bêdzie sprzêt przydatny w placówce)

ci¹g uroczystoœci. Przybyli to
przedstawiciele Samorz¹du Gmi-
ny z panem Burmistrzem Kazi-
mierzem Kie³bem, pani¹ Bur-
mistrz El¿biet¹ Œwiniuch , Prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Bo-
gus³awem Kmieciem, Przewodni-
cz¹cym Rady Powiatu Stanis³a-
wem Wozowiczem, ksiê¿a, pra-
cownicy bibliotek z gminy i po-
wiatu, dyrektorzy i nauczyciele ze
szkó³ podstawowych, so³tysi z Za-
gorzyc Dolnych i Szkodnej i ko-
le¿anki ze Stowarzyszenia Gospo-
dyñ Wiejskich „Szkodnianki”
oraz czytelnicy. Po poœwiêceniu

· Nauczycielom Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych za przy-
gotowanie piêknego wystêpu dzieci.

· Nauczycielom szkó³ podstawowych z Zagorzyc Dolnych, Zagorzyc
Górnych, Góry Ropczyckiej i Szkodnej, a tak¿e Gimnazjum w Zago-
rzycach Górnych za dotychczasow¹ wspó³pracê z Bibliotek¹ Publiczn¹
w Zagorzycach (m.in. lekcje biblioteczne, konkursy)

· Za prezenty dla biblioteki w postaci ksi¹¿ek:
- Burmistrzowi K. Kie³bowi, który podarowa³ zestaw lektur szkolnych
- Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu p. S. Wozowiczowi za albumy

A. Nowaka„ Jan Pawe³ II 1920-2005 – ilustrowana biografia”
i J. Ambrozowicza i M. Rabzio- Birek „Józef Mehoffer- artysta dwóch epok”

- Bibliotece Powiatowej w Ropczycach za albumowe wydawnictwo
M. Cattaneo i J. Trifoni „Najcenniejsze zabytki pod patronatem UNE-
SCO”

· Wszystkim czytelnikom, darczyñcom i sympatykom Biblioteki Pu-
blicznej w Zagorzycach

nowego lokalu, kolejno zabrali
g³os Dyrektor MGOK w Sêdziszo-
wie M³p., K. Popielarz, pan Bur-
mistrz K. Kie³b, pracownik tutej-
szej filii bibliotecznej K. Róg oraz
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu p.
Stanis³aw Wozowicz. Na rêce bi-
bliotekarki z³o¿ono cenne dary
dla biblioteki w postaci piêknych
ksi¹¿ek. O poczêstunek i obs³ugê
zadba³o Stowarzyszenie Gospo-
dyñ Wiejskich w Zagorzycach
Dolnych „Zagorzanki”, które
przygotowa³o stó³ z wiejskim ja-
d³em. By³ swojski chleb, proziaki,
smalec, mas³o swojskie, wêdliny
w³asnego wyrobu, pierogi ze œli-
wami, z miêt¹ i serem na s³odko,
pyszne ciasta i ciasteczka. Kole-
¿anki z SGW zadba³y równie¿ o
pogodn¹ atmosferê przyjêcia.
Podczas mszy w piêknym kazaniu
ks. W. Wiœniowski zwróci³ uwagê na
to jak wa¿n¹ rolê w naszym spo³e-
czeñstwie spe³niaj¹ biblioteki pu-
bliczne. Podkreœli³ zw³aszcza ich
znaczenie dla rozwoju kultury i
pielêgnowania patriotyzmu. Taka
w³aœnie pragnie byæ dla swojego
œrodowiska Biblioteka Publiczna w
Zagorzycach. Mo¿na w niej wypo-
¿yczaæ ksi¹¿ki i czasopisma. Ksiê-
gozbiór liczy ponad 100 000 wolu-
minów, jest wiêc w czym wybieraæ.
Wypo¿yczenia s¹ bezp³atne, dziêki
czemu ka¿dy umiej¹cy czytaæ mo¿e
mieæ kontakt z tak zwan¹ kultur¹
wysok¹, bez ¿adnych kosztów. Od
po³owy paŸdziernika zainstalowa-
ne s¹ komputery i jest dostêp do
Internetu, równie¿ bezp³atny.
Mo¿na tak¿e skorzystaæ z urz¹dze-
nia wielofunkcyjnego (drukarki,
skanera i kopiarki). W bibliotece
odbywaj¹ siê tak¿e imprezy dla dzie-
ci, szczególnie w okresie ferii i wa-
kacji, s¹ liczne wystawy ksi¹¿ek i
wystawki prac plastycznych, odby-
waj¹ siê wa¿ne spotkania. Zapra-
szam do skorzystania z naszej bo-
gatej oferty. Biblioteka stara siê ar-
chiwizowaæ dokumenty  z wa¿nych
wydarzeñ naszych wsi (ca³ych Za-
gorzyc i Szkodnej), jak równie¿
twórczoœæ mieszkañców, proszê
wiêc wszystkich, którzy mogliby
pomóc w gromadzeniu takowych,
o kontakt. K. Róg

Podziêkowania:

Biblioteka Publiczna w Zagorzycach
zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach od 11.30 do 17.30.

Podczas uroczystosci otwarcia i poœwiêcenia nowej siedziby biblioteki, uczniowie z Zagorzyc
przedstawili program poœwiêcony Janowi Paw³owi II.
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Honorowy Patronat nad por-
celanowym jubileuszem zespo³u
objê³y znamienite osobistoœci: Wi-
cemarsza³ek Senatu RP Zbigniew
Romaszewski, Senator RP Zdzi-
s³aw Pupa, Pos³owie na Sejm RP:
Kazimierz Moskal i Wies³aw Ry-
giel, Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego Zygmunt Cho-
lewiñski, Starosta Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego Józef
Rojek i Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b.

Obchody czwartego Jubile-
uszu dzia³alnoœci artystycznej
„Rochów” odby³y siê 25 wrzeœnia
2010 roku koncertem na scenie,
ustawionej w hali sportowej sê-
dziszowskiego LO. By³ to najwiêk-
szy z dotychczas zorganizowa-
nych przez Zespó³ koncertów.
£¹cznie poczynania 134 muzy-
ków i tancerzy na scenie, ogl¹da-
³o oko³o 700 osób. W tych nieza-
pomnianych dla zespo³owiczów
i instruktorów Zespo³u ponad
trzech godzinach wystêpu towa-
rzyszyli im parlamentarzyœci, w³a-
dze gminy i powiatu, wierni sym-
patycy oraz rodziny i przyjaciele.
Koncert ogl¹dali i gratulacje z³o-
¿yli, m.in.: pose³ na Sejm RP Kazi-
mierz Moskal, dyrektor Biura
Pos³a Wies³awa Rygla, w imieniu
Senatora RP Zdzis³awa Pupy –

Pani Bernadetta Frysztak, przed-
stawiciel Marsza³ka, radny sejmi-
ku Województwa podkarpackie-
go – Józef Gudyka, wicedyrektor
WDK w Rzeszowie Ma³gorzata
Ho³owiñska, w³adze Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego –
przewodnicz¹cy Rady Stanis³aw
Wozowicz i starosta Józef Rojek,
w³adze miasta i gminy Sêdziszów
M³p. – burmistrz Kazimierz Kie³b,
zastêpca burmistrza El¿bieta Œwi-
niuch, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej – Bogus³aw Kmieæ, se-
kretarz Gminy Jan Maroñ, pro-
boszcz sêdziszowskiej parafii pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego ks. Krzysztof
Gac i ks. kanonik Eugeniusz
Mi³oœ, wójt Ostrowa Piotr Cielec,
wójt Wielopola Czes³aw Leja, se-
kretarz gminy Iwierzyce Krzysz-
tof Klimek.

Koncert zacz¹³ siê o godzinie
18. Zgodnie z polsk¹ tradycj¹,
rozpocz¹³ go polonez, poprowa-
dzony przez grupy: reprezenta-
cyjn¹ w strojach z Ksiêstwa War-
szawskiego i absolwentów, w kon-
tuszach. Polskie tañce narodo-
we: polonez i mazur wprowadzi-
³y odpowiedni nastrój i publicz-
noœæ obejrza³a bogaty program
zespo³u. Rochy zaprezentowa³y
nowe uk³ady poloneza i mazura
oraz tañce Lachów S¹deckich, ale

tak¿e zatañczyli znane ju¿ i lubia-
ne uk³ady, takie, jak: tañce rze-
szowskie, Skalnego Podhala, kro-
œnieñskie, przeworskie, ³owickie,
tañce z okolic Sêdziszowa M³p.
(grupa obrzêdowa). Grupy dzie-
ciêce prezentowa³y zaœ tañce: œl¹-
skie, wi¹zankê tañców rzeszow-
skich, lasowiacki obrazek tanecz-
ny, warszawsk¹ kwiaciarkê. Tan-
cerzom przygrywa³a trzypokole-
niowa kapela, w ponad 20-oso-
bowym sk³adzie, a w przerwach
miêdzy tañcami widzowie mogli
obejrzeæ historiê zespo³u. Nowo-
œci¹ by³o te¿ u¿ycie przez niektó-
rych tancerzy mikroportów, któ-
re poprawi³y s³yszalnoœæ œpiewu
wœród publicznoœci. Sceneriê
koncertu stanowi³a sêdziszowska
karczma, w której honory gospo-
darza pe³ni³ dyrektor M-GOK
Kazimierz Popielarz, a znakomi-
cie z roli ¯yda wywi¹zywa³ siê
Andrzej Œwistara. W przerwie wi-
dzowie te¿ mogli popróbowaæ
jad³a i napitku ze swojskiej kuch-
ni, przygotowanych przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Sêdziszo-
wa M³p., Szkodnej i Zagorzyc.

Trudno jest recenzowaæ taki
koncert, ale s¹dzê, ¿e zgodnie z
odczuciami tancerzy i reakcj¹ pu-
blicznoœci – by³ to znakomity, na
miarê jubileuszu 20-lecia, spek-

takl folklorystyczny! Koncert tra-
dycyjnie zakoñczy³y ¿yczenia, któ-
re przekazali: parlamentarzyœci,
w³adze wojewódzkie, powiatowe
i gminne, przedstawiciele goœci
honorowych oraz delegacje za-
przyjaŸnionych zespo³ów, oœrod-
ków kultury, kapel i zespo³ów,
m.in. Po³onin, Bandoski, Igloopo-
lan, Lubenki, Halicza, Kapeli
Kurasiów z Lubziny, Pu³an z
Trzciany, Tañcz¹cych Wiercanek
i in.

Gratulacjom, ¿yczeniom, kwia-
tom, serdecznoœciom nie by³o
koñca. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego uhonoro-
wa³ Krystynê Szczerbiak – Meda-
lem „Zas³u¿ony Kulturze – Glo-
ria Artis”, a Jana Przybka i Paw³a
Gnacka – Odznakami „Zas³u¿o-
ny dla Kultury Polskiej”. W uzna-
niu szczególnych zas³ug dla zapo-
cz¹tkowania dzia³alnoœci i funk-
cjonowania Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca, osoby szczególnie zas³u¿one
dla „Rochów”: Krystyna Szczer-
biak, Kazimierz Popielarz, Jan
Przybek, Pawe³ Gnacek, Tomasz
Kozubowski, Witold Œwider, Bar-
bara Czeladka, otrzymali nagro-
dy pieniê¿ne, ufundowane przez
Burmistrza Sêdziszowa M³p., na-
tomiast Nagrody Prezesa Stowa-
rzyszenia Folklorystycznego Ro-

Koncert Jubileuszowy
z okazji XX-lecia dzia³alnoœci artystycznej

Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”

20 lat minê³o...

„Rochy” s¹ zespo³em, istniej¹cym ju¿ 20
lat. Przez te wszystkie lata otrzymali wie-
le nagród i wyró¿nieñ, miêdzy innymi tytu³
„Zas³u¿ony dla Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego” w 2008 roku czy Nagrodê
Zarz¹du Województwa Podkarpackiego
„Za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie kul-
tury i sztuki” w 2010 roku. Posiadaj¹ rów-
nie¿ Certyfikat C.I.O.F.F.-u – Miêdzynaro-
dowej Rady Stowarzyszeñ Folklorystycz-
nych, Festiwali i Sztuki Ludowej, upraw-
niaj¹cy do propagowania kultury polskiej
zarówno na scenach krajowych, jak i za-
granicznych festiwalach, i przegl¹dach. Po-
nadto upowa¿nia on równie¿ zespó³ do
organizowania warsztatów folklorystycz-
nych z udzia³em zespo³ów z ca³ego œwiata.
Odwiedzili wiele krajów europejskich. Œmia-
³o wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ ambasa-
dorem polskiego folkloru i Ziemi Sêdzi-
szowskiej. ZPiT „Rochy” w tañcach ³owickich.



Nr 9 (160) 27 paŸdziernika 2010 r.

15

chy Tomasza Kozubowskiego
otrzymali: Ewelina i Tomasz
Ochabowie, Piotr Drozd, Joan-
na Kozubowska, Aleksandra
KuŸniar i Katarzyna Wozowicz.

„Rochy” poœwiêcili wiele czasu
i wysi³ku na pracê nad progra-
mem koncertu. Próby odbywa³y
siê dwa razy w tygodniu, po trzy
godziny lub nawet „po godzi-
nach”, gdy zachodzi³a taka po-
trzeba. Do tego wystêpuj¹cy wziê-
li tak¿e udzia³ w dwóch zgrupo-
waniach wakacyjnych oraz w kon-
certowej próbie generalnej, trwa-
j¹cej codziennie, w ostatnim ty-
godniu przed wystêpem. Ich wy-
si³ek siê op³aci³. Na pewno us³y-
szeli o tym od swoich rodzin i
przyjació³, których zaprosili na
koncert.

Ogromne brawa nale¿¹ siê,
przede wszystkim, twórcom Ze-
spo³u: dyrektorowi Kazimierzo-
wi Popielarzowi, choreografowi
i kierownikowi artystycznemu
Krystynie Szczerbiak, a tak¿e
akompaniatorowi Janowi Przy-
bkowi i obecnemu kierownikowi
kapeli Paw³owi Gnackowi. To
dziêki ich zaanga¿owaniu, cier-
pliwoœci, wiedzy i umiejêtno-
œciom, zespo³owcom w czasie
prób pracowa³o siê tak dobrze.

Rok 2010 zapisze siê wiêc w hi-
storii ZPiT Rochy jako wspania³y,
ale i trudny okres, w którym tan-
cerze, muzycy i wiele innych osób
przygotowywali siê do uœwietnie-
nia 20-letniej dzia³alnoœci po-
przez jubileuszowy wystêp. To
wielkie przedsiêwziêcie, najd³u¿-
szy koncert w historii Rochów,
wymaga³o od wszystkich inten-
sywnej pracy, która zaczê³a siê ju¿
na pocz¹tku roku, a, dla niektó-
rych, nawet wczeœniej. Nie wszyst-
ko uk³ada³o siê bezproblemowo,
nieraz by³o trudno. W ci¹gu
roku, na wielu próbach wystêpo-
wa³y problemy z frekwencj¹. Przy-
gotowania trwa³y do ostatniej
chwili, a¿ do próby generalnej,

ci¹gle by³o coœ, co trzeba by³o
poprawiaæ, wyrównywaæ, ustalaæ.
Na szczêœcie, doœwiadczenie i
opanowanie Pani choreograf
pomog³y w osi¹gniêciu takiej for-
my, jak¹ mogli ogl¹daæ zgroma-
dzeni na widowni goœcie. Starsze
grupy maj¹ przecie¿ taniec „w
nogach”, kr¹¿y on w ich krwi –
atmosfera wieczoru pomog³a
wszystkim siê skupiæ, daæ z siebie
wszystko i, co równie wa¿ne,
œwietnie siê na scenie bawiæ. Ta-
kie podejœcie udzieli³o siê tak¿e
grupom najm³odszym, które rów-
nie¿ zaprezentowa³y siê znakomi-
cie. Dziêki temu widzowie mogli
nie tylko zapoznaæ siê z poszcze-
gólnymi tañcami regionalnymi
czy narodowymi, ale tak¿e po-
czuæ, jak¹ radoœæ mo¿e dawaæ
œpiew i taniec, tak¿e ludowy, któ-
ry czêsto jest mniej popularny od
innych, bardziej nowoczesnych
form spêdzania wolnego czasu.

Te 20 lat to czas wielu niezapo-
mnianych prze¿yæ dla wszystkich
cz³onków zespo³u. Mimo, ¿e dla
jednych jest to 20, a dla drugich
„tylko” 2, 5 lub 10 lat, ka¿dy z tan-
cerzy, muzyków czy opiekunów
zespo³u z pewnoœci¹ ma w pamiê-
ci, a tak¿e, w sercu, wiele wspa-
nia³ych wspomnieñ – œmiesznych,
wzruszaj¹cych, lepszych czy gor-
szych. Dziêki Rochom, wielu lu-
dzi z Sêdziszowa i okolic znalaz³o
drug¹ rodzinê, w której uczyli siê
wspó³pracy, rozwi¹zywania pro-
blemów, wytrwa³oœci. Niejedni
prze¿yli w Rochach przeró¿ne
sytuacje, które, jak mówi przys³o-
wie, bêd¹ wspominaæ do koñca
¿ycia.

Ka¿dy wyjazd zagraniczny, ka¿-
de zgrupowanie, a czêsto tak¿e i
poszczególne próby obfitowa³y w
niezliczon¹ iloœæ wydarzeñ, z któ-
rych ka¿de czegoœ uczy³o, zbli¿a-
³o, a czasem na chwilê oddala³o
od siebie Rochowiczów. Ró¿no-
rodnoœæ przedzia³ów wiekowych

i typów ludzkich u cz³onków ze-
spo³u stanowi skarbnicê ludzkich
charakterów, pozwalaj¹c na za-
wieranie wspania³ych przyjaŸni, a
nawet zwi¹zków wewn¹trz Ro-
chów. Wielu z tancerzy, którzy
formalnie odeszli z zespo³u, nie
chcieli lub nie mogli siê z tym
pogodziæ, wracaj¹c, by wzi¹æ
udzia³ w koncercie jubileuszo-
wym. Niejeden i niejedna z Ro-
chowiczów musieli przychodziæ
na próby przed jubileuszem z
ma³ymi dzieæmi, czasem bior¹c
wolne w pracy. Œwiadczy to o tym,
¿e z Rochami bardzo ciê¿ko jest
siê rozstaæ, gdy¿, w miarê up³ywu
czasu, bycie w tym zespole wra-
sta w cz³owieka tak bardzo, ¿e sta-
je siê czymœ zupe³nie naturalnym,
wrêcz potrzeb¹. Pomimo prze-
ciwnoœci losu, rozrzucenia po
Polsce i œwiecie, tancerze i muzy-
cy, w miarê swoich mo¿liwoœci,
staraj¹ siê nie odcinaæ zupe³nie
od Rochów, które da³y im tak
wiele. Nie chodzi tu tylko o zabi-
cie wolnego czasu czy wyjazdy,
choæ s¹ one istotnym czynnikiem,
zachêcaj¹cym do zapisywania siê
i sumiennoœci. Bycie cz³onkiem
zespo³u daje wszystkim w nim zrze-
szonym o wiele wiêcej, choæ nie
zawsze siê o tym rozmawia. Dla-
tego, choæ nie wszystkie grupy
spotykaj¹ siê i tañcz¹ na co dzieñ,
wielu cz³onków chêtnie wraca w
szeregi Rochów, w zwi¹zku z ko-
lejnymi jubileuszami czy wa¿ny-
mi koncertami.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to
wspania³y zespó³ ludzi utalento-
wanych, weso³ych, ¿yczliwych
wzglêdem siebie i innych, odda-
nych swej pasji. Wysoki poziom
artystyczny Rochów jest efektem
ciê¿kiej pracy wielu osób. To naj-
lepszy ambasador kultury naro-
dowej na Ziemi Sêdziszowskiej i
jeden z nielicznych zespo³ów, któ-
re wykonuj¹ tañce z Podkarpa-
cia. W koncercie jubileuszowym
zaprezentowa³o siê a¿ szeœæ grup

tanecznych: dzieciêca m³odsza,
dzieciêca starsza, gimnazjalna,
reprezentacyjna, absolwentów i
obrzêdowa oraz trzy kapele: re-
prezentacyjna, seniorów i dzie-
ciêco-m³odzie¿owa. Wysoki
kunszt artystyczny zapewni³a wie-
loletnia, konsekwentna praca:
· kierownika organizacyjnego:

Kazimierza Popielarza
· kierownika artystycznego i cho-

reograf: Krystyny Szczerbiak
· kierowników kapeli: Jana Przy-

bka, a od kilku lat Paw³a Gnacka
· kszta³cenie wokalne – Ludwika

Sowiñskiego i Paw³a Gnacka
· zajêcia z techniki tanecznej i

ruchu – z grupami tanecznymi
pracowali: Krystyna Szczerbiak,
Kazimierz Popielarz, Andrzej
Naglak, Iwona Œwider, Witold
Œwider, Piotr Drozd

· kostiumy szy³a i przygotowywa-
³a: Barbara Czeladka.
Bardzo wa¿nym elementem,

obok tañca i œpiewu jest piêkna,
wzoruj¹ca siê na autentycznej,
muzyka ludowa. Zespo³owi przy-
grywa kapela pod kierownic-
twem kiedyœ Jana Przybka, obec-
nie zaœ - Paw³a Gnacka.

Zespó³ przez dwadzieœcia lat
swojej dzia³alnoœci zjedna³ sobie
wielu wielbicieli i przyjació³. Do
ludzi, którzy szczególnie mocno
zwi¹zani s¹ z zespo³em, mo¿na
zaliczyæ Jana Przybka, który od
wielu lat pe³ni rolê akompania-
tora. Bez niego nie mog³yby od-
bywaæ siê próby, poniewa¿ tan-
cerze musz¹ æwiczyæ przy ¿ywej
muzyce. Jest on równie¿ cz³on-
kiem kapeli ludowej „Rochów”.
Dla tych najm³odszych cz³onków
zespo³u jest on jak prawdziwy
dziadek. Kapel¹ obecnie zajmu-
je siê Pawe³ Gnacek. Dba on o
zachowanie autentycznej muzy-
ki ludowej, opracowuje repertu-
ar dla kapeli. Dyrektor Kazimierz
Popielarz zajmuje siê równie¿

ci¹g dalszy na str. 16

Grupa dzieciêca „Rochów” w tañcach œl¹skich. Na scenie grupa obrzêdowa – najstarsi tancerze ZPiT „Rochy”. Fot. (3) J. Maroñ
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sprawami organizacyjnymi, zwi¹-
zanymi z zespo³em i czuwa nad
jego rozwojem.

Lata jubileuszowe by³y dla ze-
spo³u niezwykle pracowite, z ra-
cji uroczystych koncertów z nimi
zwi¹zanych. Przygotowywano na
nie, dziêki niestrudzonej pracy
instruktorów i cz³onków zespo-
³u, widowiska obrzêdowe:
· „Wyzwoliny na kosiarza”
· „Wyskubek”
· „Draby zapustne”
· „Ko³acz weselny”
· „Wieñcowiny”.

Mia³y one za zadanie ukazaæ
m³odzie¿y bogactwo kulturowe
wsi polskiej, poznanie obrzêdów
i obyczajów ludowych oraz rodzi-
mych tradycji, nauczyæ tañców i
przyœpiewek regionalnych, na-
uczyæ przygotowania potraw re-
gionalnych i organizacji imprez
kulturowych. Ich celem by³o te¿
otwarcie m³odzie¿y na to¿samoœæ
europejsk¹ na gruncie mi³oœci do
ma³ej i wielkiej ojczyzny, ukaza-
nie celów integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ w kontekœcie wierno-
œci polskiemu dziedzictwu kultu-
rowemu.

¯ywio³owoœæ i spontanicznoœæ
tancerzy oraz autentyczne prze-
¿ycie, jakie towarzysz¹ ich ka¿de-
mu wystêpowi nieodmiennie wy-
wo³uj¹ uœmiech i ¿yczliwe reak-
cje wœród widzów nie tylko w kra-
ju, ale i za granic¹.

Wystêpy wœród licznych zespo-
³ów zagranicznych i przed publicz-
noœci¹ polsk¹ by³y dla ca³ego ze-
spo³u ogromnym prze¿yciem i
niezapomnianym doœwiadcze-
niem. Wyjazdy zagraniczne, poza
satysfakcj¹ i radoœci¹ z uznania dla
dorobku i kunsztu zespo³u, daj¹
wiele. Wci¹¿ na nowo mo¿na in-
spirowaæ siê i wzbogacaæ artystycz-
nie. Trudno okreœliæ, co konkret-
nie da³o np. obejrzenie cudownej
przyrody W³och czy niezapomnia-
ne, wzbudzaj¹ce zachwyt wspo-
mnienia z Sardynii i Rosji, zwie-
dzenie rzymskiego Koloseum,
Moskwy, Kijowa czy Tatarstanu,
zaduma na Monte Cassino, piêk-
no Watykanu, Francji, Hiszpanii
czy Portugalii, krajobrazy Litwy,
£otwy, Estonii czy Finlandii... Ale
to wszystko jest wa¿ne, „kie³kuje w
wyobraŸni”, zasila w pracy arty-
stycznej. Wspólne Polaków roz-
mowy z Poloni¹ trock¹ a¿ do rana,
œpiew Barki na cztery jêzyki w gór-
skim, w³oskim Roccavivi: po pol-
sku, w³osku, hiszpañsku i wenezu-

elsku, ¿yczliwoœæ dla rodaków
Papy Giovanni Paolo, wspólne
przenikanie ducha s³owiañskiego
podczas wieczoru rosyjskiego, sta-
ruszek na ulicach Moskwy, który
siê wzruszy³ chwil¹ dobrych wspo-
mnieñ o Polsce i Polakach, lekarz
w szpitalu i kioskarka, która dla
goœci z Polski zawsze mia³a œwie¿y
egzemplarz dziennika sportowe-
go czy lokalnego, bezkres rosyj-
skiego krajobrazu i przestrzeni,
przyjaŸnie w wielu krajach Euro-
py, otwarcie innych na polskoœæ i
naszej m³odzie¿y na europejskoœæ
– s³owem, to dary Zespo³u dla jego
wiernych cz³onków i sympatyków.

Dziêki miêdzynarodowym kon-
taktom Rochów, sêdziszowska
publicznoœæ mog³a oklaskiwaæ
zaprzyjaŸnione z nimi zespo³y:
Volkstanzkreis Fischbach z Au-
strii, Troczan z Litwy, Volkstan-
zgruppe KAB Laggenbeck z Nie-
miec, Tsiskari Tbilisi z Gruzji, Cit-
ta di Grotte i Balcone delle Mar-
che z Cingoli z W³och, Stropko-
vcan ze S³owacji, Junost z dale-
kiego Dimitrowgradu w Rosji,
Guamanique z Puerto Rico, Na-
rodowy Zespó³ Tañca Mriya ze
Lwowa, La Sgrillê z Priverno we
W³oszech, E Talon z Gyor – Wê-
gry, szkock¹ kapelê The Gallow-
mill Billies z Glasgow, „Thrakiki
Hestia Sevres” z Grecji, „Grupo
Folklorico De S. Miguel De An-
dreade” z Portugalii czy ¿ywio³o-
wy „F.S. Toplan” ze S³owacji.

W ramach Œwiatowych Festiwa-
li Polonijnych Zespo³ów Folklo-
rystycznych w Rzeszowie, w Sêdzi-
szowie M³p. prezentowali siê:
Gaik z Sankt Petersburga, zespo-
³y z USA, Kanady, Australii, Wiel-
kiej Brytanii i Rumunii, Lajkonik
z Sydney, Wileñszczyzna z Wilna,
Polonez z Manchesteru w Anglii
i Weso³y Dom z Brazylii.

W 2000 roku cz³onkowie i sym-
patycy zespo³u oraz rodzice tan-
cerzy i muzyków za³o¿yli Stowa-
rzyszenie Folklorystyczne Rochy.
Jego prezesem zosta³a Krystyna
Szczerbiak, a od 2009r. - Tomasz
Kozubowski. By wspieraæ dzia³al-
noœæ Zespo³u, promowaæ polsk¹
kulturê w kraju i za granic¹, mieæ
mo¿liwoœæ organizowania im-
prez folklorystycznych, pozyskaæ
finansowe wsparcie w ramach
funduszy unijnych, promowaæ
dorobek zespo³u poprzez dzia³a-
nia edukacyjne i stwarzanie wa-
runków ¿ywego kontaktu z regio-
nalnym dorobkiem kulturowym.

Po zakoñczeniu jubileuszowe-
go koncertu, jedna z przechodz¹-
cych ko³o mnie pañ, nie kryj¹c

³ez, zagadnê³a „taki zespó³, w tak
ma³ym Sêdziszowie! Czujê siê
bardzo dumna! Nie ma drugie-
go takiego na Podkarpaciu!”

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie by³oby
jubileuszowego koncertu, gdyby
nie inicjatywa i pomys³ oraz dzia-
³ania organizacyjne i starania
wokó³ zespo³u dyrektora Miej-
sko-Gminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p. Kazimierza
Popielarza, który 20 lat temu two-
rzenie i prowadzenie grupy ta-
necznej oraz kierownictwo arty-
styczne powierzy³ Krystynie
Szczerbiak, a kierownictwo mu-
zyczne – Janowi Przybkowi. Kry-
styna Szczerbiak i Kazimierz Po-
pielarz jeŸdzili wówczas po szko-
³ach, przekonuj¹c m³odych do
tego typu dzia³alnoœci. Pokazywa-
li filmy z koncertów, w których
sami uczestniczyli jako tancerze.
Odnajdywali ludzi, którzy znali
przyœpiewki do¿ynkowe i weselne.
Sprawili, ¿e ju¿ po kilku próbach
m³odzi adepci stawali siê mi³oœni-
kami kultury ludowej. Choæ po-
cz¹tkowo zespó³ sk³ada³ siê z 8
par tanecznych i 4-osobowej ka-
peli muzycznej, Krystyno i Kazi-
mierzu – warto by³o Go stworzyæ!
Dziœ, po 20 latach, „Rochy” licz¹
120 cz³onków, zrzeszonych w
czterech grupach tanecznych,
dwóch kapelach muzycznych
oraz grupie seniorów, zwanej
grup¹ obrzêdow¹. Zespó³ móg³
siê rozwijaæ dziêki pomocy ¿ycz-
liwych osób i instytucji. Bardzo
dba o niego samorz¹d miasta i
gminy, na czele z Burmistrzem
Sêdziszowa M³p. Kazimierzem
Kie³bem. W tym miejscu trzeba
podkreœliæ równie¿ zaanga¿owa-
nie kierownika organizacyjnego
zespo³u Kazimierza Popielarza,
który poœwiêci³ wiele czasu, si³ i
energii dla rozwoju zespo³u i
utrzymania jego wysokiej rangi.
Krystyna Szczerbiak powiedzia³a
kiedyœ dla prasy:

Zespó³ prze¿ywa³ ró¿ne chwile, ale
najwa¿niejsze jest to, ¿e istnieje, dzia-
³a nadal i ci¹gle siê rozwija, a obecna
forma taneczna i iloœæ cz³onków po-
zwalaj¹ mieæ nadziejê na d³ugie lata
twórczej pracy.

Pani choreograf! Jak sama czê-
sto mówi³aœ, ZPiT Rochy to Two-
je trzecie dziecko, czasami zabie-
raj¹ce czas, przeznaczony dla
najbli¿szych. Jednak wysoko pod-
nios³aœ poprzeczkê! Ranga Ze-
spo³u bardzo wzros³a! Rochy
osi¹gnê³y wysoki poziom arty-
styczny, a Ty najlepiej wiesz, ¿e
droga do tej dojrza³oœci i pozio-
mu artystycznego by³a d³uga i

Zorganizowanie i przedstawienie tak
bogatego koncertu nie by³oby mo¿liwe,
gdyby nie pomoc i zaanga¿owanie: Bur-
mistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³-
ba, cz³onków Stowarzyszenia Folklory-
stycznego Rochy, pracowników Miejsko-
Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. – organizatorów jubileuszu.

Ogromn¹ ¿yczliwoœæ okazali równie¿:
·Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.
·Remontowo-Wytwórcza Spó³dzielnia
Pracy POKÓJ w Ropczycach

·Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego Józef Rojek

·Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.
·Cukiernia PYCHOTKA
·P.H.U. Rymut
·ZPH CERPLAST Sp. z o. o.
·Siedlisko JANCZAR w Pstr¹gowej
·Firma MAZAK Wojciecha Wszo³ka i Marci-
na Klimka s.j.

·F.H.U. JARTEL s.c.
·Zak³ad Wyrobów  Piekarniczych W³odzi-
mierza Beresia

·Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w Ropczycach
·F.H.U. WÊGLOBUD Tadeusza Nierody
·FHU Centrum FOTO Ryszarda Cio³kosza
·Cukiernia HANUSIA Romana Kipy
·GUMAT Róg Pawlikowski s.j.
·EXTRANS Transport – Spedycja Renaty
Szeligi

·Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Haliny i
Adama Paœków

·Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej
Sp. z o.o.

·Zak³ady Magnezytowe INVEST S.A.
·PROART Profesjonalna Technika Estrado-
wa Dariusza Œmigiela

·CYZIÓWKA Oœrodek Wypoczynkowo-
Szkoleniowy

·Firma JAJ RES B.J. Szalony
·FHUP Studio Florystyczne w Ropczycach
El¿biety Kosydar

nie³atwa. Na tle wielu grup folk-
lorystycznych z Podkarpacia
Rochy prezentuj¹ programy w
pe³ni dojrza³e, maj¹ce nie tylko
wysokie walory artystyczne, ale
tak¿e porywaj¹ce publicznoœæ
barwnoœci¹, dynamik¹, rozma-
chem i ¿ywio³owoœci¹.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ o na-
graniach telewizyjnych dla TVP
Rzeszów – „Spotkania z folklo-
rem” i TVP Katowice – „Tañce
rzeszowskie” oraz nagraniach dla
Radia Rzeszów. Du¿¹ satysfakcjê
sprawia fakt, ¿e tancerze, którzy
wyje¿d¿aj¹ na studia do Rzeszo-
wa, Krakowa i Warszawy tañcz¹ i
doskonale sobie radz¹ w reno-
mowanych zespo³ach studenc-
kich, takich, jak: Po³oniny, Reso-
via Saltans, Krakus, S³owianki,
Promni.

Mariusz Kazior

Koncert Jubileuszowy...
ci¹g dalszy ze str. 15
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Rywalizacja by³a bardzo zacie-
k³a. Uczniowie z wielkim zaanga-
¿owaniem zdobywali kolejne
punkty. Wykazali siê szerok¹
wiedz¹ z zakresu historii, kultury,
obyczajów poszczególnych kra-
jów.

Konkurs jêzykowy w naszej
szkole cieszy siê z roku na rok

Zespó³ wraz z LO zdobyli dru-
¿ynowo II miejsce.

W Konkursie Wiedzy Przyrod-
niczo- £owieckiej organizowane-
go w ramach Le¿ajskich Huber-
towin 2010 Sêdziszów M³p. repre-
zentowali:
- Adrian S³owik (ZSZ IV kl.)
- Aniela Paj¹k (gimnazjum II kl.)

Uczniowie Olszewskiego odda-
li ho³d zwyciêzcom spod Grun-
waldu. Zobaczyli pomnik grun-
waldzki, sarkofag króla W³adys³a-
wa Jagie³³y i relikwie œw. Stanis³a-
wa ze Szczepanowa- patrona zwy-
ciêstw. Z racji panuj¹cych ch³o-
dów szukali schronienia w cieka-

Dzieñ Jêzyków Obcych
w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
Jak co roku 1. paŸdziernika w naszej szko-
le odby³ siê konkurs z okazji Europejskiego
Dnia Jêzyków Obcych. Uczniowie z klas dru-
gich i trzecich technikum zaprezentowali
swoj¹ wiedzê o Anglii, Niemczech i Rosji.

coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Dziêki niemu uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ pochwaliæ siê swoj¹
wiedz¹. Wci¹¿ jest mnóstwo chêt-
nych.

Wœród uczniów klas drugich 1.
miejsce zajê³a klasa II hm w sk³a-
dzie: Marcin Niepla, Pawe³ Brzo-
stowski, Robert Ignas.

Wœród uczniów klas trzecich
zwyciê¿y³a klasa III Ig w sk³adzie:
Dawid Ziêba, Daniel Wójcik i Da-
riusz Œmia³owski. Za swoj¹ wiedzê
otrzymali cenne nagrody ksi¹¿-
kowe.

Iwona Kasperska

Drugie miejsce
w konkursie ³owieckim

- Kamil Szela (LO II kl.)
Odpowiadali oni na serie py-

tañ z zakresu wiedzy ³owiecko-
przyrodniczej.

Opiekê nad reprezentacj¹ gro-
du sprawowa³a Maria Parys, Kosz-
ty wyjazdu pokry³ Burmistrz Mia-
sta i Gminy w Sêdziszowie M³p.

(…)

Olszewski w Krakowie

wych wnêtrzach. Zwiedzili œwi¹-
tynie krakowskie w stylu romañ-
skim (œw. Andrzeja,), gotyckim
(koœcio³y: mariacki i franciszka-
nów), renesansowym (kaplica
zygmuntowska), barokowym (œw.
Anny, œw. Piotra i Paw³a). Ucznio-
wie zobaczyli miejsca zwi¹zane z

ho³dem pruskim z 1525 roku i wa-
welsk¹ rezydencjê królów pol-
skich.

Dla wszystkich wielkim prze¿y-
ciem by³o oddanie ho³du ofia-
rom tragedii smoleñskiej z 10
kwietnia 2010 z par¹ prezydenck¹
Lechem i Mari¹ Kaczyñskimi na
czele. Ch³ód kamiennego sarko-
fagu pary prezydenckiej uœwiado-
mi³ m³odzie¿y wagê rzeczy osta-
tecznych, cenê wartoœci, za któ-
re pokolenia Polaków przelewa-
³y krew, cierpia³y i pracowa³y.
Tymi wartoœciami s¹ wolny naród
polski, szczêœcie ka¿dego miesz-
kañca naszego kraju.

Kolejnym etapem zwiedzania
by³a Ska³ka zwi¹zana z mêczeñsk¹
œmierci¹ Œw. Stanis³awa ze Szcze-

panowa, pamiêtaj¹ca spotkanie
Jana Paw³a II z m³odzie¿¹ i inteli-
gencj¹ z czerwca 1979 roku.  W
programie zwiedzania znalaz³a
siê po¿ydowska dzielnica Krako-
wa: Kazimierz. Uczniowie zapo-
znali siê z dorobkiem material-
nym i zwyczajami naszych „star-
szych braci w wierze”.

Wycieczka szkolna by³a na-
grod¹ za dobr¹ frekwencjê.
Czêœæ tegorocznej grupy stano-
wili uczniowie klasy IV f, laureaci
szkolnego konkursu „Klasa na
medal”. Koszty przejazdu pokry-
³a Rada Rodziców Przy Zespole
Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie
M³p. i sponsorzy. To nie pierwsza
i nie ostatnia taka wyprawa. Tra-
dycj¹ szko³y jest takie nagradza-
nie uczniów za dobr¹ frekwen-
cjê.

M. Parys
J. Flisak

W czwartek, 30 wrzeœnia odby³a siê wycieczka uczniów ZSZ im. prof. Karola Olszewskiego do Krakowa.

W pi¹tek, pierwszego paŸdziernika w Le¿ajsku odby³ siê XII Konkurs Wiedzy Przyrod-
niczo- £owieckiej. Sêdziszów M³p. reprezentowali uczniowie z Gimnazjum im. KK Ba-
czyñskiego, ZSZ im.prof. Karola Olszewskiego i LO im. ks. Piotra Skargi.

Uczniowie ZSZ pod pomnikiem grunwaldzkim w Krakowie. Fot. arch
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INFORMACJA
BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.

z dnia 15 października 2010 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 r. w godzinach 8.00-22.00

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.
Dz. U. z 2003 r. Nr159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach  i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie  przeprowadzone głosowanie w wyborach

do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz głosowanie w wyborach burmistrza zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP.
/-/ Kazimierz Kiełb
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Okrêg nr 1
(Sêdziszów M³p., Wolica £ugowa)

KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 1 Markiewicz Andrzej 57 Sêdziszów M³p.
2 Baran Bogdan Janusz 49 Wolica £ugowa
3 Sobecka Agnieszka 41 Sêdziszów M³p.
4 Bieszczad Wojciech £ukasz 33 Sêdziszów M³p.
5 Dutka Kazimierz 62 Wolica £ugowa
6 Szalwa £ukasz Witold 21 Sêdziszów M³p.
7 Pluta Wioletta Jowita 40 Sêdziszów M³p.
8 Chmiel £ukasz Tomasz 22 Sêdziszów M³p.
9 Urbanik Barbara Katarzyna 42 Sêdziszów M³p.
10 Krowiak Pawe³ 30 Sêdziszów M³p.
11 Strzelczyk Krzysztof 68 Sêdziszów M³p.
12 Matczak Jadwiga Halina 51 Sêdziszów M³p.
13 Szpara Adrian Bronis³aw 34 Sêdziszów M³p.
14 Garbarz Joanna 29 Sêdziszów M³p.

KOMITET WYBORCZY
POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE

1 Homa Adam Grzegorz 35 Sêdziszów M³p.
2 Cyzio Janusz Witold 47 Sêdziszów M³p.
3 Walczyk Czes³aw 55 Sêdziszów M³p.
4 Hadyœ Klaudia Danuta 38 Sêdziszów M³p.
5 Doroba Lucyna 48 Sêdziszów M³p.
6 Ba³a Piotr 35 Sêdziszów M³p.
7 Surdel Jacek 65 Sêdziszów M³p.
8 Nyzio Piotr Bronis³aw 39 Sêdziszów M³p.
9 Kania Bronis³aw Jan 65 Sêdziszów M³p.
10 Lach Marcin 26 Sêdziszów M³p.
11 Doroba Pawe³ Wac³aw 49 Sêdziszów M³p.
12 Parys-Lenartowicz Teresa 51 Sêdziszów M³p.
13 Micha³ek Marian 52 Wolica £ugowa

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1 Frysztak Bernadeta Dorota41 Sêdziszów M³p.
2 Sado Krzysztof Józef 51 Sêdziszów M³p.
3 Stynczy³ów Adam 49 Sêdziszów M³p.
4 Kaznecki Dariusz Andrzej 36 Sêdziszów M³p.
5 Ocha³ Andrzej 50 Sêdziszów M³p.
6 Bia³ek Renata Maria 39 Sêdziszów M³p.
7 Kopeæ Renata Barbara 39 Wolica £ugowa
8 Kozak Stanis³aw 53 Sêdziszów M³p.
9 Lis Tadeusz 58 Sêdziszów M³p.
10 Zawisza Marta Danuta 25 Sêdziszów M³p.
11 Rataj Janusz 43 Sêdziszów M³p.
12 Skiba Stanis³aw Pawe³ 34 Sêdziszów M³p.
13 Twardowski Antoni 58 Klêczany
14 Urbanek Grzegorz 39 Sêdziszów M³p.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZ¥DOWE

1 Idzior Krzysztof 43 Sêdziszów M³p
2 Pop³awski Piotr Grzegorz 30 Sêdziszów M³p
3 Król Teodozja 59 Sêdziszów M³p
4 Pacyna Szymon 30 Sêdziszów M³p
5 Hosa Artur Grzegorz 41 Sêdziszów M³p

W kolumnach kolejno: numer na li-

œcie, nazwisko i imiona, wiek, miejsce

zamieszkania. Komitety umieszczono

w kolejnoœci alfabetycznej.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
6 Daniel Tomasz Piotr 38 Wolica £ugowa
7 Skiba Ewa Sylwia 25 Sêdziszów M³p
8 K³usek Irena Janina 62 Sêdziszów M³p
9 Drozd Jerzy 43 Sêdziszów M³p
10 Paœko Anna 22 Sêdziszów M³p
11 Zaborniak Bogus³awa Ewa 55 Sêdziszów M³p
12 Saj Józef Jan 66 Sêdziszów M³p
13 Kania-Wiater Urszula 39 Sêdziszów M³p
14 Szczêch Marek 34 Sêdziszów M³p

KOMITET WYBORCZY
„ZIEMIA SÊDZISZOWSKA”

1 Œwiniuch El¿bieta 53 Sêdziszów M³p.
2 Malski Kazimierz 53 Sêdziszów M³p.
3 Barszcz Grzegorz Miros³aw37 Sêdziszów M³p.
4 Bia³orucka Anna Ewa 40 Sêdziszów M³p.
5 Bocheñska-Pytko Barbara48 Sêdziszów M³p.
6 Dar³ak El¿bieta Józefa 49 Sêdziszów M³p.
7 Dulak Bogus³awa 40 Sêdziszów M³p.
8 Fija³kowski Marek

Maksymilian 52 Sêdziszów M³p.
9 Jasiñski Boles³aw Jan 39 Sêdziszów M³p.
10 Ochab Tomasz 36 Sêdziszów M³p.
11 Pawlikowski Marian Jakub55 Wolica £ugowa
12 P³ocica Emilia Maria 59 Sêdziszów M³p.
13 Skwirut Micha³ Franciszek 57 Sêdziszów M³p.
14 Szeliga Iwona Anna 25 Sêdziszów M³p.

Okrêg nr 2
(Bêdziemyœl, Góra Ropczycka,

Szkodna, Zagorzyce)

KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1 Totoñ Zofia 54 Zagorzyce
2 Magdoñ Józef Jakub 48 Zagorzyce
3 Zawiœlak Edward 61 Zagorzyce
4 Drozd Józef Stanis³aw 44 Szkodna
5 Magdoñ Romana El¿bieta 27 Zagorzyce
6 Kozek Krzysztof Grzegorz36 Zagorzyce
7 Kosiñska Sabina Anna 27 Góra Ropczycka
8 Ocha³ Ma³gorzata

Stanis³awa 36 Zagorzyce
9 Siempiñski £ukasz Tomasz 28 Zagorzyce
10 Kozak Mariusz Marek 22 Góra Ropczycka
11 Szpara Katarzyna 26 Góra Ropczycka

KOMITET WYBORCZY
POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE

 1 Kieba³a Jerzy Wojciech 36 Bêdziemyœl
2 Zawiœlak Jolanta 47 Zagorzyce
3 K³ósek Stanis³aw Jakub 54 Góra Ropczycka
4 Ku³ak Alfred Jan 52 Góra Ropczycka
5 Kiciñska Ma³gorzata 25 Zagorzyce
6 Matuszny S³awomir 22 Góra Ropczycka
7 Kozek S³awomir Adam 25 Zagorzyce
8 Siwiec Bo¿ena 45 Zagorzyce

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

1 Bochenek Stanis³aw Józef 50 Góra Ropczycka
2 Ziajor Jan Krzysztof 48 Szkodna
3 Ocha³ Danuta Helena 69 Zagorzyce
4 Jarz¹b Dorota Maria 35 Zagorzyce
5 Kozek Wojciech Jerzy 45 Zagorzyce

6 Kujda Józef 32 Zagorzyce
7 Nowak Maria Barbara 52 Zagorzyce
8 Ocha³ Aldona Joanna 38 Zagorzyce
9 Pieprzak Pawe³ Mieczys³aw 21 Szkodna
10 Sierakowska Anna Maria 41 Zagorzyce
11 Szpara Dawid 19 Zagorzyce
12 Baran Jerzy Wies³aw 43 Bêdziemyœl

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZ¥DOWE

1 Czaja Danuta 49 Szkodna
2 Drozd Julia Zofia 50 Szkodna
3 Szczêch Magdalena

El¿bieta 29 Zagorzyce
4 Róg Leszek 44 Zagorzyce
5 Œwiniuch Kazimierz Piotr 37 Sêdziszów M³p.
6 K³ósek Jan Piotr 49 Szkodna
7 Pawlaczyk Kazimierz

Zbigniew 56 Zagorzyce
8 Ocha³ Janusz Stanis³aw 28 Zagorzyce
9 Kozek Stanis³aw Zbigniew 57 Zagorzyce
10 Ocha³ Bogdan 42 Zagorzyce
11 Traciak Adam Janusz 41 Szkodna
12 Toton Alfred Kazimierz 60 Zagorzyce

KOMITET WYBORCZY
„ZIEMIA SÊDZISZOWSKA”

1 Bochnak Franciszek
Leopold 62 Zagorzyce

2 Dudka Edward Józef 57 Zagorzyce
3 Bu³atek Albert Wojciech 22 Bêdziemyœl
4 Drozd Józef 60 Zagorzyce
5 Klimek Czes³awa Maria 53 Zagorzyce
6 Kujda Jan Józef 54 Szkodna
7 Maœ Edward 62 Bêdziemyœl
8 Pazdan Boles³aw Jan 57 Zagorzyce
9 Setera Maria 42 Góra Ropczycka
10 Siwiec Janina 48 Zagorzyce
11 Wójcik Zdzis³aw Stanis³aw 47 Góra Ropczycka
12 Ziobro Józef 42 Góra Ropczycka

Okrêg nr 3
(Boreczek, Borek Wielki, Cierpisz, Czarna
Sêdziszowska, Kawêczyn Sêdziszowski,

Klêczany, Krzywa, Ruda, Wolica Piaskowa)

KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 1 Wojdon Maria 42 Wolica Piaskowa
2 Krupa Marian Mieczys³aw 48 Ruda
3 Parys Maria 48 Krzywa
4 Kielar Antoni Micha³ 58 Borek Wielki
5 Sado £ukasz 30 Borek Wielki
6 Wszo³ek Maria Danuta 46 Kawêczyn Sêdz.
7 Saj Józef 51 Czarna Sêdz.
8 Rokosz Halina Stanis³awa 36 Cierpisz
9 Przydzia³ Ma³gorzata Anna 30 Borek Wielki
10 B¹k Antoni 45 Czarna Sêdz.

KOMITET WYBORCZY
POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE

1 Drozd Robert Stanis³aw 42 Klêczany
2 Przypek Ryszard 49 Borek Wielki
3 Œwider Leszek 42 Ruda
4 Przydzia³ Ignacy 73 Wolica Piaskowa
5 Pa³koñ Stanis³aw Adam 47 Krzywa

6 Niewiadomski Janusz Artur 41 Czarna Sêdz.
7 Cebula Stefan 68 Boreczek
8 Klyœ Krzysztof Adam 44 Krzywa
9 Kocur Bogus³aw Leopold 52 Kawêczyn Sêdz.
10 Jasiñski Ksawery 41 Krzywa
11 RzeŸnikiewicz Bernadeta

Dorota 24 Krzywa
12 Dryja Katarzyna Joanna 25 Czarna Sêdz.
13 Patro Szymon Piotr 22 Klêczany
14 Piera Krystyna Anna 55 Wolica Piaskowa

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

 1 Niewiadomski Tomasz 48 Kawêczyn Sêdz.
2 Wolak Grzegorz

W³adys³aw 36 Borek Wielki
3 Goraj Mateusz Bogdan 20 Czarna Sêdz.
4 Grabowy Andrzej Bartosz 19 Wolica Piaskowa
5 Pazdan Marek 36 Krzywa
6 Puty³o Barbara Wanda 46 Krzywa
7 Pszeniczny Miros³aw

Andrzej 41 Wolica Piaskowa
8 Sado Wojciech 33 Sêdziszów M³p.
9 Stanek Piotr Andrzej 44 Krzywa
10 Weber Agnieszka 28 Klêczany
11 Zagólski Bogus³aw Henryk 38 Klêczany

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZ¥DOWE

 1 Bielak Józefa Anna 68 Borek Wielki
2 Stelmach Kazimierz Marcin 59 Klêczany
3 Œwiniuch Zbigniew Zenon 40 Czarna Sêdz.
4 Gwizdak Tomasz 32 Klêczany
5 Fabianowicz Leonarda 64 Wolica Piaskowa
6 Surdel Krzysztof Tomasz 49 Borek Wielki
7 Solarek Piotr Stanis³aw 26 Wolica Piaskowa
8 Patro Maciej Tomasz 36 Kawêczyn Sêdz.
9 Basara Marek Jan 50 Krzywa
10 Stok³osa Anna Katarzyna 31 Klêczany
11 Fito³ Aleksander 63 Wolica Piaskowa
12 Daniel Helena 64 Krzywa
13 Kaza³a Jacek 36 Ruda
14 Wilczok Zbigniew 25 Borek Wielki
15 Œwider Piotr 32 Boreczek

KOMITET WYBORCZY
„ZIEMIA SÊDZISZOWSKA”

 1 Hulek Tadeusz 52 Klêczany
2 Kuc Edward 49 Wolica Piaskowa
3 Ró¿añski Jan Henryk 61 Czarna Sêdz.
4 W¹sik Marian 53 Krzywa
5 Budziñska Anna 61 Krzywa
6 Dar³ak Stanis³aw 66 Kawêczyn Sêdz.
7 G¹sior Józef Henryk 51 Cierpisz
8 Jêdrych Marek 55 Kawêczyn Sêdz.
9 Krypel Tadeusz Maciej 56 Borek Wielki
10 Kwaœnik Barbara

Bronis³awa 38 Klêczany
11 Lazarowicz Aldona Danuta 42 Borek Wielki
12 Marek Magdalena 24 Ruda
13 Noga Barbara Maria 41 Wolica Piaskowa
14 Piwowar Marek Józef 42 Borek Wielki
15 Skwirut W³adys³aw Gabryel 53 Czarna Sêdz.
16 Szczêch Zofia 53 Boreczek

Kandydaci na stanowisko Burmistrza Sêdziszowa M³p.

Opracowano na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Pañstwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl (dostêp 27.10.2010, godz. 17.00)
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Solidarnoœæ Walcz¹ca by³a
jedn¹ z najwa¿niejszych organiza-
cji antykomunistycznych dzia³aj¹-
cych w PRL w latach osiemdzie-
si¹tych XX wieku. Powsta³a w
czerwcu 1982 r. we Wroc³awiu.
Podstawowym punktem jej pro-
gramu by³o obalenie obowi¹zuj¹-
cego wtedy systemu politycznego.
Przywódc¹ organizacji by³ Kornel
Morawiecki, adiunkt w Instytucie
Fizyki Doœwiadczalnej Politechni-
ki Wroc³awskiej. Od jesieni 1982
roku SW dzia³a³a równie¿ w Rze-
szowie. W listopadzie 1983 roku
odby³o siê spotkanie Antoniego
Kopaczewskiego, Andrzeja Ku-
charskiego i Janusza Szkutnika z
Kornelem Morawieckim, poczym
zapad³a decyzja o wejœciu Rzeszo-
wa w struktury SW. Organizacja
mia³a charakter zdecydowanie
prosolidarnoœciowy i antykomu-
nistyczny, zajmowa³a siê dzia³alno-
œci¹ wydawnicz¹, kolporta¿ow¹,
zbiórk¹ œrodków finansowych na
niezale¿ne wydawnictwa i pomoc
finansow¹ ofiarom represji  ko-
munistycznych. By³a organizacj¹
podziemn¹ u¿ywaj¹c¹ konspira-
cyjnych pseudonimów i hase³, ko-
rzysta³a z tajnych lokali. Nowo
przyjmowani cz³onkowie byli we-
ryfikowani, sk³adali przysiêgê, a
nastêpnie podpisywali deklaracjê
przynale¿noœci do organizacji. (Ja-
nusz Borowiec, Kryptonim
„Oœmiornica” S³u¿ba Bezpieczeñ-
stwa wobec Rzeszowskiego Od-
dzia³u Solidarnoœci Walcz¹cej
1982-1990.”, IPN Rzeszów 2008)

Andrzej Rozwód, to dzia³acz
NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Solidar-
noœci. W „Solidarnoœci” by³ od
1980 roku. Od 1978 roku Pracow-
nik Kopalni Jeziórko. Aktywny
uczestnik strajków 1980 i 1981
roku. Formalnie nale¿a³ do NSZZ
„S” od paŸdziernika 1980 roku.
Ju¿ wczeœniej mia³ dobre kontak-
ty z  kolporterami Komitetu
Obrony Robotników oraz M³o-
dej Polski. W czasie stanu wojen-
nego wraz z grup¹ znajomych ak-
tywnie dzia³a³ w  podziemnych
strukturach NSZZ Solidarnoœæ i
w Solidarnoœci Walcz¹cej.

Dzia³acz na z³¹ pogodê
 Stan wojenny zasta³ mnie-

wspomina Andrzej Rozwód- w
domu, a w³aœciwie w drodze na
porann¹ Mszê œw. . Podesz³a do
mnie s¹siadka i wystraszona zapy-
ta³a, co teraz bêdzie, bo mamy
wojnê. By³em zdziwiony i nie wie-
dzia³em, co mam odpowiedzieæ.
Od razu pobieg³em do budki te-
lefonicznej zadzwoniæ do domu,
ale telefony nie dzia³a³y. Postano-
wi³em wiêc skierowaæ swoje kroki
do szefa komisji wydzia³owej Sta-
nis³awa Florasa. Chcieliœmy zapla-
nowaæ, jak rozpocz¹æ strajk ge-
neralny w Jeziórku, ale najpierw
musieliœmy sprawdziæ, jakie panuj¹
nastroje w za³odze kopalni. W
poniedzia³ek 14 grudnia, kiedy
wiêkszoœæ dzia³aczy Solidarnoœci
zosta³a internowana, on razem ze
Stanis³awem Florasem postanowili
dzia³aæ- mówi pan Andrzej.

W pierwszej kolejnoœci
zabezpieczyli dokumenty

W pierwszej kolejnoœci zabez-
pieczyli dokumenty Solidarnoœci,
które by³y u nich w biurze.

Zakopaliœmy je w pobliskim le-
sie. Kiedy okaza³o siê , ¿e ludzie wca-
le nie chcieli podejmowaæ akcji
strajkowej, stwierdziliœmy, ¿e pocze-
kamy na to , co wydarzy siê w in-
nych zak³adach. Niestety ducha
walki ca³kowicie zgasi³y tragiczne
wydarzenia w kopalni Wujek na
Œl¹sku - mówi Andrzej Rozwód.

Nie ukrywam, ¿e siê ba³em -
wspomina AR - ale mija³y kolejne
dni i nic z³ego mnie nie spotka³o.
Strach zacz¹³ w koñcu mijaæ.
Nadszed³ czas dzia³ania: robienia
bardzo ma³ych nieraz ale z³oœli-
wych rzeczy wzglêdem partii i
komunistów.

Jak dodaje, zaczê³o siê od
zbierania i niszczenia plakatów
oraz transparentów  wychwala-
j¹cych w³adzê ludow¹, a skoñczy-
³o siê na pismach tzw. drugiego

obiegu. Boli mnie- mówi AR- ¿e
wiele osób twierdzi , i¿ w Tarno-
brzegu nic siê nie dzia³o. Nic bar-
dziej mylnego. Robiliœmy tyle, ile
mogliœmy. Spotykaliœmy siê w
mieszkaniach, obmyœlaliœmy co
mo¿na zrobiæ dla rodzin aresz-
towanych. Na przyk³ad zbierali-
œmy ¿ywnoœæ oraz datki na Wiel-
kanoc dla pani Nieradki, ma³¿on-
ki Mieczys³awa Nieradki, który by³
przewodnicz¹cym Solidarnoœci w
Kopalni Jeziórko.

Wizyta S³u¿by
Bezpieczeñstwa

To w³aœnie przez tê zbiórkê pan
Andrzej mia³ okazjê do pierwsze-
go kontaktu z  S³u¿b¹ Bezpieczeñ-
stwa. Tak sam o tych wydarzeniach
mówi: dowiedzieli siê o tej akcji i
przyjechali do zak³adu pracy aby
mnie przes³uchaæ. Nic im nie po-
wiedzia³em, ale od tego czasu ju¿
czêsto mnie nachodzili, nawet w
domu- mówi A R. W koñcu mnie
aresztowali i grozili, ¿e przewioz¹
mnie do Rzeszowa.

W 1983 roku zatrzymali go
przed 1 maja na posterunku Mi-
licji Obywatelskiej w Machowie.
Tam te¿ zosta³ pobity przez
dwóch ormowców.

Przez ca³y czas stanu wojen-
nego Andrzej Rozwód wraz z ko-
legami kolportowa³ bibu³ê, któ-
ra powstawa³a m.in. w Tarno-
brzegu (np. „Biuletyn Solidarno-

Dzia³acz na niepogodê
W œwiadomoœci spo³ecznej funkcjonuje
przede wszystkim Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”, jako naj-
wiêksza organizacja spo³eczeñstwa, poza
Koœcio³em Katolickim, niezale¿na od w³adz.
Istnia³o jednak wiele innych organizacji ,
które za cel stawia³y sobie wolnoœæ Pola-
ków. Dzisiaj zaprezentujê Solidarnoœæ Wal-
cz¹c¹ oraz jednego z jej dzia³aczy Andrzeja
Rozwoda, siostrzeñca ks. pra³ata Stanis³a-
wa Ryby. Andrzej Rozwód jest Kawalerem
Orderu Odrodzenia Polski.

œci Ziemi Sandomierskiej”), ma-
lowali obraŸliwe dla w³adzy napi-
sy (np. „WRON i PRON won za
Don”), a tak¿e niszczyli wszelkie
oznaki propagandy komunistycz-
nej. Poza tym stanowili grupê do
zadañ specjalnych. Komuniœci
bardzo bali siê dzia³alnoœci  Soli-
darnoœci Walcz¹cej. By³a to or-
ganizacja jednoznacznie niepod-
leg³oœciowa, przeciwna zawiera-
niu jakichkolwiek kompromisów
z ówczesnym w³adcami PRL. O
wadze, jak¹ przyk³ada³a w³adza
do rozbicia tej organizacji mo¿e
œwiadczyæ notatka s³u¿bowa

(fotokopia dokumentu sb
Pan Andrzej Rozwód do dzi-

siaj pozosta³ osob¹ skromn¹: „(…)
nie robi³em nic nadzwyczajnego i
chcê, ¿eby o mnie nie myœlano
tak¿e jak o bohaterze. W tym sa-
mym czasie wiele osób robi³o jesz-
cze wiêksze rzeczy ni¿ ja, choæby
Jacek Woynarowski, Micha³ My-
cek, czy te¿ wielu, wielu innych.

Tak siê jednak sk³ada, i¿ wysi-
³ek setek i tysiêcy takich „nic nie
robi¹cych” Anrzejów Rozwodów
zaowocowa³ upadkiem komuni-
zmu i powstawaniem niepodle-
g³ej ojczyzny.

Jan Flisak

Zród³a: Relacja Andrzeja Rozwoda, Wstêp i
red.Janusz Borowiec „Kryptonim „Oœmior-
nica” S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec Rze-
szowskiego Oddzia³u Solidarnoœci Walcz¹-
cej 1982- 1990.” IPN Rzeszów 2008,
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Œwiêtowanie rozpoczêto, po
kilku porannych lekcjach, Msz¹
Œwiêt¹ w Koœciele pod wezwa-
niem Mi³osierdzia Bo¿ego w Sê-
dziszowie M³p., celebrowan¹
przez ksiê¿y ucz¹cych w liceum -
Krzysztofa Gaca – proboszcza
nowej parafii i wikariuszy Ryszar-
da Potyra³ê i Andrzeja Tomczy-
ka.

Kolejna czêœæ uroczystoœci od-
by³a siê w szkolnej hali widowi-
skowo-sportowej. Prowadz¹ca
imprezê Halina Szela powita³a
wszystkich uczestników uroczy-
stoœci. Wœród szanownych goœci,
którzy odpowiedzieli na zapro-
szenie znaleŸli siê:
- p. Kazimierz Moskal i p. Wie-

s³aw Rygiel – pos³owie na sejm
RP

- p. Stanis³awa Zieminñski  – Wi-
cestarosta Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego

- p. Antoni Zach – emerytowany
nauczyciel fizyki
Radê Rodziców reprezentowa-

³o wybrane we wrzeœniu 2010r.
Prezydium RR w osobach: p. Ka-
tarzyna Oleœ-Bizoñ – przewodni-
cz¹ca RR, p. Bernadeta Frysztak
– sekretarz RR, p. Marek Stefan
– zastêpca przewodnicz¹cej RR i
p. Marek Fija³kowski – skarbnik
RR. Ponadto obecni byli tak¿e
przedstawiciele rodziców
uczniów klas pierwszych.

Na rêce Pani Dyrektor Lucyny
Doroby, Szanowni Goœcie z³o¿yli
kwiaty i skierowali serdeczne
¿yczenia i gratulacje dla grona
profesorskiego, ksiê¿y, pracowni-
ków administracji i obs³ugi szko-
³y oraz m³odzie¿y.

Uroczystoœci zwi¹zanej ze Œwiê-
tem Edukacji Narodowej w sêdzi-
szowskim ogólniaku, towarzyszy
akt przyjêcia pierwszoklasistów w
poczet pe³noprawnych uczniów
liceum. Uczniowie klas pierw-
szych w obecnoœci wszystkich ze-
branych, uroczyœcie przyrzekali
„Strzec honoru ucznia szko³y, pilnie
siê uczyæ i osi¹gaæ coraz lepsze wyni-
ki”.

Sêdziszowskie liceum – to szko-
³a z 65-letni¹ tradycj¹, która od
jej utworzenia w 1945 r., a póŸ-
niej od 1991r (po przywróceniu)

nosi imiê ks. Piotra Skargi. Nie-
odzownym punktem obchodów
Œwiêta Patrona jest podsumowa-
nie szkolnych konkursów, które
s¹ kierowane do uczniów klas
pierwszych. Tradycyjnie odby³y
siê dwa: Literacki – na wypraco-
wanie „Uniwersalne przes³anie
Kazañ Sejmowych ksiêdza Piotra
Skargi”. Jego organizacj¹ zajê³y
siê  p. Otylia W³odarska, p.
Agnieszka Kêdziora-Œmia³ek, p.
Agnieszka Kwaœniak i p. Ewelina
£agowska. Najlepsze prace z³o¿y-
³y uczennice: Paulina Adamska z
klasy 1a, Marta Pazdan z klasy 1f
i Karolina Rogala z klasy 1d, zaj-
muj¹c odpowiednio pierwsze,
drugie i trzecie miejsca. Drugi –
historyczny pod has³em „Ksi¹dz
Piotr Skarga i jego epoka” – prze-
prowadzony przez nauczycieli
historii; p. W³odzimierza Lacha,
p. Jacka Magdonia i p. Tomasza
Przywarê. Oto jego wyniki:
I miejsce – Ewelina Kolebuk z 1c
II miejsce – Karolina Ziemba z

1d
III miejsce – Natalia Bochnak z

1f.
Pani Dyrektor Lucyna Doro-

ba i pani Przewodnicz¹ca Rady
Rodziców Katarzyna Oleœ-Bizoñ
nagrodzi³y uczniów ksi¹¿kami.

Pani Dyrektor, sk³adaj¹c ¿ycze-
nia wszystkim pracownikom szko-
³y i osobom zwi¹zanym z jej funk-
cjonowaniem, podziêkowa³a za
wspó³pracê i codzienne zaanga¿o-
wanie nauczycielom, wychowaw-
com, pracownikom administracji
i obs³ugi. Szczególne podziêkowa-
nie z³o¿y³a szanownym goœciom za
przyjêcie zaproszenia na uroczy-
stoœæ, rodzicom za partnerstwo i
pomoc w wychowywaniu m³odzie-
¿y a w³adzom samorz¹dowym za
pomoc udzielan¹ szkole.

Za wzorow¹ pracê i dzia³ania
podnosz¹ce jakoœæ pracy szko³y
wyró¿ni³a Nagrodami Dyrektora
nauczycieli: p. Iwonê Flis, p. Mar-
tê Lalick¹-Saj, p. Lucynê Kopciu-
szyñsk¹, p. El¿bietê Skotniczny, p.
Halinê Szelê, p. Jolantê Ziobro,
p. Andrzeja Kozka, p. £ukasza
Kumora, p. Jacka Magdonia, p.
T. Przywarê, p. Marka Skoczka,
pracowników administracji: p.
Renatê Stachnik, p. Katarzynê
Ziemiñsk¹-Wróbel i obs³ugi szko-
³y : p. Ma³gorzatê Ocha³, p. Bole-
s³awa Bochnaka i p. Bronis³awa
Paœko.

Poinformowa³a zebranych, ¿e
z okazji Œwiêta Edukacji Narodo-
wej w bie¿¹cym roku szkolnym na
wniosek Dyrektora Szko³y, p. Oty-
lii W³odarskiej przyznano Medal
Komisji Edukacji Narodowej, a p.
Lucynie Kopciuszyñskiej – Srebr-
ny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê.

Œwiêto szkolne zakoñczy³o siê
czêœci¹ artystyczn¹ przygotowan¹
przez m³odzie¿ klas 3c, 3e i, 3f pod
kierunkiem wychowawców p. Grze-
gorza Pacha, p. Romana Dziedzi-
ca i p. W³odzimierza Lacha.

Œwiêto Edukacji Narodowej i Patrona Szko³y
w sêdziszowskim liceum13 paŸdziernika 2010 roku w Liceum Ogól-

nokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p. odby³a siê uroczystoœæ
Œwiêta Patrona po³¹czona z Dniem Edu-
kacji Narodowej.

Na dalsze œwiêtowanie Dnia
Edukacji Narodowej przemieœci-
liœmy siê do Ropczyc, gdzie z ini-
cjatywy p. Starosty Józefa Rojka
odby³y siê Powiatowe Obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Pani
Dyrektor Lucyna Doroba dosko-
nale wywi¹za³a siê z zadania pro-
wadzenia uroczystoœci. Równie
piêknie zaprezentowa³a siê m³o-
dzie¿ naszej szko³y w monta¿u
s³owno-muzycznym, który przy-
gotowa³a pod kierunkiem p.
Agnieszki Kêdziory-Œmia³ek i p.
Tomasza Przywary.

Pan Starosta Józef Rojek w cza-
sie uroczystoœci powiedzia³ m. in.
„Chcê wszystkim dyrektorom, nauczy-
cielom i pracownikom administracyj-
nym szkó³ pogratulowaæ i podziêko-
waæ za wspania³¹, kreatywn¹, pe³n¹
zaanga¿owania pracê…. ¯yczê, aby
nie zabrak³o Wam zapa³u do kszta³-
towania sumieñ, abyœcie uczyli poko-
nywania z³a i kierowania siê w ¿yciu
tylko dobrem” oraz wrêczy³ nagro-
dy i wyró¿nienia. Wœród nagro-
dzonych znalaz³a siê p. Dyrektor
Lucyna Doroba i p. Jacek Mag-
doñ, a p. Halina Szela, p. M. Sko-
czek i p. Tomasz Przywara otrzy-
mali wyró¿nienia.

Dzieñ Edukacji Narodowej sta-
nowi dla nauczycieli okazjê do
refleksji, zadumy bo praca z m³o-
dzie¿¹, mimo ¿e trudna i bardzo
odpowiedzialna, daje wiele satys-
fakcji i radoœci, mobilizuje do ci¹-
g³ego rozwoju. S³usznie kiedyœ
powiedzia³ Kartezjusz „Kto nabyt¹
wiedzê pielêgnuje, a now¹ bez prze-
rwy zdobywa, ten mo¿e byæ nauczy-
cielem innych”.

Halina Szela

Dyrektor LO Lucyna Doroba czyta rotê œlubowania. Œlubuj¹ uczniowie klas pierwszych. Na zdjêciu poni¿ej poczet sztandarowy LO. Fot. arch LO
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Konkurs od lat cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród m³odzie¿y,
dlatego najpierw przeprowadza
siê szkolny etap, w którym wy³ania
siê szkolnych mistrzów ortografii.

Do Etapu Powiatowego przy-
st¹pi³o w tym roku 32 uczniów.
Przedstawiciele poszczególnych
szkó³ pisali dyktando z wybrane-
go jêzyka, a d³ugoœæ tekstów wy-
nosi³a od 80 do 120 s³ów.

W przerwie pomiêdzy konku-

Projekt „W ka¿dej ma³ej g³o-
wie kryje siê wielka wyobraŸnia”
wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego pozwoli³ dzieciom z czte-
rech przedszkoli Gminy Sêdzi-
szów M³p. na bezp³atny udzia³ w
wycieczce do ko³a myœliwskiego
„Podgorza³ka” w Porêbach
Krzywskich gdzie odby³o siê spo-
tkanie z leœnikiem, panem (Jaro-
s³awem Markiem) w dniu
7.10.2010r.

Prelegent, ubrany w stosowny
mundur, ciekawie opowiada³ o
otaczaj¹cej florze i faunie i wza-
jemnych , ³¹cz¹cych je zale¿no-
œciach w ekosystemie jakim jest
las. Podkreœla³ równie¿ znaczenie
lasu dla ¿ycia ludzi miêdzy inny-
mi jego wp³yw na atmosferê, na-
tlenienie i utrzymywanie wilgoci.
Przypomnia³ o zasadach jakimi
winniœmy siê kierowaæ bêd¹c go-
œæmi lasu i potrzebie jego ochro-
ny przed skutkami ludzkiej dzia-
³alnoœci. Zainteresowanie dzieci
tematem widoczne by³o poprzez
aktywny udzia³ w prelekcji i spon-
taniczne wypowiedzi.

Prelekcja odbywa³a siê na œwie-
¿ym powietrzu w piêknej, zada-

„ZOSTAÑ MISTRZEM ORTOGRAFII“
27 wrzeœnia 2010 w sêdziszowskim Liceum
Ogólnokszta³c¹cym odby³ siê Powiato-
wy Konkurs Ortograficzny. To ju¿
ósmy rok z rzêdu uczniowie z wszystkich
szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu
mieli mo¿liwoœæ zmierzyæ siê w konkuren-
cji ortograficznej z jêzyka polskiego, an-
gielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

rencjami, oraz w oczekiwaniu na
wyniki uczniowie wys³uchali kon-
certu piosenek w jêzyku polskim,
angielskim, niemieckim i rosyj-
skim w wykonaniu uczniów LO w
Sêdziszowie M³p.

W tym roku zwyciêzcami i zdo-
bywcami atrakcyjnych nagród
okazali siê:

Beata Kozub (LO Ropczyce)
– MISTRZ ORTOGRAFII Z J.
POLSKIEGO

Anna Wiêc³aw (LO Ropczyce)
– MISTRZ ORTOGRAFII Z J. AN-
GIELSKIEGO

Agnieszka Rachwalska (LO Sê-
dziszów M³p.) – MISTRZ ORTO-
GRAFII Z J. ROSYJSKIEGO

Fragment konkursowego dyktanda
z jêzyka polskiego:

...Pó³ siedz¹c, pó³ le¿¹c, udziela³ wywiadów,
rozdawa³ autografy wygl¹daj¹ce niczym
jakieœ bohomazy i spogl¹da³ spode ³ba na
dziewczêc¹ ha³astrê. Ni st¹d, ni zow¹d chy-
¿o skoczy³ obunó¿ i znienacka krzykn¹³,
¿e wróci niezad³ugo. Przemierzy³ Polskê
wzd³u¿ i wszerz, zachwycaj¹c siê ¿ó³tozie-
lonym melan¿em barw jesieni z krwisto-
czerwonymi zachodami s³oñca, szarobu-
rymi deszczowymi dniami oraz niebiesko-
bia³ym niebem podczas pogodnych jesien-
nych poranków.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramachEuropejskiego Funduszu Spo³ecznego  9.1.1 Zmniejszenie
nierównoœci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu: 1.09.2009 r. – 30.07.2011r.

„W ka¿dej ma³ej g³owie kryje siê wielka wyobraŸnia”
Sprawozdanie z wycieczki odbytej w ramach projek-
tu unijnego do Porêb Krzywskich dn. 7.10.2010 r.

szonej altanie na œrodku, której
p³on¹³ ogieñ ogrzewaj¹c znajdu-
j¹cy siê na olbrzymim ruszcie wiej-
ski, tradycyjny chleb. Gor¹ce,
pachn¹ce dymem kromeczki
smakowa³y wyœmienicie.

Dzieci mia³y mo¿liwoœæ poba-
wiæ siê na terenie ko³a „Podgo-
rza³ka”, a co najwa¿niejsze po-
znaæ poprzez bliski kontakt i wej-
œcie do wolier, ba¿anty, hodowa-

ne w celach ochrony gatunku.
Prze¿ycia i zabawy ruchowe za-
ostrzy³y dzieciom apetyt na
dro¿d¿ówkê i ciep³¹ herbatkê,
które zosta³y spo¿yte w charakte-
rystycznie udekorowanej i za-
aran¿owanej w stylu myœliwskim
sali. Nastêpnie przedszkolaki ca³¹
gromad¹ zabra³y siê do zbiera-
nia „skarbów” jesieñ podczas spa-
ceru po lesie. Okazy liœci, owo-

ców, mchu zosta³y zabrane by
przypominaæ odbyt¹ wycieczkê i
wzbogacaæ K¹ciki przyrody w
przedszkolu.

W czasie odpoczynku na leœnej
polanie dzieci otrzyma³y upomin-
ki w postaci s³odyczy, które uprzy-
jemni³y dodatkowo ten pe³en
atrakcji dzieñ.

Tamara Hadyœ

Mateusz Boruta (LO Ropczy-
ce) – MISTRZ ORTOGRAFII Z
J. NIEMIECKIEGO

Aldona Homa
nauczyciel jêzyka niemieckiego

LO w Sêdziszowie M³p.
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Przyby³o blisko 50 uczestników
z ró¿nych szkó³, co by³o najlep-
szym wynikiem dotychczas osi¹-
gniêtym jeœli chodzi o iloœæ uczest-
ników. W zawodach startowa³o
wiêcej ni¿ dotychczas dziewcz¹t,
co œwiadczy o coraz wiêkszej po-
pularnoœci tej dyscypliny. Uczest-
nicy zapisywali siê ju¿ od godz.
8.00, przed godz. dziewi¹t¹ od-
by³o siê losowanie miejsc a o go-
dzinie 9.00 zawody rozpoczê³y siê
gwizdkiem sêdziego. Przez ca³y
czas trwania zawodów pogoda
dopisywa³a uczestnikom. Zawody
zakoñczy³y siê o 11:30. sêdziowie
zwa¿yli wszystkie z³owione ryby,

Miêdzyszkolne zawody wêdkarskie
W zawodach udzia³ wziêli

uczniowie ze szkó³:
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Gimnazjum w Ociece
Szko³a Podstawowa w Krzywej
Szko³a podstawowa w Bratkowicach
Gimnazjum w Ropczycach
Szko³a Podstawowa w Bêdziemyœlu
Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim
Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej.
Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdz.

Klasyfikacja indywidualna:
1. Aleksandra Wójcik, SP Góra Ropczycka
2. Seweryn Ku³ak, Gimnazjum Sêdziszów
3. Dominik Siwiec,  SP nr 2 Sêdziszów
4. Dariusz Siwiec, Gimnazjum Sêdziszów
5. Sebastian Czapka, SP Czarna Sêdz.
6. Mateusz  Czapka, SP Czarna Sêdz.
7. Szymon Iwan, SP nr 2 Sêdziszów
8. G³owacki Adrian, Gimnazjum w Sêdziszowie
9. Patryk Paszkiewicz, Gimnazjum w Ociece
10. Mi³osz Skarbek, SP w Bratkowicach

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
2. Szk³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszow-

skiej i Bratkowicach
3. Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie M³p.
4. Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej
5. Gimnazjum w Ociece

które nastêpnie wróci³y z powro-
tem do wody. Podczas podlicza-
nia punktów zawodnicy zostali
zaproszeni na gor¹cy posi³ek. W
przeprowadzeniu i sêdziowaniu
zawodów pomocne by³o Miejsko-
Gminne Ko³o Wêdkarskie nr 26
w Sêdziszowie M³p.

Po posi³ku i podliczeniu punk-
tacji sêdziowie wrêczyli wszystkim

uczestnikom upominki a najwy¿-
sze miejsca by³y nagrodzone do-
datkowymi cennymi nagrodami
i pucharami.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim sponsorom i tym którzy po-
magali w przeprowadzeni w/ im-
prezy.

Opiekun szkó³ki:
Artur Starczewski

W dniu 2.10.2010 odby³y siê szóste miê-
dzyszkolne zawody wêdkarskie dla dzieci
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów orga-
nizowane przez Uczniowsk¹ Szkó³kê Wêd-
karsk¹ dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawo-
wej w Czarnej Sêdziszowskiej.
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5 wrzeœnia 2010 roku w Tarnobrzegu odby³ siê XXX Bieg Siar-
kowca. Zazwyczaj odbywa siê on w kwietniu, lecz ze wzglêdu na
sytuacjê powodziow¹ jaka wyst¹pi³a w naszym województwie bieg
zosta³ prze³o¿ony. W zawodach wystartowa³a Ewa Zawisza z GM w
Czarnej Sêdziszowskiej. Ewa wystartowa³a w biegu w swojej kategorii
na dystansie 1000 m zajmuj¹c 3miejsce. Ale czuj¹c siê na si³ach wy-
startowa³a jeszcze w biegu OPEN na 2000m gdzie uplasowa³a siê na
2 pozycji! Serdecznie gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów!

Renata Skomra

Sport
szkolny

Dziewczêta
100 m
1. Zaj¹c Marita (Iwierzyce) ______ 15.00
2. Sierakowska Paulina (Zagorzyce G.) _ 14.93
300m
1. Brandys Gabriela (Czarna Sêdz.) _ 54.55
2. Szeliga Sylwia (Iwierzyce) _____ 54.83
3. Ró¿añska Sabina (Czarna Sêdz.) _ 55.02
600m
1. Kozek Karolina (Zagorzyce Górne) 1.58.06
2. Zawisza Ewa (Czarna Sêdz.) ___ 1.59.67
Skok w dal
1. Radoñ Iwona (Ostrów) ________ 4.01
2. Ozga Agata (Wielopole Skrz.) ____ 3.85
4. Zawadzka Joanna (Czarna Sêdz.) _ 3.75
5. Charchut Aleksandra (Zagorzyce Grn.) 3.72
Pchniêcie kul¹
1. Wojtowicz Zuzanna (Iwierzyce) ___ 9.00
2. Babicz Katarzyna (G-3 Ropczyce) _ 8.80
5. Potwora Karolina (Czarna Sêdz.) __ 8.37
4x100
1. Gim. Iwierzyce ____________ 62.26
2. Gim. Zagorzyce Górne _______ 62.86

Ch³opcy
100m
1. Lis Patryk (Czarna Sêdz.) ______ 13.19
2. Borek Artur (Iwierzyce) _______ 13.25
3. Zawisza Hubert (Czarna Sêdz.) __ 13.35
300m
1. Pydrek Przemys³aw (Iwierzyce) __ 45.52
2. Ró¿añski Micha³ (Czarna Sêdz.) __ 45.72
1000m
1. Orzech Tomasz (Czarna Sêdz.) __ 3.05.34
2. Mik Sebastian (Iwierzyce) ____ 3.10.59
3. Siwiec Mateusz (Zagorzyce Gór.) 3.12.40
Skok w dal
1. K³ósek Kamil (Zagorzyce Gór.) ___ 5.00
2. Rudny Jakub (Ostrów) ________ 4.78
Pchniêcie kul¹
1. Majka Tomasz (Czarna Sêdz.) ___ 12.66
2. Czochara Jakub (Ostrów) _____ 12.07
4x100m
1. Gim. Czarna Sêdziszowska _____ 53.28
Powiatowy Organizator Sportu

SZS w Ropczycach
Grzegorz Drozd

***
22. wrzeœnia na stadionie w Ropczycach odby³y siê powiatowe Igrzy-
ska M³odzie¿y Szkolnej oraz powiatowa Gimnazjada w lekkiej atlety-
ce. Zawodnicy z dwóch czo³owych miejsc oraz zwyciêskie sztafety
zdoby³y kwalifikacje na zawody wojewódzkie.
Poni¿ej najlepsze wyniki:

Dziewczêta
60 m
1. Drozd Anna (SP-3 Sêdziszów) ____ 9.68
2. Budzik Aleksandra (Ma³a) ______ 9.71
600 m
1. Sado Anna (Borek Wielki) ____ 2.08.81
2. Jarz¹b Gabriela (Zagorzyce Dol.) 2.11.90
Skok w dal
1. Przydzia³ Sylwia (Wolica Piaskowa) 3.73
2. Koœciak Gabriela (Nockowa) ____  3.38
Pi³eczka palantowa
1. Œwider Faustyna ( Kamionka) ____ 34.0
2. Andreasik Mariola (Brzeziny) ____  31.0

Ch³opcy
60m
1. Przybek Patryk (Iwierzyce) _____ 9.47
2. Dzik Kamil (Krzywa) _________  9.64
3. Hossa Dominik (SP-2 Sêdziszów) __ 9.62
5. Bielak £ukasz (SP-2 Sêdziszów) ___ 9.72
600m
1. Dêbor Dominik (Nawsie) _____ 3.39.16
2. Markiewicz Micha³ (Bêdzienica) _ 3.40.93
Skok w dal
1. Szczêch Patryk (Wolica Piask.) ___  4.06
2. Maræ Ernest (Lubzina) ________ 4.00
4. Majka Pawe³ (Wolica Piask.) ____  3.85
Pi³eczka palantowa
1. K³ósek Damian (Zagorzyce Dol.) __  45.5
2. Kamiñski Grzegorz (Lubzina) ____ 44.0

Gimnazja

Szko³y podstawowe

29 wrzeœnia 2010r w Rzeszowie na
stadionie Uniwersyteckim odby³
siê wojewódzki fina³ Indywidual-
nych Mistrzostw w Lekkiej Atle-
tyce. Reprezentanci naszego po-
wiatu mogli wystartowaæ po wcze-

œniejszych eliminacjach powiato-
wych w 12 konkurencjach
lekkoatletycznych. Z Gimnazjum
w Czarnej Sêdziszowskiej starto-
wa³o 8 zawodników .Byli to: Ga-
briela Brandys - 300m, Ewa Zawi-
sza - 600m, Tomasz Orzech -
1000m, Micha³ Ró¿añski - 300m,
Lis Patryk - 100m, Tomasz Majka-
pchniêcie kul¹ (5kg) oraz Rokosz
Dariusz i Ksawery Czapor w szta-
fecie 4x100m.Tomasz Majka w
pierwszej próbie uzyska³ drugi
wynik lecz w ostatniej szóstej pró-
bie rywal z gimnazjum w Rzeszo-
wie pchn¹³ kulê na odleg³oœæ
11,52m i t¹ odleg³oœci¹ wygra³ za-
wody wojewódzkie. Tomasz zaj¹³
3 miejsce w województwie uzysku-
j¹c wynik 11,33 m!
Gratulujemy tego sukcesu i ¿yczy-
my dalszych!

28. wrzeœnia na stadionie Resovii odby³ siê wojewódzki fina³ Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej. Reprezentanci naszej gminy uzyskali wyniki:
31. Anna Drozd (SP 3 Sêdziszów M³p.) – 60 m – 9,71 s.
17. Anna Sado (SP Borek Wlk.) – 600m – 2.03,25
43. Gabriela Jarz¹b (SP Zagorzyce Dln.) – 600m – 2.15,03
29. Syliwa Przydzia³ (SP Wolica Piask.) –skok w dal – 3,83 m
57. Kamil Dzik (SP Krzywa) – 60m – 9,85 s
10. Patryk Szczêch (SP Wolica Piask.) – 4,34 m
24. Damian K³ósek (SP Zagorzyce Dln.) – rzut pi³eczk¹ palantow¹ – 46,5 m

Renata Skomra

„Doroœli dzieciom”
– SP Czarna Sêdz.

23 paŸdziernika br. w Szkole Podstawowej im. ks. W³. Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej
odby³o siê uroczyste otwarcie kortu tenisowego, powsta³ego z inicjatywy Rady Rodzi-
ców, dzia³aj¹cej przy Szkole.

Wydarzenie to zgromadzi³o
oko³o 90 osób bezpoœrednio
uczestnicz¹cych w w/w przedsiê-
wziêciu, a byli to ksiê¿a, w³oda-
rze naszej miejscowoœci,  gminy i

powiatu, przedsiêbiorcy jako
sponsorzy, nauczyciele i pracow-
nicy, emerytowani pracownicy SP,
rodzice i przedstawiciele lokalne-
go œrodowiska – KGW i OSP.
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Poniewa¿ to wszyscy zgroma-
dzeni byli „budowniczymi” kor-
tu, zatem dziêkowano sobie wza-
jemnie i gratulowano finalizacji
inwestycji, a robiono to przez
wdziêczne usta i gesty uczniów.

Po symbolicznym przeciêciu
wstêgi przez przedstawicieli zebra-
nych goœci, na salê wjecha³ tort w
formie kortu, który doda³ s³ody-
czy radosnej ju¿ atmosferze. Na-
stêpnie rozegrano pokazowy mecz
z udzia³em utalentowanej Joanny
Zawadzkiej absolwentki SP, a
obecnie uczennicy Gimnazjum.

Burmistrz Sêdziszowa M³p. pan
Kazimierz Kie³b w ciep³ych s³o-
wach odniós³ siê do tej spo³ecznej
inicjatywy i podkreœli³ wa¿noœæ wy-
chowania przez sport w s³owach:
„Mens sana in corpore Sano”
(zdrowy duch w zdrowym ciele),
przekazuj¹c na potrzeby uczniów
kilka kompletów rakiet tenisowych.

Podczas akademii, Rada Rodzi-
ców, prê¿nie dzia³aj¹ca pod prze-
wodnictwem Pani Doroty Sêd³ak,
przekaza³a na potrzeby szko³y
sprzêt nag³aœniaj¹cy o wartoœci
oko³o 2 000 z³.

Dziêkujemy wszystkim, dla któ-
rych mi³a by³a ta inicjatywa.

Tomasz Kozak

Zapraszamy
do korzystania z kortu tenisowego
przy SP w Czarnej Sêdziszowskiej w
formie odp³atnego wynajmu jeszcze
w tym sezonie. Kort znajduje siê pod
opiek¹ UKS „Kadet” – kontakt tel.
17 7455610 do godz. 15.00, kom.
784238597. Pole kortu dostosowa-
ne jest do go gry w singla i debla.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wypo¿y-
czenia sprzêtu do gry.

Monika Bartnicka trenerem
siatkarek Extrans Patrii
W dniu 23 wrzeœnia 2010r. Za-

rz¹d Extrans Patrii rozwi¹za³
umowê z trenerem Bogdanem
Dudkiem i z dniem 25 wrzeœnia
2010 r. powierzy³ funkcjê trene-
ra pierwszej dru¿yny Pani Moni-
ce Bartnickiej. Jej asystentem, a
zarazem II trenerem zespo³u zo-
sta³ Micha³ Betleja.

Tryz przegrane
z Karpatami Krosno

PWSZ Karpaty Krosno, w ci¹gu
trzech tygodni, trzykrotnie rywa-
lizowa³y z siatkarkami Extrans Pa-
trii Sêdziszów M³p. Dwa pierwsze
mecze by³y sparingowe, rozegra-
no je w ramach towarzyskich tur-
niejów przed rozgrywkami ligowy-
mi. Pojedynków z trzeci¹ dru¿yn¹
ubieg³ego sezonu nasze siatkarki
nie zalicz¹ do udanych. Najpierw,
18 wrzeœnia, uleg³y u siebie „Kar-
patkom” 0-2 (23-25, 22-25) i w tym
meczu powalczy³y, zwa¿ywszy na
fakt, ¿e zespó³ z Krosna przyjecha³
w pe³nym sk³adzie, a u nas zabra-
k³o w tym spotkaniu: Katarzyny

Kuty³y, Katarzyny Wrony, Ma³go-
rzaty Hajduk i Patrycji Pieprzak.
Pod ich nieobecnoœæ, w naszym
zespole najlepiej zagra³y: ¯aneta
Baran i Sylwia Zawiœlak.

Tydzieñ póŸniej, w Kroœnie, w
kolejnym meczu sparingowym,
ponownie jak tydzieñ wczeœniej
w Sêdziszowie Ma³opolskim, lep-
szym okaza³ siê zespó³ Karpat
Krosno, wygrywaj¹c z Extrans
Patri¹ 2-1.

Przed pierwszym meczem no-
wego sezonu II ligi w zespole sê-
dziszowskich siatkarek panowa³

umiarkowany optymizm co do
wyniku potyczki z kroœniankami.
W sobotê, 9 paŸdziernika, Derba-
mi Podkarpacia rozpoczê³y swój
drugi sezon, na zapleczu pierw-
szej ligi, siatkarki Extrans Patrii.
Niestety, ich rywalizacja z trzeci¹
dru¿yn¹ ubieg³ego sezonu wypa-
d³a s³abo. Kroœnianki przewy¿sza-
³y gospodynie we wszystkich ele-
mentach siatkarskiego rzemios³a
i rozstrzygnê³y ten mecz na swoj¹
korzyœæ w 62 minuty.
Extrans Patria - PWSZ Karpaty Krosno 0:3
(18:25, 20:25, 17-25)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Joanna
Chmura (kapitan), Ma³gorzata Hajduk, San-
dra Ciszczoñ, Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak,
Katarzyna Wrona (libero) oraz Karina Róg,
Ma³gorzata M³ocek i Roksana Zonik. Trener:
Monika Bartnicka, II trener: Micha³ Betleja.
Karpaty Krosno: Joanna Beda, Marzena
Solska-Szepieniec (kapitan), Justyna Kopeæ,
Agnieszka Dziadosz, Magdalena Machowska,
Katarzyna Warzocha, Sylwia Bielecka (libero)
oraz Joanna Bednarczyk, Aleksandra Witkoœ
i Barbara W¹¿. I trener: Marzena Solska-Sze-
pieniec, II trener: Dominik Stanis³awczyk.
Sêdziowali: Pawe³ Romanek i Micha³ Segit z
Lublina, sêdzia-sekretarz: Teofil Cyran z Rze-
szowa, liniowi: Andrzej Kawa i Miros³aw Lude-
ra z Rzeszowa.
Widzów: 120.

Mimo, i¿ pocz¹tkowo przegry-
wa³y 2-5 i 6-7, nasze siatkarki wy-
sz³y na prowadzenie 11-8. Gdy
wynik brzmia³ 15-13, na zagrywkê
w zespole goœci posz³a Machow-
ska. Karpaty zdoby³y wówczas 5
pkt. z rzêdu i nie odda³y ju¿ pro-
wadzenia do koñca tego seta.

W drugim secie to sêdziszo-
wianki prowadzi³y, ale tylko do
stanu 7-4. Wówczas, gdy na za-
grywce by³a Joanna Beda, kro-
œnianki „odjecha³y” miejscowym
na 7-12 i utrzymywa³y 5-punktow¹
przewagê, a¿ do 13-18. Nie po-
mog³y zmiany w naszym zespole,

Róg za Chmurê i M³ocek za Cisz-
czoñ. B³êdy w przyjêciu, rozegra-
niu, ataku i w grze obronnej by³y
a¿ nadto widoczne. W tej czêœci
seta dobrze prezentowa³a siê
Anna Myjak, która koñczy³a ata-
ki Extrans Patrii i skutecznie blo-
kowa³a, pojedynczo czy w duecie
z M³ocek. 19-20 to by³o wszystko,
na co staæ by³o nasze siatkarki w
tym secie. Koñcówka zdecydowa-
nie nale¿a³a ju¿ do kroœnianek.

Set trzeci to wyrównana walka
do stanu 10-10. Dwa asy serwiso-
we Kopeæ i z 10-8 dla miejscowych
zrobi³o siê 10-12. Odt¹d Karpaty
zaczê³y ju¿ niepodzielnie pano-
waæ na parkiecie, punktowa³y za-
grywk¹, skutecznymi atakami i so-
lidn¹ gr¹ obronn¹. W Extrans
Patrii brakowa³o kogoœ, kto po-
ci¹gn¹³by grê, zawodniczki gra³y
jakoœ bojaŸliwie, bez ataku.

METAMORFOZA I SUKCES
Z SIARK¥ TARNOBRZEG

II kolejka
Extrans Patria-Anser Siarka Tarnobrzeg 3:0
(25:17, 25:18, 25-17)
Extrans Patria: ¯aneta Baran, Monika
Bartnicka (kapitan), Karina Róg, Ma³gorzata
Hajduk, Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Ka-
tarzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata M³o-
cek. Trener: Monika Bartnicka, II trener: Mi-
cha³ Betleja.
Anser Siarka: Anna Mysiak, Katarzyna Galica,
Magdalena Chorzêpa, Ma³gorzata Wac³awczyk,
Irena Matejek, Iwona Kowalczuk, Paulina Pe-
ret (libero) oraz Klaudia Szubart, Honorata Ja-
b³oñska – ¯ak (kapitan), Martyna Sabat i Ewa
Tabor. Trener: Andrzej Dróbkowski.
Sêdziowali: Urszula Œwierczak i Janusz Kaliñ-
ski, sêdzia-sekretarz: Jerzy Stachnik, liniowi:
Micha³ Bochenek i Robert Stachnik.
Widzów: 200.

W sobotê, 16 paŸdziernika,
mecz z Siark¹ Tarnobrzeg obej-
rza³o grono znamienitych goœci,
wœród nich byli: Wiceprezes PZPS
– Andrzej Go³aszewski, Cz³onek
Zarz¹du PZPS, sêdzia PlusLigi
Kobiet – Waldemar Kobienia, z
ma³¿onk¹, Dyrektor Fundacji Pol-
ska Siatkówka – Wojciech Czayka,
Mistrz Œwiata, Mistrz Olimpijski,
ekspert TV Polsat – Tomasz Wój-
towicz, z ma³¿onk¹, Komentator
TV Polsat – Marek Magiera.

Nasi goœcie przybyli do Sêdzi-
szowa M³p. w pi¹tek wieczorem,
w sobotê w godzinach po³udnio-
wych odwiedzili Oœrodek Konfe-
rencyjno-Rekreacyjny „Siedlisko
Janczar” w Pstr¹gowej.

Tu¿ przed meczem z Siark¹
Tarnobrzeg, Andrzej Go³aszew-

ci¹g dalszy na str. 26
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ski, Waldemar Kobienia i Woj-
ciech Czayka wrêczyli okoliczno-
œciowe puchary oraz listy gratu-
lacyjne od Prezesa PZPS Miro-
s³awa Przedpe³skiego, z wyraza-
mi najwy¿szego uznania za wk³ad
pracy i zaanga¿owanie w rozwój
pi³ki siatkowej na Ziemi Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiej:
· Pañstwu Renacie i Zbigniewo-

wi Szeligom, w³aœcicielom firmy
Extrans

· Kazimierzowi Kie³bowi – burmi-
strzowi Sêdziszowa M³p.
Listami gratulacyjnymi zostali
uhonorowani równie¿ :

· Bogus³aw Kmieæ – przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p.

· Bo¿ena Michalska – dyrektor
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
W imieniu wiceprezesa PZPS,

Prezesa PWZPS w Rzeszowie Wie-
s³awa Radomskiego, Honorowe
Odznaki PWZPS wrêczy³ Miro-
s³aw Jamróz, Cz³onek Zarz¹du
Podkarpackiego WZPS. Za szcze-
gólne zas³ugi w rozwoju pi³ki siat-
kowej na terenie województwa
podkarpackiego, odznaczeni zo-
stali wiceprezesi Extrans Patrii:
Iwona Szeliga, Janusz Rataj i Ma-
riusz Kazior.

Klub Kibica wi¹zank¹ kwiatów
podziêkowa³ Irenie Matejek z tar-
nobrzeskiej Siarki za wystêpy w
naszej dru¿ynie w poprzednim se-
zonie.

Widzowie, ogl¹daj¹cy tydzieñ
wczeœniej nasz zespó³ w meczu z
Karpatami, przecierali oczy ze
zdziwienia! Na rozegraniu graj¹-
ca trenerka Monika Bartnicka,
która znakomicie kierowa³a po-
czynaniami swoich kole¿anek. 6-
2, 10-4,12-7 i tak a¿ do koñca seta.
Ataki Kuty³y, Myjak i Kariny Róg,
która zast¹pi³a kontuzjowan¹ Jo-
annê Chmurê, sia³y pop³och w
szeregach rywalek. Nasze zawod-
niczki tym razem dobrze zagra³y
w przyjêciu i blokiem.

Drugiego seta na zagrywce za-
czê³a Monika Bartnicka. Szybkie
prowadzenie 6-0 jakby uœpi³o na-
sze zawodniczki, które póŸniej
zepsu³y piêæ zagrywek i Siarka do-
prowadzi³a do stanu 12-10 dla
miejscowych. Wówczas œwietnie
koñczy³y ataki sêdziszowskiego
zespo³u Baran i Hajduk, a do
rozpaczy doprowadza³ przyjezd-
ne nasz blok. W samej koñcówce
seta trzy punkty dorzuci³a Róg i
by³o ju¿ 2-0 dla miejscowych.

Nasze siatkarki koncertowo
zagra³y równie¿ trzeciego seta,

ci¹g dalszy ze str. 25

Wœród wielu goœci którzy ogl¹dali mecz Patrii z Siark¹ Tarnobrzeg by³ tak¿e mistrz œwiata i mistrz olimpijski Tomasz Wójtowicz (w œrodku).
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Turniej zorganizowano od-
dzielnie dla dru¿yn dziewcz¹t i
ch³opców w dwóch kategoriach
wiekowych: 10-11 lat (roczniki
1999-2000); 12-13 lat (roczniki
1997-1998).

Do rywalizacji w grupie starszej
ch³opców przyst¹pi³o 10 dru¿yn:
- Szko³a Podstawowa nr 2 w Sê-

dziszowie M³p
- Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê-

dziszowie M³p
- Szko³a Podstawowa z Góry Rop-

czyckiej
- Szko³a Podstawowa z Bêdziemyœla
- Szko³a Podstawowa z Krzywej
- Szko³a Podstawowa z Klêczan
- Szko³a Podstawowa Zagorzyce

Górne
- Gimnazjum w Sêdziszowie M³p
- Gimnazjum z Zagorzyc Górnych
- Gimnazjum z Czarnej Sêdzi-

szowskiej
W tej kategorii wiekowej gra-

no systemem ka¿dy z ka¿dym w
trzech grupach a ich zwyciêzcy

spotkali siê w meczach fina³o-
wych o miejsca I-III.

I miejsce zajêli ch³opcy z Gim-
nazjum w Czarnej Sêdz., II m-ce
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
a III Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych.

Grupa m³odsza ch³opców roze-
gra³a mecze w dn. 14 wrzeœnia br.
a do rywalizacji systemem ka¿dy z
ka¿dym przyst¹pi³y 4 dru¿yny:
- Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê-

dziszowie M³p
- Szko³a Podstawowa w Bêdzie-

myœlu
- Szko³a Podstawowa Zagorzyce

Górne
- Szko³a Podstawowa Klêczany

Zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa
nr 3 Sêdziszów M³p., II m-ce wy-
walczyli ch³opcy ze Szko³y Pod-
stawowej w Klêczanach, a III Szko-
³a Podstawowa Zagorzycach Gór-
nych.

Grupa starsza dziewcz¹t rywa-
lizowa³a w sobotê 18 wrzeœnia, a

Turniej
Orlika

o Puchar Premiera

do turnieju przyst¹pi³o 5 dru¿yn:
- Szko³a Podstawowa nr 2 w Sê-

dziszowie M³p.,
- Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê-

dziszowie M³p.,
- Szko³a Podstawowa z Zagorzyc

Górnych,
- Szko³a Podstawowa z Góry Rop-

czyckiej,
- Gimnazjum z Zagorzyc Górnych.

I miejsce zajê³y dziewczêta z
Gimnazjum Zagorzycach Gór-
nych, II m-ce Szko³a Podstawo-
wa Zagorzycach Górnych, a III
Szko³a Podstawowa nr 3 Sêdziszo-
wie M³p.

W turnieju wziê³o udzia³ 190
uczestników, którzy otrzymali
pami¹tkowe koszulki ufundowa-
ne przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Dru¿yny z miejsc I-III
otrzyma³y puchar i nagrody w
postaci sprzêtu sportowego wrê-
czane przez Burmistrza Kazimie-
rza Kie³ba i Sekretarza Gminy
Jana Maronia, a zwyciêscy w po-

szczególnych kategoriach wieko-
wych zakwalifikowali siê do dal-
szych rozgrywek na szczeblu wo-
jewódzkim.

W wojewódzkim pó³finale, ro-
zegranym w Ropczycach, ch³op-
cy z SP 3 w Sêdziszowie zajêli V
miejsce i nie awansowali do fina-
³u wojewódzkiego.

W finale wojewódzkim, roze-
granym 14. paŸdziernika w Kol-
buszowej, wyst¹pi³y za to dziew-
czêta z GM w Zagorzycach Gór-
nych i ch³opcy z GM w Czarnej
Sêdziszowskiej.

Dziewczêta, po pora¿kach z
rówieœniczkami ze Stubna 0:4 i z
Miejsca Piastowego 0:1 sklasyfiko-
wano na miejscach 5-6.

Gimnazjaliœci z Czarnej w
pierwszym meczu pokonali dru-
¿ynê Gacovii 2:0, a w kolejnym
ulegli Liderowi Jas³o 2:3. Osta-
tecznie sklasyfikowano ich na
miejscach 5-8.

(-)

W dniach 11, 14 i 18 wrzeœnia 2010 r. w
Sêdziszowie M³p. na kompleksie sporto-
wym „ORLIK 2012” odby³ siê Turniej Orli-
ka o Puchar Premiera. Patronat nad im-
prez¹ obj¹³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan
Kazimierz Kie³b.

tote¿ radoœæ w zespole gospo-
dyñ po ostatnim gwizdku sê-
dziego by³a ogromna. Ta wygra-
na pozwoli³a Extrans Patrii
awansowaæ, po dwóch kolej-
kach, na czwarte miejsce w ta-
beli. Prezes Extrans Patrii Wie-
s³aw Kozie³, cz³onkowie Zarz¹-
du, sponsorzy Klubu i kibice
meczu, który mia³ tak wspania³¹
oprawê, promienieli ze szczê-
œcia. Ju¿ za tydzieñ czeka nasze
siatkarki trudny mecz wyjazdo-
wy z Dalinem w Myœlenicach, a
na parkiecie sêdziszowskiego
Gimnazjum ujrzymy je w meczu
ligowym za dwa tygodnie, 30
paŸdziernika, rywalizuj¹ce z ak-
tualnym liderem rozgrywek w

grupie IV, Tomasovi¹ Tomaszów
Lubelski. Zapraszamy!

Po zakoñczeniu meczu z An-
ser Siark¹ Zarz¹d Klubu oraz za-
proszeni goœcie udali siê na uro-
czyst¹ kolacjê i siatkarski wieczór
do Hotelu Senator Gran Via w
Olchowej, której sponsorem by³
w³aœciciel obiektu Pan Zenon
Malski oraz Pañstwo Renata i
Zbigniew Szeligowie – w³aœcicie-
le Firmy Extrans, sponsora tytu-
larnego Klubu.

Podsumowuj¹c siatkarski week-
end w Sêdziszowie M³p., prezes
Wies³aw Kozie³ nie kry³ zadowole-
nia: ogromnie siê cieszê z wygranej z

Siark¹, a przede wszystkim z ambitnej

postawy naszych zawodniczek. Ca³y ze-

spó³ zas³u¿y³ dziœ na pochwa³y. Graj¹c

pod wodz¹ Moniki Bartnickiej, która

dzieli³a i rz¹dzi³a na parkiecie, by³y sku-

teczne w ataku, dobrze blokowa³y, dziel-

nie siê broni³y i wygra³y ten mecz jak

najbardziej zas³u¿enie, dla naszych

Sponsorów, którzy licznie przybyli na

mecz, Goœci z Warszawy, wœród których

mieli byæ jeszcze: prezes PLPS SA Artur

Popko i prezes PZPS Miros³aw Przed-

pe³ski, a którzy nie mogli przybyæ z po-

wodu udzia³u w Kongresie CEV w Lju-

blianie, z którego przywieŸli nam orga-

nizacjê Mistrzostw Europy siatkarzy,

wspólnie z Dani¹, w 2013 roku. W

koñcu dla naszych w³adz samorz¹do-

wych, które wspieraj¹ poczynania siat-

karek i naszego Klubu, a przede wszyst-

kim dla sêdziszowskich kibiców, którzy

zawsze wspieraj¹ nas swoim dopingiem

i zagrzewaj¹ siatkarki do walki.

Có¿ jeszcze powiedzieæ, wszystkim

dziêkujê! Stworzyliœmy team, mog¹cy

realnie walczyæ o dobre lokaty w II

lidze. Jeœli bêd¹ nas omijaæ kontuzje,

myœlê, ¿e jeszcze wiele razy siatkarki

sprawi¹ nam sporo radoœci. Goœcie z

Warszawy zobaczyli, ¿e przy zaanga-

¿owaniu ludzi dobrej woli mo¿na

stworzyæ zespó³, który przysparza ra-

doœci kibicom i wielu wra¿eñ ludziom,

zakochanym w sporcie, nawet w ma-

³ej miejscowoœci.

Mariusz Kazior

Z ostatniej chwili: W meczu III
kolejki Patria odnios³a zwyciêsstwo
nad Dalinem w Myœlenicach 3:1.
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