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W Sesji udzia³ wziêli przedstawi-
ciele Centrum Realizacji Inwe-
stycji PKP PLK S.A. oraz projek-
tanci, którzy przedstawili zakres
prac na terenie Gminy Sêdzi-
szów M³p. zwi¹zanych z moder-
nizacj¹ linii kolejowej E-30.
Najwiêksze zmiany w organiza-
cji ruchu w zwi¹zku z t¹ inwe-
stycj¹ dotycz¹ miasta. Zostan¹ zli-
kwidowane przejazdy kolejowe
wzd³u¿ ulicy Borkowskiej, Ko-
nopnickiej i Ksiê¿omost. Na wy-
sokoœci ul. Partyzantów zostanie
wybudowana estakada ³¹cz¹ca
pó³nocn¹ z po³udniow¹ czêœci¹
miasta. W celu skomunikowania
tej estakady z ulic¹ Borkowsk¹ i
Konopnickiej zostanie wybudo-
wana droga wzd³u¿ torów po
stronie Rêdzin. Przebudowie zo-
stanie poddana ul. Borkowska,
na odcinku biegn¹cym równo-
legle do torów bêdzie ona prze-
³o¿ona za sklep Jubilatka. W ci¹-
gu ulic Konopnickiej i Ksiê¿o-
most w okolicach miejsc zlikwi-
dowanych przejazdów przez
tory powstan¹ podziemne ci¹gi
pieszo-jezdne dla ruchu pieszych
i pojazdów jednoœladowych. Zli-
kwidowane zostanie przejœcie
nad torami na wysokoœci dwor-
ca kolejowego, perony zostan¹
przesuniête o ok. 150 m w kie-
runku zachodnim, most kolejo-
wy w ci¹gu ul. Kolbuszowskiej
zostanie przebudowany, a na
niektórych odcinkach powstan¹
ekrany akustyczne. Wszystko po
to, aby – w opinii dyrektora Wie-
s³awa Og³oblina z PKP PLK S.A.
– poci¹gi na trasie Kraków –
Medyka mog³y poruszaæ siê z
prêdkoœci¹ 160 km/h. Inwesty-
cja ta ma byæ ukoñczona do
koñca 2014 r.

Następnie Rada podjęła 3 uchwały:

1. Uchwa³a w sprawie w sprawie
zwolnienia z podatku od nieru-
chomoœci, stanowi¹cego regio-
naln¹ pomoc inwestycyjn¹ dla
przedsiêbiorców tworz¹cych
nowe miejsca pracy zwi¹zane z
nowymi inwestycjami na obszarze
Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Uchwa³a podjêta przez Radê
Miejsk¹ daje wszystkim inwesto-
rom, którzy spe³ni¹ jej warunki
mo¿liwoœæ uzyskania zwolnienia
z podatku od nieruchomoœci.

XVI Sesja Rady Miejskiej
XVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbyła się w dniu 10 maja br.

Dyr. Wiesław Ogłoblin prezentuje radnym RM w Sędziszowie Młp. plany przebudowy

linii kolejowej na terenie gminy Sędziszów Młp.

Zwolnieniu podlegaj¹ budynki i
budowle nowo wybudowane
oraz grunty z nimi zwi¹zane, w
których prowadzona bêdzie
dzia³alnoœæ gospodarcza z wy³¹-
czeniem dzia³alnoœci zwi¹zanej
z wydobyciem kopalin, handlu
hurtowego i detalicznego, stacji
paliw oraz wynajmu powierzch-
ni na cele handlowe i mieszka-
niowe. Okres zwolnienia uzale¿-
niony jest od liczby utworzonych
miejsc pracy i wynosi odpowied-
nio:
- 12 miesiêcy w przypadku utwo-

rzenia od 5 do 9 nowych miejsc
pracy,

- 24 miesiêcy w przypadku utwo-
rzenia od 10 do 19 nowych
miejsc pracy,

- 36 miesiêcy w przypadku utwo-
rzenia od 20 do 29 nowych
miejsc pracy,

- 48 miesiêcy w przypadku utwo-
rzenia od 30 do 49 nowych
miejsc pracy,

- 60 miesiêcy w przypadku utwo-
rzenia od 50 do 69 nowych
miejsc pracy,

- 72 miesi¹ce w przypadku utwo-
rzenia od 70 do 89 nowych
miejsc pracy

- 84 miesi¹ce w przypadku utwo-
rzenia co najmniej 90 nowych
miejsc pracy.

Uchwa³a ma charakter przed-
miotowy, a nie podmiotowy. Nie
daje wiêc preferencji okreœlone-
mu przedsiêbiorcy, lecz zwalnia
przedmiot opodatkowania czyli
budynki, budowle i grunty ka¿-
dego przedsiêbiorcy na w/w
warunkach. Udzielenie tego
typu zwolnienia ma na celu za-
chêcenie przedsiêbiorców do
inwestowania na terenie gminy
Sêdziszów M³p., a tym samym

tworzenia nowych miejsc pracy
i przeciwdzia³anie bezrobociu.
Przyjêcie tej uchwa³y to poten-
cjalne zmniejszenie dochodów
gminy, ale w d³u¿szej perspekty-
wie czasu to szansa na powsta-
nie nowych miejsc pracy, stabil-
noœæ gminnego bud¿etu i wyko-
rzystanie potencja³u mieszkañ-
ców gminy szukaj¹cych zatrud-
nienia.

2. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2012 nr
XIV/117/12 z dnia 30 stycznia
2012 r.
Rada dokona³a zmian w bud¿e-
cie gminy na 2012 r. polegaj¹-
cych na
� Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 710.611
z³ z tytu³u:

- czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 92.585 z³,

- dotacji celowej z bud¿etu pañ-
stwa na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych – 550.000 z³,

- dotacji celowej z Województwa
Podkarpackiego z przeznacze-
niem na modernizacje dróg
dojazdowych do gruntów rol-
nych – 66.000 z³,

- odszkodowania za uszkodzony
pomnik w Borku Wielkim –
2.026 z³.
��Zmniejszeniu dochodów bie-

¿¹cych bud¿etu z tytu³u udzia-
³ów w podatku dochodowym
od osób fizycznych o kwotê
247.408 z³.
��Zwiêkszeniu przychodów bu-

d¿etu z tytu³u wolnych œrod-
ków z lat ubieg³ych o kwotê
765.858 z³.
��Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 710.611

z³ z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe na-

uczycieli w szko³ach i przed-
szkolach – 60.000 z³,

- prace remontowe w szko³ach i
przedszkolach – 32.585 z³,

- remont drogi gminnej Szkod-
na – Budzisz nr 107688 R –
550.000 z³,

- remont drogi dojazdowej do pól
w Wolicy Piaskowej – 66.000 z³,

- remont uszkodzonego pomni-
ka w Borku Wielkim – 2.026 z³.
��Zwiêkszeniu wydatków maj¹t-

kowych bud¿etu o kwotê
518.450 z³ z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji
technicznej na budowê po³¹-
czenia komunikacyjnego ul.
prof. Kota z ul. Jana Paw³a II w
Sêdziszowie M³p. – 18.450 z³,

- budowê chodnika dla pieszych
wzd³u¿ drogi powiatowej w
miejscowoœci Kawêczyn Sêdzi-
szowski – 500.000 z³.

3. Uchwa³a w sprawie w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Sêdziszów
Ma³opolski.
W wykazie przedsiêwziêæ do
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej radni dokonali nastêpuj¹-
cych zmian:
1)w grupie wydatki bie¿¹ce

zwiêkszyli wydatki na realiza-
cjê przedsiêwziêcia pn. „Upo-
rz¹dkowanie gospodarki wod-
nej w Gminie Sêdziszów M³p.
etap I – budowa wodoci¹gu w
miejscowoœci Szkodna oraz
czêœci Zagorzyc, etap II – roz-
budowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszo-
wie M³p.” o kwotê 1.762 z³ na
pokrycie kosztów promocji
projektu.

2)w grupie wydatki maj¹tkowe
zmniejszyli wydatki na realiza-
cjê przedsiêwziêcia pn. „Upo-
rz¹dkowanie gospodarki wod-
nej w Gminie Sêdziszów M³p.
etap I – budowa wodoci¹gu w
miejscowoœci Szkodna oraz
czêœci Zagorzyc, etap II – roz-
budowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszo-
wie M³p.” o kwotê 1.762 z³ w
wyniku oszczêdnoœci po prze-
targu.

Na zakoñczenie Pani Zdzis³awa
Œwider – Kierownik Miejsko-
Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
przedstawi³a informacjê na te-
mat oceny zasobów pomocy spo-
³ecznej w Gminie Sêdziszów M³p.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Tym razem lokalni dziennika-
rze spotkali siê w dawnym Domu
Stra¿aka w Œwilczy obecnie filii
tamtejszego GCKSiR w Trzcianie.

Na Forum przybyli redaktorzy
i wydawcy prasy samorz¹dowej
z ca³ego Podkarpacia.

Ponadto w Forum uczestni-
czyli: dyr. Departamentu Rozwo-
ju Regionalnego Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w Rzeszowie –
Marta Matczyñska, dyr. Biura
PSST w Rzeszowie – Zygmunt

IX Podkarpackie Forum
Lokalnej Prasy Samorządowej
16 maja 2012 roku dwuosobowa reprezentacja naszej redakcji wzięła udział w IX Podkar-
packim Forum Lokalnej Prasy Samorządowej. Organizatorem corocznych spotkań lokal-
nych mediów są: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z/s. w Trzcianie.

Nowak, dyr. WDK w Rzeszowie
– Marek Jastrzêbski, Wójt gminy
Œwilcza – Wojciech Wdowik,
Wicewójt gminy Œwilcza – Wie-
s³aw Machowski, dyr. GCKSiR w
Trzcianie – Adam Majka, prof.
dr hab. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego w Rzeszowie – Kazimierz
O¿óg, red. czasopism regional-
nych – Bogdan Biskup, dyr. De-
partamentu Promocji Urzêdu
Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Jaros³aw
Reczek, g³ówny inspektor WDK
– Czes³aw Dr¹g, obecni byli sa-
morz¹dowcy, dystrybutorzy i
wydawcy prasy.

Podczas forum dyr. M. Mat-
czyñska zaprezentowa³a osi¹-
gniêcia i zamierzenia IV kaden-

cji Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego. Przedstawi³a
obszerne informacje na temat
funduszy pomocowych z UE dla
województw tzw. Polski Wschod-
niej oraz mo¿liwoœci ich wyko-
rzystania.

Dziennikarz rzeszowskiej pra-
sy regionalnej B. Biskup wypo-
wiedzia³ siê na temat ró¿norod-
noœci form dziennikarskich, ich
walorów i wad.

Ze szczególn¹ uwag¹ zebrani
wys³uchali wyk³adu prof. Kazi-
mierza O¿oga na temat wspó³-
czesnego jêzyka, b³êdów, wulga-
ryzmów, zapo¿yczeñ i dziwnych
tworach jêzykowych.

O nowoczesnych formach
promocji Województwa Podkar-

packiego informowa³ dyr. J. Re-
czek.

Na zakoñczenie obrad dyr. L.
Wais og³osi³ wyniki corocznego
konkursu dla czasopism samo-
rz¹dowych. Wyró¿niono „Wia-
domoœci Brzozowskie” oraz „Ku-
rier Soko³owski” za prezentowa-
nie walorów turystycznych „ma-
³ych ojczyzn”.

Podczas obrad Forum Wójt
gminy Œwilcza W. Wdowik oraz
dyr. GCK Adam Majka z³o¿yli
gratulacje, wyrazy uznania i po-
dziêkowania wszystkim redakto-
rom i korespondentom, dystry-
butorom i wydawcom „Trzcion-
ki” – gazety lokalnej gminy Œwil-
cza z okazji 15-lecia istnienia cza-
sopisma. (-)

W tym roku by³a to ju¿ IX edy-
cja, w której udzia³ wziêli ucznio-
wie z 3 gimnazjów; Gimnazjum z
Sêdziszowa M³p. reprezentowa-
li Adrian Opiela i Karolina Kol-
busz, Gimnazjum z Kamionki –
£ukasz Wiktor, Paulina Góral i
Martyna Œwider, natomiast z
Gimnazjum z Czarnej Sêdzi-
szowskiej do konkursu przyst¹-
pili Monika Cyzio i Kamil Dzik.

Inicjatorem konkursu jest
ksi¹dz proboszcz parafii Czarna
Sêdz. Edward Brzana, który we
wspó³pracy z dyrektorem An-
drzejem Œwieradem, czuwa nad
ca³oœci¹ przedsiêwziêcia. Sam
konkurs przypomina swoj¹ form¹
teleturniej „Jeden z dziesiêciu” –
uczestnicy odpowiadaj¹ na pyta-
nia maj¹c po trzy szanse, które
kolejno trac¹ udzieliwszy b³êdnej
odpowiedzi. Wy³onione w ten
sposób trzy osoby przechodz¹ do

IX Dekanalny Konkurs Wiedzy o bł. Janie Pawle II
W Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Czarnej Sędziszow-
skiej jak co roku 18 maja od-
był się konkurs wiedzy o bł.
Janie Pawle II pod hasłem
„Błogosławisz nam”.

Laureaci konkursu wraz z gośćmi i organizatorami. Fot. GM Czarna Sędz.

rundy fina³owej, podczas której
wygrywa uczestnik, maj¹cy na
swoim koncie najwiêcej popraw-
nych odpowiedzi i zachowane
szanse. W tym roku pytania by³y
bardzo szczegó³owe i wymaga³y
dok³adnej wiedzy i przygotowa-
nia siê uczniów, na których nie-
jednokrotnie patrzono z uzna-
niem i podziwem podczas udzie-
lania przez nich odpowiedzi. Za-
proszeni goœcie p. Dyrektor ZO-
SiP I. Lewicka i p. J. Ró¿añski rad-

ny Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. i cz³onek Komisji Oœwiaty,
oraz ks. Maciej Nowicki pe³nili
jednoczeœnie funkcjê cz³onków
Jury.

Ka¿dy z uczestników otrzyma³
pami¹tkowy dyplom, a zwyciêz-
com Rada Rodziców z Gimna-
zjum z Czarnej ufundowa³a cen-
ne nagrody w postaci ksi¹¿ek i
albumów o Janie Pawle II. Ca-
³oœæ konkursu uœwietni³ wystêp
artystyczny grupy uczniów, pod

opiek¹ p. Albiny Œwierad i p. A.
Czy¿a, który kierowa³ opraw¹
muzyczn¹.

Najlepszymi z Najlepszych okazali

się w tym roku:

I miejsce:

Monika Cyzio – GM Czarna Sędz.

II miejsce:

Kamil Dzik – GM Czarna Sędz.

III miejsce:

Adrian Opiela – GM Sędziszów Młp.

Gratulujemy!
Opr. Jadwiga Rataj
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Pomys³odawc¹ spotkania by³
so³tys Jan Kujda i panie ze Sto-
warzyszenia Gospodyñ Wiej-
skich „Szkodnianki”, które za-
dba³y o stronê kulinarn¹ serwu-
j¹c smako³yki staropolskiej kuch-
ni.

Swoje jubileusze kap³añskie
œwiêtowali tak¿e ksiê¿a seniorzy:
58. ks. pra³at Franciszek Dziedzic
(pochodz¹cy ze Szkodnej z tzw.
Dziedzicówki, wujek so³tysa)
oraz 50. ks. kanonik Eugeniusz
Mi³oœ z zagorzyckiej parafii.

Spotkanie poprzedzi³a msza
œw. w koœciele parafialnym w Za-
gorzycach Górnych w intencji
seniorów, któr¹ odprawi³ ks.
proboszcz Leszek Saczek.

Specjalnie na tê okazjê, wystê-
py artystyczne przedstawili
uczniowie z miejscowej Szko³y
Podstawowej przygotowani
przez panie: Urszulê P³ocick¹,
Jolantê B¹czkowsk¹ i Danutê
£yko oraz dyrektor Wies³awê
Zagrodnik. Wiersze, piosenki i
scenki tematyczne wzruszy³y
ogl¹daj¹cych, a w oczach osób
starszych mo¿na by³o dostrzec
³zy. Dzielili siê oni póŸniej swo-
imi wspomnieniami z lat m³odo-
œci. Najstarsza z obecnych pañ
90-letnia Emilia Czaja opowia-
da³a jak wygl¹da³a nauka w czte-
roklasowej szkole. Natomiast ks.

pra³at Franciszek Dziedzic (pe-
³en energii i zawsze uœmiechniê-
ty) podkreœla³ jak wa¿ny w ¿yciu
jest uœmiech i… zdrowe od¿ywia-
nie siê. Uczestnicy spotkania do-
wiedzieli siê ¿e najstarsz¹ cz³on-
kini¹ SGW „Szkodnianki” jest 81-
letnia Helena Czaja, której dzie-
³em s¹ piêkne kwiatowe dekora-
cje sto³ów i pomieszczeñ wyko-
nane z bibu³y, tasiemek, k³osów i
nie tylko. Pani Helena uszy³a
równie¿ kilka rodzajów strojów
(bez korzystania z okularów!),
w których prezentuj¹ siê panie
ze Stowarzyszenia podczas ró¿-

22 kwietnia 2012 r. w Szkodnej odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Seniora, które zgromadziło ponad trzydziestu senio-
rów powyżej 75-tego roku życia, mieszkańców wsi i zapro-
szonych gości (m.in. wywodzącego się ze Szkodnej ks. Ma-
riana Kujdę, proboszcza parafii w Borusowej, przedstawi-
cieli Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. na czele z panią
wiceburmistrz Elżbietą Świniuch, Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo 5 Gmin”, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pań-
stwowego Zakładu Ubezpieczeń).

nych uroczystoœci. Wszyscy obec-
ni zgodnie stwierdzili, ¿e energii
i zdrowia mo¿e jej pozazdroœciæ
niejeden m³ody cz³owiek.

Wspomnieniom z lat minio-
nych sprzyja³a tak¿e wystawa na-
rzêdzi rolniczych i sprzêtów do-
mowego u¿ytku, które udostêp-
nili mieszkañcy Szkodnej. W
Domu Stra¿aka, ju¿ na sta³e, za-
goœci³y takie eksponaty jak: cepy,
sierpy, niecki, ko³owrotek do
przêdzenia, wrzeciona, pi³ki
rêczne i maselniczka.

¯yczenia dla honorowych go-
œci so³tys Jan Kujda poprzedzi³

Część artystyczna w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły

Zawsze się uśmiechajcie – przypominał ks. prałat Franciszek Dziedzic, trzymając w

ręku cepy, narzędzie rolnicze z czasów swojej młodości

81-letnia Helena Czaja prężnie działa w

Stowarzyszeniu, a swoją energią „zaraża”

innych

cytatem z listu b³. Jana Paw³a II:
„Czciæ ludzi starszych znaczy spe³niaæ

trojak¹ powinnoœæ wobec nich: ak-

ceptowaæ ich obecnoœæ, pomagaæ im i

doceniaæ ich zalety (…) Trzeba sobie

uœwiadomiæ, ¿e cech¹ cywilizacji

prawdziwie ludzkiej jest szacunek i

mi³oœæ do ludzi starych”.

Bez w¹tpienia organizatorzy
tego wyj¹tkowego spotkania
umiej¹ wcieliæ w ¿ycie s³owa na-
szego Wielkiego Polaka.

Tekst: Barbara Traciak

Fot. Kazimierz Pawlaczyk

Uroczystoœci obchodów 221-
rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3-go Maja w Sêdziszowie M³p.
rozpoczêto uroczystym prze-
marszem g³ównymi ulicami mia-
sta do koœcio³a parafialnego pw.
Narodzenia NMP, gdzie o godz.
12.00 odprawiona zosta³a Msza
œw. w intencji Ojczyzny. Eucha-
rystii przewodniczy³ ks. pro-
boszcz Ryszard Lis, a wspó³cele-
browali gwardian klasztoru oo.
Kapucynów o. Janusz Pa³ka oraz
proboszcz parafii pw. Mi³osier-

dzia Bo¿ego ks. Krzysztof Gac,
który tak¿e wyg³osi³ homiliê.
Po nabo¿eñstwie, tradycyjnie
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod
pomnikiem b³. ks. Jerzego Popie-
³uszki oraz tablicami, wmurowa-
nymi w œciany Ratusza, upamiêt-
niaj¹cymi poleg³ych za ojczyznê.
Honory gospodarza uroczysto-
œci pe³ni³ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Tadeusz Hulek.

ciąg dalszy na str. 23
Delegacja samorządu gminnego składa hołd kapelanowi „Solidarności” bł. ks. Jerze-

mu Popiełuszce.
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Sêdziszów Ma³opolski by³ re-
prezentowany przez Stowarzy-
szenie Strzeleckie Strzelec ( LO
) i m³odzie¿ ZSZ w Sêdziszowie
M³p. Nasze grupy pod kierun-
kiem prof. Jacka Magdonia i
Jana Flisaka zwiedzi³y Ekspozycjê
Historyczno- Dydaktyczn¹ Przy
Górze Œmierci Europejskiego
Centrum Pojednania: „Historia
obozów pracy przymusowej Pust-
kowie i Poligonu Waffen- SS
Truppenûbungsplatz Heidela-
ger”, a nastêpnie uczestniczy³y
w uroczystoœciach ku czci po-
mordowanych przez niemiecki
faszyzm i radziecki komunizm.

Z³o¿y³y siê na nie okolicznoœcio-
we przemówienia, modlitwa
ekumeniczna wszystkich religii,
jakie wyznawali pomordowani,
apel poleg³ych zakoñczony salw¹
honorow¹ i czêœæ artystyczno-
patriotyczna. Na koniec nast¹-
pi³o oficjalne otwarcie rekon-
strukcji obozów koncentracyj-
nych w Pustkowie.

JF

W hołdzie ofiarom ludobójstwa
Młodzież Technikum w Sędzi-
szowie Młp. systematycznie
uczestniczy w uroczysto-
ściach ku czci pomordowa-
nych w hitlerowskich obo-
zach koncentracyjnym
w Pustkowie. W tym roku
było to 26 kwietnia 2012 roku.

Młodzież ZSZ z wnuczką Heleny Jabłonowskiej. H. Jabłonowska w czasie okupacji

niosła pomoc więźniom obozu w Pustkowie. Fot. Arch. ZSZ Sędziszów Młp.

Opiekunowie młodzieży z Sędziszowa

Młp.: Jan Flisak i Jacek Magdoń.
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Celem projektu jest zwrócenie
uwagi na czystoœæ œrodowiska
jako warunku koniecznego do
prawid³owego funkcjonowania
ekosystemu oraz zaszczepienie
idei koniecznoœci ochrony flory
wystêpuj¹cej na danym terenie.

Uczestnicy projektu to ucznio-
wie szko³y Podstawowej w Czar-
nej Sêdziszowskiej wraz z ich ro-
dzicami i mieszkañcami miejsco-
woœci oraz uczniowie i nauczy-
ciele szkó³ podstawowych z gmi-
ny Sêdziszów Ma³opolski. Dzia³a-
nia bêd¹ realizowane przy wspar-
ciu takich instytucji jak: Inspek-
torat Ochrony Œrodowiska i Rol-
nictwa w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach, Urz¹d Miejski w
Sêdziszowie Ma³opolskim, Nad-
leœnictwo Lasów Pañstwowych w
G³ogowie Ma³opolskim, PZ£ Za-
rz¹d Okrêgu w Rzeszowie, Miej-
sko-Gminne Ko³o Wêdkarskie nr
26 w Sêdziszowie Ma³opolskim,
Zak³ad Kruszgeo w Czarnej Sê-
dziszowskiej. Zaplanowane dzia-
³ania to: zalesianie terenów po re-
kultywacji przy miejscowej ¿wi-

rowni, udzia³ w sadzeniu lasu, za-
krzewienie terenu przyszkolnego,
tematyczne konkursy plastyczne,
pogadanki i obserwacje z pra-
cownikami w/w instytucji zajmu-
j¹cych siê dzia³alnoœci¹ ekolo-
giczn¹, wyjazd dzieci na wyciecz-
kê do rezerwatów i parków przy-
rody, jesienna akcja „Nie spalaj
plastików”, cykliczne akcje
„Sprz¹tanie Czarnej”, wykonanie
i kolporta¿ ulotki „Czysty las
wokó³ nas”, tematyczne spotka-
nia dla uczniów ca³ej gminy
(szkolenia kaskadowe) w szkol-
nym K¹ciku Przyrodniczym, or-
ganizacja tematycznego festynu
we wspó³pracy ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju Kultury
i Oœwiaty w Czarnej Sêdziszow-
skiej, tematyczne artyku³y w lo-
kalnej prasie i telewizji.

Efekty projektu to podwy¿sze-
nie szeroko rozumianej œwiado-
moœci ekologicznej wszystkich
uczestników projektu, sta³e
utrzymywanie w czystoœci tere-
nów wokó³ akwenów wodnych i
pobliskiego lasu przy naszej szko-

le, zasadzenie okreœlonej liczby
drzew i krzewów, przeszkolenie
i propagowanie idei „PosadŸ
dalej” wœród nauczycieli z ka¿-
dej szko³y podstawowej w naszej
gminie, wydrukowanie ulotki
projektu która bêdzie produk-
tem uczestników projektu.

Dotacja zostanie przeznaczona
na: zakup sadzonek drzew i krze-
wów, zakup rêkawic ochronnych
i worków do cyklicznych akcji
„Sprz¹tanie Czarnej”, sfinansowa-
nie wycieczek dla uczniów naszej
szko³y do rezerwatów i parków
przyrody, zakup nagród dla zwy-
ciêzców i uczestników konkursów,
tematycznych ksi¹¿ek, zakup ma-
teria³ów na gazetki promuj¹ce
projekt, zakup materia³ów na stro-
je dla uczestników wystêpuj¹cych
podczas pikniku, sfinansowanie
druku ulotki programu oraz sfi-
nansowanie poczêstunku dla
uczniów podczas akcji zwi¹zanych
z projektem.

Szczegó³owe dzia³ania w ra-
mach projektu przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:

· Spotkanie informacyjne z
uczniami i nauczycielami na
terenie szko³y – prelekcja na
temat ochrony œrodowiska
(pracownik inspektoratu
oœwiaty) – uœwiadomienie po-
trzeby podjêcia dzia³añ na te-
renie Czarnej Sêdziszowskiej

· Wiosenne sprz¹tanie lasu i te-
renu wokó³ akwenu wodnego
– dzia³anie w terenie – usuniê-
cie œmieci i dzikich wysypisk

· Zorganizowanie ogniska dla
uczniów – dostrze¿enie korzy-
œci wynikaj¹cych ze spêdzania
czasu na ³onie natury

· Zalesienie terenów po rekul-
tywacji przy ¿wirowni – dzia³a-
nia w terenie – przywrócenie
równowagi ekosystemowi

· Przeprowadzenie gminnego
konkursu plastycznego „Leœne
opowieœci” . Zamieszczenie
artyku³u w lokalnej prasie,
transmisja w telewizji gminnej
– propagowanie idei: „Czysty
las domem dla zwierz¹t”

Projekt „Czysty las wokół nas”
w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” 2011/2012.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma
Żywiec Zdrój S.A.

Laureaci wraz z organizatorami.

ciąg dalszy na str. 8
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· Szkolenia kaskadowe dla na-
uczycieli szkó³ w gminie pro-
wadzone przez nauczyciela
przyrody (opiekuna Sz.K.
LOP)– szerzenie idei „PosadŸ
dalej”- przekazanie sadzonek.

· Zorganizowanie pikniku eko-
logicznego pod has³em „Czy-
sty las wokó³ nas” we wspó³pra-
cy ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Kultury i
Oœwiaty w Czarnej Sêdziszow-
skiej, przeprowadzenie kon-
kursu na wykonanie projektu
plakatu informacyjnego – pro-
pagowanie projektu w œrodo-
wisku lokalnym, w³¹czenie
spo³ecznoœci do wspó³pracy

· Wycieczka do rezerwatu przy-
rody „Zab³ocie” – obserwacje
ptaków wodnych w natural-
nym œrodowisku, uœwiadomie-
nie uczniom potrzeby ochro-
ny flory i fauny

· Opracowanie planu zakrze-
wienia terenu przyszkolnego i
jego realizacja – metoda pro-
jektu i twórcze dzia³anie

· Wycieczka do Pieniñskiego
Parku Narodowego – obser-
wacje w terenie i zdobywanie
wiedzy na temat sposobów
ochrony przyrody w Polsce

· Przeprowadzenie kampanii na
temat szkodliwoœci spalania
œmieci poprzez spotkania in-
formacyjne dla uczniów szko-
³y oraz wykonanie przez nich
ulotek metod¹ projektu skie-
rowanych do rodziców „Nie
trujcie swoich dzieci” – uœwia-
damianie negatywnych skut-
ków spalania odpadów w bez-
poœrednim otoczeniu

Więcej na temat Konkursu:
www.postronienatury.pl

Wa¿nym elementem dzia³al-
noœci szko³y w ramach projektu
jest gminny konkurs plastyczny
„Leœne opowieœci”. 20 kwietnia
tego roku odby³ siê fina³ IV edy-
cji. Na konkurs przys³ano ponad
250 prac z 11- tu szkó³ i przed-
szkoli gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski. Nagrody przyznano w trzech
kategoriach wiekowych.

Finaliści:

Przedszkole:

I miejsce: Maria Bryk SP – Czarna
II miejsce: Zuzanna Wielopolska Góra Rop-
czycka
III miejsce: Ochał Patryk SP – Zagorzyce
Górne

Klasy I – III

I miejsce: Rafał Żegleń SP – Kawęczyn

II miejsce: Łukasz Lis SP – Kawęczyn
III miejsce: Mikołaj Bochnak SP 3 Sędziszów
Młp., Martyna Kuras SP – Zagorzyce Górne

Klasy IV – VI

I miejsce: Ewa Mech SP – Krzywa
II miejsce: Damian Bezara SP Boreczek
III miejsce: Diana Wytrwał SP – Zagorzyce
Górne, Marta Kopacz SP – Czarna

Przyznano równie¿ 28 wyró¿-
nieñ.

W uroczystoœci wziêli udzia³
zaproszeni goœcie: Nadleœniczy
Lasów Pañstwowych w G³ogowie
Ma³opolskim Pani Anna Bon-
dar-Zabiciel, Prezes Okrêgowej
Rady £owieckiej PZ£ w Rzeszo-
wie Pan Mieczys³aw Struzik, rad-
ny Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Pan Jan Ró¿añski, dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Krzy-

wej Pan S³awomir Skoczek, dy-
rektor Szko³y Podstawowej w
Kawêczynie Pan Grzegorz Bato-
ry. Zaproszeni goœcie (Pan Mie-
czys³aw Struzik i Pan Jan Ró¿añ-
ski) propagowali ideê „Czysty las
domem dla zwierz¹t” wœród
zgromadzonych uczestników i
finalistów konkursu wraz z ich
opiekunami, a Pani Anna Bon-
dar-Zabiciel ideê „PosadŸ dalej”.

Kolejne dzia³ania przed nami.

Z leśnym pozdrowieniem:

„Darz bór” –

Zespół d.s. realizacji projektu

w SP Czarna Sędziszowska

Uczniowie z Czarnej Sędz. przygotowali barwny program artystyczny. Fot. (2) SP Czarna Sędz.

27 kwietnia br. strażacy z OSP Klęczany zaprezentowali przed
sędziszowskim ratuszem nowy samochód pożarniczy Renault
G230.

Strażacy OSP Klęczany zaprezentowali nowy samochód gminnym władzom. Fot. UM Sędziszów Młp.

Pojazd ten – rok produkcji
1990, przebieg 70.000 km – do-
tychczas by³ na wyposa¿eniu jed-
nostki po¿arniczej we Francji,
posiada 3200 litrowy zbiornik
wody, autopompê, szybkie natar-

OSP Klęczany ma nowy samochód
cie, silnik o mocy 226 KM, mo¿e
zabraæ 6-osobow¹ za³ogê. Œrod-
ki na zakup tego samochodu po-
chodzi³y: z bud¿etu gminy Sêdzi-
szów M³p. – 30.000 z³. i OSP Klê-
czany – 11.000 z³, ponadto z bu-
d¿etu gminy wydano dodatko-
wo 5.000 z³ na dostosowanie go
dla potrzeb jednostki oraz na
oznakowanie.

Jednostka OSP Klêczany, dla
której zakupiono nowe auto ob-
chodzi w tym roku 100-lecie ist-
nienia, g³ówne uroczystoœci rocz-
nicowe odbêd¹ siê 17 czerwca br.

W tym roku zaplanowano jesz-
cze zakup lekkiego samochodu
po¿arniczego dla OSP Kawê-
czyn Sêdz. a dzia³ania te wpisuj¹
siê w realizowany od kilku lat
przez Urz¹d program wymiany
wys³u¿onych ̄ uków.
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weekend 2012”. Podczas tych dni
policjanci pracowali na miejscu
dwóch kolizji drogowych oraz
zabezpieczali œlady wypadku dro-
gowego w Czarnej Sêdziszow-
skiej. Funkcjonariusze wyelimino-
wali z ruchu dwóch kierowców
samochodów na „podwójnym
gazie” oraz zatrzymali maj¹cego
2,4 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu rowerzystê.

Pijani mężczyźni spali na jezdni
Tragicznie mog³a siê zakoñ-

czyæ drzemka dwóch m³odych
mê¿czyzn na ruchliwej ropczyc-
kiej ulicy. Na szczêœcie m³odzi
mieszkañcy gminy Sêdziszów
Ma³opolski zostali obudzeni
przez policjantów i przekazani
pod opiekê rodzinie.

22 kwietnia, przed 8 rano,
policjanci interweniowali na
g³ównej ulicy w Ropczycach w
zwi¹zku ze zg³oszeniem otrzyma-
nym przez dy¿urnego. Z infor-
macji od anonimowego zg³asza-
j¹cego wynika³o, ¿e na pasie ru-
chu ulicy Grunwaldzkiej œpi
dwóch m³odych mê¿czyzn.
Funkcjonariusze obudzili mê¿-
czyzn, którzy okazali siê miesz-
kañcami gminy Sêdziszów Ma³o-
polski. Policyjne badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 2,8 promila
alkoholu w organizmie 18-latka.
Jego starszy o trzy lata kolega
mia³ w organizmie 2,5 promila
alkoholu.

Mê¿czyŸni zostali oddani pod
opiekê rodzinie a policjanci roz-
poczêli postêpowanie w sprawie
o wykroczenie z art. 90 kodeksu

Policjanci zatrzymali złodziei
złomu

Przez pó³tora roku trzej mê¿-
czyŸni systematycznie kradli
metalowe elementy. Policjanci
przedstawili im 20 zarzutów kra-
dzie¿y. Akta postêpowania tra-
fi³y do prokuratury z wnioskiem
o objêcie aktem oskar¿enia.

Pod koniec stycznia policjanci
otrzymali informacjê, ¿e w Bor-
ku Wielkim mê¿czyŸni wioz¹ na
wozie kradziony z³om. Policyjny
patrol uda³ siê do wskazanej miej-
scowoœci, funkcjonariusze spraw-
dzili tak¿e okolice s¹siednich miej-
scowoœci: Borek Ma³y, Kozodrzê
i udali siê na teren Ropczyc. Tu-
taj na ulicy Sucharskiego zauwa-
¿yli zaprzêg konny wioz¹cy z³om.
Po wylegitymowaniu mê¿czyzn
jad¹cych na wozie okaza³o siê, ¿e
s¹ to trzej mieszkañcy gminy Sê-
dziszów Ma³opolski w wieku 17 i
18 lat.W toku prowadzonego do-
chodzenia policjanci zgromadzili
dowody pozwalaj¹ce na przed-
stawienie 20 zarzutów ka¿demu
z mê¿czyzn. Okaza³o siê bowiem,
¿e z³odzieje kradli z³om z tej sa-
mej posesji od sierpnia 2010 r.
£¹czne straty pokrzywdzonego
wynios³y 6700 z³.

W czasie trwania postêpowa-
nia, na wniosek policjantów, pro-
kurator zastosowa³ wobec spraw-
ców tych kradzie¿y dozór poli-
cyjny. Mê¿czyŸni musz¹ stawiaæ
w jednostce Policji dwa razy w
tygodniu. Czêœæ z 20 zarzutów,
które us³yszeli zosta³y przez nich
pope³nione w czasie, kiedy byli
oni jeszcze nieletnimi, czyli nie
ukoñczyli 17 lat.

Funkcjonariusze przedstawili
zarzut jeszcze 22-letniemu miesz-
kañcowi podsêdziszowskiej wsi,
który raz uczestniczy³ w kradzie-
¿y z³omu. Wszyscy podejrzani
przyznali siê do pope³nienia za-
rzucanych im czynów oraz sko-
rzystali z prawa do skazania bez
przeprowadzania rozprawy.

Zgodnie z kodeksem karnym za
kradzie¿ grozi kara pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat.

Odpowiedzą za kradzieże paliwa
Policjanci ustalili sprawców

kradzie¿y oleju napêdowego.
Trzej mê¿czyŸni us³yszeli od
funkcjonariuszy 13 zarzutów.
Akta sprawy zosta³y przekazane
do prokuratury.

Pod koniec lutego sêdziszow-
scy policjanci zostali poinformo-
wani o w³amaniu do dwóch ma-
szyn budowlanych w Bêdziemy-
œlu, z których skradziono olej na-
pêdowy. Efektem przeprowa-
dzonych przez funkcjonariuszy
czynnoœci by³o ustalenie danych
sprawców tych w³amañ. Podczas
trwaj¹cego dochodzenia poli-
cjanci udowodnili, ¿e wskazana
przez nich grupa z³odziei doko-
na³a jeszcze kilkunastu prze-
stêpstw. Dowody zebrane przez
œledczych pozwoli³y równie¿ na
podjêcie umorzonej w lutym
sprawy dwóch w³amañ, gdy¿
okaza³o, ¿e przestêpstwa te by³y
równie¿ pope³nione przez za-
trzymanych.

Trzech mê¿czyzn w wieku 15,
17 i 18 lat us³ysza³o od funkcjo-
nariuszy ³¹cznie 13 zarzutów kra-
dzie¿y i kradzie¿y z w³amaniem
na szkodê czterech pokrzywdzo-
nych. Jeden zarzut w³amania us³y-
sza³ 17-latek, który uczestniczy³
raz w pope³nianiu przestêpstwa.
Szkody wyrz¹dzone przez spraw-
ców wynios³y ponad 6600 z³.

Materia³y dotycz¹ce nieletnie-
go sprawcy czynów karalnych.
zosta³y przekazane do s¹du ro-
dzinnego, natomiast doroœli z³o-
dzieje odpowiedz¹ przed s¹dem
karnym.

 
Zmiana na stanowisku Zastępcy
Komendanta Powiatowego

Od 27-go kwietnia I Zastêpc¹
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Ropczycach jest podinsp.
Józef Kie³basa. By³y ju¿ zastêp-
ca komendanta naszej jednost-
ki podinsp. Adam Paczosa zo-
sta³ przeniesiony do Komendy
Powiatowej Policji w Brzozowie.

W dniu 27.04.2012r., o godzi-
nie 10, w œwietlicy komendy od-
by³a siê uroczysta odprawa. I Za-
stêpca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego insp. Ka-
zimierz Mruk wrêczy³ akt powo-
³ania na stanowisko I Zastêpcy
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Ropczycach podinsp. Jó-
zefowi Kie³basie.

Nowy zastêpca s³u¿y w Policji
od 26 lat. Funkcje kierownicze
pe³ni³ od 1990 roku. By³ m.in.
Komendantem Komisariatu Po-
licji w Borowej oraz Naczelni-
kiem Wydzia³u Prewencji Ko-
mendy Powiatowej Policji w

Mielcu. Przez ostatnie dwa lata
wykonywa³ obowi¹zki oficera
dy¿urnego w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie.
Prywatnie podinsp. Józef Kie³ba-
sa jest ¿onaty i ma piêcioro dzie-
ci. W czasie wolnym odpoczywa
wykonuj¹c prace w ogrodzie.

Decyzj¹ Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Rzeszowie dotychczasowy
zastêpca komendanta w rop-
czyckiej jednostce podinsp.
Adam Paczosa zosta³ z dniem
dzisiejszym przeniesiony do Ko-
mendy Powiatowej Policji w
Brzozowie. Bêdzie tam pe³ni³
funkcjê zastêpcy komendanta.

Podsumowanie działań „Majowy
weekend 2012”

Ponad 150 policjantów czu-
wa³o nad bezpieczeñstwem
mieszkañców powiatu podczas
tegorocznej „majówki”. D³ugi
weekend okaza³ siê spokojny i
bezpieczny.

Tegoroczna akcja by³a wyj¹t-
kowo d³uga i trwa³a od 27 kwiet-
nia do 3 maja. Podczas tygo-
dniowych dzia³añ policjanci wy-
konywali czynnoœci na miejscu
jednego wypadku drogowego
oraz dziesiêciu kolizji drogo-
wych. W zdarzeniach tych dwie
osoby zosta³y ranne. Funkcjona-
riusze zatrzymali szeœciu nietrzeŸ-
wych kierowców. Czterech z nich
kierowa³o samochodami, a
dwóch rowerami.

Dla wielu mieszkañców „ma-
jówka” trwa³a jeszcze przez ko-
lejne trzy dni po oficjalnym za-
koñczeniu dzia³añ „Majowy

Policja informuje

ciąg dalszy na str. 10

Z lewej nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach podinsp. Józef

Kiełbasa.
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wykroczeñ tj. tamowanie lub
utrudnianie ruchu na drodze
publicznej. Obaj mê¿czyŸni zo-
stali przez funkcjonariuszy uka-
rani mandatami karnymi.

To zdarzenie mog³o mieæ tra-
giczne zakoñczenie. Policja ape-
luje o rozwagê i wzajemne dba-
nie o siebie podczas wakacyj-
nych spotkañ towarzyskich. Pa-
miêtajmy aby odwieŸæ lub od-
prowadziæ do domu znajomych,
którzy podczas spotkania wypili
wiêksz¹ iloœæ alkoholu. Nie zo-
stawiajmy pijanych kolegów bez
opieki, gdy¿ mog¹ oni nie byæ
œwiadomi skutków swych nie-
rozwa¿nych zachowañ.

Kanto wytropił włamywacza
W³amywacz odpowie przed

s¹dem za pope³nione przestêp-
stwo. Do miejsca zamieszkania
podejrzanego doprowadzi³
funkcjonariuszy policyjny pies
Kanto.

O w³amaniu do domku letni-
skowego w miejscowoœci Czarna
Sêdziszowska policjanci zostali
powiadomieni 24 kwietnia. Na
miejsce przywieziony zosta³ Kan-
to z przewodnikiem. Pies podj¹³
trop przy oknie, przez które z³o-
dziej wszed³ do domu. Owcza-
rek doprowadzi³ do zabudowañ
mieszkalnych.

Po kilku dniach mê¿czyzna
mieszkaj¹cy we wskazanym przez
Kanto budynku zosta³ przez po-
licjantów przes³uchany. Funk-
cjonariusze przedstawili mu za-
rzut kradzie¿y z w³amaniem.
Mê¿czyzna przyzna³ siê do po-
pe³nienia przestêpstwa.

Po zakoñczeniu policyjnych
czynnoœci, w ramach prowadzo-
nego dochodzenia, materia³y
wraz z wnioskiem o zatwierdze-
nie aktu oskar¿enia zosta³y prze-
kazane do prokuratury.

 
Kradł paliwo z maszyny,
na której pracował

Sêdziszowscy policjanci za-
trzymali mê¿czyznê, który krad³

paliwo z maszyny, na której pra-
cowa³. Z³odziej przyzna³ siê do
czterech kradzie¿y oleju napê-
dowego.

W nocy, 8/9.05.2012r., poli-
cjanci pe³ni¹cy s³u¿bê w Czarnej
Sêdziszowskiej zatrzymali do kon-
troli drogowej audi. Podczas
sprawdzenia baga¿nika funkcjo-
nariusze ujawnili dwa plastikowe
pojemniki o pojemnoœci 20 i 30
litrów. Jak siê póŸniej okaza³o
znajdowa³ siê w nich kradziony
olej napêdowy. 28-letni kierowca
audi zosta³ przez policjantów za-
trzymany i osadzony w pomiesz-
czeniu dla osób zatrzymanych.

W dniu 9-go maja, po po³u-
dniu, mieszkaniec gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski us³ysza³ zarzut
kradzie¿y oleju napêdowego o
wartoœci 290 z³. Mê¿czyzna wyja-
œni³, ¿e paliwo spuœci³ z baku
walca, na którym pracowa³.
Przyzna³ siê równie¿ do wcze-
œniejszych trzech kradzie¿y ole-
ju napêdowego. Jak wynika ze
s³ów podejrzanego, skradzione
paliwo sprzedawa³.

Sprawa jest rozwojowa.

Ślubowanie nowo przyjętych
policjantów

W dniu 09.05.2012r. trzech
nowo przyjêtych policjantów, w
obecnoœci Komendanta Powia-
towego Policji w Ropczycach
oraz kadry kierowniczej wypo-
wiedzia³o s³owa: „Ja obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, œwia-
dom podejmowanych obowi¹z-
ków policjanta œlubujê……”.

W szeregi ropczyckiej Policji
wst¹pili: posterunkowi Damian
Szpara, Rafa³ Œliwa oraz Wojciech
Tobiasz. Po kilku dniach, nowo
zaprzysiê¿eni policjanci, wyjecha-
li do jednej z policyjnych szkó³ na
przeszkolenie. Po kilku miesi¹cach
nauki wróc¹, aby realizowaæ s³o-
wa z³o¿onej przysiêgi s³u¿¹c miesz-
kañcom naszego powiatu.

Wyniki akcji „Pasy”
11-go maja, po raz drugi w tym

roku, policjanci naszego powia-
tu czêœciej kontrolowali kierow-
ców samochodów, a dok³adniej
to, czy oni i ich pasa¿erowie
maj¹ zapiête pasy bezpieczeñ-
stwa. Sprawdzali równie¿, czy
przewo¿one w samochodzie
dzieci s¹ zapiête w fotelikach
ochronnych. Trwa³a akcja
„PASY”.

O tym, ¿e pasy i foteliki dzie-
ciêce ratuj¹ ¿ycie, nie trzeba ni-
kogo przekonywaæ. Jednak ci¹-

gle wiele osób nie zapina pasów
bezpieczeñstwa, zarówno na
przednich, jak i tylnych siedze-
niach. Rodzice równie¿ wydaj¹
siê czasami nie pamiêtaæ o tym,
jak wa¿ne dla bezpieczeñstwa
ich pociech jest przewo¿enie
dzieci w specjalnych fotelikach.

W trosce o bezpieczeñstwo
kierowców oraz pasa¿erów, a
zw³aszcza ma³ych dzieci, cyklicz-
nie powtarzana jest akcja „Pasy”.
Podczas jej trwania policjanci
baczniej przygl¹daj¹ siê prze-
strzeganiu przepisów dotycz¹-
cych stosowania pasów. 

Pamiêtajmy o zapinaniu pa-
sów bezpieczeñstwa oraz prze-
wo¿eniu dzieci w fotelikach ka¿-
dego dnia.

W pi¹tkowych dzia³aniach, na
terenie naszego powiatu, wziê³o
udzia³ szeœciu funkcjonariuszy.
Policjanci skontrolowali 33 samo-
chody. Dziesiêciu kierowców, w
momencie zatrzymania, nie mia-
³o zapiêtych pasów bezpieczeñ-
stwa. W jednym przypadku bez
pasów podró¿owa³ pasa¿er. Po-
licjanci ujawnili równie¿ siedem
innych wykroczeñ pope³nianych
przez kierowców.

Przypominamy, ¿e prawo o ruchu

drogowym mówi: 
Art. 39.
1. Kieruj¹cy pojazdem samochodo-

wym oraz osoba przewo¿ona ta-
kim pojazdem wyposa¿onym w
pasy bezpieczeñstwa s¹ obowi¹za-
ni korzystaæ z tych pasów podczas
jazdy, z zastrze¿eniem ust. 3.

2. Obowi¹zek korzystania z pasów
bezpieczeñstwa nie dotyczy:

1)osoby maj¹cej orzeczenie lekarskie
o przeciwwskazaniu do u¿ywania
pasów;

2)kobiety o widocznej ci¹¿y;
3)kieruj¹cego taksówk¹ podczas prze-

wo¿enia pasa¿era;
4) instruktora lub egzaminatora pod-

czas szkolenia lub egzaminowania;
5)policjanta, funkcjonariusza Agen-

cji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontr-
wywiadu Wojskowego, S³u¿by
Wywiadu Wojskowego, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Stra-
¿y Granicznej, Inspektora Kontroli
Skarbowej, funkcjonariusza celne-
go i S³u¿by Wiêziennej, ¿o³nierza
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej — podczas przewo¿enia oso-
by (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony
Rz¹du podczas wykonywania
czynnoœci s³u¿bowych;

7) zespo³u medycznego w czasie udzie-
lania pomocy medycznej;

8)konwojenta podczas przewo¿enia
wartoœci pieniê¿nych;

9)osoby chorej lub niepe³nosprawnej
przewo¿onej na noszach lub w
wózku inwalidzkim.

3. W pojeŸdzie samochodowym wy-
posa¿onym w pasy bezpieczeñstwa
dziecko w wieku do 12 lat, nie-
przekraczaj¹ce 150 cm wzrostu,
przewozi siê w foteliku ochronnym
lub innym urz¹dzeniu do przewo-
¿enia dzieci, odpowiadaj¹cym
wadze i wzrostowi dziecka oraz w³a-
œciwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu
dziecka taksówk¹, autobusem, spe-
cjalistycznym œrodkiem transportu
sanitarnego, o którym mowa w art.
36 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.), pojazdem
Policji, Stra¿y Granicznej lub Stra-
¿y Gminnej (Miejskiej).

W policyjnym taryfikatorze zawar-
te s¹ nastêpuj¹ce wysokoœci manda-
tów i punktów karnych:
- za niekorzystanie z pasów bezpie-

czeñstwa podczas jazdy – mandat
karny 100z³ i 2 punkty karne

- za przewo¿enie dziecka w pojeŸdzie
poza fotelikiem ochronnym lub
innym urz¹dzeniem do przewo¿e-
nia dzieci – mandat 150z³ i 3
punkty karne

Spotkanie policjantów
z gimnazjalistami

Sêdziszowscy gimnazjaliœci
spotkali siê z policjantami. Te-
matem przewodnim spotkañ
by³y ró¿nego rodzaju zagro¿enia
oraz trudne sytuacje, w których
mog¹ znaleŸæ siê m³odzi ludzie.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
wakacjami na spotkania z najstar-
szymi uczniami sêdziszowskiego
gimnazjum zostali zaproszeni
policjanci. Funkcjonariusze mó-
wili o odpowiedzialnoœci nielet-
nich za pope³nione czyny karal-
ne, zagro¿eniach p³yn¹cych ze
strony u¿ywek oraz coraz czêœciej
wystêpuj¹cym zjawisku przemo-
cy wœród m³odzie¿y. Policjanci
poruszali równie¿ zagadnienia
zwi¹zane z cyberprzestêpczoœci¹
oraz bezpieczeñstwem w sieci.
M³odzie¿ przypomnia³a sobie
równie¿ zasady bezpiecznego
poruszania siê po drodze.

Na zakoñczenie spotkañ funk-
cjonariusze przekazali uczniom
wszystkich klas uczestnicz¹cych
w spotkaniach materia³y profi-
laktyczne.

Podkom. Dominika Oleś

ciąg dalszy ze str. 9
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Do realizacji ww. programu
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan
Kazimierz Kie³b zarz¹dzeniem
nr 73/2011 z dnia 31 maja 2011
roku powo³a³ Gminny Zespó³ In-
terdyscyplinarny ds. Przeciw-
dzia³ania Przemocy w Rodzinie.
W sk³ad Zespo³u wchodz¹ przed-
stawiciele instytucji zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie tj. jednostek or-
ganizacyjnych pomocy spo³ecz-
nej, gminnej komisji rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych,
policji, oœwiaty, ochrony zdrowia
i organizacji pozarz¹dowych
oraz kurator zawodowy. Ca³oœæ
zadañ wynikaj¹cych z ww. reali-
zuje Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszo-
wie M³p., który zapewnia rów-

Informacja
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
o realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obecnie realizowane s¹ wy-
jazdy edukacyjne bêd¹ce Ÿró-
d³em wielu obserwacji i do-
œwiadczeñ, których nie jest w
stanie dostarczyæ nawet najbar-
dziej ciekawie przeprowadzona
lekcja w klasie. Poza tym ucznio-
wie maj¹ mo¿noœæ nabywania
nieznanych im dot¹d informa-
cji oraz poszerzenia krêgu
swych zainteresowañ. Wyjazdy
edukacyjne przyczyniaj¹ siê tak-

Indywidualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia

Edukacja poprzez wycieczki
W roku szkolnym 2011/12, we wszystkich szkołach podstawowych
naszej gminy realizowany jest w klasach I-III projekt POKL pt. „Indy-
widualizacja nauczania – optymalny rozwój ucznia”.

Harmonogram wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu
Szkoła Wycieczki Termin
SP Nr 2 Bałtów – Park Jurajski – spotkanie z przyroda,

która dawno już nie istnieje .................................................. 11.06.2012
SP Nr 3 Rzeszów – Teatr Maska .................................................... 12.04.2012

Bolestraszyce – Arboretum ................................................ 10.05.2012
Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej ............................... 24.05.2012

SP Będziemyśl Rzeszów – Filharmonia ....................................................... 26.01.2011
Kraków – „Śladami tańców i sztuki krakowskiej” ................ 25.04.2012
Solina – zapora i elektrownia wodna ................................... 25.05.2012

SP Boreczek Rzeszów – Filharmonia ...................................................... 26.01.2012
Kraków – „Śladami tańców i sztuki krakowskiej” ................ 25.04.2012
Solina – zapora i elektrownia wodna ................................... 25.05.2012

SP Góra Ropczycka Rzeszów – Filharmonia ...................................................... 26.01.2012
Kraków – „Śladami tańców i sztuki krakowskiej” ................ 25.04.2012
Solina – zapora i elektrownia wodna ................................... 25.05.2012

SP Kawęczyn Bochnia – Kopalnia Soli ......................................................... 25.11.2011
Kraków – Aquarium i Muzeum Przyrodnicze ....................... 26.04.2012

SP Klęczany Wycieczka do ZOO i Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie ........................................................................ 11.05.2012

SP Szkodna Łańcut – Oranżeria i storczykarnia ...................................... 27.04.2012
SP Wolica Piaskowa Rzeszów – Filharmonia ...................................................... 26.01.2012

Kraków – „Śladami tańców i sztuki krakowskiej” ................ 25.04.2012
Solina – zapora i elektrownia wodna ................................... 25.05.2012

SP Zagorzyce Dolne Łańcut – Oranżeria i storczykarnia ...................................... 27.04.2012
SP Zagorzyce Górne Łańcut – Oranżeria i storczykarnia ...................................... 27.04.2012

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.
zm.) gmina ma za zadanie tworzyć gminny system przeciw-
działania przemocy w rodzinie. W tym celu uchwalony zo-
stał na sesji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 5 maja 2011 roku Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2015.

nie¿ miejsce do spotkañ cz³on-
ków Zespo³u Interdyscyplinar-
nego i grup roboczy oraz obs³u-
gê organizacyjno-techniczn¹.

Do zadañ Gminnego Zespo³u
Interdyscyplinarnego nale¿y dia-
gnozowanie problemu przemo-
cy w rodzinie, udzielanie pomo-
cy, w zale¿noœci od potrzeb – po-
radnictwa socjalnego, prawne-
go, psychologicznego osobom i
rodzinom, podejmowanie inter-
wencji w przypadku przemocy
domowej i uruchamianie proce-
dur maj¹cych na celu ich po-
wstrzymanie, w szczególnoœci
udzielenie pomocy dzieciom
doœwiadczaj¹cym lub bêd¹cych
œwiadkami przemocy w rodzinie.
W ramach Zespo³u Interdyscy-
plinarnego tworzone s¹ grupy
robocze, które bezpoœrednio

zajmuj¹ siê zg³oszonym przypad-
kiem przemocy w rodzinie.

W naszej gminie w 2011 roku
odnotowano 11 przypadków
wystêpowania przemocy w ro-
dzinie. Ogó³em poszkodowa-
nych zosta³o 41 osób w tym 9
kobiet 1 mê¿czyzna oraz 24 dzie-
ci w wieku: do 13 roku ¿ycia – 11
dzieci, od 14 do 18 roku ¿ycia –
13 dzieci (w tym jedno dziecko
niepe³nosprawne). W wiêkszoœci
przypadkach przemoc bezpo-
œrednio nie dotyczy³a dzieci, by³y
one œwiadkami przemocy. Jed-
nak zawsze dzieci w przypadkach
przemocy objête s¹ szczególn¹
ochron¹.

Domniemani sprawcy prze-
mocy to – dziesiêciu mê¿czyzn i
jedna kobieta. W piêciu przy-
padkach przes³ank¹ dzia³ania
sprawcy by³ wp³yw alkoholu, w
czterech innych typ osobowoœci
a w jednym przypadku by³a to
choroba psychiczna sprawcy.

Gminny Zespó³ Interdyscypli-
narny od czasu swojego istnie-
nia podj¹³ 5 postêpowañ w ra-
mach procedury „Niebieskie
Karty”, wszystkie zg³oszenia wp³y-

nê³y od przedstawicieli policji.
Poszkodowanych w wyniku prze-
mocy w rodzinie by³o 19 osób, w
tym 5 doros³ych i 14 dzieci. Utwo-
rzonych zosta³o dla tych spraw
6 grup roboczych, które przy
ka¿dym zg³oszonym przypadku
pracowa³o po kilka miesiêcy.
Najczêœciej zg³aszane przez oso-
by pokrzywdzone formy prze-
mocy to: przemoc fizyczna, prze-
moc psychiczna/emocjonalna,
przemoc ekonomiczna oraz za-
niedbywanie. Dzia³ania podjête
przez grupy robocze doprowa-
dzi³y do zakoñczenia wszystkich
piêciu postêpowañ rozpoczê-
tych w ramach procedury „Nie-
bieskie Karty” na podstawie § 18
ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia w
sprawie procedury „Niebieskie
karty” oraz wzorów formularzy
„Niebieska Karta” (ustanie prze-
mocy w rodzinie i uzasadnione
przypuszczenie o zaprzestaniu
dalszego stosowania przemocy w
rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego plan pomocy).

Kierownik MGOPS
Zdzisława Świder

¿e do urozmaicenia ¿ycia klasy
i wp³ywaj¹ pozytywnie na panu-
j¹ce w niej stosunki miêdzyludz-
kie, a tym samym staj¹ siê wa¿-
nym czynnikiem powstawania
atmosfery po¿¹danej z wycho-
wawczego punktu widzenia.
Stanowi¹ nadzwyczajn¹ okazjê
rozwijania i doskonalenia umie-
jêtnoœci wspó³¿ycia uczniów, jak
równie¿ patriotycznego i oby-
watelskiego wychowania.

Uczestnicy projektu na wycieczce w Arboretum w Bolestraszycach.
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Wac³aw Wi¹cek urodzi³ siê 23
wrzeœnia 1919 r. w Górze Rop-
czyckiej. By³ synem Wawrzyñca i
Józefy. Mia³ oœmioro rodzeñ-
stwa: Juliê, Józefa, Kazimierza,
Michalinê, Jana, Irenê, Stanis³a-
wa i Mariê. W rodzinnej miej-
scowoœci najpierw uczêszcza³ do
szko³y dwuklasowej, któr¹ kon-
tynuowa³ w Sêdziszowie M³p. Na-
le¿a³ do pierwszych roczników
polskich dzieci urodzonych i wy-
chowanych w niepodleg³ej II
Rzeczpospolitej. W Górze Rop-
czyckiej, bêd¹cej w okresie miê-
dzywojennym centrum maj¹tku
ziemskiego Andrzeja i Zofii Tar-
nowskich, panowa³a atmosfera
patriotyczna. Po latach wspomi-
na³ W. Wi¹cek „dodatnie oddzia³y-
wanie dworu, zw³aszcza inteligencji
dworskiej zarówno na poziom gospo-
darki rolnej jak te¿ na postawy ide-
owe”. Dorastaj¹c w takiej atmos-
ferze, zaanga¿owa³ siê w ruch
strzelecki, zainicjowany przez
tamtejszego ksiêdza katechetê.

Rozwój organizacji strzelec-
kich i przysposobienia wojskowe-
go w Górze Ropczyckiej i Sêdzi-
szowie by³ zas³ug¹ Józefa Szersze-
nia (Zwi¹zek Strzelecki), Jana
Godka (Orlêta ZS) oraz Jana Kla-
muta (Przysposobienie Wojsko-
we) i Adama Charchuta (PW).
Dowódca Oddzia³u ZS w Górze
Ropczyckiej J. Szerszeñ by³ dy¿ur-
nym ruchu na stacji PKP w Sêdzi-
szowie, a mieszka³ przy szkole w
Górze, gdzie jego ¿ona by³a na-
uczycielk¹. W Górze by³o kilku-
dziesiêciu strzelców, w tym: Jan
Œliwa, Józef Maliñski, Adam Pa-
sko, Jan Miœ, Wac³aw Wi¹cek i
inni. W Sêdziszowie, tylko kilku:
Tadeusz Bauman, Karol Gawlik,
Dolek Gorlach, Jan Szebla, Strzel-
cy mieli mundury wzorowane na
wojskowych i okr¹g³e czapki „ma-
ciejówki”. Broñ wojskowa z Dê-
bicy by³a zdeponowana na po-
sterunku policji w Sêdziszowie.
Wac³aw wraz kolegami strzelania

odbywa³ na doraŸnie organizo-
wanej strzelnicy nad rzek¹ Bu-
dzisz, na polach w pobli¿u obec-
nej obwodnicy Sêdziszowa. Strze-
lano na odleg³oœæ 300 m z angiel-
skich karabinów, które by³y bar-
dzo celne, jednak nie wybacza³y
b³êdów. Jeœli strzelec nie przy-
cisn¹³ mocno kolby do ramienia
to „kopa³y” bardzo mocno tak,
¿e mo¿na by³o z³amaæ obojczyk.
Raz do roku w Sêdziszowie na
placu ko³o obecnej Szko³y Pod-
stawowej nr 2 by³a organizowa-
na koncentracja organizacji
strzeleckich z Góry Ropczyckiej,
Sêdziszowa i okolicznych miejsco-
woœci, na któr¹ przybywa³o œred-
nio 60 strzelców. Na wiêksze æwi-
czenia strzelcy z Sêdziszowa, Góry
Ropczyckiej i Olchowej chodzili
na pola, gdzie dziœ znajduje siê
obecnie Osiedle M³odych i zak³a-
dy w pobli¿u linii kolejowej. By³
to wtedy teren niezabudowany
(sta³ tylko jeden dom), ci¹gn¹cy
siê do mostu ¿elaznego. Na æwi-
czenia te przyje¿d¿ali instrukto-
rzy i inni dzia³acze strzeleccy z
Dêbicy, Tarnowa, a nawet Kra-
kowa. Sprawdzianem przygoto-
wania wojskowego by³ letni obóz
Przysposobienia Wojskowego w
Starym S¹czu, w którym strzelec
W. Wi¹cek wraz kolegami z Góry
Ropczyckiej uczestniczy³ w sierp-
niu 1938 r. Zaliczenie zajêæ z za-
kresu przysposobienia wojskowe-
go otwiera³o drogê do dalszej
pracy i nauki zawodu. A rozbu-
dowywany przed wojn¹: Central-
ny Okrêg Przemys³owy potrzebo-
wa³ fachowców. Pracê zawodow¹
nastoletni jeszcze Wac³aw roz-
pocz¹³ jako œlusarz i mechanik w
sêdziszowskim zak³adzie œlusar-
skim Jana Pasternaka, a póŸniej

kontynuowa³ w zak³adzie mecha-
nicznym Jana Kroczki.

Nadchodz¹c¹ wojnê Wac³aw
odczu³ ju¿ w marcu 1939 r., kie-
dy jego koledzy w wieku pobo-
rowym trafili w szeregi Wojska
Polskiego. Wielu strzelców mia-
³o karty mobilizacyjne w ró¿nych
kolorach, oznaczaj¹cych kolej-
noœæ mobilizacji. Niektórzy mie-
li pójœæ do wojska w po³owie
wrzeœnia, jednak nie zd¹¿ono
ich wcieliæ do armii. Podczas
kampanii wrzeœniowej 1939 r.,
strzelcy wykonywali zadania zle-
cone przez w³adze wojskowe,
czêsto zastêpuj¹c wojsko, które
posz³o na front. Wspó³pracuj¹c
z Policj¹ Pañstwow¹ i ¯andar-
meri¹ Wojskow¹ pe³nili s³u¿bê
wartownicz¹ i utrzymywali
³¹cznoœæ, pomagali pozyskaæ
¿ywnoœæ i paszê. Od pocz¹tku
wojny Sêdziszów, po³o¿ony na
przeciêciu szlaków komunikacyj-
nych, linii kolejowej i drogowej,
zat³oczonej wojskiem i uchodŸ-
cami, sta³ siê celem ataków nie-
mieckiego lotnictwa. Uwagê ob-
serwatorów Luftwaffe zwróci³a
m.in. grupa maruderów zatrzy-

mana przez ¿andarmeriê w oko-
licy gorzelni Pasternaka, po za-
chodniej stronie miasta. Ju¿ w
trakcie nalotu strzelcy i ¿andar-
mi zauwa¿yli w pobliskim polu
buraków jakieœ b³yski. Szybko
zatrzymano niemieckiego dy-
wersanta, ubranego po cywilu,
ucharakteryzowanego – z przy-
klejonym zarostem, który dawa³
znaki lotnikom, naprowadzaj¹c
ich na cel. Zgodnie z prawem
wojennym dywersant natych-
miast zosta³ rozstrzelany przez
¿andarmeriê.

W Sêdziszowie Wojsko Polskie
rozstawi³o tak¿e m.in. dwa sta-
nowiska obrony przeciwlotni-
czej, przy dawnej ul. Zielonej
(obecna Wêglowskiego), która
w 1939 roku by³a obsadzona je-
sionami. Stanowiska karabinów
maszynowych by³y ulokowane
ko³o skrzy¿owania (obecnie
sklep „Orzech”) oraz w miejscu
stacji paliw (firma „Wêglobud”).
W tamtym czasie by³ to teren pól
uprawnych, a stanowiska by³y za-
maskowane snopkami zbo¿a.
Strzelcy otrzymali zadanie po-
mocy w obs³udze tych karabi-

Por. Wacław Wiącek ps. „Łuska” (1919-2012)
6 maja br. odszedł na wieczną
wartę senior sędziszowskie-
go Związku Strzeleckiego.
Społeczeństwo Ziemi Sędzi-
szowskiej pożegnało ostat-
niego z przedwojennych
strzelców, który w szeregach
Placówki Sędziszów II Armii
Krajowej walczył o Niepod-
ległą Polskę.

Wacław Wiącek w okresie powojennym

Legitymacja „Odznaki Strzeleckiej” strz. Wacława Wiącka z okresu II RP.
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nów. Najprawdopodobniej 4 lub
5 wrzeœnia nadlecia³o 9 niemiec-
kich samolotów, które zosta³y
ostrzelane przez Polaków. Niem-
com nie wyrz¹dzono ¿adnej
szkody, natomiast wrogie maszy-
ny zaatakowa³y trójkami polskie
stanowiska. Jak wspomina³ W.
Wi¹cek, tak on jak i pozostali
obroñcy ledwie uszli z ¿yciem.
Obs³uga stanowisk dosz³a do
wniosku, ¿e tak prowadzona
obrona przeciwlotnicza mija siê
z celem. ¯o³nierze odjechali sa-
mochodem ciê¿arowym do gar-
nizonu w Dêbicy. Wycofuj¹ce siê
pod naporem polskie wojska
równie¿ korzysta³y z pomocy
strzelców jako przewodników.
Strzelec Wi¹cek pomaga³ im
m.in. znaleŸæ paliwo do samo-
chodu, którego ¿o³nierzom ju¿
brakowa³o.

We wrzeœniu 1939 r., gdy ode-
sz³o wojsko i policja. Strzelcy jako
ostatni opuœcili zajmowane po-
sterunki w Sêdziszowie i okolicy.
Szczêœliwie miasto ominê³y wiêk-
sze dzia³ania wojenne. Wielu
m³odych ludzi zachowa³o broñ,
która -jak wspomina³ W. Wi¹cek-
„mog³a siê jeszcze przydaæ”. Ju¿ w
paŸdzierniku 1939 r. Artur To-
warnicki – by³y Komendant Po-
wiatu Zwi¹zku Strzeleckiego w
Dêbicy obj¹³ dowództwo konspi-
racyjnej organizacji S³u¿ba Zwy-
ciêstwu Polski (SZP), a nastêp-
nie Zwi¹zku Walki Zbrojnej
(ZWZ) w powiecie dêbickim.
Konspiracyjne struktury wojsko-
we Polskiego Pañstwa Podziem-
nego opar³y siê na naszym tere-
nie, podobnie jak niemal w ca-
³ej okupowanej Polsce na m³o-
dych kadrach Zwi¹zku Strzelec-
kiego i Przysposobienia Wojsko-
wego. Organizatorami konspira-
cji w Górze Ropczyckiej byli
m.in. ppor. Jan Klamut, Piotr
Klamut, Józef £otocki, Piotr
Wytrwa³. Organizowali oni tzw.
„trójki” – trzyosobowe komórki
podziemnej organizacji, do któ-
rych trafi³ Wac³aw Wi¹cek otrzy-
muj¹c pseudonim „£uska”. Wa-
runki okupacyjne by³y bardzo
trudne. Eksploatacja ziem pol-
skich przez Niemców by³a total-
na. Tylko zaœwiadczenie o pracy
w przemyœle chroni³o przed wy-
wozem na roboty do Rzeszy. W.
Wi¹cek zosta³ zatrudniony w za-
k³adach drzewnych w Sêdziszo-
wie, których wspó³w³aœcicielem
by³ Ludwik Starowieyski z Iwie-
rzyc. Produkowano tam m.in.
wozy taborowe dla wojska, na
które by³o zapotrzebowanie.

Maj¹tek Góra Ropczycka, skon-
fiskowany w³aœcicielom kontynu-
uj¹cym walkê w Polskich Si³ach
Zbrojnych na Zachodzie, zosta³
podporz¹dkowany niemieckiej
armii. Stacjonowa³y tam czêsto
ró¿ne jednostki wojskowe kiero-
wane od 1941 r. na front wschod-
ni. Da³o to mo¿liwoœæ pozyskiwa-
nia tak potrzebnej w konspiracji
broni. W tego typu akcje zaanga-
¿owa³ siê W. Wi¹cek, ju¿ w czerw-
cu 1941 r. w akcji na dwór w Gó-
rze Ropczyckiej zdobywaj¹c wraz
z kolegami kilka karabinów, amu-
nicjê i granaty. Liczne akcje tego
typu prowadzi³ na rozkaz prze³o-
¿onych na stacji kolejowej w Sê-
dziszowie, gdzie uda³o siê np. za-
braæ broñ tzw. „W³asowcom” –
¿o³nierzom rosyjskim walcz¹cym
przy boku Hitlera przeciwko So-
wietom. Równie¿ w rodzinnej miej-
scowoœci uda³o mu siê drog¹ za-
kupu od ¿o³nierza niemieckiego
pozyskaæ broñ, w zamian za arty-
ku³y ¿ywnoœciowe. Wiosn¹ 1944 r.
wraz z Marianem Pazdanem zdo-
by³ w s³abo pilnowanym magazy-
nie wojskowym kilka par butów,
mundur, bieliznê i pistolet. Bar-
dzo wa¿ny by³ udzia³ „£uski” w
produkcji granatów na terenie
zabudowañ gospodarczych Józe-
fa £otockiego ps. „£ata”, a póŸ-
niej tak¿e u Adama Misia i Ludwi-
ka Barana. Produkcja ta w znacz-
nej mierze zaspokaja³a zapotrze-
bowanie na granaty w Obwodzie
AK Dêbica. Wykryta przez Niem-
ców wytwórnia, zosta³a w ostatniej
chwili w 1943 r. przeniesiona do

Pilzna. Dzia³alnoœæ AK w Górze
Ropczyckiej by³a silnie zwi¹zana z
konspiracj¹ na terenie Sêdziszo-
wa, szczególnie tamtejszych zak³a-
dów, gdzie zatrudniano ponad 2
tys. ludzi. Pracuj¹cy tam W. Wi¹-
cek równie¿ uczestniczy³ w dzia-
³aniach sabota¿owych, polegaj¹-
cych na stosowaniu niew³aœciwych
materia³ów do produkcji sprzêtu
dla Niemców. By³ te¿ cenionym
³¹cznikiem pomiêdzy dowódcami
Palcówki AK Sêdziszów.

Szlak bojowy „£uski” podczas
trzytygodniowych walk fronto-
wych na Ziemi Sêdziszowskiej
móg³by pos³u¿yæ za scenariusz
dobrego filmu. Walka z wojska-
mi niemieckimi w ramach zgru-
powania 5 Pu³ku Strzelców Kon-
nych AK by³a prowadzona w
sierpniu 1944 r. „£uska” uczest-
niczy³ m.in. w starciu z niemiec-
kimi czo³gami w rejonie Budzi-
sza, walce z piechot¹ w Zagorzy-
cach Dolnych, gdzie wraz z ko-
legami wyniós³ z pola walki ran-
nego Ludwika Barana ps.
„Most”. Dzia³aj¹c w patrolu o
ma³o nie straci³ ¿ycia z r¹k „so-
juszniczych” wojsk sowieckich.
Jak wspomina³, kiedy wraz z Ja-
nem Klamutem dotar³ do Domu
Parafialnego w Sêdziszowie,
gdzie skierowali ich napotkani
sowieccy ¿o³nierze okaza³o siê,
¿e na patrol oczekuje ju¿ major
NKWD z obstaw¹. Po przedsta-
wieniu siê jako ¿o³nierze AK pod-
legli rz¹dowi polskiemu w Lon-
dynie, NKWD-zista wpad³ we
wœciek³oœæ, nazywaj¹c ich ban-

dytami. Wtedy W. Wi¹cek, uprze-
dzaj¹c aresztowanie, zarepeto-
wa³ swój rêczny karabin maszy-
nowy i oœwiadczy³: „- My jesteœmy
u siebie, walczymy o w³asn¹ wolnoœæ
i nie pozwolimy, aby nas przezywa-
no bandytami”. Wtedy ¿o³nierze
sowieccy uciekli w stronê pleba-
nii, a za nimi sam dowódca.

Zas³u¿ony w walce z Niemca-
mi ¿o³nierz nie móg³ pozostaæ w
rodzinnych stronach. Poszukiwa-
ny przez komunistyczne UB,
chc¹c zgubiæ trop wyjecha³ na
tzw. Ziemie Odzyskane. Ze wzglê-
du na przynale¿noœæ do Armii
Krajowej mia³ liczne trudnoœci w
znalezieniu zatrudnienia. Praco-
wa³ jako mechanik w firmie re-
montowej w Boles³awcu, póŸniej
powróci³ w rodzinne strony i pra-
cowa³ w Zak³adach Miêsnych w
Dêbicy, a nastêpnie przez wiele
lat w Wytwórni Filtrów w Sêdzi-
szowie M³p. W 1956 r. zawar³ zwi¹-
zek ma³¿eñski z Iren¹ z domu
Kardyœ. Wychowali razem troje
dzieci: Ma³gorzatê, Barbarê i
Grzegorza. Po latach doczeka³ siê
piêciorga wnuków: Anny, Lecha,
Oli, Moniki, Micha³a i Justyny
oraz dwojga prawnuków: Wikto-
rii i Klaudii. Po pracy Wac³aw
Wi¹cek czêsto dodatkowo napra-
wia³ samochody, znany by³ jako
mechanik „na blokach”. Na eme-
ryturê przeszed³ w 1979 r. W ci¹-
gu 93 lat ¿ycia otrzyma³ liczne od-
znaczenia m.in.: Krzy¿ Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal Wojska (trzykrotnie),
Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Par-
tyzancki, Odznakê Pami¹tkow¹
„Akcji Burza”, Odznakê Strze-
leck¹, Odznakê PW, Medal 50-
lecia Wytwórni Filtrów „PZL-Sê-
dziszów”. III Rzeczpospolita na-
grodzi³a go licznymi awansami
wojskowymi kolejno na sier¿anta
(1999), podporucznika (2001) i
porucznika (2004). Dzia³a³ w
zwi¹zkach kombatanckich.
Uczestniczy³ w uroczystoœciach
patriotycznych. Mieszkaj¹c na
Osiedlu M³odych, kilkakrotnie
spotyka³ siê z tak¿e ze strzelcami
z sêdziszowskiego liceum. Do
koñca swoich dni zadziwia³
wszystkich pamiêci¹ i znajomo-
œci¹ historii oraz geografii; nie-
raz mo¿na by³o zastaæ go prze-
gl¹daj¹cego atlasy i mapy. Jego
hobby do koñca stanowi³a mo-
toryzacja oraz myœlistwo. Na
wieczn¹ wartê odszed³ 6 maja br.,
trzy dni póŸniej spocz¹³ na cmen-
tarzu w Sêdziszowie M³p.

Jacek Magdoń
FOTO: ZS „Strzelec” OSW

Strz. Wacław Wiącek (po prawej) w czasie służby w Armii Krajowej.



Nr 5 (178) 31 maja 2012 r.14

Do organizatorów wp³ynê³o
13 opowiadañ, autorstwa m³o-
dych literatów, które zosta³y
poddane ocenie komisji w sk³a-
dzie: mgr Anna Dunajska – dy-
rektor i nauczyciel jêzyka pol-
skiego w Szkole Podstawowej
w Boreczku oraz mgr Renata
Szostecka – nauczyciel jêzyka
polskiego w Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p.

Komisja postanowiła przyznać nastę-
pujące nagrody:
I. Helena Kozak – kl. VI SP w Czar-
nej Sędziszowskiej za opowiadanie
pt. „Świerszcz i skarb w ogrodzie”
II. Inga Paśko – kl. VB SP nr 3 im.
Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.

za opowiadanie pt. „Niezapominaj-
ka”
III. Karolina Stręk – kl. VIB SP nr 3
im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.
za opowiadanie pt. „Szybowanie w
chmurach”.
Wyróżnienie: Kinga Białek – kl.
VIB SP nr 2 im. Władysława Wę-
glowskiego w Sędziszowie Młp. za
opowiadanie „Nie zapomnę”.

W uzasadnieniu komisja
stwierdzi³a: „Œwierszcz i skarb w
ogrodzie”, „Niezapominajka”, „Szy-
bowanie w chmurach” to opowiada-
nia w których jest najwiêcej magii.
Przenosz¹ one czytelnika w niezwy-
k³y œwiat dobra i niecodziennej przy-
gody – w œwiat, w którym jest tak

Niezapomniane historie i nie-
samowite przygody zdarzaj¹ siê
rzadko. Wiêkszoœæ ludzi prze-
¿ywa je w wyobraŸni. Moja zda-
rzy³a siê naprawdê i nigdy jej
nie zapomnê. Bêdê pamiêtaæ
ten niezwyk³y wieczór przez
ca³e moje ¿ycie.

Przygoda ta mia³a miejsce w
moim ogrodzie, niby niepozor-
ne miejsce, ale jednak bardzo
magiczne. Pewnego czerwco-
wego wieczoru, kiedy siedzia-
³am na schodach przed moim
domem owiniêta kocem z kub-
kiem ciep³ej herbaty i przygl¹-
da³am siê gwiazdom – nagle
jedna z nich spad³a. Szybko po-
myœla³am ¿yczenie: „chcia³a-
bym prze¿yæ wielk¹ przygodê”.
Nagle us³ysza³am cykanie
œwierszcza, które stopniowo
przechodzi³o w mowê ludzk¹
bardzo cienk¹ i piskliw¹. To
ma³e stworzonko zdawa³o siê
do mnie przemawiaæ. Serce
moje zabi³o mocniej – oto ma-
rzenia o przygodzie stawa³y siê
coraz bardziej realne. Pobie-
g³am czym prêdzej poszukaæ
tego mówi¹cego stworzenia.

cha³am. Nagle ca³y ten cudow-
ny krajobraz znikn¹³ tak szyb-
ko jak siê pojawi³, klejnoty za-
mieni³y siê w œwietliki. Nastêp-
nie zerwa³y siê i odlecia³y wyso-
ko w niebo.

Otrz¹snê³am siê jak ze snu i
nie wiedzia³am gdzie siê znaj-
dujê. Spojrza³am na miejsce,
w którym siedzia³ ten sympa-
tyczny ma³y owad. Zobaczy³am
tam tylko malutk¹, œwiec¹c¹
bry³kê, ale i ona tak¿e unios³a
siê w górê. Spojrza³am za ni¹
w niebo – wygl¹da³o tak, jakby
œwietliki zamieni³y siê w gwiaz-
dy uk³adaj¹ce siê w litery, ja-
sne i wyraŸne s³owa mówi³y:

Świerszcz i skarb w ogrodzie

I miejsce w konkursie „Magia niezapominajki”

Helena Kozak, SP Czarna Sędziszowska:

Magia niezapominajki
16. maja 2012 r. w MGOK w Sędziszowie Młp. odbył się konkurs literacki dla uczniów
szkół podstawowych pod poetycką nazwą „Magia niezapominajki”. Konkurs prze-
prowadzony został w dwóch kategoriach: opowiadania oraz żywego słowa.

piêknie dziêki niezapominajkom. To
one dodaj¹ blasku, „rozpraszaj¹
ciemnoœci nagromadzone nad œwia-
tem”, bo parafrazuj¹c – w sercach
tych m³odych pisarzy rozb³ys³a iskier-
ka poezji.

Wyró¿nienie za opowiadanie „Nie
zapomnê” za chwile wzruszeñ, któ-
rych dozna³yœmy czytaj¹c o sile dzie-
ciêcej mi³oœci i niezapominajek.

Nagrodzone opowiadania
mo¿na przeczytaæ w bie¿¹cym
numerze Biuletynu.

W kategorii „¿ywego s³owa”
wyst¹pi³o 19 uczestników, któ-
rych zadaniem by³a interpreta-
cja wylosowanego tekstu literac-
kiego, poœwiêconego niezapo-
minajkom. Wszystkie teksty tra-

fi³y wczeœniej do szkó³ wraz z re-
gulaminem konkursu, uczestni-
cy mieli wiêc mo¿noœæ przygo-
towania siê do wystêpu.  Tym
razem komisja, której przewod-
niczy³ prof. UR Janusz Pokryw-
ka – wyk³adowca, twórca Teatru
Scena Propozycji, re¿yser, sceno-
graf, wspó³pracuj¹cy z wieloma
teatrami w kraju, postanowi³a
wyró¿niæ nastêpuj¹ce osoby:

I. Barbara Myzia  kl.V – SP Nr 2

Sędziszów Młp.

II. Gabriela Gil  kl.IV – ZS Wolica

Piaskowa

III. Daria Turczyn kl.V – SP Nr 2

Sędziszów Młp.

Wyróżnienia:
I wyróżnienie – Katarzyna Szpara
– SP Szkodna

II wyróżnienie – Katarzyna Owsia-

ny – SP Będziemyśl

III wyróżnienie – Aleksandra Pieja

– ZS w Wolicy Piaskowej.

Laureatom gratulujemy i za-
praszamy do udzia³u w kolej-
nych edycjach konkursu.

(-)

Wydawa³o mi siê, ¿e œwierszcz
zawo³a³ mnie po imieniu. Cie-
kawe sk¹d je zna³? W mroku
nocy nie mog³am go dojrzeæ.
Wiêc zaczê³am pod¹¿aæ za cie-
niutkim g³osikiem. Zachêca³
mnie mówi¹c, ¿e poka¿e mi naj-
piêkniejsz¹ rzecz na œwiecie.
Teraz mój ma³y rozmówca skrê-
ci³ w ró¿an¹ alejkê i nieco zwol-
ni³. Poprowadzi³ mnie do naj-
wiêkszej ró¿y. Wtedy ujrza³am,
¿e mieni siê ona w z³otawo zie-
lonym kolorze. Zupe³nie jakby
ktoœ posypa³ j¹ szmaragdami. W
nastêpnej chwili na innych ró-
¿ach te¿ pojawi³y siê klejnoty.
Teraz owad usiad³ w œwietle rzu-
canym przez te niezwyk³e krze-
wy. Dopiero wtedy zobaczy³am
go. By³ bardzo du¿y i mimo, ¿e
w ³apkach nie trzyma³ skrzypiec
zacz¹³ graæ przecudn¹ melo-
diê. Usiad³am obok niego i po-
patrzy³am na mój ogród. To
by³o niesamowite – ogród wy-
gl¹da³ jak wielki skarbiec kró-
lewski. Œwierszczyk œpiewa³ tak
piêknie, jakby chcia³, abym za-
pamiêta³a tê noc. Nie rozumia-
³am tego co mówi³, ale go s³u-

„czekaj na mnie, bo kiedyœ
wrócê”. To by³ list od znajo-
mego œwierszcza. Przyrzek³am
sobie, ¿e zapamiêtam tê cu-
down¹ historiê. Tej nocy wca-
le nie spa³am, nas³uchiwa³am
tylko czy gdzieœ w trawie nie
gra na skrzypcach.

Od tamtego wydarzenia mi-
nê³o kilka lat, a ja nadal co roku
czekam na ciep³e czerwcowe
wieczory. Od tamtej pory nie
widzia³am zaczarowanych ró¿
i gadaj¹cych œwierszczy. Mo¿e
dlatego, ¿e jestem starsza? Lecz
mam nadziejê, ¿e jeszcze nie
raz prze¿yjê coœ równie piêk-
nego.
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Dawno, dawno temu w Kró-
lestwie Kwiatów, w³adcom uro-
dzi³a siê córeczka, a poniewa¿
oczy mia³a b³êkitne jak lazuro-
we morze, dali jej na imiê Nie-
zapominajka.

Dziewczynka by³a piêkna.
Mia³a krêcone w³osy w kolorze
blond i du¿e, niebieskie oczka.
Rodzice bardzo cieszyli siê. Gdy
przysz³a na œwiat, byli najszczê-
œliwszymi ludŸmi na ziemi. Wie-
œci o narodzeniu Niezapomi-
najki szybko rozesz³y siê po in-
nych królestwach. Aby zoba-
czyæ ma³¹ dziewczynkê przyby-
wali ksi¹¿êta z okolicznych gro-
dów. Obsypywali j¹ prezentami.

Chc¹c obejrzeæ dziecko,
przyby³a do Królestwa Kwia-
tów, wraz ze swoim mê¿em kró-
lowa ciemnoœci. By³a bardzo
niedobra, z³a i zazdrosna, o to,
¿e w s¹siedztwie urodzi³a siê tak
piêkna dziewczynka. A ponie-
wa¿ sama nie mog³a mieæ dzie-

Tego dnia obudzi³am siê bla-
dym œwitem. Spa³am zaledwie
kilka godzin. Jak na skrzyd³ach
podbieg³am do szafy i wyjê³am
moj¹ ulubion¹ sukienkê w nie-
zapominajki. By³a wyj¹tkowa,
tak jak dzieñ, który mia³am
prze¿yæ. Porwa³am od dawna
ju¿ spakowane baga¿e i ruszy-
³am w stronê drzwi.

Podniecenie czu³am ju¿ na
lotnisku. Mia³am wylecieæ
dzieñ wczeœniej, lecz lot odwo-
³ano z powodu z³ych warunków
do l¹dowania, wiêc mój niepo-
kój pomieszany z ogromn¹ cie-
kawoœci¹, wzrós³ jeszcze bar-
dziej. Zawsze ba³am siê samo-
lotów i obiecywa³am sobie, ¿e
nigdy jednym z nich nie pole-
cê. Teraz jednak wyczekiwa³am
go niecierpliwie. Czu³am ekscy-
tacjê, poniewa¿ kompletnie nie
wiedzia³am, czego siê spodzie-
waæ.

Po przejœciu przez bramki,
spêdzi³am z tat¹ w poczekalni
godzinê w oczekiwaniu na sa-

molot. By³ opóŸniony. Jednak
kiedy wreszcie przylecia³, prze-
szed³ mnie dreszcz. Na pasie
startowym sta³ potê¿ny kolos
wydaj¹cy z siebie huk tak g³o-
œny, ¿e szyby w oknach dr¿a³y.
Nogi siê pode mn¹ ugiê³y.

Z dusz¹ na ramieniu, jako
pierwsza wesz³am na jego po-
k³ad. Zaraz za mn¹ szed³ tata.
Zajê³am miejsce przy oknie.
Spodziewa³am siê, ¿e w œrodku
bêdzie tak samo g³oœno jak na
zewn¹trz, jednak wewn¹trz s³y-
chaæ by³o tylko nieznaczny
szmer. Zapiê³am pasy. Po chwi-
li ten metalowy ptak zacz¹³ po-
woli toczyæ siê po pasie. Przez
jakiœ czas, jak dla mnie poru-
sza³ siê bardzo wolno. Powie-
dzia³am wiêc do taty: „Jeœli bê-
dziemy tak wolno jechaæ, to
nigdy nie wystartujemy”. Jed-
nak gdy tylko to wypowiedzia-
³am, samolot pomkn¹³ z za-
wrotn¹ prêdkoœci¹. Przyszpili-
³o mnie do fotela. Po kilku se-
kundach wzbiliœmy siê w powie-

trze. WyraŸnie czu³am moment
oderwania siê od ziemi. Z po-
wodu zmiany ciœnienia zatka³y
mi siê uszy. Wyjrza³am przez
okno. Ziemia wirowa³a. Wszyst-
ko wydawa³o siê takie ma³e!
Zaczêliœmy siê przebijaæ przez
gêste chmury. Wokó³ zrobi³o siê
szaro.

Ta chwila chyba najbardziej
utkwi³a mi w pamiêci. Wynurzy-
liœmy siê z chmur niczym z g³ê-
biny na powierzchniê wody.
Nad nami by³o bezchmurne
niebo, œwieci³o s³oñce. Pod
nami falowa³o powoli morze
œnie¿nobia³ych ob³oków. By³ to
po prostu niesamowity widok.
Wprost nie mog³am oderwaæ
od nich wzroku. Jeszcze nigdy
nie czu³am siê tak jak wtedy.

II nagroda w konkursie „Magia niezapominajki”

Inga Paśko, SP 3 Sędziszów Młp.:

Niezapominajka
ci, postanowi³a, ¿e j¹ porwie. I
tak te¿ zrobi³a. W nocy, gdy ca³y
dwór spa³, zakrad³a siê do sy-
pialni i j¹ zabra³a.

Nastêpnego dnia, gdy królo-
wa odkry³a, ¿e jej dzieci¹tko
zniknê³o, popad³a w okropn¹
rozpacz. Wraz z ni¹ p³aka³o
ca³e królestwo. Nikt nie móg³
zapomnieæ ma³ej ksiê¿niczki.
Rodzice nadaremnie szukali jej,
przetrz¹saj¹c wszystkie okolicz-
ne zamki i domy.

Mija³y lata. Niezapominajka
doros³a. Król wyznaczy³ nagro-
dê za jej odnalezienie, a by³a
ni¹ rêka królewny i królestwo.
Wielu rycerzy próbowa³o j¹ od-
naleŸæ, jednak bezskutecznie.

Pewnego dnia do zamku
przyby³ m³odzieniec, który
oznajmi³, ¿e wie w jaki sposób
mo¿na odszukaæ ksiê¿niczkê.
Opowiedzia³ w³adcom swój
plan, a oni stwierdzili, ¿e mo¿-
na spróbowaæ. Ch³opiec wê-

drowa³ przez okoliczne wsie,
odwiedza³ wszystkie domy i pa-
³ace, wrêczaj¹c w rêce ka¿dej
napotkanej dziewczyny bukiet
magicznych kwiatów – niezapo-
minajek. W rêkach nieodpo-
wiednej kobiety – wiêd³y. Wê-
drownik straci³ nadziejê. Pod-
szed³ do ostatniego domu w
swojej podró¿y i zapuka³ do
drzwi. Otworzy³a je przybrana
matka Niezapominajki. Nie
pozwoli³a mu wejœæ do œrodka.
S³ysz¹c ich rozmowê, na dzie-
dziniec zesz³a ksiê¿niczka. Kwia-

ty zaczê³y o¿ywaæ. M³odzieniec
podbieg³ do królewny i wrêczy³
jej kwiaty, które w jej rêkach
zaczê³y tañczyæ. Ch³opiec wzi¹³
na rêce Niezapominajkê i po-
bieg³ z ni¹ do jej rodziców.

Wybawca zaprowadzi³ kró-
lewnê do jej rodziców. Ona zaœ
zakocha³a siê w nim z wzajem-
noœci¹. Poœlubi³ j¹. W³adcy zor-
ganizowali M³odej Parze mie-
si¹c miodowy. Gdy Niezapomi-
najka wyje¿d¿a³a w podró¿, jej
rodzice krzyknêli do niej:

„Nie zapomnij o nas!”

III miejsce w konkursie „Magia niezapominajki”

Karolina Stręk, SP 3 Sędziszów Młp.:

Szybowanie w chmurach

Chcia³o mi siê podskakiwaæ z
radoœci.

Po chwili wyrównaliœmy lot.
W ogóle nie by³o czuæ, ¿e prze-
mieszczamy siê z ogromn¹ prêd-
koœci¹. To wszystko przeczy³o
prawom fizyki! Podniecona lo-
tem nie mog³am siê zdrzemn¹æ.
Jednak zmêczenie wziê³o górê.

Gdy obudzi³am siê, ju¿
zmierzcha³o. Z zaciekawieniem
wyjrza³am przez okienko. Nie-
bo pod nami przybra³o kolor
granatowy. Najpiêkniejsze by³o
jednak to, ¿e niedaleko w
chmurach, zawieszone by³o
s³oñce, pomarañczowe niczym
kula ognia. Wokó³ siebie roz-
dawa³o kolory od pomarañczo-
wego przez ró¿ po g³êboki fio-
let. Po prostu cudowne zjawi-
sko.

Nied³ugo po tym jednak za-
czêliœmy l¹dowaæ, poczu³am
dr¿enie samolotu dotykaj¹ce-
go ziemi. Odpiê³am pasy. Po-
prawi³am sw¹ sukienkê w nie-
zapominajki i ruszy³am do wyj-
œcia.

By³o to niesamowite prze¿y-
cie i jestem ca³kowicie pewna,
¿e zostanie w mojej pamiêci do
koñca moich dni.
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Tegoroczna edycja mia³a miej-
sce 18 maja i odby³a siê dla
uczczenia 92 rocznicy urodzin
b³. Jana Paw³a II, a tradycyjny
konkurs (V Powiatowy Konkurs
Twórczoœci M³odych „Kiedy
myœlê Ojczyzna …”) przypo-
mnia³ wszystkim o przedmiotach
towarzysz¹cych naszemu trwa-
niu. W majówce wziê³o udzia³
ponad 300 dzieci i m³odzie¿y w
tym uczniowie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. ks.Piotra Skar-
gi w Sêdziszowie M³p. i Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im.prof. Ka-
rola Olszewskiego w Sêdziszowie
M³p. Bezpieczeñstwo przemar-
szu zabezpieczali sêdziszowscy
strzelcy.

Ca³oœæ odby³a siê pod patro-
natem Pos³a na Sejm RP i Staro-
sty Powiatu Ropczyckiego.

JF

Droga w przepięknych krajobrazach.

V Majówka śladami kapliczek…
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców przy Parafii
NMP w Sędziszowie od kilku lat organizuje majówki na
terenie gminy Iwierzyce. Tradycyjnie trasa pątnicza prowa-
dzi malowniczymi dróżkami z Wiśniowej do Pstrągowej,
gdzie finał drogi znajduje w Siedlisku Janczar.

Odpoczynek na stopniach przed kościołem.

Magia niezapominajki jest
ogromna.

Ka¿dy z nas decyduje o tym
jakie s¹ jego wspomnienia, ale
nie zapominajmy, ¿e wp³ywaj¹
one na nasz dzieñ dzisiejszy.

W mojej rodzinie niezapo-
mniane, magiczne wspomnie-
nia mamy dziêki ma³emu, b³ê-
kitnemu kwiatuszkowi – nieza-
pominajce.

Nie zapomnę…

Historia jest bardzo prosta.
Pewnego dnia dowiedzia³am
siê, ¿e moja prababcia jest ciê¿-
ko chora. Kocha³am j¹ za jej
spokój, pogodê ducha i cudow-
ny uœmiech. Zawsze mia³a dla
mnie czas i cierpliwoœæ. Piêk-
nie opowiada³a o kwiatach,
które wprost uwielbia. Jednak

niezapominajka zajmowa³a w
jej sercu ogromne miejsce.
Mówi³a o niej w niezwyk³y spo-
sób, roœlinka by³a dla niej sym-
bolem mi³oœci, wiernoœci i do-
brych ¿yczeñ. Od pocz¹tku by³
to jej szczêœliwy kwiat. Przysz³a
na œwiat, gdy za oknem jej
skromnego domu rozpoœciera³
siê cudowny, b³êkitny kobie-
rzec niezapominajek. Zawsze jej
towarzyszy³y w szczêœliwych
chwilach. Twierdzi³a, i¿ maj¹
magiczn¹ moc i przynosz¹ jej
szczêœcie. Pamiêta³am o tym.
Zanios³am jej ma³y bukiecik
niezapominajek. Nagle, jak za
dotkniêciem czarodziejskiej
ró¿d¿ki, na zmêczon¹ chorob¹

twarz wróci³ promienny
uœmiech. Oczy znów nabra³y
koloru niezapominajek. Zaczê-
³a opowiadaæ mi o swoim szczê-
œliwym dzieciñstwie, o wiosen-
nych ³¹kach ukwieconych nie-
zapominajkami, o lazurze nie-
ba, o szumie strumyka, o szczê-
œciu i mi³oœci. Ca³e jej ¿ycie by³o
zwi¹zane z tym piêknym, skrom-
nym kwiatem. Nie by³o to na-
sze ostatnie spotkanie, ale w³a-
œnie wtedy dopiero zrozumia-
³am, jak ogromn¹ i magiczn¹
moc maj¹ niezapominajki.

Te kwiaty to dla mnie cudow-
ne skojarzenia. To pamiêæ o
wspania³ym cz³owieku i jej baj-
kowym, magicznym ¿yciu.

Wyróżnienie w konkursie Magia

niezapominajki” Kinga Białek,

SP 2 Sędziszów Młp.
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D¹¿¹c do realizacji celów, ja-
kimi s¹ zapoznanie z histori¹
miasta, zabytkami, wa¿niejszymi
instytucjami znajduj¹cymi siê na
jego terenie oraz z rolami spo-
³ecznymi pe³nionymi przez wa¿-
ne osoby, nauczycielki Publicz-
nego Przedszkola Nr2 wraz z wy-
chowankami bior¹ udzia³ w wy-
darzeniach, akcjach i uroczysto-
œciach organizowanych na tere-
nie miasta, odwiedzaj¹ punkty
us³ugowe i instytucje wspó³pra-
cuj¹ce z przedszkolem, zapra-
szaj¹ twórców ludowych, chc¹c
przybli¿yæ dawne obrzêdy i zwy-
czaje ludowe z regionu.

W dzia³aniach tych du¿¹ po-
moc okaza³a pani Magdalena
Patro – kierowniczka Biblioteki
Miejskiej, która zorganizowa³a
na terenie biblioteki spotkanie
z dyrektorem i nauczycielem hi-
storii Szko³y Podstawowej Nr 3.
Pan Benedykt Czapka wyg³osi³
ciekaw¹ prelekcjê dla grupy star-
szaków, po³¹czon¹ z pokazem
slajdów, obrazuj¹c¹ historiê Sê-

dziszowa Ma³opolskiego, jego
za³o¿ycieli i ich herby, rozwój i
rozbudowê miasta od czasów
miêdzywojennych do wspó³cze-
snych. Kolorytu opowieœciom
opartym na faktach doda³y nie-
znane dot¹d legendy dotycz¹ce
herbu Odrow¹¿ i powstania
Skrzynczyny – miejskiego stawu.

Znajomoœæ mo¿liwoœci per-
cepcyjnych dzieci w wieku przed-
szkolnym pozwoli³a na dobranie
efektywnej formy przekazu, co
zaowocowa³o trafnymi odpo-
wiedziami dzieci na pytania do-

Sędziszów w faktach i legendach dla przedszkolaków
W podstawie programowej
wychowania przedszkolnego,
wśród kilku obszarów ak-
tywności i związanych z nimi
treści edukacyjnych, istotne
miejsce zajmuje aktywność
społeczna, przejawiająca się
zainteresowaniem wiedzą
o miejscu zamieszkania.

tycz¹ce treœci spotkania, spraw-
dzaj¹ce ich zrozumienie.

Dzieci obejrza³y równie¿ albu-
my o mieœcie i regionie, dostêp-
ne na terenie biblioteki, ukazu-
j¹ce poza histori¹ równie¿ piêk-
no zabytków i krajobrazów re-
gionu. Mamy nadziejê, ¿e zdo-
bycie umiejêtnoœci czytania w
niedalekiej przysz³oœci sprawi, i¿
dzieci zaciekawione prelekcj¹ i
zmotywowane pozytywnym do-
œwiadczeniem, siêgn¹ po te po-
zycje ksi¹¿kowe, by utrwaliæ i
pog³êbiæ zdobyt¹ wiedzê oraz

zacieœniæ wiêzi emocjonalne z
regionem.

Efektem spotkania s¹ prace
plastyczne o mieœcie, wykonane
przez starszaków za pomoc¹
kredek – nagród za uwagê i traf-
ne odpowiedzi. Rysunki mo¿na
obejrzeæ na wystawie w Biblio-
tece Miejskiej przy ul. Fabrycz-
nej. Zapraszamy! Organizato-
rom – pani Magdalenie Patro i
panu Benedyktowi Czapce ser-
decznie dziêkujemy!

Nauczycielka PP Nr 2

Tamara Hadyś

Kierownik biblioteki Magdalena Patro wśród najmłodszych czytelników.

Przedszkolaki podczas prezentacji.
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Eliminacje Rejonowe
57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W dniu 18. kwietnia w MGOK w Sêdziszowie M³p. odby³y siê
eliminacje rejonowe 57. OKR.

Komisja artystyczna w sk³adzie: Jolanta Nord ( aktorka Teatru
Kacperek i Sceny Propozycji Pana Janusza Pokrywki,V-ce Prezes
Towarzystwa Kultury Teatralnej) – przewodnicz¹ca komisji, Da-
nuta Pado (aktorka, instruktor teatralny WDK Rzeszów), Lucyna
Majka (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach,
instruktor teatralny), Kamil Niemiec (g³ówny instruktor d/s mu-
zyki WDK, muzyk) po wys³uchaniu 20 prezentacji konkursowych
w kategoriach: „Wywiedzione ze s³owa”, Poezja œpiewana, Teatr
jednego aktora, recytacja: postanowi³a nominowaæ do Eliminacji
Wojewódzkich 57 OKR nastêpuj¹cych wykonawców:
w kategorii „Recytacja”
1. Paulina Guzik – I LO w Dębicy
2. Barbara Maciąg – Technikum Ekonomiczne w Mielcu
3. Michał Różycki – II LO w Mielcu
w kategorii „Poezja śpiewana”
1. Jolanta Margańska –LO w Strzyżowie
2. Roksana Hajduk – I LO w Mielcu
w kategorii „Wywiedzione ze słowa”
1.Michał Mucha – Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie
w kategorii „Teatr Jednego Aktora”
1.Anna Żydzik – LO w Strzyżowie (-)

Honorowy patronat nad kon-
kursem objêli: Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Ropczycko-Sêdzi-
szowskiego prof. dr hab. W³ady-
s³aw Tabasz i Burmistrz Ropczyc
mgr Boles³aw Bujak. Do rywali-
zacji zg³osi³o siê dwadzieœcia 3-
osobowych dru¿yn z terenu po-
wiatu. Po eliminacjach w formie
testu, do fina³u awansowa³o
szeœæ najlepszych dru¿yn, wœród
których znalaz³y siê dwie z tere-
nu naszej gminy: ze Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
oraz z Kawêczyna.

W finale uczestnicy poszuki-
wali zagubionego pierœcienia
ksiê¿niczki, rzucali pi³eczkami w
okna œredniowiecznego zamku,
uk³adali ogromne puzzle z wido-

kami Ropczyc, a tak¿e musieli
wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ opa-
trywania rannych rycerzy.

Ostatecznie w konkursie zwy-
ciê¿y³a dru¿yna z Zespo³u Szkó³
nr 1 w Ropczycach.

Reprezentacja Szko³y Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Paw³a II w
Sêdziszowie M³p. w sk³adzie: Ka-
tarzyna G³odek, Natalia Oleœ,
Daria Warzocha (opiekun p. W.
Sala) uplasowa³a siê na II miej-
scu, zaœ dru¿yna ze Szko³y Pod-
stawowej w Kawêczynie: Daria
Gawor, Anna £agowska, Magda-
lena ̄ egleñ (opiekun p. N. Bia-
³a) na miejscu czwartym.
Gratulujemy.

(-)

Uczyli nas oni wielu kubañskich
tañców. Zajêcia odbywa³y siê
przez trzy godziny z piêtnastomi-
nutow¹ przerw¹. Bardzo czêsto
chwalili nas, ¿e œwietnie sobie ra-
dzimy, a nasza instruktorka, pani
Edyta Winkowska, wprost nie
mog³a nadziwiæ siê, jacy jesteœmy
grzeczni i jak œwietnie nam idzie.
W drugi dzieñ naszych zmagañ
mogli przyjœæ rodzice, by zoba-
czyæ nasze postêpy. Podczas

Warsztaty taneczne dla zespołu „Blues”
31. marca i 1. kwietnia 2012
r. wraz z grupą średnią Zespo-
łu Estradowego „Blues” bra-
łam udział w warsztatach
tanecznych, prowadzonych
przez profesjonalistów z wro-
cławskiej szkoły tańca „Tor-
res Salsa Group”.

warsztatów nauczyliœmy siê wielu
tañców, które wykorzystamy do
naszego pokazowego tañca. Na
zakoñczenie Kaja Sadowska i
Hector del Rio Torres zaprezen-
towali siê w zapieraj¹cym dech w
piersiach tañcu.

Wszyscy zrobiliœmy sobie z nimi
zdjêcia. Mamy nadziejê, ¿e te
warsztaty odbêd¹ siê tak¿e w
przysz³ym roku.

Natalia Basara

Kaja Sadowska i Hector del Rio Torres dali

wspaniały pokaz tańca.

Uczestnicy warsztatów z instruktorami z

wrocławskiej szkoły tańca „Torres Salsa

Group”. Sukcesy naszych uczniów

w Ropczycach
15 maja 2012 roku
w Szkole Podstawowej
nr 5 im. Seweryna
Udzieli w Zespole Szkół
nr 2 w Ropczycach
odbył się Konkurs Hi-
storyczny dla uczniów
klas V i VI szkół podsta-
wowych z terenu po-
wiatu ropczycko-sędzi-
szowskiego pod hasłem
Król Kazimierz Wielki
i jego czasy. Konkurs
był jedną z imprez zorganizowanych w ramach obchodów
650-lecia powstania miasta Ropczyce.

Drużyna SP3 udziela pierwszej pomocy rannemu

rycerzowi.



Nr 5 (178) 31 maja 2012 r. 19

10 maja by³a piêkna majowa
pogoda, która zawita³a po kil-
ku deszczowych dniach, wyma-
rzona na spacer. Klasa II po³¹-
czy³a przyjemne z po¿ytecznym.
23 uczniów przyby³o do biblio-
teki, aby dowiedzieæ siê, jak wy-
gl¹da³y dawniej ksi¹¿ki i jak wy-
gl¹da³y biblioteki. Krótki filmik
i prezentacja komputerowa z
fachowym komentarzem po-
zwoli³y dzieciom przygl¹dn¹æ
siê zmianom jakie zachodzi³y w
dziedzinie piœmiennictwa i bi-
bliotekarstwa. Poæwiczy³y rów-
nie¿ wykorzystywanie alfabetu
zarówno w porz¹dkowaniu jak
równie¿ w odnajdywaniu infor-

macji w encyklopediach i s³ow-
nikach. Na koniec tej nietypo-
wej lekcji odby³o siê „Pasowa-
nie na Czytelnika”. Ka¿dy mu-
sia³ odpowiedzieæ na zadan¹
przez pani¹ bibliotekarkê za-
gadkê dotycz¹c¹ znanej baœni,a
nastêpnie zosta³ mianowany
„Czytelnikiem Biblioteki Pu-
blicznej” za pomoc¹ piêknego
pawiego pióra – symbolu pisa-
rzy i wyobraŸni. Wielu z m³o-
dych goœci odwiedza³o ju¿ wcze-
œniej bibliotekê (s¹ nawet wœród
nich laureaci konkursów), ale
niektórzy byli tu po raz pierw-
szy i obiecali, ¿e jeszcze tu zawi-
taj¹. Zapraszamy!

To nie ¿art! W SP nr 2 kontynu-
ujemy tworzenie poezji. Tym ra-
zem nie mam na myœli konkret-
nych indywidualnoœci z konkur-
sowymi osi¹gniêciami. Uda³o siê
zorganizowaæ heppening dla szó-
stoklasistów zwi¹zany z zabaw¹ s³o-
wem. Temat nie³atwy: „Czy trud-
no jest tworzyæ”? W eksperymen-
cie uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie z dwóch klas szóstych i pisali
wiersze w 2-osobowych zespo³ach.

Uda³o siê. Ujêcie tematu ró¿-
ne: ciekawsze lub tradycyjne, re-
fleksyjne lub zabawne. I powsta-
³y mini dzie³ka poezji dzieciêcej.
Napisane w dosyæ krótkim cza-
sie utwory przyczyni³y siê do zor-
ganizowania w szkolnej bibliote-
ce mini wystawy twórczoœci
uczniowskiej.

Cofnijmy siê nieco myœlami
wstecz. Miasto ma dwóch zna-
cz¹cych poetów w dziedzinie li-
teratury: Œp. E. Zolowskiego z
najbardziej znanym tomikiem
pt. „S³owa wyorane z ziemi” (ko-
lejna rocznica œmierci ju¿ w
czerwcu). Literat by³ wielolet-
nim pracownikiem i instrukto-
rem teatralnym w Domu Kultu-
ry w Sêdziszowie Ma³opolskim.

Drugi – genialny fraszkopisarz
– K. Czapka, czêsto publikowa³
swoje arcydzie³ka w „Biuletynie
Sêdziszowskim”.

Obserwacja m³odego pokole-
nia wypada pozytywnie. „W ma-
³ym ciele wielki duch”. Szanow-
ny czytelniku – przeczytaj wiêc z
sympati¹ poni¿sze próby poetyc-
kie...

Zabawy słowem... w SP nr 2
TRUDNA POEZJA

Poezja to rzecz nie³atwa,

W g³owie wszystkie s³owa gmatwa.

Wiersz trudno jest u³o¿yæ,

Swoje myœli na kartkê prze³o¿yæ.

Ca³¹ prawdê, przemyœlenia –

Trudna sprawa do rozgryzienia.

Wiêc pisz to, co Ci na sercu le¿y,

A ka¿dy w to uwierzy.

Bo po co k³amaæ w sprawach tak

oczywistych,

Lepiej to uj¹æ w s³owach czystych.

Monika Ignaś i Emilka Saj VIb

JAK TRUDNO…

Jak trudno tworzyæ poezjê,

Obj¹æ uczucia i myœli,

Z³o¿yæ s³owo, które ma sens.

Jak trudno tworzyæ poezjê,

Nie wolno siê baæ,

Lecz próbowaæ i chcieæ.

Jak trudno tworzyæ poezjê,

Kszta³t zdania doskona³y

I teraz wiersz utworzysz ca³y.

Przemek Fitoł i Dominik HossaVIb

CZEKANIE

Czekam, a¿ s³owa wyjd¹ z mej g³owy,

Bez nich nie napiszê nic.

O czym napisaæ? problemy, choroby.

Jak my w ogóle mamy ¿yæ?

Niecierpliwoœæ moja koñczy siê.

Kiedy w koñcu napiszê wiersz?

Wiersz, który czytaæ bêd¹ wszyscy,

Który opisze uczucia nasze.

Alicja Orzech i Ewelina Piczak 6a

***

Ka¿dy z poetów ma z tym trudnoœci,

by ludzi nie wprawiæ w md³oœci.

Pisanie to nie taka ³atwa sprawa,

bo tematem nie mo¿e byæ trawa.

Wyrazy mieszaj¹ nam siê w g³owach,

¿eby ¿aden nie pozosta³ w rowach.

Dopasowanie odpowiednich s³ów

jest wielkim trudem,

wiêc napisanie utworu

graniczy z cudem.

Wiersze nie bior¹ siê od tak,

lecz inspiracj¹ mo¿e byæ… piêkny

du¿y ptak.

Aleksandra Ozga 6a

***

Poezja trudna to sztuka,

Ka¿dy poeta z trudem rymów szuka,

Wierci siê, krêci, myœli niebo¿ê,

Lecz nikt mu w pracy tej nie pomo¿e.

Akapit, linia to przyjaciel,

Ty za pisanie bierz siê bracie.

Min¹ obawy i niepokoje,

Artysta pisze z „œwiêtym spokojem”.

Melania Popek 6a

Witajcie w Naszej Bibliotece!
W „Tygodniu Bibliotek”, który w tym roku trwa od 8 do 15 maja, Bi-

bliotekę Publiczną w Zagorzycach Dolnych odwiedziła klasa II ze

Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych pod opieką p. Wiesła-

wy Kozek.

17. maja dru¿yna Orl¹t, dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. uda³a siê na Cmentarz Komu-
nalny, by oddaæ ho³d spoczywaj¹cym  tam  osobom zas³u¿onym dla
miasta i regionu. Pok³onili g³owy przed pomnikami powstañców
styczniowych: Eugeniusza Chmielowskiego, Aleksandra Zag³oby-
Smoleñskiego i W³adys³awa Jab³onowskiego, a tak¿e przed gro-
bem pamiêtnikarza i malarza Franciszka Ksawerego Preka.

Orlęta oddały hołd bohaterom
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Za organizacjê turnieju trady-
cyjnie odpowiadali: Artur Hosa
(sêdzia g³ówny zawodów) oraz z
ramienia Policji asp. sztab Ma-
riusz Kubik.

Gminê Sêdziszów M³p. repre-
zentowa³y dru¿yny SP nr 3 w Sê-
dziszowie M³p. oraz Gimnazjum
w Zagorzycach Grn., które
zreszt¹ nale¿a³y do grona fawo-
rytów. Ponadto do turnieju przy-
st¹pi³y reprezentacje Wielopola
Skrzyñskiego, Ropczyc i Iwie-
rzyc.

Uczestnicy, jak zwykle rywali-
zowali w czterech konkuren-
cjach: teœcie teoretycznym,
umiejêtnoœci udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, na
torze przeszkód oraz na mia-
steczku ruchu drogowego.

Po podsumowaniu wszystkich
konkurencji okaza³o siê, ¿e w
kategorii szkó³ podstawowych
nieoczekiwanie, ale jak najbar-
dziej zas³u¿enie, wygra³a ekipa z
Wielopola Skrzyñskiego, nato-
miast wœród gimnazjów – dru¿y-
na z Zagorzyc.

Czo³owi zawodnicy zawodów
otrzymali cenne nagrody, ufun-
dowane przez Starostê Ropczyc-
ko-Sêdziszowskiego oraz Woje-
wódzki Oœrodek Ruchu Drogo-
wego. Dyplomy i nagrody wrê-
czali: Zastêpca Komendanta
Komisariatu Policji w Sêdziszo-
wie M³p. podkom. Józef WoŸny

Eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Drużyna SP 3 – najlepsza w gminie i druga w powiecie. Fot. E. Bąkowska

Szkoły Podstawowe

Indywidualnie:
1. Magdalena Kolebuk (Wielopole) .... 7 pkt.
2. Kacper Cabaj (Wielopole) .............. 9 pkt.
3. Aleksander Czółno (Sędz. Młp.) ... 11 pkt.
Drużynowo:
1. Wielopole ................................. 12 pkt.
2. Sędziszów Młp. ........................ 15 pkt.
3. Ropczyce .................................. 27 pkt.
4. Iwierzyce ................................. 32 pkt.

Robert Kania (z prawej) opiekun zwycięskiej drużyny z Gimnazjum w Zagorzycach tu

jako sędzia na torze przeszkód.

Asp. sztab. Mariusz Kubik wyjaśnia zasady konkurencji sprawnościowych. Fot. (2) B. Czapka

27. kwietnia, drużyny repre-
zentujące poszczególne gmi-
ny powiatu spotkały się
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Sędziszo-
wie Młp. na powiatowych
eliminacjach Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.

oraz przedstawiciel dyrektora
WORD-u z Rzeszowa.

Zdobywcy pierwszych miejsc
reprezentowali nasz powiat w
fina³ach wojewódzkich Turnie-
ju. Reprezentanci Wielopola
uplasowali siê na XIX miejscu w
województwie, zaœ ekipa z Zago-
rzyc na XXIV.

(b)

Wyniki:

Gimnazja

Indywidualnie:
1. Dominik Kołodziej (Ropczyce) ....... 3 pkt.
2. Arkadiusz Zapał (Iwierzyce) ......... 6 pkt.
3. Patryk Baljon (Sędziszów Młp.) .... 8 pkt.
Drużynowo:
1. Sędziszów Młp. ........................ 14 pkt.
2. Ropczyce .................................. 19 pkt.
3. Iwierzyce ................................. 23 pkt.
4. Wielopole Skrz. ......................... 29 pkt.
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Dru¿yny z Mielca, Czudca,
£añcuta, Stalowej Woli, Rop-
czyc, Rzeszowa i Sêdziszowa za-
œpiewa³y po trzy piosenki: har-
cersk¹, turystyczn¹ oraz filmow¹.
Jury w sk³adzie p. Pawe³ Pasela,
p. Wioletta Czapka, p. Ewa Ku-
³ak ocenia³o umiejêtnoœci wokal-
ne oraz uk³ad sceniczny. Z kolei
druhny prowadz¹ce (Beata Ro-
gowska i Monika Kulka) ocenia-

X Festiwal Piosenki Harcerskiej

26 maja odbył się 10 Festiwal Piosenki Harcerskiej „Krajka
sędziszowska”. Cyfra „10” towarzyszyła nam przez cały
dzień, ponieważ II Sędziszowska Drużyna Harcerek „Drze-
wo” im. Barbary Kasechube (drużyna, która zajmuje się or-
ganizacją „Krajki”) świętowała swoje 10 urodziny. Co wię-
cej na scenie zaprezentowało się 10 jednostek i tradycyjnie,
o godzinie 10.00 rozpoczął się festiwal.

„Krajka sędziszowska”

³y filmiki, których przygotowanie
by³o zadaniem „przedkrajko-
wym”.

Na scenie stanê³a tak¿e pew-
na bardzo wa¿na dla ca³ego sê-
dziszowskiego œrodowiska po-
staæ- pierwsza dru¿ynowa „Drze-
wa”. Osoba, która sprawi³a, ¿e
harcerstwo w naszym mieœcie w
ogóle istnieje. Agnieszka Pichla
(Stachura) z³o¿y³a najserdecz-

niejsze ¿yczenia dla „Drzewa” i
przekaza³a skromny podarunek
na rêce dru¿ynowej.

Po prezentacji ka¿dej z dru-
¿yn uczestnicy mogli och³on¹æ i
wymieniæ siê spostrze¿eniami
przy pysznej zupie. Na wyniki
wszyscy czekali z niecierpliwo-
œci¹. W koñcu nadesz³a ta chwi-
la. Nagrody ju¿ na scenie, sza-
nowne Jury powoli pojawia siê
w blasku reflektorów… Nade-
sz³a chwila og³oszenia wyników:

I . 6. Czudecka Drużyna Harcerek „Dąb”

II. 11. Mielecka Drużyna Harcerek „Głę-
bia” im. Ludwiki Uzar-Krysiakowej

III. 2. Sędziszowska Drużyna Harcerek
„Drzewo” im. Barbary Kasechube

Wyróżnienia:
3. Rozwadowska Drużyna Harcerek
im. Św. Królowej Jadwigi

7. Łańcucka Drużyna Harcerek „Pa-
proć” na Podzwierzyńcu

Dodatkowo nagrodê dosta³a
5 próbna Ropczycka Gromada
Zuchowa „Weso³e Chocho³ki”,
która by³a jedyn¹ bior¹c¹ udzia³
w festiwalu gromad¹ zuchow¹.
Najlepszy film przygotowa³a 11.
Mielecka Dru¿yna Harcerek
„G³êbia” im. Ludwiki Uzar-Kry-
siakowej.

Na koniec jeszcze wspólne
zdjêcie, gratulacje, szybko wy-
mieniane kontakty, bo przecie¿
znajomoœci zawarte na „Krajce”
s¹ najlepsze.

Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec,
ale nagle druhna komendantka
poprosi³a o utworzenie pó³okrê-
gu i na scenê zosta³ wprowadzo-
ny tort, na którym pali³o siê 10.
œwieczek. „Sto lat, sto lat…” i
wszyscy mieli okazjê zdmuchn¹æ
œwieczki. Zapewne ka¿dy pomy-
œla³ o tym, ¿eby w przysz³ym roku
to jego dru¿yna zajê³a zaszczytne
pierwsze miejsce.

Pi³karzom Lechii pozosta³a
ju¿ tylko gra o honor i wysokie
miejsce w tabeli, za plecami pew-
nej awansu Kolbuszowianki. Kla-
sê lidera sêdziszowianie odczuli
na w³asnej skórze, ulegaj¹c mu
0:4. W kolejnym meczu Lechia
ponios³a kolejn¹ pora¿kê, tym
razem na w³asnym terenie z Che-
mikiem Pustków. Na szczêœcie
nasi pi³karze nie pozwolili, by nie-
powodzenia przerodzi³y siê w
d³u¿sz¹ seriê pora¿ek i w kolej-
nych meczach odnieœli pewne
zwyciêstwa z ni¿ej notowanymi
rywalami oraz zanotowali dwa
bezbramkowe remisy z dru¿yna-
mi z czo³ówki. Zdobycz punkto-
wa Lechii mog³a byæ wy¿sza gdy-
by nie plaga kontuzji i kartek,
która powoduje, ¿e trener Maræ
praktycznie nie mia³ mo¿liwoœci
zestawiæ najmocniejszego sk³a-
du.

Na dwie kolejki przed koñcem
sezonu Lechia zajmuje 5. miej-
sce w tabeli z szansami na wy-
przedzenie czwartego Soko³a
Kolbuszowa. Strata do B³êkit-
nych, którzy zajmuj¹ trzeci¹ po-
zycjê wynosi 4 punkty i bêdzie
raczej niemo¿liwa do odrobie-
nia.

W klasie A trzecie miejsce zaj-
muje Sokó³ Krzywa i przy utrzy-
maniu dotychczasowej dyspozy-
cji powinien obroniæ pozycjê na
podium. Spokojnie sezon mo¿e
koñczyæ solidnie siê prezentuj¹-
cy K³os Kawêczyn, natomiast

Lechia gra już tylko o honor
Borkovia musi liczyæ zarówno na
w³asne umiejêtnoœci jak i pomoc
innych dru¿yn, które musz¹ za-
braæ punkty rywalom w walce o
utrzymanie. Do „okrêgówki”
pewnie kroczy Kaskada Kamion-
ka.

W grupie dêbickiej (I) klasy B
nasze dru¿yny nie odgrywaj¹
znacz¹cej roli. Najwy¿ej, na 6.
miejscu plasuje siê Gród Bêdzie-
myœl.

W klasie B (rzeszowskiej I) li-
deruje Plon Klêczany. Sprawa
awansu jest w nogach i g³owach
podopiecznych trenera Marka
Szeligi.

P³omieñ Zagorzyce rundy wio-
sennej do udanych nie zaliczy,
bowiem dot¹d zdoby³ zaledwie
9 punktów. Na dwie kolejki przed
koñcem zajmuje 6. miejsce w ta-
beli.

Klasa okręgowa (Dębica)

Kolejka 22 – 28 kwietnia
Lechia – Stal II Mielec 2:0 (Pazdan, Godek)
Kolejka 23 – 1 maja
Kolbuszowianka Kolbuszowa – Lechia 4:0
Kolejka 24 – 6 maja
Lechia – Chemik Pustków 0:1
Kolejka 25 – 12 maja
Lechia – Ikarus-Sokół Malinie 5:1 (Filipek, Rogóż,
Śliwa, Branas, Potwora)
Kolejka 26 – 19 maja
Czarnovia Czarna – Lechia 1:3 (Gdowik, Śliwa,
Bizoń)
Kolejka 27 – 23 maja
Lechia – Sokół Kolbuszowa Dolna 0:0
Kolejka 28 – 27 maja
Victoria Czermin – Lechia 0:0

Klasa A Dębica

Kolejka 22 – 29 kwietnia

Borkovia Borek Wielki – Strzelec Frysztak 1:2
(rozegrany 16. maja)
LKS Głowaczowa – Sokół Krzywa 0:1 (Głodek)
LKS Łopuchowa – Kaskada Kamionka 0:1
LKS Pustków – Kłos Kawęczyn 2:1
Kolejka 23 – 3 maja

Kłos Kawęczyn – Victoria Ocieka 2:0
Kaskada Kamionka – LKS Głowaczowa 1:0
Sokół Krzywa – Borkovia Borek Wielki 2:1 (Śmia-
łowski, P. Wojton – Stachnik)
Kolejka 24 – 6 maja

Baszta Zawada – Sokół Krzywa 0:1 (Patro)
Borkovia Borek Wielki – Kaskada Kamionka 1:3
LKS Łopuchowa – Kłos Kawęczyn 0:2
Kolejka 25 – 13 maja

Kłos Kawęczyn – LKS Głowaczowa 1:1
Brzostowianka – Borkovia Borek Wielki 2:0
Kaskada Kamionka – Baszta Zawada 6:1
Sokół Krzywa – Kamieniarz Golemki 3:2 (Gło-
dek, Patro, Stec)
Kolejka 26 – 20 maja

Borowiec Straszęcin – Sokół Krzywa 3:3
Kamieniarz Golemki – Kaskada Kamionka 1:2
Borkovia Borek Wielki – Kłos Kawęczyn 2:1
Kolejka 27 – 27 maja

Strażak Lubzina – Borkovia Borek Wielki 6:2
Kłos Kawęczyn – Baszta Zawada 3:1
Kaskada Kamionka – Borowiec Straszęcin 3:1
Sokół Krzywa – Strzelec Frysztak 3:1

Klasa B (Dębica I)

Kolejka 16 – 29 kwietnia

Inter Gnojnica – Gród Będziemyśl 6:1
Korona Góra Ropczycka – Piast Wolica Piasko-
wa 2:2
Olimpia Nockowa – Ostra Gumniska 2:0
LKS Stasiówka – Olchovia 2:0
Kolejka 17 – 3 maja

Gród – LKS Stasiówka 2:1
Olchovia – Olimpia 0:2
LZS Mała – Korona 2:1
Piast – Inter 1:3
Kolejka 18 – 6 maja

LKS Stasiówka – Olimpia 0:2
Piast – Gród 1:3
Inter – LZS Mała 2:0

Korona – Paszczyniak 2:0
LKS Ostrów – Olchovia 3:0
Kolejka 19 – 13 maja

Gród – Olimpia 1:1
Olchovia – Huragan 1:9
Ostra Gumniska – Korona 6:2
Paszczyniak – Inter 4:1
LZS Mała – Piast 4:1
Kolejka 20 – 20 maja

LZS Mała – Gród 5:4
Piast – Paszczyniak 2:1
Inter – Ostra Gumniska 0:3
Korona – Olchovia 5:1
LKS Ostrów – Olimpia 2:3
Kolejka 21 – 27 maja

LKS Ostrów – Gród 1:2
Olimpia – Huragan 0:4
LKS Stasiówka – Korona 1:1
Olchovia – Inter 3:3
Ostra Gumniska – Piast 3:0

Klasa B (Rzeszów I)

Kolejka 19 – 29 kwietnia

Plon – Rudzik Rudna Mała 2:4
Kolejka 20 – 3 maja

KS II Zaczernie – Plon 1:3 (Ciołek 2 z karnych,
Smagała)
Kolejka 21 – 6 maja

Plon – Iskra Zgłobień 2:1
Kolejka 22 – 13 maja

Junak Słocina (Rzeszów) – Plon 3:0
Kolejka 23 – 20 maja

Plon – Zimowit II Rzeszów 10:0 (Wąsik, Kocur,
Długosz 2, Koza 2, Smagała, Ciołek 2, Mycek)
Kolejka 24 – 27 maja

Pauza: Plon Klęczany.

Klasa B (Rzeszów II – Strzyżów)

Kolejka 16 – 29 kwietnia

Płomień – Skarbek Gogołów 3:0 vo
Kolejka 17 – 6 maja

Czarni Czudec – Płomień 2:1
Kolejka 18 – 13 maja

Płomień – Start Lubenia 0:2
Kolejka 19 – 20 maja

Huragan Kozłówek – Płomień 0:0
Kolejka 20 – 27 maja

Płomień – Albatros Szufnarowa 1:1 (-)
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Wyniki indywidualne w czwórboju dziewcząt

1. Przydział Gabriela – SP Boreczek .................... 254 pkt.
2. Piwowar Weronika – SP 3 Sędziszów Młp. .... 227 pkt.
3. Różańska Justyna – SP Czarna Sędz. .............. 221 pkt.

Wyniki drużynowe czwórboju dziewcząt

1. SP Czarna Sędziszowska .................................. 812 pkt.
2. SP Boreczek ................................................... 803 pkt.
3. SP 3 Sędziszów Młp. ...................................... 729 pkt.

Wyniki indywidualne w czwórboju chłopców

1. Walczyk Karol – SP3 Sędziszów Młp. .............. 212 pkt.
2. Ostrowski Jakub – SP 3 Sędziszów Młp. ........ 209 pkt.
3. Saj Artur – SP Borek Wlk. .............................. 208 pkt.

Wyniki drużynowe czwórboju chłopców

1. SP 3 Sędziszów Młp. ....................................... 907 pkt
2. SP Borek Wielki .............................................. 737 pkt.
3. SP Czarna Sędziszowska ................................. 697 pkt.

Wyniki indywidualne w trójboju dziewcząt

1. Zawiślak Karolina – SP2 Sędziszów Młp. ........ 118 pkt.
2. Majka Karolina- SP 3 Sędziszów Młp. .............. 103 pkt.
3. Wolak Julia – SP Borek Wlk. ............................ 100 pkt.

Wyniki drużynowe trójboju dziewcząt

1. SP 2 Sędziszów Młp. ...................................... 338 pkt.
2. SP Borek Wielki ............................................... 315 pkt.
3. SP Czarna Sędziszowska .................................. 311 pkt.

Wyniki indywidualne w trójboju chłopców

1. Rak Remigiusz – SP 3 Sędziszów Młp. .............. 89 pkt.
2. Halat Arkadiusz – SP 2 Sędziszów Młp. ............ 78 pkt.
3. Oleksy Adrian – SP Góra Ropcz. ......................... 72pkt.

Wyniki drużynowe trójboju chłopców

1. SP 2 Sędziszów Młp ........................................ 812 pkt.
2. SP 3 Sędziszów Młp ....................................... 803 pkt.
3. SP Góra Ropczycka ........................................ 729 pkt.

Sport szkolny
W dniu 18.05.2012. na stadio-
nie „Lechii” Sędziszów odby-
ły się drużynowe mistrzo-
stwa szkół podstawowych w
trójboju i czwórboju lekko-
atletycznym.

Do udzia³u w zawodach swoje
dru¿yny zg³osi³o 10 szkó³ z na-
szej gminy. A¿ 150 uczniów mia-
³o okazjê sprawdziæ swoje umie-
jêtnoœci mierz¹c siê z rówieœni-
kami w czterech konkurencjach:
w biegu na 60m, skoku w dal,
rzucie pi³eczk¹ palantow¹, bie-
gu d³ugim na 600m dziewczêta i
1000m ch³opców.

Dwie najlepsze drużyny w
poszczególnych kategoriach
reprezentowały naszą gminę
w dniu 23.05.2012 na zawo-
dach powiatowych, które
również odbyły się na stadio-
nie „Lechii” Sędziszów.

Tylko jedna dru¿yna z katego-
rii uzyskiwa³a awans do fina³u
wojewódzkiego. Wystêp naszych
reprezentantów mo¿na uznaæ
za znakomity bo a¿ trzy nasze
dru¿yny  awansowa³y dalej: SP w
Czarnej Sêdziszowskiej (czwór-
bój dziewcz¹t); SP nr 3 Sêdzi-
szów M³p. (czwórbój ch³opców);

Podopieczny trenera B³acho-
wicza, wystêpuj¹cy w kat. 50 kg
spisa³ siê doskonale. W rwaniu
uzyska³ 61 kg, co dawa³o ma³y
br¹zowy medal, a w podrzucie
przypuœci³ skuteczny atak na z³o-
to. Dariusz w pierwszym podej-
œciu zaliczy³ 72 kg i by³ ju¿ prak-
tyczne pewny br¹zowego meda-
lu. Ze spokojem wiêc obserwo-
wa³, jak jego rywale mêcz¹ siê z
kolejnymi ciê¿arami. Tymcza-
sem trener B³achowicz w skupie-
niu kalkulowa³, co zrobiæ, by
br¹z zamieniæ na cenniejszy kru-
szec. Zadecydowa³ o do³o¿eniu

Dariusz Januś najlepszy

w Polsce!
Młody sztangista Lechii Sędziszów Młp. Dariusz Januś stanął
na najwyższym stopniu podium w Pucharze Polski do lat 15,
który odbył się w dn. 11-13 maja w Terespolu.

swojemu podopiecznemu w ko-
lejnym podejœciu a¿ 7 kg, które
Januœ podrzuci³, a ¿e pozostali
rywale zakoñczyli ju¿ boje, oka-
za³o siê, ¿e wystarczy podnieœæ 2
kg wiêcej, by cieszyæ siê ze z³ota.

Na sztandze pojawi³o siê 81 kg,
które po chwili powêdrowa³o
nad g³owê 15-latka z Sêdziszowa.
Tym samym Dariusz Januœ zdo-
by³ z³oty medal w Pucharze Pol-
ski 15-latków.

Gratulacje!
Wyniki:
Kat. 50 kg
1. Dariusz Januś (ur. 1997) 141 kg (60+81)

Na ten rezultat złożyły się następujące wyniki:

1. Sebastian Hoim ........................ (kat. 94 kg) ........... 275 kg ...... (120+155) ...... 354,4
2. Adam Januś ............................. (kat. 77 kg) ........... 253 kg ....... (110+143) ....... 344,6
3. Robert Bara .............................. (kat. 69 kg) ........... 229 kg ...... (104+125) ....... 336,1
4. Michał Korczak ......................... (kat. 85 kg) ........... 205 kg ....... (90+115) ........ 281,9
5. Bartłomiej Sławiński ................. (kat. 77 kg) ........... 220 kg ....... (95+125) ....... 280,9
6. Dariusz Januś ........................... (kat. 56 kg) ........... 150 kg ........ (63+87) ......... 275,9

Zawodnicy Lechii Sêdziszów
M³p. uplasowali siê na XIII miej-
scu, a w tabeli po dwóch run-

Lechia na XIV miejscu po

dwóch rundach DMP
dach przesunêli siê o „oczko”
wy¿ej na XIV pozycjê. Sêdziszo-
wianie zgromadzili tym razem
1597,9 pkt i obecnie maj¹ ich
3183,6.

W Mistrzostwach Polski senio-
rów Adam Januœ uplasowa³ siê
na IX miejscu, a Sebastian Hoim
na X.

SP nr 2 Sêdziszów M³p. (trójbój
dziewcz¹t).

Szachowa mistrzyni Podkar
pacia ze Szkoły Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej

Znacz¹cy sukces zanotowa³a
uczennica Szko³y Podstawowej
w Czarnej Sêdziszowskiej zdoby-
waj¹c w XII Podkarpackim Fi-
nale Szachowym tytu³ mistrzyni
naszego województwa w m³od-
szej kategorii wiekowej klas I-III.

Turniej rozegrany zosta³
24.05.2012r. w Górnie ko³o So-
ko³owa M³p. Wiktoria Mytych
spoœród 49 uczestników fina³u
tej kategorii okaza³a siê najlep-
sza, wygrywaj¹c 7 z dziewiêciu
partii, a dwie remisuj¹c. To wy-
starczy³o na osi¹gniêcie sukce-
su.

Z bardzo dobrymi wynikami z
mistrzostw w innych kategoriach
wrócili reprezentanci innych
szkó³: SP nr 3 w Sêdziszowie M³p:
Pociask Sebastian i Cisek Patry-
cja, SP nr2 w Sêdziszowie M³p:
Stefañski Adam,  Marchut Ga-
briela, SP Czarna Sêdziszowska :
Bochnak Julia, Guzy Joanna i
Kozak Antoni.

Opracował: Grzegorz Wolak

W dniach 25-27.05. w Zakli-
czynie rozegrano 82. MP se-
niorów w podnoszeniu cięża-
rów, a równolegle z nimi II
rundę Drużynowych Mi-
strzostw Polski.

Do wyniku dru¿yny zalicza siê piêæ najlepszych rezultatów.








