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Jest Pan po raz trzeci wybrany

do Rady Miejskiej w Sędziszowie

Małopolskim, jak udaje się Panu

uzyskiwanie kolejnych reelekcji

do Rady Miejskiej?

Myœlê, ¿e jest to efekt dobrej i
przemyœlanej wspó³pracy z
mieszkañcami przez ostatnie lata
na rzecz naszego so³ectwa.
Mieszkañcy Góry Ropczyckiej
dostrzegaj¹, ¿e so³ectwo zmienia
siê na coraz bardziej atrakcyjne.
Mo¿emy siê pochwaliæ wyre-
montowan¹ szko³¹ podstawow¹,
jest piêkna sala gimnastyczna,
park Buczyna, stawy podworskie,
kanalizacja sanitarna, nowe dro-
gi asfaltowe oraz odnowiony
Dom Ludowy. Wszystkie te inwe-
stycje zosta³y zrealizowane z
myœl¹ o mieszkañcach, aby nam
siê ¿y³o wygodniej i bezpieczniej.
Nie mo¿emy te¿ zapominaæ jak
bardzo wa¿ne stoj¹ przed nami
zadania. W najbli¿szej przysz³o-
œci planujemy dokonaæ moder-
nizacji najstarszego wodoci¹gu,
rozbudowê naszego przedszko-
la oraz budowê nowych dróg i
chodników.

Pełni Pan w obecnej Radzie Miej-

skiej funkcję V-ce Przewodniczą-

cego Rady – z jakimi problemami

i sprawami zwracają się do Pana

mieszkańcy?

Funkcja V-ce Przewodnicz¹ce-
go Rady to nie jest funkcja decy-
zyjna, ka¿demu to staram siê t³u-
maczyæ. Przychodz¹ do mnie
mieszkañcy z ró¿nymi sprawami,

tak wiejskimi, jak równie¿ pry-
watnymi. Sprawy wiejskie to te-
mat, który siê nie koñczy: budo-
wa dróg, za³o¿enie sygnalizacji
œwietlnej na skrzy¿owaniu E4
z drog¹ powiatow¹ Sêdziszów
Ma³opolski – Wielopole. Sprawy
prywatne to najnowszy temat –
do kogo rolnicy maj¹ zg³aszaæ
szkodê wyrz¹dzon¹ przez zwie-
rzynê leœn¹. W miarê swoich
mo¿liwoœci oraz posiadanej wie-
dzy staram siê im pomóc.

Jak układa się Panu współpraca

z koleżankami i kolegami w Ra-

dzie Miejskiej?

Mogê powiedzieæ, ¿e dobrze,
chocia¿ trzeba powiedzieæ, ¿e
ka¿dy radny to inna osobowoœæ,
ka¿dy ma inn¹ wizjê pracy na
rzecz swojego so³ectwa czy osie-
dla. Nale¿y to uszanowaæ, a dla
dobra rozwoju naszej gminy
podejmowaæ jak najbardziej traf-
ne decyzje.

Oprócz funkcji Radnego jest Pan

już cztery kadencje sołtysem

sołectwa Góra Ropczycka, jak

godzi Pan czas między rodzinę,

a pozostałe obowiązki?

Przez te wszystkie lata zdoby-
³em pewne doœwiadczenia i sta-
ram siê to wykorzystywaæ. Skoro
podj¹³em siê pe³niæ funkcjê so³-
tysa, startujê do wyborów na rad-
nego, to ze swoich obowi¹zków
staram siê wywi¹zywaæ sumien-
nie. Najbli¿sza rodzina do mo-
ich czêstych nieobecnoœci w

domu zd¹¿y³a siê ju¿ przyzwycza-
iæ.

Czy trudno Panu pogodzić obo-

wiązki Sołtysa i Radnego z oczeki-

waniami swoich wyborców?

Oczekiwania moich i nie tyl-
ko moich wyborców s¹ coraz
wiêksze. Jeszcze pó³tora roku
temu mówiono nam, ¿e ¿aden
kryzys nam nie grozi, a w najgor-
szym wypadku dotknie nas w
ma³ym stopniu. Dzisiaj rz¹d
otwarcie mówi, ¿e kryzys jest i w
ramach programu oszczêdno-
œciowego przekazuje samorz¹-
dom coraz wiêcej zadañ, obo-
wi¹zków, a w œlad za tym nie prze-
kazuje pieniêdzy z bud¿etu pañ-
stwa. Wszyscy ¿yjemy w XXI wie-
ku i d¹¿ymy do tego, aby jeŸdziæ
dobrymi drogami, mieæ kanali-
zacje, chodniki, poprawiaj¹c w
ten sposób standard naszego
¿ycia. Mówiê o tym równie¿ w
rozmowach z mieszkañcami,
aby mieli œwiadomoœæ tego, ¿e
opóŸnienia pewnych inwestycji
z tego w³aœnie wynikaj¹.

Staram się pomagać,

w miarę moich możliwości
Rozmowa z Panem Stanisławem Bochenkiem

Radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Czego Panu życzyć na zakończe-

nie?

Myœlê, ¿e mogê liczyæ na wy-
rozumia³oœæ za opóŸnienia w
realizacji niektórych zadañ ze
strony mieszkañców. Mam na-
dziejê, ¿e sprawy, w jakich zwra-
caj¹ siê do mnie, a wiêc budowa
sygnalizacji œwietlnej na drodze
E4, modernizacja wodoci¹gu
wiejskiego, rozbudowa przed-
szkola w Górze Ropczyckiej zo-
stan¹ w niedalekiej przysz³oœci
rozpoczête. Nale¿y mi te¿ ¿yczyæ
dalszej dobrej wspó³pracy z rad¹
so³eck¹, radnym powiatowym
Stanis³awem Wozowiczem, by-
³ym senatorem RP Zdzis³awem
Pup¹, dyrektorem Zespo³u Szkó³
w Górze Ropczyckiej Mariuszem
Kaziorem, Ochotnicz¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ i wszystkimi mieszkañ-
cami Góry Ropczyckiej, którym
to na sercu le¿y dobro naszego
so³ectwa.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Grzegorz Wrona

Wiek: 52 lata
Wykształcenie: Zawodowe
Rodzina: Żona Urszula i dwie córki: Magdalena – studentka

III roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, Ja-
dwiga – uczennica III klasy Technikum w Sędziszowie Młp.
kierunek fryzjer

Wykonywany zawód: Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim
jako portier.
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Na wstêpie Radni wys³uchali
sprawozdania Burmistrza z wy-
konania bud¿etu gminy za 2011
r. Dochody zosta³y wykonane w
wysokoœci 59.649.121 z³ co sta-
nowi 100,7%, a wydatki w kwo-
cie 58.462.605 z³ i zosta³y zreali-
zowane w 96,2%.

Po stronie wydatków najwiêk-
sze pozycje to:
�w dziale „rolnictwo i ³owiec-

two”
- dokumentacja budowlano-

wykonawcza na budowê sieci
kanalizacji sanitarnej w Bor-
ku Wielkim – 68.250 z³

- dokumentacja na budowê
kanalizacji sanitarnej w Czar-
nej Sêdziszowskiej –52.500 z³

- budowa sieci wodoci¹gowej z
pompowniami i przy³¹czami w
miejscowoœci Szkodna i cz. Za-
gorzyc – 1.127.036 z³

- budowa kanalizacji sanitarnej
w Krzywej – 1.447.774 z³

- budowa kanalizacji sanitarnej
w Kawêczynie Sêdziszowskim
– 789.649 z³.

�w dziale „transport i ³¹cz-
noœæ”

- remonty cz¹stkowe dróg gmin-
nych o nawierzchni bitumicz-
nej – 201.451 z³,

- remont mostu i drogi gminnej
Szkodna -Budy – 200.695 z³,

- zimowe utrzymanie dróg –
101.094 z³,

- wydatki zwi¹zane z koszeniem
poboczy, wykonaniem tablic
informacyjnych i znaków dro-
gowych, oczyszczaniem kana-
lizacji deszczowej, czyszcze-
niem rowów – 109.687 z³.

- remonty i odbudowa dróg i
mostów uszkodzonych wsku-
tek powodzi – 593.157 z³, w
tym:

- remont drogi gminnej Zagorzy-
ce – Ocha³ówka – 298.807 z³,

- remont drogi gminnej Bêdzie-
myœl – Grudna – 245.133 z³,

- remont k³adek na rzece Bu-
dzisz – 49.217 z³.

- pomoc finansowa dla Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskie-
go – 300.000 z³

�w dziale „administracja pu-
bliczna”

- utrzymanie Urzêdu –
3.943.7231 z³,

- diety dla radnych, so³tysów i
przewodnicz¹cych zarz¹dów

osiedlowych – 153.954 z³,
- promocja gminy – 44.050 z³.
�w dziale „gospodarka miesz-

kaniowa”
- przebudowa linii napowietrz-

nych SN na kablowe przy ul
Weso³ej i Wêglowskiego (na
tzw. „trójk¹cie”) – 116.235 z³

�w dziale „bezpieczeñstwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa”

- bie¿¹ce utrzymanie 16 jedno-
stek OSP – 244.658 z³,

�w dziale „obs³uga d³ugu pu-
blicznego”

- sp³ata odsetek od wyemitowa-
nych obligacji – 802.460 z³,

�w dziale „oœwiata i wychowa-
nie”

- bie¿¹ce utrzymanie 14 szkó³
podstawowych, w których
obowi¹zek szkolny realizuje
1.580 uczniów – 13.073.767 z³,

- bie¿¹ce utrzymanie 3 gimna-
zjów, w których obowi¹zek
szkolny realizuje 873 uczniów
– 6.416.161 z³,

- bie¿¹ce utrzymanie 4 przed-
szkoli, do których uczêszcza
260 dzieci – 1.556.905 z³,

- bie¿¹ce utrzymanie 15 oddzia-
³ów przedszkolnych przy szko-
³ach podstawowych, do któ-
rych uczêszcza 295 dzieci –
774.401 z³,

- bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli –
690.564 z³,

- dowo¿enie ok. 492 uczniów
do szkó³ – 319.200 z³,

- utrzymanie 6 sto³ówek szkol-
nych, z których korzysta 1.962
dzieci – 1.461.412 z³,

- na inwestycje przeznaczono –
1.457.307 z³ w tym:

- termomodernizacja budyn-
ków gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. - 606.531 z³,

- przebudowa budynków gim-
nazjum w Sêdziszowie M³p. –
694.889 z³.

�w dziale „ochrona zdrowia”
- realizacja gminnego progra-

mu profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych
– 310.068 z³,

�w dziale „pomoc spo³eczna”
- œwiadczenia rodzinne –

8.637.805 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze –

526.987 z³,
- dodatki mieszkaniowe –

176.076z³,
- utrzymanie Miejsko-Gminne-

go Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej – 1.068.187 z³,

- us³ugi opiekuñcze i specjali-
styczne us³ugi opiekuñcze –
242.106 z³,

- usuwanie skutków klêsk ¿ywio-
³owych – 51.300 z³.

�w dziale „edukacyjna opieka
wychowawcza”

- utrzymanie 2 œwietlic przy SP
nr 2 oraz SP nr 3 w Sêdziszo-
wie – 142.476 z³,

- wyp³atê stypendiów dla 551
uczniów – 259.664 z³,

- wyprawki szkolne dla 205
uczniów kl. I-III – 42.160 z³,

�w dziale „gospodarka komu-
nalna i ochrona œrodowiska”

- utrzymanie czystoœci na tere-
nie miasta i wsi – 233.105 z³,

- utrzymanie zieleni na terenie
miasta – 33.192 z³,

- oœwietlenie ulic, placów i dróg
– 729.815 z³,

�w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”

- dotacja podmiotowa dla Miej-
sko-Gminnego Oœrodka Kul-
tury w Sêdziszowie M³p. -
1.308.000 z³,

- Termomodernizacja, remont
oraz przebudowa istniej¹cych
instalacji w budynku Domu
Ludowego w Wolicy Piaskowej
– 560.501 z³,

- Przebudowa Domu Ludowe-
go w Górze Ropczyckiej –
484.493 z³.

�w dziale „kultura fizyczna i
sport”

- dotacja celowa dla klubów
sportowych na realizacjê za-
dañ w zakresie upowszechnia-
nia sportu masowego i kultu-
ry fizycznej w drodze konkur-
su ofert 189.000 z³

Zad³u¿enie gminy z tytu³u za-
ci¹gniêtych po¿yczek oraz wy-
emitowanych obligacji na koniec
2011 r. wynosi³o 16.756.608 z³, co
stanowi 28,1% zrealizowanych
dochodów.

Rada Miejska po wys³uchaniu
sprawozdania Burmistrza z wy-
konania bud¿etu, po zapozna-
niu siê z opini¹ Komisji Rewizyj-
nej i Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w tej sprawie podjê-

³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego gminy
za rok 2011 wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania bud¿etu.

- w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi Sêdzi-
szowa M³p. za 2011 r.

Następnie radni podjęli jesz-
cze 5 innych uchwał:
1. Uchwa³a w sprawie zmiany

uchwa³y bud¿etowej Gminy
Sêdziszów M³p. na rok 2012
nr XIV/117/12 z dnia 30
stycznia 2012 r.

Radni dokonali zmian w bud¿e-
cie gminy na 2012 r. polegaj¹-
cych na:
� zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 9.745 z³
z tytu³u œrodków z fundacji
„Nasza Ziemia” na realizacjê
projektu „Czysty las wokó³
nas” przez Szko³ê Podstawow¹
w Czarnej Sêdziszowskiej.

� zwiêkszeniu przychodów bu-
d¿etu z tytu³u wolnych œrod-
ków z lat ubieg³ych o kwotê
138.000 z³.

� zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 10.745
z³ z przeznaczeniem na:

- realizacjê projektu „Czysty las
wokó³ nas” w Szkole Podsta-
wowej w Czarnej – 9.745 z³,

- udzia³ w projekcie „Program
Odnowy Wsi na lata 2011-
2016” – 1.000 z³.

� zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
137.000 z³ z przeznaczeniem
na:

- opracowanie dokumentacji
technicznej na budowê po³¹-
czenia komunikacyjnego ul.
Konopnickiej z ul. Szymbor-
skiej w Sêdziszowie M³p. –
17.000 z³,

- zakup urz¹dzenia do higieni-
zacji i aglomeracji komunal-
nych osadów œciekowych –
70.000 z³,

- zakup silosa na wapno z insta-
lacj¹ przeciw zbrylaniu oraz
podajnika œlimakowego na
oczyszczalni œcieków – 50.000 z³.

2. Uchwa³a w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finan-
sowej gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski.

W wykazie przedsiêwziêæ do
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej w grupie wydatki maj¹tko-
we wprowadzono przedsiêwziê-
cie pn. „Zakup urz¹dzenia do
higienizacji i aglomeracji komu-
nalnych osadów œciekowych” i w

XVII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 4 czerwca br. odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej zwana potocznie „absoluto-
ryjną”.
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NIVEA Polska sfinansowa³a za-
kup i monta¿ urz¹dzeñ na tere-
nie przygotowanym i przekaza-
nym przez Gminê pod budowê
placu zabaw. Aby lokalizacja ta
znalaz³a siê wœród stu zwyciê-
skich miejsc, nale¿a³o oddaæ jak
najwiêcej g³osów w interneto-
wym g³osowaniu. Mieszkañcy i
przyjaciele Sêdziszowa Ma³opol-
skiego zaanga¿owali siê ca³ym
sercem w akcjê i ³¹cznie oddali
49 821 g³osów! Nowy plac zabaw
daje dzieciom szansê rozwoju
poznawczego oraz fizycznego,
wszystko to dziêki wielofunkcyj-
nym urz¹dzeniom.

Place zabaw NIVEA zosta³y
wykonane przede wszystkim z
myœl¹ o bezpieczeñstwie dzieci.
Zaprojektowane zosta³y po kon-
sultacjach z psychologami i fizjo-
terapeutami dzieciêcymi. Wyko-
nawc¹ jest firma posiadaj¹ca
d³ugoletnie doœwiadczenie w
budowie placów w ca³ej Polsce

Już jest! Plac Zabaw NIVEA w Sędziszowie Młp!
Blisko pięć miesięcy inten-
sywnego głosowania miesz-
kańców i przyjaciół Sędziszo-
wa Małopolskiego oraz kolej-
ne spędzone w oczekiwaniu
na efekty zostały wynagro-
dzone! Plac zabaw w naszym
mieście został ufundowany
przez firmę NIVEA Polska
w ramach ogólnopolskiej ak-
cji „100 placów zabaw na 100
lat NIVEA”, zorganizowanej
z okazji jubileuszu marki.

oraz certyfikaty zgodnoœci i bez-
pieczeñstwa. Place budowano w
oparciu o obowi¹zuj¹ce normy
budowlane i najwy¿sze standar-
dy. Dodatkowo, w trosce o za-
pewnienie bezwzglêdnego bez-
pieczeñstwa, zosta³y poddane
szczegó³owej kontroli zewnêtrz-
nego oœrodka badawczego
TUeV, posiadaj¹cego akredyta-
cjê PCA (Polskiego Centrum
Akredytacji). Bezpieczeñstwo
bawi¹cych siê dzieci i estetykê
placu zabaw zapewni ponadto
ogrodzenie sfinansowane z bu-
d¿etu Gminy.

Do zabawy zapraszamy dzieci
od dnia 22 czerwca br., codzien-
nie od godz. 8.00 do zmroku.
Plac po³o¿ony jest w Sêdziszowie
M³p. przy ul. Reja/ boczna S³o-
wackiego na Osiedlu 1000-lecia
tzw. „Reganówka”.

Oficjalne otwarcie placu za-
baw odbêdzie siê 1.07.2012 r.
(niedziela) o godz. 16.00.

Dziêkujemy wszystkim, dziê-
ki którym marzenie dzieci i
doros³ych o piêknym i bez-

zwi¹zku z tym zwiêkszono limit
zobowi¹zañ o kwotê 430.500 z³.
Równoczeœnie zwiêkszono za-
kres upowa¿nienia Burmistrza
Sêdziszowa M³p. do zaci¹gania
zobowi¹zañ zwi¹zanych z reali-
zacj¹ przedsiêwziêæ o kwotê
344.400 z³ na 2013 r.

3. Uchwa³a w sprawie progra-
mu opieki nad zwierzêtami bez-
domnymi oraz zapobiegania
bezdomnoœci zwierz¹t.

Przyjêty przez Radê Program
ma na celu ograniczenie zjawi-
ska bezdomnoœci zwierz¹t domo-
wych oraz zapewnienie w³aœci-
wej opieki bezdomnym zwierzê-
tom domowym (w szczególno-
œci psom, kotom) oraz zwierzê-
tom gospodarskim przebywaj¹-
cym w granicach administracyj-
nych Gminy Sêdziszów M³p.

Zapewnienie opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi w Gminie
Sêdziszów M³p. realizowane bê-
dzie poprzez:

1) zapewnienie opieki bezdom-
nym zwierzêtom z terenu
gminy,

2) sprawowanie opieki nad ko-
tami wolno ¿yj¹cymi, w tym
ich dokarmianie,

3) od³awianie bezdomnych
zwierz¹t domowych,

4) ograniczenie populacji bez-
domnych zwierz¹t poprzez
obligatoryjn¹ kastracjê i ste-
rylizacjê w schroniskach dla
zwierz¹t,

5) poszukiwanie nowych w³aœci-
cieli dla bezdomnych zwie-
rz¹t;

6) usypianie œlepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rol-

nego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierz¹t gospo-
darskich,

8) zapewnienie ca³odobowej
opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeñ drogowych z
udzia³em zwierz¹t,

9) znakowanie zwierz¹t - tatu-
owanie lub czipowanie psów

w celu ich zidentyfikowania,
10) edukacjê mieszkañców Gmi-

ny Sêdziszów M³p. w zakre-
sie opieki nad zwierzêtami.

4. Uchwa³a w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pani Alicji Wozo-
wicz.

Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pani Alicji Wozowicz na
zaniechania i niedope³nienia
obowi¹zków przez Burmistrza
Sêdziszowa Ma³opolskiego.

5. Uchwa³a w sprawie wyra¿e-
nia zgody na objêcie Specjaln¹
Stref¹ Ekonomiczn¹ EURO-
PARK MIELEC, gruntów po³o-
¿onych na terenie miasta Sêdzi-
szów M³p.

Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
w³¹czenie do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC gruntów zlokalizowa-
nych na terenie Miasta Sêdziszów
M³p., tj. dzia³ki o nr ew.: 393 o
pow. 0.3069 ha, 448/2 o pow.

2.2901 ha, 448/1 o pow. 0.0525
ha, 449/1 o pow. 0.0150 ha,
449/2 o pow. 0.0923 ha, 467/5
o pow. 0.3934 ha, 467/7 o pow.
0.1025 ha, 467/8 o pow. 0.2027 ha,
467/9 o pow. 2.1033 ha, 2157
o pow. 0.8179 ha, 467/21 o pow.
0.4696 ha, 467/20 o pow. 0.0035
ha, ³¹cznie 6.8497 ha po³o¿onych
w Sêdziszowie M³p.

W porz¹dku obrad sesji znaj-
dowa³y siê projekty uchwa³ do-
tycz¹ce zatwierdzenia taryf zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcie-
ków z sieci wodoci¹gowej zasila-
nej przez SUW w Sêdziszowie
M³p. oraz z sieci wodoci¹gowej
zasilanej przez ujecie wody Wy-
twórni Filtrów „PZL-Sêdziszów”
SA i na odprowadzanie œcieków
do oczyszczalni œcieków Wytwór-
ni Filtrów „PZL - Sêdziszów” SA,
które nie zosta³y przez Radê
podjête.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

piecznym placu zabaw spe³ni-
³o siê.

Teraz ka¿dy mo¿e odwiedziæ
nowy plac zabaw ze swoim dziec-
kiem. SprawdŸ, jakie atrakcje
czekaj¹ na najm³odszych!
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Miejsko-Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p. ju¿ po raz 9. bra³ aktywny
udzia³ w Europejskim Programie
PEAD. W czerwcu bie¿¹cego
roku z Podkarpackiego Banku
¯ywnoœci w Rzeszowie MGOPS
w Sêdziszowie M³p. otrzyma³ nie-
spe³na 13 ton produktów ¿yw-
noœciowych.

Wszystkie artyku³y spo¿ywcze
opatrzone by³y gwarancj¹ jakoœci
i terminem przydatnoœci do spo-
¿ycia. Z tej formy pomocy w Gmi-
nie Sêdziszów M³p. mogli skorzy-
stali przede wszystkim podopiecz-
ni MGOPS. Jednoczeœnie infor-
mujemy, ¿e w uzasadnionych sy-

tuacjach pomoc przyznawana
by³a równie¿ innym osobom. Z
uwagi na szczególn¹ sytuacjê oso-
bist¹ lub ¿yciow¹ Programem
PEAD objête zosta³y osoby: nie-
pe³nosprawne; z d³ugotrwa³¹,
ciê¿k¹ chorob¹; renciœci, eme-
ryci o stosunkowo niskich docho-
dach, w szczególnoœci osoby sa-
motne; rodziny wielodzietne.

Przekazywana przez pracow-
ników MGOPS bezp³atnie ¿yw-
noœæ by³a adekwatna do rzeczy-
wistych potrzeb ka¿dej osoby i
potrzebuj¹cej wsparcia rodziny.

W okresie od 13 czerwca do
22 czerwca 2012 roku wsparcie
w formie „koszyka produktów
¿ywnoœciowych” otrzyma³o 395
rodzin, tj. 1 679 osób, którym
³¹cznie wydano 12 924 kg arty-
ku³ów ¿ywnoœciowych, co przed-
stawia poni¿sza tabela powy¿ej.

Dodatkowym asortymentem
przekazanym przez Bank ̄ ywno-
œci by³y produkty dla najm³od-
szych: kaszki mleczno-ry¿owe,

mleko modyfikowane NAN
z Nestle, dania gotowe z Grebe-
ra. Wartoœæ tych produktów wy-
nios³a 4 656,90 z³, by³y to jednak
produkty przekazane bezp³atnie.

Podsumowuj¹c nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e Miejsko-Gminny Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej w Sêdzi-
szowie M³p. oprócz wielu zadañ
realizowanych zgodnie ze swo-
im statutem zajmuje siê równie¿
przekazywaniem niezbêdnych
do ¿ycia artyku³ów spo¿ywczych
najbardziej potrzebuj¹cym
mieszkañcom gminy, którzy
uprzednio poinformowani
przez pracowników socjalnych
o akcji wydawania ¿ywnoœci, oso-
biœcie stawiali siê po odbiór swo-
ich „koszyków ¿ywnoœciowych”.

Zgodnie z wycen¹ Banku ̄ yw-
noœci Gmina Sêdziszów M³p. po-
nios³a 4% kosztów od 40055,52
z³ kwoty co stanowi 1602,22 z³
oraz pokry³a koszt transportu
¿ywnoœci.

Grzegorz Wszołek

ASORTYMENT ................................................... TONAŻ .......................... WARTOŚĆ
Kasza jęczmienna z warzywami ........................... 1 300 kg .......................... 1 937,00 zł

Kasza manna .......................................................... 600 kg ............................. 630,00 zł

Ser topiony ............................................................. 800 kg .......................... 6 632,00 zł

Ser podpuszczkowy (żółty) ................................... 1 224 kg ........................ 15 581,52 zł

Mleko UHT .......................................................       5 500 l .......................... 9 570,00 zł

Dania gotowe makaron  z gulaszem ...................... 3 500 kg .......................... 5 705,00 zł

RAZEM ........................................................... 12 924 kg ....................... 40 055,52 zł

Pomoc Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie Młp. w formie żywności w 2012 r.
W ramach Europejskiego Pro-
gramu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (franc. Pro-
gramme Europeen d’ Aide aux
plus Demunis) – PEAD 2012,
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sędziszo-
wie Młp. od 2005 r., zgodnie z
zawartą umową z Gminą Sę-
dziszów Młp., przekazuje na
rzecz osób i rodzin znajdują-
cym się w trudnej sytuacji
bytowej artykuły żywnościo-
we pochodzące z rezerw Unii
Europejskiej.

Zgodnie z informacjami zamieszczo-

nymi na stronie MEN-u w roku 2012

programem będą objęci:

��uczniowie klasy I szko³y
podstawowej pochodz¹cy z ro-
dzin, w których dochód na oso-
bê nie przekracza kryterium do-
chodowego na osobê w rodzinie,
o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z póŸn. zm.) czyli 504 z³ netto;
� uczniowie klas II-IV szko³y

podstawowej pochodz¹cym z
rodzin spe³niaj¹cych kryterium
dochodowe, o którym mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo-
³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z póŸn. zm.) czyli 351
z³ netto na osobê w rodzinie;
��uczniom pochodz¹cym z

rodzin niespe³niaj¹cych kryte-
rium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Wyprawka szkolna
spo³ecznej, w przypadkach okre-
œlonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej, na podstawie decyzji dyrek-
tora szko³y, do której uczêszcza
uczeñ, z wy³¹czeniem uczniów
klas I szko³y podstawowej. Liczba
uczniów, którym zostanie udzie-
lona pomoc w tym trybie nie mo¿e
przekroczyæ w danej gminie 5%
ogólnej liczby uczniów klas II-IV
szko³y podstawowej;
��uczniowie: s³abowidz¹cy,

nies³ysz¹cy, z upoœledzeniem
umys³owym w stopniu lekkim,
uczniowie z niepe³nosprawno-
œciami sprzê¿onymi, w przypad-
ku gdy jedn¹ z niepe³nospraw-
noœci jest niepe³nosprawnoœæ
wymieniona wy¿ej, posiadaj¹cym
orzeczenie o potrzebie kszta³ce-
nia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty, uczêszczaj¹cy w roku
szkolnym 2012/2013 do szkó³
podstawowych, gimnazjów.

Wysokość dofinansowania zakupu

podręczników ma wynosić:

��180 z³ - dla uczniów klas I-
III szko³y podstawowej, dla
uczniów klas I-III ogólnokszta³-
c¹cej szko³y muzycznej I stopnia,
dla uczniów niepe³nosprawnych
klas I-III szko³y podstawowej oraz
uczniów niepe³nosprawnych
klas I-III ogólnokszta³c¹cej szko-
³y muzycznej I stopnia,
��210 z³ - dla uczniów klasy IV

szko³y podstawowej, dla uczniów
klasy IV ogólnokszta³c¹cej szko-
³y muzycznej I stopnia oraz
uczniów klasy I ogólnokszta³c¹-
cej szko³y baletowej, dla uczniów
niepe³nosprawnych klas IV-VI
szko³y podstawowej, uczniów
niepe³nosprawnych klas IV-VI
ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycz-
nej I stopnia oraz uczniów nie-
pe³nosprawnych klas I-III ogól-
nokszta³c¹cej szko³y baletowej,
��325 z³ - dla uczniów niepe³-

nosprawnych gimnazjum, dla
uczniów niepe³nosprawnych
klas I-III ogólnokszta³c¹cej szko-
³y muzycznej II stopnia, uczniów
niepe³nosprawnych klas I-III
ogólnokszta³c¹cej szko³y sztuk

piêknych oraz uczniów niepe³-
nosprawnych klas IV-VI ogólno-
kszta³c¹cej szko³y baletowej,
��352 z³ - dla uczniów klasy I

szko³y ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szko³y zawodowej, li-
ceum ogólnokszta³c¹cego i tech-
nikum, dla uczniów klasy IV ogól-
nokszta³c¹cej szko³y muzycznej
II stopnia, uczniów klasy IV ogól-
nokszta³c¹cej szko³y sztuk piêk-
nych, uczniów klasy I liceum pla-
stycznego oraz uczniów klasy VII
ogólnokszta³c¹cej szko³y baleto-
wej, dla uczniów niepe³nospraw-
nych zasadniczej szko³y zawodo-
wej, uczniów niepe³nospraw-
nych liceum ogólnokszta³c¹ce-
go, uczniów niepe³nosprawnych
klas II-III liceum profilowanego,
uczniów niepe³nosprawnych
technikum, uczniów niepe³no-
sprawnych klas II-III uzupe³nia-
j¹cego liceum ogólnokszta³c¹ce-
go, uczniów niepe³nosprawnych
klas II-III technikum uzupe³nia-
j¹cego, uczniów niepe³nospraw-
nych klas IV-VI ogólnokszta³c¹-
cej szko³y muzycznej II stopnia,
uczniów niepe³nosprawnych
klas IV-VI ogólnokszta³c¹cej szko-
³y sztuk piêknych, uczniów nie-
pe³nosprawnych liceum pla-
stycznego oraz uczniów niepe³-
nosprawnych klas VII-IX ogól-
nokszta³c¹cej szko³y baletowej).
Wnioski należy składać w szkole, do

której dziecko będzie uczęszczało w

roku szkolnym 2012/2013.

Termin sk³adania wniosków
zostanie podany (do publicznej
wiadomoœci tj. na stronach in-
ternetowych: www.sedziszow-
mlp.pl, www.zosip.pl oraz w szko-
³ach podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych
znajduj¹cych siê na terenie
Gminy Sêdziszów M³p.) zarz¹-
dzeniem Burmistrza Sêdziszowa
M³p. po opublikowaniu na stro-
nie MEN Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegó³o-
wych warunków udzielania po-
mocy finansowej uczniom na
zakup podrêczników.

Wnioski mo¿na pobieraæ w se-
kretariacie szko³y, w siedzibie
ZOSiP Gminy Sêdziszów M³p.
oraz ze strony internetowej -
www.sedziszow-mlp.pl (aktualne
og³oszenia).

Warunkiem wyp³aty przyzna-
nego dofinansowania jest przed-
³o¿enie w szkole rachunków lub
faktur VAT (wystawionych na
wnioskodawcê) za zakupione
podrêczniki.
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Szczegółowe informacje

można uzyskać w szkole,

do której uczęszcza dziecko

oraz w siedzibie ZOSiP Gminy

Sędziszów Młp., tel. 17 22 16 594.
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Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim – etap I:

budowa połączenia ul. Fabryczna – Gumat wraz z niezbędnymi

urządzeniami budowlanymi.

Zakres rzeczowy robót obejmu-
je: budowê po³¹czenia ul. Fa-
bryczna - Gumat z kanalizacj¹
deszczow¹ i niezbêdn¹ infra-
struktur¹ techniczn¹, przek³ad-
ka sieci gazowej wysokiego ci-
œnienia, przek³adka sieci gazowej
œredniego ciœnienia, przek³adka
sieci wodoci¹gowej, przek³adka
sieci ciep³owniczej, budowa
oœwietlenia ulicznego oraz prze-
budowa i zabezpieczenie linii
energetycznych, przebudowa li-
nii napowietrznych 30 kV, PKP, rozbiórka zespo³u budynków gara-
¿owych oraz kontenera - 22 obiekty, wymiana drzwi gara¿owych
uchylnych na segmentowe – 12 szt .
Droga budowana jest na d³ugoœci 700 mb.
Wartoœæ inwestycji to 4.263.077,63 z³. Wykonawc¹ jest Miejskie
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów,
ul. Rejtana 6. Planowany termin zakoñczenia ca³oœci inwestycji to
30.07.2014 r. Inwestorem jest Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica
Rynek 1, 39-120 Sêdziszów Ma³opolski.

Rozpoczęto prace przy budowie budynku socjalnego

w Wolicy Piaskowej.

W ramach tego zadania ma powstaæ budynek mieszkalny wieloro-
dzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne. Budynek ma sk³adaæ
siê z 12 lokali socjalnych o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 362,58
m2. W ramach inwestycji przewiduje siê równie¿ wykonanie placu
zabaw dla dzieci, dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodni-
ków oraz zjazdu z drogi gminnej.
Kubatura budynku – 1434 m3 Powierzchnia zabudowy – 467,92 m2

Powierzchnia u¿ytkowa - 362,58 m2 Powierzchnia ca³kowita –
467,92 m2. Wykonawc¹ prac jest Firma Budowlana „LISBUD” s.c.
Lis Damian, Lis £ukasz, 39-300 Mielec, ul. Metalowców 4.

Przebudowa drogi gminnej Ruda – Zagacie

Zakres robót obejmowa³: wyko-
nanie podbudowy z kruszywa
³amanego – 2080 m2, wyrówna-
nie mas¹ mineralno-asfaltow¹ –
140,4 ton, wykonanie nawierzch-
ni z masy mineralno-asfaltowej
gr. 4 cm – 1820 m2, wykonanie
poboczy z kruszywa ³amanego
gr. 10 cm – 500 m2.
Droga przebudowana na d³ugoœci 500 mb. Wartoœæ inwestycji:
116.003,27 z³. Wykonawca: Marian Wojtas Przedsiêbiorstwo Ro-
bót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, 27-670 £oniów, Pia-
seczno 84/21-26

Remont drogi gminnej

w Wolicy Ługowej

Remont drogi gminnej na od-
cinku 240 mb. Wykonanie na-
wierzchni bitumicznej. War-
toœæ: 61 732,32 z³. Wykonaw-
ca: Eurovia Polska S.A.,
Szwedzka 5, 55-040 Bielany
Wroc³awskie.

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa – Zamłynie

Zakres robót obejmowa³: profi-
lowanie pod³o¿a – 2145,00 m2,
wykonanie podbudowy z kruszy-
wa ³amanego gruboœci 15 cm –
1640,00 m2, profilowanie mas¹
mineralno-asfaltow¹ – 120,00
ton, wykonanie nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej gru-
boœci 4 cm – 1600,00 m2, wykonanie poboczy t³uczniowych grubo-
œci 10 cm – 535,00 m2, wykonanie robót ziemnych z transportem –
230,00 m3.
Droga przebudowana zosta³a na d³ugoœci 460 mb. Wartoœæ inwe-
stycji to: 116 361,08 z³. Wykonawca: Marian Wojtas Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, 27-670 £oniów,
Piaseczno 84/21-26

Wyremontowano piwnice

pod Sędziszowskim Ratuszem.

Dobiegaj¹ koñca prace przy re-
moncie piwnic pod sêdziszow-
skim Ratuszem. Prace zosta³y wy-
konane w ramach trwaj¹cego
projektu: „Rewitalizacja Cen-
trum Zabytkowego poprzez
Zwiêkszenie Estetyki i Funkcjo-
nalnoœci Przestrzeni publicznej
w Sêdziszowie M³p.”
Stare i od dziesi¹tek lat nieremontowane piwnice pod Ratuszem
doczeka³y sie swego remontu. W ramach prac oczyszczono œciany,
wykonano nowe posadzki, wzmocniono strop oraz zmodernizo-
wano instalacjê elektryczn¹. Piwnice nabra³y blasku i pokaza³y skry-
wane do tej pory piêkno. Wykonawc¹ prac jest Firma Budoimpex,
39-204 Straszêcin 295b.

Oprac. G. Wrona
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Policja informuje
Odpowiedzą m.in.

za znieważenie policjantów

Piêciu mê¿czyzn odpowie za
zniewa¿ania funkcjonariuszy
oraz naruszenia nietykalnoœci
cielesnej policjantów. Wzglê-
dem dwóch doros³ych podej-
rzanych prokurator zastosowa³
dozór policyjny. Trzech nielet-
nich odpowie przed s¹dem ro-
dzinnym.

W nocy z 9 na 10 kwietnia po-
licjanci zostali wezwani na in-
terwencje do Gminnego
Oœrodka Kultury w Wiercanach,
gdzie zgodnie ze zg³oszeniem,
podczas zabawy tanecznej mia-
³o dojœæ do zak³ócenia porz¹d-
ku publicznego. Na miejsce skie-
rowane zosta³y dwa patrole Po-
licji. Kiedy funkcjonariusze
podjêli interwencjê wobec agre-
sywnie i wulgarnie zachowuj¹-
cej siê grupy m³odych osób, je-
den z mê¿czyzn zaatakowa³ po-
licjanta, a nastêpnie próbowa³
uciec. Szybko zosta³ przez funk-
cjonariuszy obezw³adniony i
doprowadzony do radiowozu.
Wówczas zgromadzone osoby
zaczê³y zachowywaæ siê jeszcze
bardziej agresywnie. Funkcjo-
nariusze wezwali na pomoc
inne patrole. Policjanci zatrzy-
mali jeszcze jedn¹ z awanturu-
j¹cych siê osób. Obaj zatrzyma-
ni mê¿czyŸni, mieszkañcy powia-
tu rzeszowskiego, noc spêdzili
w policyjnym pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych.

Nastêpnego dnia przedstawio-
no im pierwsze zarzuty. Mê¿czy-
zna, który zaatakowa³ policjan-
ta odpowie za naruszenie niety-
kalnoœci cielesnej funkcjonariu-
sza publicznego oraz za uszko-
dzenie cia³a policjanta. Drugi z
zatrzymanych us³ysza³ zarzut
zniewa¿ania funkcjonariusza
publicznego oraz zachowania
maj¹cego na celu zmuszenia
policjanta do zaniechania wyko-
nania czynnoœci s³u¿bowych.

Prokurator zatwierdzi³ policyj-
ny wniosek o zastosowanie wzglê-
dem doros³ych podejrzanych
œrodka zapobiegawczego w po-
staci policyjnego dozoru. Mê¿-
czyŸni bêd¹ stawiaæ siê w jedno-
stce Policji raz w tygodniu.

W dalszym toku postêpowania
zarzut zniewa¿enia funkcjona-

riuszy publicznych us³ysza³o jesz-
cze trzech 16-letnich mieszkañ-
ców powiatu rzeszowskiego. Za
pope³nienie tego czynu karalne-
go odpowiedz¹ przed s¹dem dla
nieletnich. Akta dotycz¹ce ich
pe³noletnich „kolegów” trafi¹
do s¹du karnego.

Ciągnik rolniczy wjechał

w ogródek piwny

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicz-
noœci wjechania w ogródek piw-
ny ci¹gnika rolniczego. Trakto-
rzysta uciek³ z miejsca zdarze-
nia. Po kilkudziesiêciu minutach
zosta³ zatrzymany przez poli-
cjantów. JeŸdzi³ ursusem na
„podwójnym gazie”.

21-go czerwca, przed godzin¹
19. policjanci zostali skierowani
na interwencje do baru w jed-
nej z miejscowoœci gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski. Okaza³o siê, ¿e
jad¹cy drog¹ ci¹gnik rolniczy,
podczas zawracania, wjecha³ w
ogródek piwny. Na szczêœcie nikt
nie zosta³ ranny. Kierowca ursu-
sa odjecha³ z miejsca zdarzenia.
Policjanci ustalili, kto by³
sprawc¹ tej kolizji.

Po kilkudziesiêciu minutach w
miejscowoœci Szkodna funkcjo-
nariusze zatrzymali jad¹cy drog¹
ci¹gnik. Za kierownic¹ siedzia³
mê¿czyzna, który wczeœniej spo-
wodowa³ kolizjê. Policjanci zba-
dali stan trzeŸwoœci kieruj¹cego.
Alkomat wskaza³ zawartoœæ 2,6
promila alkoholu w jego orga-
nizmie.

Kiedy funkcjonariusze spraw-
dzili zatrzymanego mê¿czyznê w
bazie danych okaza³o siê, ¿e ma
on s¹dowy zakaz do kierowania
pojazdami mechanicznymi.
Mê¿czyzna nie posiada³ przy so-
bie wymaganych dokumentów.
Teraz poniesie odpowiedzial-
noœæ za pope³nione przestêp-
stwo oraz wykroczenia.

Spotkanie w ramach kampanii

społecznej „Bezpieczna praca”

Policjanci naszego powiatu,
ju¿ w ubieg³ym roku, przy³¹czyli
siê do ogólnopolskiej akcji „Bez-
pieczna praca”, która skierowa-
na jest do osób planuj¹cych
wyjazd zarobkowy poza granicê

kraju. 20-go czerwca z osobami
poszukuj¹cymi pracy, po raz
kolejny, spotka³a siê ropczycka
policjantka.

Kampania spo³eczna „Bez-
pieczna praca” jest organizowa-
na przez Fundacjê ITAKA i ma
charakter ogólnopolski. Akcja
zosta³a objêta honorowym pa-
tronatem przez Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej oraz Komen-
danta G³ównego Policji. G³ów-
nym celem tego projektu jest
zmniejszenie liczby zaginiêæ
wœród osób wyje¿d¿aj¹cych do
pracy za granicê.

W³aœciwe przygotowanie siê
do zarobkowego wyjazdu poza
granice kraju by³o g³ównym te-
matem spotkania podkom. Do-
miniki Oleœ z osobami poszuku-
j¹cymi pracy, które mia³o miej-
sce w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Ropczycach. Zgroma-
dzone osoby dowiedzia³y siê ja-
kie b³êdy najczêœciej pope³niaj¹
osoby, które staj¹ siê ofiarami
nieuczciwych poœredników oraz
pracodawców. Funkcjonariusz-
ka przekaza³a im równie¿ wska-
zówki co robiæ, aby nie daæ siê
oszukaæ.

Na zakoñczenie spotkania po-
licjantka przekaza³a zgromadzo-
nym materia³y profilaktyczne
dotycz¹ce programu oraz za-
gadnieñ zwi¹zanych z handlem
ludŸmi.

Złodzieje w rękach Policji

Policjanci ustalili sprawców
szeregu kradzie¿y i w³amañ. Prze-
stêpcami okazali siê m³odzi
mieszkañcy gminy Sêdziszów
Ma³opolski oraz Iwierzyce. Je-
den z podejrzanych odpowie
przed s¹dem dla nieletnich.

Na prze³omie maja i czerwca
policjanci zostali powiadomieni
o szeregu w³amañ i kradzie¿y na
terenie s¹siaduj¹cych ze sob¹
gmin Sêdziszów Ma³opolski oraz
Iwierzyce. Funkcjonariusze z sê-
dziszowskiego komisariatu pro-
wadzili dzia³ania maj¹ce na celu
ustalenie sprawców tych prze-
stêpstw. Na podstawie uzyska-
nych informacji wytypowali oso-
by, które mog³y mieæ zwi¹zek z
w³amaniami.

W po³owie czerwca policjan-
ci zatrzymali grupê m³odych

mê¿czyzn, którym udowodnili
pope³nienie oœmiu przestêpstw.
Zarzuty kradzie¿y oraz w³amañ
us³ysza³o szeœciu mieszkañców
powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego w wieku od 16 do 21 lat.
Najm³odszy z grupy w³amywaczy
odpowie przed s¹dem dla nie-
letnich.

Zatrzymani mê¿czyŸni kradli
miêdzy innymi paliwo z samo-
chodów, elektronarzêdzia, butle
z gazem oraz próbowali w³amaæ
siê do sklepu. Odzyskane przez
funkcjonariuszy przedmioty
wróc¹ do w³aœcicieli.

Policjanci wnioskowali do pro-
kuratury o zastosowanie œrodka
zapobiegawczego wzglêdem 18-
letniego mieszkañca gminy Iwie-
rzyce, który jako jedyny uczest-
niczy³ w pope³nianiu wszystkich
oœmiu przestêpstw. Prokurator
przychyli³ siê do wniosku funk-
cjonariuszy. Mê¿czyzna bêdzie
stawia³ siê w jednostce Policji
dwa razy w tygodniu.

Sprawa jest rozwojowa.

Odpowiedzą za szereg

kradzieży

Po dziewiêæ zarzutów kradzie-
¿y us³yszeli od policjantów dwaj
m³odzi mieszkañcy gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski. Mê¿czyŸni
przyznali siê do pope³nienia
wszystkich udowodnionych im
przez funkcjonariuszy prze-
stêpstw.

W ostatnim tygodniu stycznia
policjanci zostali powiadomieni
o podejrzanie zachowuj¹cych
siê m³odych mê¿czyznach id¹-
cych jedn¹ z ropczyckich ulic.
Funkcjonariusze sprawdzili ten
sygna³ i wylegitymowali mê¿-
czyzn. Szybko okaza³o siê, ¿e 22 i
23-latek z gminy Sêdziszów Ma-
³opolski chwilê wczeœniej ukra-
dli akumulatory z terenu jednej
z ropczyckich firm.

Pracuj¹c nad spraw¹ policjan-
ci udowodnili dwójce z³odziei
dokonanie dziewiêciu kradzie¿y
przedmiotów o ³¹cznej wartoœci
ponad 7,5 tysi¹ca z³otych. Podej-
rzani przyznali siê do pope³nie-
nia zarzucanych im przez funk-
cjonariuszy przestêpstw. Poli-
cjanci odzyskali wiêkszoœæ skra-
dzionych przedmiotów, które
trafi³y b¹dŸ trafi¹ do w³aœcicieli.
Dochodzenie zakoñczy³o siê
przes³aniem akt do prokuratu-
ry wraz z wnioskiem o objêcie
obu mê¿czyzn aktem oskar¿e-
nia.
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Konkurs „Bezpieczne wakacje

2012”

W Dniu Dziecka, rozpocz¹³ siê
konkurs dla dzieci i m³odzie¿y
pod nazw¹ „Bezpieczne Waka-
cje 2012”. Do 14 paŸdziernika
2012r. mo¿na przesy³aæ prace
plastyczne oraz profilaktyczne
spoty filmowe poruszaj¹ce te-
matykê bezpieczeñstwa podczas
letniego wypoczynku.

Tematyka konkursu plastycz-
nego zwi¹zana jest z bezpiecznym
zachowaniem w ka¿dej sytuacji,
w której mo¿e siê znaleŸæ m³ody
cz³owiek w czasie letniego wypo-
czynku. Jest on adresowany do
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz
placówek letniego wypoczynku.

Prace konkursowe powinny
poruszaæ tematykê:
• Bezpieczny pobyt w górach,

nad morzem i w lesie,
• Bezpieczna szko³a,
• Bezpieczne miejsce zamieszka-

nia,
• Bezpieczny Internet,
• Bezpieczna droga,
• Zagro¿enie u¿ywkami (papie-

rosy, alkohol, narkotyki),
• Przemoc rówieœnicza,
• Subkultury m³odzie¿owe.

O tym, jakie warunki trzeba
spe³niæ, aby wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie plastycznym mo¿na do-
wiedzieæ siê z za³¹czonego poni-
¿ej regulaminu konkursu, który
jest dostêpny na stronie interne-
towej Komendy Powiatowej Po-
licji w Ropczycach.

Osob¹ zajmuj¹c¹ siê organi-
zacj¹ konkursu plastycznego
„Bezpieczne wakacje 2011”,
w Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Ropczycach, jest podkom.
Dominika Oleœ. W razie pytañ
prosimy dzwoniæ: 510 997 602
lub pisaæ na maila: d.oles@pod-
karpacka.policja.gov.pl.

Na temat wojewódzkiego kon-
kursu na profilaktyczny spot fil-
mowy mog¹ Pañstwo przeczytaæ
na stronie Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Rzeszowie.

Policja przypomina:

aby wakacje były bezpieczne…

Maj¹c na uwadze bezpieczeñ-
stwo najm³odszych podajemy kil-
ka praktycznych wskazówek i
porad. Te przestrogi wydaj¹ siê
byæ oczywiste, ale na co dzieñ
zdarza siê, ¿e niektórzy o nich
zapominaj¹.

Policja apeluje wiêc do m³o-
dych ludzi: 

1. Zbli¿a siê lato, wiêc pamiê-
tajcie, by k¹paæ siê tylko pod
opiek¹ doros³ych, w miejscach
strze¿onych przez ratowników.
Nie wolno bawiæ siê w rzekach i
nie strze¿onych jeziorach. Nie
skaczcie na „g³ówkê” do niezna-
nej wody, grozi to œmierci¹ lub
powa¿nymi urazami.

2. Na wycieczki, biwaki, szcze-
gólnie do lasu lub nad wodê, wy-
bierajcie siê zawsze w towarzy-
stwie osób doros³ych i zawsze
korzystajcie ze sprawdzonych
szlaków wêdrownych. Œmieci

wyrzucajcie tylko do specjalnych
pojemników. Jeœli ich nie ma,
zabierzcie œmieci ze sob¹. 

3. Podczas pobytu w lesie pa-
miêtajcie o zakazie œmiecenia,
rozpalania ognisk w miejscach
niedozwolonych oraz pozosta-
wiania szklanych butelek, które
mog¹ wywo³aæ po¿ar.

4. B¹dŸcie ostro¿ni w nawi¹-
zywaniu znajomoœci przez inter-
net! Nie ka¿dy jest tym za kogo
siê podaje! W trosce o w³asne
bezpieczeñstwo pamiêtajcie, ¿e
podawanie przez internet infor-
macji o sobie ( imiê, nazwisko,
adres, nr telefonu ) osobom,
których siê tak naprawdê nie zna
mo¿e skoñczyæ siê nara¿eniem
siebie i swoich najbli¿szych na
stanie siê ofiar¹ przestêpstwa.

5. Coraz czêœciej w pobli¿u ba-
wi¹cych siê dzieci i m³odzie¿y
pojawiaj¹ siê dealerzy, którzy
handluj¹ narkotykami, nak³a-
niaj¹ do za¿ywania narkotyków,
a niekiedy daj¹ je za darmo, aby
zachêciæ do spróbowania. Pa-
miêtajcie, ¿e taka dzia³alnoœæ jest
niezgodna z prawem. Musicie
pamiêtaæ, ¿e narkotyki niszcz¹
m³ody organizm, uzale¿niaj¹ go,
a wielu m³odych ludzi przyp³aci-
³o branie narkotyków œmierci¹.

 6. Nie pozwólcie obcym wy-
pytywaæ siê o mieszkanie czy ro-
dziców. Zwracajcie uwagê na
nieznajomych krêc¹cych siê w
pobli¿u Waszego domu czy
mieszkania lub samochodu.
Mo¿e to byæ w³amywacz. Spró-
bujcie zapamiêtaæ wygl¹d obce-
go, zapiszcie numery rejestracyj-

ne jego samochodu. W razie po-
trzeby zaalarmujcie doros³ych.

7. Nigdy nie bawcie siê
w opuszczonych budynkach,
piwnicach, na strychach czy da-
chach budynków, na jezdni, to-
rach kolejowych czy w wyko-
pach. Pamiêtajcie, ¿e rodzice
musz¹ znaæ miejsca, w których
bêdziecie siê bawiæ. Nigdy nie
oddalajcie siê od domu bez wie-
dzy rodziców.

8. UWAGA! Jeœli podczas za-
bawy znajdziecie niewypa³ lub
inny groŸnie wygl¹daj¹cy przed-
miot natychmiast powiadomcie
doros³ych i Policjê. W takim
miejscu nie wolno siê bawiæ.

9. Unikajcie kontaktu z osoba-
mi, których nie znacie. Nie
bierzcie s³odyczy, zabawek ani
pieniêdzy od obcych. Nigdy nie
wsiadajcie do samochodu, któ-
rym kieruje obcy! Nie przyjmuj-
cie równie¿ propozycji wspólne-
go spaceru z nieznajomym.

10. Jeœli ktoœ próbuje Wam
zrobiæ coœ z³ego G£OŒNO WO-
£AJCIE O POMOC.

Drodzy Pañstwo, mamy na-
dziejê, ¿e przypomniane przez
nas zasady, które teoretycznie s¹
powszechnie znane, lecz czasem
zapominane, uzmys³owi¹ Pañ-
stwu koniecznoœæ rozmawiania
z dzieæmi w ka¿dym wieku o ich
zachowaniu i bezpieczeñstwie.

To od Was zale¿y jak bêd¹ siê
Wasze dzieci zachowywaæ, czy
bêd¹ bezpieczne, jak bêd¹ po-
strzegane przez innych oraz czy
nie wejd¹ w konflikt z prawem.

Podkom. Dominika Oleś

Program by³ skierowany do
najstarszych grup przedszkola-
ków. Na zajêciach dzieci wyko-
nywa³y odpowiednie rysunki,
których celem by³o uœwiadomie-
nie szkodliwoœci dymu papiero-
sowego, dzieci wykonywa³y æwi-
czenia oddechowe i relaksacyj-
ne. 31 maja – w  „Dzieñ bez pa-
pierosa” odby³ siê pochód ulicz-
kami Osiedla M³odych  z trans-
parentami propaguj¹cymi ¿ycie
bez papierosów: „Dzieñ bez pa-
pierosa”, „Rzuæ palenie”,
„Chcesz byæ zdrowy jak koñ od
palenia stroñ”.

Realizowane treœci by³y zgod-
ne z podstaw¹ programow¹ wy-
chowania przedszkolnego oraz
dostosowane do rozwoju po-
znawczego, aktywnoœci i potrzeb
dziecka.

Zachêcamy wszystkich czytel-
ników do zdrowego trybu ¿ycia
bez papierosów.

Dzień bez papierosa
Jak co roku Publiczne Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Młp. wraz z Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym w Ropczycach, brało udział w Krajowym Programie Eduka-
cyjnym „Czyste powietrze wokół nas”.

Przedszkolaki mówią „Stop paleniu!”
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Tajemniczy skrót mo¿na ³atwo
rozszyfrowaæ - V Gminna Spor-
towa Olimpiada Przedszkolna, w
skrócie „Przedszkolada”. Tak, to
ju¿ pi¹ty raz, po dwuletniej prze-
rwie, podopieczni gminnych
przedszkoli spotkali siê, aby
wzi¹æ udzia³ w zdrowej, sporto-
wej rywalizacji z du¿¹ domieszk¹
zabawy. Kolorowy zawrót g³owy
zacz¹³ siê 25 czerwca 2012r. na
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³
w Wolicy Piaskowej, kolorowy,
bo b³êkitem koszulek przyci¹ga-
³y wzrok „Dwójeczki”, s³oneczn¹
¿ó³ci¹ rozœwietla³y pochmurn¹
pogodê „Jedyneczki”, nieskazi-
teln¹ biel¹, sugeruj¹c¹ czyste in-
tencje, onieœmielali „Górzanie”,
a nadziejê na sukces mieli zielo-
ni „Wolicanie”.

Po zajêciu miejsc na trybu-
nach przyst¹piono do prezenta-
cji dru¿yn, æwiczenia okrzyków,
sk³adania œlubowania, s³uchania
hymnu i tym podobnych fana-
berii. Sêdzia g³ówny zawodów i
jury z³o¿one z dyrektorów przed-
szkoli czuwali nad zdrow¹ i
uczciw¹ rywalizacj¹, do której
wykorzystano pi³ki, skakanki,
klocki, ³y¿ki, szarfy, worki, sznu-
ry i kije hokejowe. Doping wzma-
ga³ siê i styg³, nadzieje na zwyciê-

stwo wyziera³y z ka¿dego zaka-
marka sali i czasem chowa³y siê
za niezast¹pion¹ „nasz¹ pani¹”.

Kasia, Marta, Aneta i dwóch
Wojtków pomaga³o sêdziemu i
opiekowa³o siê „swoimi” przed-
szkolami, nawet kamera lokalnej
telewizji nie by³a w stanie ostu-
dziæ szczerych emocji, towarzy-
sz¹cych uczestnikom zmagañ.
Zwyciêstwo przechodzi³o z jed-
nych r¹k w drugie, to ¿ó³te, to
znów bia³e koszulki by³y gór¹; zie-
loni nie dawali siê niebieskim, ci
zaœ nie pozostawali d³u¿ni bia³ym.

W prostych i skomplikowa-
nych konkurencjach, wymyœlo-
nych przez pani¹ Agnieszkê, sku-
tecznie zmagali siê indywidual-
nie i dru¿ynowo mali i mniejsi,
szczupli i szczupli mniej; a naj-
czêstszym æwiczeniem by³ skok
radoœci zwyciêzców. Banany i
soczki od sponsorów pozwala³y
odzyskaæ energiê i uzupe³niæ
p³yny, aby jeszcze g³oœniej krzyk-
n¹æ: „Ole, Ole przedszkole!”.
Gdy ju¿ wszystkie medale i dy-
plomy zosta³y rozdane, przyszed³
czas na konkurencjê dla dyrek-

Wœród 15 zespo³ów i kapel z
ca³ej Polski , które w dniu 10
czerwca wyst¹pi³y na scenie szy-
d³owieckiego zamku , znalaz³y
siê tak utytu³owane jak ³ódzki
„Harnam”, który w 1947 roku za-
k³ada³a baletmistrzyni – Jadwiga
Hryniewiecka, „Poltex”, równie¿
z £odzi – zespó³ z 50 letni¹ histo-
ri¹, czy dzia³aj¹cy od 40 lat ze-
spó³ Uniwersytetu rzeszowskiego
- „Resovia Saltans”. „Rochy” zo-
sta³y docenione za opracowania
choreograficzne i muzyczne. To
du¿y sukces zespo³u, zwa¿ywszy,
¿e po jubileuszu dwudziestole-
cia dzia³alnoœci, grupa jest w
przebudowie i doœwiadczonych
tancerzy zast¹pili ich du¿o m³od-
si koledzy. Jak widaæ poradzili
sobie ca³kiem dobrze.

Krystyna Szczerbiak

Nagroda dla „Rochów”
Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” zajął II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespo-
łów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu.

Ole, ole przedszkole!
Euro w Polsce i na Ukrainie,
Olimpiada w Londynie, Przed-
szkolada na Wolicy Piasko-
wej – które z tych wydarzeń
sportowych jest najważniej-
sze? To oczywiste – dla przed-
szkolaka V GSOP.

torów przedszkoli – w tej sytu-
acji mo¿na by³o mówiæ o uczci-
wym remisie. Po dwóch godzi-
nach nasta³ czas na po¿egnanie,
pami¹tkowe puchary, sportowe
nagrody i nadziejê, ¿e to nie by³
ostatni GSOP.

Organizatorzy pragn¹ podziê-
kowaæ sponsorom – firmom:
Comax, GS „Samopomoc
Ch³opska” w Sêdziszowie M³p.,
Centrum Plus Kolbuszowa,
FHUP Anko oraz pani Anecie
Brzostowskiej za udzielone
wsparcie.

Przedszkolaki sprostały wielu trudnym konkurencjom
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Pamiêtajcie o ogrodach
Przecie¿ stamt¹d przyszliœcie.

Tak sprzed wielu laty upomi-
na³ Jonasz Kofta. Pamiêtali o
nich ju¿ nasi praprzodkowie, kie-
dy zaczêli prowadziæ osiad³y tryb
¿ycia i zanim jeszcze na dobre
zajêli siê upraw¹ roli. O tej po-
rze roku, na pocz¹tku lata na-
sze przydomowe ogródki olœnie-
waj¹ feeri¹ barw.

Ostatnio na terenie kraju za-
obserwowaæ mo¿na niekorzyst-
ne zjawisko ograniczania po³aci
ziemi, na której mo¿na za³o¿yæ i
utrzymaæ ogród. Na szczêœcie w
naszych stronach nie jest jeszcze
tak Ÿle. Osoby przybywaj¹ce z
„zewn¹trz” zwracaj¹ uwagê na
piêkno tutejszych tzw. ogródków
kwiatowych.

Ogród jest najstarszym wytwo-
rem kultury rolnej pierwszego
osadnika; nierozerwalnie zwi¹za-
nego z przyrodniczym œrodowi-
skiem. Niegdysiejsze ogródki za-
k³adano jak najbli¿ej ludzkich
siedzib. Mia³y one – mo¿na rzec
– charakter u¿ytkowy. Uprawia-
no w nich g³ównie roœliny stano-
wi¹ce uzupe³nienie po¿ywienia,
które sk³ada³o siê z miêsa upolo-
wanych zwierz¹t oraz z uzbiera-
nych dziko rosn¹cych owoców i
grzybów. Przez kolejne wieki nasi
m¹drzy przodkowie wyhodowa-
li mnogoœæ odmian roœlin upraw-
nych, jakimi obecnie siê delek-
tujemy. Do najstarszych nale¿a-
³y (obok zbó¿): buraki, kapusta,
ogórki, pasternak, cebula, czo-
snek, marchew. Doceniano tak-
¿e walory roœlin przyprawowych
np. kminku, miêty, lubczyka, ko-
lendry. Wiedzê o uprawie roœlin
nabywano poprzez w³asne do-
œwiadczenia i przekazywano j¹
nastêpcom. Dotyczy³a ona m.in.
wymagañ poszczególnych ga-
tunków, ich wzajemnego oddzia-
³ywania na siebie, ochrony przed
szkodnikami i chorobami. Co
dziwne – prosta, wiejska kobie-
ta, nie uciekaj¹c siê do tzw. che-
mii, nie korzystaj¹c ze specjali-
stycznych poradników, dosko-
nale radzi³a sobie z upraw¹ wa-
rzyw i roœlin ozdobnych. Zaszko-
dziæ im mog³y jedynie gwa³tow-
ne anomalie pogodowe. Z pew-
noœci¹ tajemnica tkwi (przynaj-
mniej w pewnym zakresie) w in-
stynktownym traktowaniu natu-

ry; zdolnoœci te wspó³czeœni lu-
dzie ju¿ utracili.

Zbigniew Przybylak pisze: Prze-
staliœmy patrzyæ na ogrody oczami
Stwórcy, który wszystko stworzy³ do-
bre. Zaczêliœmy zaœ patrzeæ oczyma
ludzkimi czêsto pe³nymi nadmiernej
pychy, pewnoœci siebie oraz chciwoœci
na wysokie, bez wszelkich wysi³ków
pozyskiwane obfite plony. W jêzyku
wspó³czesnego ogrodnika poja-
wi³y siê natomiast niepokoj¹ce,
zgo³a militarne zwroty np.:
walczmy z chwastami, zwalczaj-
my szkodniki, zabijajmy je na
„œmieræ”. Tymczasem winniœmy
unikaæ œrodków chemicznych, w
trosce o zdrowie w³asne i zwie-
rz¹t. Zabiegi pielêgnacyjne w
dawnych, tradycyjnych ogro-
dach opiera³y siê g³ównie o wysi-
³ek r¹k ludzkich, przy wykorzy-
staniu prostych narzêdzi. Prze-
strzeganie zasad odpowiedniego
s¹siedztwa roœlin, zmianowania
upraw chroni³y je przed wielo-
ma chorobami i szkodnikami.
Na grz¹dkach obok warzyw po-
jawia³y siê np. gorczyca, kono-
pie, nagietki, aksamitki, nastur-
cje, które nie tylko zdobi³y
ogród, ale przede wszystkim od-
strasza³y nicienie i ¿ar³oczne
owady.

Nie pozbywano siê te¿ ca³ko-
wicie chwastów nazywanych u
nas chobielami b¹dŸ chobota-
mi. Od dawna zauwa¿ono, i¿
obecnoœæ ich nêci i zwabia ku
sobie owady, które mog³yby za-
szkodziæ warzywom.

Mile widziane by³y te¿ ptaki
œpiewaj¹ce – naturalni wrogowie
owadów.

W wiejskich ogródkach przy-
domowych nie mog³o zabrak-
n¹æ zió³ ratuj¹cych zdrowie lu-

dzi i zwierz¹t. Wprawdzie znaj-
dywano je g³ównie na ³¹kach, pa-
stwiskach, miedzach, polach i
polanach, ale wiele ros³o na
grz¹dkach np. miêta pieprzowa,
melisa, ruta, rozmaryn, lubczyk,
maruna, (u nas – maronka),
krwawnik i inne.

W nied³ugim czasie po ogro-
dach warzywnych pojawi³y siê
tzw. kwiatowe, ciesz¹ce oko i
daj¹ce wytchnienie po ciê¿kiej
pracy. Powszechnie lubiane by³y
trac¹ce ju¿ dziœ popularnoœæ:
dawne gatunki pachn¹cego nar-
cyza, georginie (giergony), cy-
nie, tzw. s³omianki, lwie paszcze,
nasturcje, nagietki, naparstnice,
kolorowe ³ubiny, obuwniki (trze-
wiczki Matki Boskiej), tzw. srebr-
niki Judasza, floksy (u nas – pa-
rafiany), aksamitki, maciejka i
inne. Dominowa³y roœliny
ozdobne wysokie, aby lepiej by³o
je widaæ znad p³otów.

W naszych stronach bardzo
lubiane niegdyœ by³y bia³e lilie
oraz tzw. pe³ne, bia³e stokrotki –
nieodzowne dla dziewczynek
przystêpuj¹cych do Pierwszej
Komunii Œwiêtej.

Pielêgnacj¹ kwiatów zajmowa-
³y siê kiedyœ g³ównie dziewczêta,
które nie wyobra¿a³y sobie
ogródka bez malw, ró¿, s³omia-
nek, ostró¿ek, onêtek, astrów,
np. jesiennych, które spe³nia³y
te¿ wa¿n¹ rolê w prognozowa-
niu zimy; w cztery tygodnie po
pojawieniu siê ich fioletowych
kwiatów nadchodzi³y zwykle
pierwsze œniegi. Wiele progno-
zowa³o pogodê na dany dzieñ
np. nagietki i powoje „tul¹ce”
p³atki od samego rana wró¿y³y
niechybne opady deszczu. Wiej-
skie ogrody otaczano chruœcia-

nym p³otem, tzw. dronk¹, a od
XIX w. sztachetami, siatk¹, ¿ywo-
p³otem. Obok ogrodzenia nie
mog³y wyrosn¹æ krzewy dzikie-
go bzu, który wg ludowych wie-
rzeñ przywabia³ diab³y i czarow-
nice. Za przyjazne krzewy ucho-
dzi³y: leszczyna, bez lilak, jaœmi-
nowiec, kalina œniegowa kula.
Pozwalano te¿ rosn¹æ g³ogom i
dzikim ró¿om, które wg przeko-
nañ chroni³y gospodarstwo
przed demonami.

Przezorny gospodarz stara³
siê, aby p³ot wokó³ jego obejœcia
zawsze by³ w dobrym stanie. W
przeciwnym razie mog³o siê prze-
zeñ wkraœæ „jakieœ licho”. Na d³u-
¿ej pozostawione nie zamkniête
bramy równie¿ kusi³y z³y los. Jesz-
cze i dziœ najstarsi mieszkañcy
tutejszych miejscowoœci z poœpie-
chem zamykaj¹ wrota, jeœli tylko
us³ysz¹ odg³osy nadchodz¹cej
burzy.

Niegdyœ ma³ym dzieciom nie
wolno by³o bawiæ siê pod p³o-
tem ani przechodziæ pod ¿erd-
kami. Czynnoœci takie powodo-
wa³y s³absze roœniêcie maluchów.
Nie wolno te¿ by³o podawaæ ich
przez p³ot, by w przysz³oœci nie
sta³y siê z³odziejami. W ¿adnym
wypadku nie pozwolono s¹sia-
dowi lub obcemu na wrzucenie
czegokolwiek za ogrodzenie, ani
te¿ na wyci¹ganie patyków. W
gospodarstwie móg³ siê wtedy
pojawiæ budz¹cy strach „inkluz”
– przysz³y sprawca strat w chu-
dobie.

W naszych okolicach p³ot zwy-
kle sk³ada³ siê z dwu czêœci:  z
w¹skiej bramki, przez któr¹ siê
wchodzi³o oraz szerokich wrót
przeznaczonych dla zwierz¹t i
dla wozów. Kiedy od XIX w.
upowszechni³y siê pasieki, ota-
czano je wysokimi, wykonanymi
z desek parkanami. Dla pszczó³
przeznaczano zwykle jakiœ skra-
wek obsiany gryk¹ czyli tatark¹,
faceli¹, s³onecznikiem, tzw. ma-
tecnikiem. Dla po¿ytecznych
owadów sadzono te¿ lipy oraz
tzw. akacje.

Roœ¿e, bujna roso
Co wieczór, co ranek,
¯eby nasz ogródek
Wygl¹da³ jak wianek.

I ty, ziemio droga,
I ty, ziemio czarna,
Wychowaj szczêœliwie
Kwiatów naszych ziarna.

(Maria Konopnicka)

Tekst i ilustracja „Koń w ogrodzie”

Maria Wilczok

NASZE KLIMATY

W naszych dawnych ogródkach
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Klêczanach zosta³a za³o¿ona w
roku 1912 z inicjatywy Józefa De-
likata ówczesnego wójta wsi. W
tym te¿ roku zakupiono rêczn¹
pompê i wybudowano prowizo-
ryczn¹ remizê stra¿ack¹. Naczel-
nikiem nowo powsta³ej jednost-
ki by³ Jan Idzik. Pierwszymi cz³on-
kami OSP byli: Wiktor Marchlik,
Piotr Jakubowski, Roman Mali-
siewicz, Franciszek Kaczor, Wik-
tor Delikat. W 1925 roku, po
œmierci Jana Idzika naczelnikiem
zosta³ Franciszek Nowak. Do jed-
nostki do³¹czy³o dziewiêciu no-
wych cz³onków. W nastêpnych
latach aktywnoœæ jednostki
znacznie spad³a, co by³o zwi¹za-
ne z stosunkami spo³ecznymi
panuj¹cymi w naszej ojczyŸnie.
Od roku 1932 naczelnikiem by³
Józef Marchlik. Dopiero w 1936
roku jednostka wznowi³a dzia³al-
noœæ. Naczelnikiem zosta³ To-
masz Malec. W 1939 roku stano-
wisko naczelnika obj¹³ powtór-
nie Józef Marchlik, dzia³alnoœæ
stra¿y znów siê o¿ywi³a. W 1940
roku, cz³onek OSP Wiktor Deli-
kat przekaza³ parcele, na której
wybudowano budynek. W póŸ-
niejszych latach zosta³ on prze-
kszta³cony w sklep samopomo-
cy ch³opskiej. Natomiast ju¿ trzy
lata póŸniej zakupiono 15 arow¹
parcelê, na której zamierzano
wybudowaæ Dom Stra¿aka.

W czasie okupacji hitlerow-
skiej nasi stra¿acy brali czynny
udzia³ w gaszeniu po¿arów m.in.:
u Józefa Ko³ka, dworu w D¹bro-
wie, Zofii Kocur, Katarzyny Mar-
chlik, Romana Malisiewicza. W
1950 roku wznowiono budowê
planowanego Domu Stra¿aka,
jako Domu Ludowego. Prze-
wodnicz¹cym komitetu budowy
zosta³ Józef Baranowski, ówcze-
sny kierownik szko³y. W latach
1952-1960 w naszej miejscowo-
œci wybuch³o kilka po¿arów
m.in. u: Tomasza Malca, Alojze-
go Kwaœniaka, Wojciecha Twar-
dowskiego, Jana Filipka, Francisz-
ka Wiœniewskiego, Salomei Ko-

zak. Rok 1961 przyniós³ du¿e
zmiany. Prezesem zarz¹du zosta³
Aleksander Baran a naczelni-
kiem Bronis³aw Pawlak. Cz³on-
kowie jednostki zaopiekowali siê
Domem Ludowym. Wspólnymi
si³ami wykonali niezbêdne pra-
ce remontowe takie jak zabez-
pieczenie dachu, malowanie
œcian oraz okien oraz za³o¿enie
rynien. Po zdobyciu funduszy
rozpoczêto budowê remizy. Przy
budowie pracowali nie tylko stra-
¿acy, ale równie¿ inni mieszkañ-
cy wsi, którzy razem przepraco-
wali w czynie spo³ecznym 618
godzin. Remizê ukoñczono w
1963 roku a uroczyste otwarcie
odby³o siê 21 lipca.

Nowy zarz¹d rozpocz¹³ wspó³-
pracê z Kó³kiem Rolniczym,
Ko³em Gospodyñ Wiejskich,
M³odzie¿¹ ze Stronnictwa Ludo-
wego i Sportowcami. Powsta³a
równie¿ kobieca dru¿yna po¿ar-
nicza, która zaczê³a odnosiæ suk-
cesy na zawodach oraz bra³a
czynny udzia³ w gaszeniu po¿a-
rów. Po odbyciu szkolenia w
Komendzie Rejonowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach, do-
wódc¹ sekcji kobiecej zosta³a
Alicja Pawlak. W 1962 roku, z
inicjatywy naczelnika Bronis³awa
Pawlaka, stra¿acy z naszej jed-
nostki po raz pierwszy pe³nili
stra¿ grobow¹ w koœciele para-
fialnym w Bêdziemyœlu. Stra¿a-
cy bior¹ równie¿ udzia³ w budo-
wie drogi oraz budowie klubo-
czytelni.

Rok 1962 to równie¿ piêædzie-
si¹ta rocznica istnienia jednost-
ki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Klêcznach. W uroczystoœci tej
wziêli udzia³ Przewodnicz¹cy
Powiatowej Rady Narodowej, a
zarazem prezes OSP Ropczyce
Wojciech Marsza³ek, Komen-
dant Powiatowej Stra¿y Po¿ar-
nej Boles³aw Krupka oraz jego
zastêpca Bronis³aw Sikora a tak-
¿e jednostki z OSP D¹browa,
Bêdziemyœl, Olchowa, Wolica
£ugowa, Sielec, Sêdziszów i Rop-
czyce.

Z okazji jubileuszu Komen-
dant Powiatowy wrêczy³ naszej
jednostce motopompê „M-800
Polonia” z kompletem wê¿y ssaw-
nych. Druhowie naszej jednost-
ki otrzymali medale i odznacze-
nia za swoj¹ ofiarn¹ pracê w sze-
regach jednostki.

W 1963 roku rozpoczêto sta-
rania o przydzia³ wozu bojowe-
go oraz zainstalowanie aparatu
telefonicznego. W tym samym
roku zainstalowano telefon u
Aleksandra Barana. Z funduszu
zakupiono równie¿ wóz trakto-
rowo-konny przystosowany do
celów przeciwpo¿arowych. Jed-
nak ju¿ w nastêpnym roku, dziê-
ki staraniom zarz¹du jednostki,
zosta³ przekazany wóz bojowy
„Star 20”, który wczeœniej s³u¿y³
Stra¿y Górniczej w Bytomiu. Sa-
mochód przekaza³, pochodz¹cy
z D¹browej, starszy inspektor
po¿arnictwa Marian Wdowiarz.
Wraz z samochodem przekaza-
no wiele sprzêtu osobistego wy-
posa¿enia oraz motopompa
„Leopolia M-800”

W 1971 roku zakupiono ze
œrodków wygospodarowanych
przez jednostkê, 10 kompletów
mundurów bojowych natomiast
rok póŸniej zakupiono 10 kom-
pletów mundurów wyjœciowych.
Zosta³ te¿ wybudowany budynek
gospodarczy oraz przeprowa-
dzono remont domu ludowego.
Stra¿acy z naszej jednostki nie
tylko ratuj¹ dobytek mieszkañ-
ców wsi ale równie¿ bior¹ udzia³
w zawodach, gdzie zdobywaj¹

wiele nagród i dyplomów a tak-
¿e reprezentuj¹ nasz¹ wieœ na
uroczystoœciach i obchodach
œwi¹t pañstwowych. Obok dru-
¿yny mêskiej ci¹gle dzia³a dru¿y-
na ¿eñska. Nale¿¹ do niej m.in.
Alicja Pawlak – dowódca sekcji,
Karolina Smaga³a, Stanis³awa
Oboz, Czes³awa D³ugosz, Jadwi-
ga Ostrowska, Janina Jaœniaczyk,
Izabela Kocur oraz wiele innych.

W 1972 roku druhowie na cze-
le z zarz¹dem zorganizowali uro-
czystoœæ 60-lecia istnienia jed-
nostki OSP w Klêczanach w któ-
rej wziê³o udzia³ wiele jednostek.
W kolejnych latach OSP czyn-
nie dzia³a na rzecz ochrony prze-
ciwpo¿arowej oraz na rzecz wsi.

Rok 1980 by³ bardzo wa¿ny w
historii naszej jednostki. Dnia 29
czerwca jednostka otrzymuje
sztandar. Uroczystoœæ wrêczenia
odbywa siê na palcu szkolnym.
W uroczystoœci wziê³y udzia³ jed-
nostki OSP z Kawêczyna, Wolicy
£ugowej, Iwierzyc, Wolicy Pia-
skowej, Bêdziemyœla, Bratkowic,
Krzywej, Borku Wielkiego, D¹-
browy, Nockowej, Olchowej,
Sielca, Zagorzyc Dolnych,
Trzciany oraz Sêdziszowa. Na
uroczystoœæ przyby³o wielu
mieszkañców Klêczan oraz oko-
licznych wsi. Sztandar ufundo-
wali stra¿acy. W zakupie mate-
ria³ów pomaga³a ¿ona naczelni-
ka Maria Pawlak. Natomiast Ja-
nina Baranowska uszy³a sztan-
dar. W roku 1981 samochód
„Star 20” zosta³ przeznaczony
do kasacji. W latach 81-82 w na-

Historia

OSP Klęczany
Kronikę OSP Klęczany rozpoczęto prowadzić w 1962. Wyda-
rzenia z lat 1912-1961 odtworzyła pani Wanda Lalicka na
podstawie rozmów ze starszymi mieszkańcami wsi.

Zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia.
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szej miejscowoœci wybuch³o kil-
ka po¿arów m.in. u Kazimierza
Cio³ka, Jana Olecha, Tadeusza
Filipka i Anieli Idzik. Mia³y tez
miejsce dwa po¿ary lasu. Dziêki
szybkiej reakcji i ofiarnoœci na-
szych stra¿aków uda³o siê zmini-
malizowaæ straty pomimo bra-
ku wozu po¿arniczego.

6 stycznia 1983 roku odby³o
siê zebranie sprawozdawczo wy-
borcze. Ustalono nowy zarz¹d
w sk³adzie: prezes – Zdzis³aw Zie-
liñski, naczelnik – Bronis³aw
Pawlak, sekretarz Edward Kwa-
œniak, skarbnik Franciszek Twar-
dowski. Bogus³aw Trojan, Fran-
ciszek Pawlak oraz Jan Daniel
zostali wybrani cz³onkami komi-
sji rewizyjnej. Prezes zarz¹du
gminnego Eugeniusz Alberski
wrêczy³ W³adys³awowi Kocuro-
wi br¹zowy medal za zas³ugi dla
po¿arnictwa, Bronis³awowi Paw-
lakowi odznaczenie wys³ugi 35
lat, Bogus³awowi Trojanowi od-
znaczenie wys³ugi 25 lat. W sierp-
niu stra¿acy podjêli inicjatywê
wyremontowania i przystosowa-
nia jednego pomieszczenia w
Domu Ludowym na salkê kate-
chetyczn¹. Stra¿akom pomaga-
³o wiele osób. Pieni¹dze na re-
mont pochodzi³y ze œrodków
jednostki oraz darowizn od
mieszkañców.

17 listopada nasza jednostka
otrzyma³a lekki samochód po-
¿arniczy „¯UK”. Samochód zo-
sta³ przekazany z Komendy Re-
jonowej w Ropczycach. 3 dni
póŸniej druhowie pojechali na
zawody sportowo po¿arnicze w
Borku Wielkim gdzie zajêli 5
miejsce.

W kwietniu 1985 roku Komen-
da Rejonowa przekaza³a now¹
motopompê „PO5” Sk³ad zarz¹-
du nie zmieni³ siê. Zakupiono
równie¿ materia³y na czapki dla
stra¿y grobowej które uszy³a Ali-
cja Zawiœlak. Na pocz¹tku na-
stêpnego roku Bogus³aw Trojan
zosta³ prezesem zarz¹du jed-
nostki. Za pieni¹dze z bud¿etu
gminy zosta³a wyremontowana
sala taneczna w domu ludowym.
Wymieniono pod³ogê oraz lega-
ry.

Na zebraniu sprawozdawczym
wyznaczono datê uroczystoœci
75-lecia stra¿y po¿arnej w Klê-
czanach. Rocznicê uœwietni³o 15
jednostek z okolicznych wsi,
przedstawiciele Komendy Woje-
wódzkiej, Prezes Zarz¹du woje-
wódzkiego OSP Mieczys³aw
Drozd, Komendant Rejonowy
SP Ryszard Gorczyca, Prezes

Zarz¹du Gminnego OSP Euge-
niusz Alberski oraz mieszkañcy
naszej wsi. Jednostka otrzyma³a
z³oty medal za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa, który zosta³ zawieszony
na sztandarze. Srebrne medale
za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzy-
mali Zawiœlak Alicja, Smaga³a
Karolina i Pondo Stanis³aw. Br¹-
zowe medale otrzymali Pawlak
Kazimierz i Jakubek Stanis³aw.
Odznaczenia Stra¿ak Wzorowy
otrzymali Edward Kwaœniak i
Bogus³aw Trojan. W kolejnych
latach jednostka dalej siê rozwi-
ja i dzia³a na rzecz mieszkañców
Klêczan.

12 lipca 1995 zmar³ dotychcza-
sowy naczelnik druh Bronis³aw
Pawlak, który pe³ni³ t¹ funkcjê
przez 34 lata. W pogrzebie wziê-
³y udzia³ delegacje wszystkich
jednostek z gminy jak równie¿ z
D¹browej i Olchowej. By³ on sza-
nowany za swoj¹ prace dla
mieszkañców Klêczan. Bra³
udzia³ we wszystkich inicjaty-
wach spo³ecznych. Za prace na
rzecz jednostki zosta³ wielokrot-
nie odznaczony. Nowym naczel-
nikiem zosta³ Kazimierz Pawlak.

W 1997 roku, podczas piel-
grzymki Ojca Œwiêtego, nasi stra-
¿acy brali udzia³ w uroczystej
Mszy Œw. w Kroœnie. Tego same-
go roku stra¿acy naszej jednost-
ki brali czynny udzia³ w pomocy
powodzianom. W kolejnych la-
tach jednostka dzia³a mniej ak-
tywnie. W 1998 roku maj¹ miej-
sce dwa po¿ary, u Adama Hulka
oraz Józefa Bocheñskiego. W
1999 roku nasza jednostka zaj-
muje 8 miejsce na zawodach
sportowo po¿arniczych w Sêdzi-
szowie. W 2000 roku zmieni³ siê
sk³ad zarz¹du. Naczelnikiem zo-
sta³ Ryszard Szozda, prezesem
Bogus³aw Trojan a skarbnikiem
Janusz D³ugosz. W tym roku rów-

nie¿ ma miejsce po¿ar u Haliny
Czapki. Sp³onê³a stodo³a, jednak
stra¿acy uratowali czêœæ zwierz¹t
i maszyn oraz zapobiegli rozprze-
strzenieniu siê ognia na s¹sied-
nie budynki.

26 grudnia 2001 roku wybuch³
po¿ar stodo³y u pana Ko³ka. 31
stycznia 2002 o godzinie 530 wy-
buch³ po¿ar u pani Marii Pon-
do któr¹, opiekowa³ sie druh
Edward Grêdysa. W momencie
wybuchu po¿aru druh Edward
wyniós³ pani¹ Mariê z p³on¹ce-
go domu. Oboje zostali przewie-
zieni do szpitala. W akcji gaœni-
czej bra³y udzia³ dwa zastêpy z
jednostki PSP Ropczyce, dwa
zastêpy z jednostki OSP Krzywa,
oraz OSP Sêdziszów i OSP Kle-
czany. W dniach 2 i 3 czerwca, w
naszej miejscowoœci, mia³o miej-
sce nawiedzenie kopi obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Stra¿acy z naszej jednostki asy-
stowali podczas uroczystych
Mszy Œw. W lipcu stra¿acy poma-
gali w malowaniu dachu Domu
Ludowego oraz Remizy. W la-
tach 2003 – 2005 mia³o miejsce
kilka po¿arów.

28 stycznia 2006 roku odby³o
siê zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze. Prezesem zosta³ druh
Piotr Piasecki, naczelnikiem
druh Ryszard Szozda, skarbni-
kiem druh Grzegorz Charchut,
sekretarzem druh £ukasz Po-
mianek. Rok 2006 okaza³ siê bar-
dzo pracowitym dla naszych stra-
¿aków. Na pocz¹tku roku mia³y
miejsca dwa po¿ary a 4 i 5 czerw-
ca silna ulewa spowodowa³a po-
wódŸ w Sêdziszowie M³p.

3 lutego 2007 roku na zebra-
niu, zarz¹d zostaje powiêkszony
o funkcje wiceprezesa. Na sta-
nowisko to zostaje wybrany druh
Tomasz Gwizdak. 18 lutego za-
rz¹d Kó³ka Rolniczego przychy-

li³ siê do proœby jednostki o dofi-
nansowanie zakupu pompy szla-
mowej, w kwocie 9000 z³. Jed-
nostka pozyska³a dodatkowe
4500 z³ z Urzêdu Miasta i Gminy
oraz Zarz¹du Wojewódzkiego
OSP. Za pozyskane œrodki kupio-
no 10 he³mów i 10 par butów
specjalnych.

W 2008 roku jednostka pozy-
ska³a 4 komplety ubrañ niepal-
nych typu Nomex i dwa kombi-
nezony do usuwania owadów. 26
wrzeœnia zmar³ d³ugoletni pre-
zes jednostki Bogdan Trojan. W
Mszy Œw. oraz pogrzebie bra³y
udzia³ delegacje OSP z terenu
naszej gminy.

W czerwcu 2009 roku Ropczy-
ce dotknê³a powódŸ która przy-
nios³a wiele strat. Nasza jednost-
ka przez 3 dni pomaga³a w wy-
pompowywaniu wody oraz usu-
waniu szkód. Oprócz powodzi
mai³o miejsce kilka po¿arów ³¹k.
Równie¿ w tym roku otrzymali-
œmy zestaw PSP R1. W nastêp-
nym roku silna ulewa spowodo-
wa³a powódŸ w Sêdziszowie oraz
okolicznych wsiach. Nasza jed-
nostka przez kilka dni pomaga-
³a mieszkañcom gminy. Ratow-
nicy z naszej jednostki brali
udzia³ w manewrach ratownic-
twa medycznego w Oleœnicy w
województwie dolnoœl¹skim.

Dziêki staraniom Komendan-
ta Powiatowego PSP w Ropczy-
cach, w lutym 2011 roku nasza
jednostka otrzyma³a lekki samo-
chód Nissan Patrol. Zosta³ on
przemalowany przez druha Pio-
tra Stok³osê z pomoc¹ innych
cz³onków jednostki. W sierpniu
nasza jednostka po raz drugi bie-
rze udzia³ w manewrach ratow-
nictwa medycznego w Oleœnicy.
W grudniu zostaj¹ zakupione 2
komplety aparatów powietrz-
nych marki FENZY.

W lutym 2012 roku, dziêki
dofinansowaniu z Urzêdu Gmi-
ny, zakupiliœmy œredni wóz bojo-
wy Renault G230, za kwotê
41 tys. z³, przy wk³adzie w³asnym
11 tys. z³. Dodatkowo Urz¹d
Gminy zap³aci³ za malowanie i
oznakowanie. Samochód trafi³
do naszej jednostki w po³owie
marca a 5 maja zosta³ wpisany
do podzia³u bojowego. Nato-
miast wys³u¿ony samochód
„¯UK” zosta³ sprzedany.

Oprócz dzia³añ ratowniczo-
gaœniczych nasza jednostka prze-
prowadza pogadanki tematycz-
ne o udzielaniu pierwszej pomo-
cy i dzia³aniach ratowniczo-ga-
œniczych.

Przemarsz z kościoła parafialnego na miejsce uroczystości.
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Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012

Imię i nazwisko Szkoła Konkurs Tytuł
Adrianna Gnacek Szkoła Podstawowa nr 3 Matematyka Laureat

w Sędziszowie Młp. Język angielski Finalista
Daria Warzocha Szkoła Podstawowa nr 3 Język angielski Finalista
Radosław Waśko Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Fizyka Laureat

Informatyka Laureat
Matematyka Finalista

Karolina Trela Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Język niemiecki Laureat
Waldemar Król Gimnazjum w Zagorzycach Grn. Język niemiecki Finalista
Aneta Szczepan Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Język polski Laureat

Szkoła J. polski Historia Mate- Przedm. J. ang. J. niem
i wiedza matyka przyrodn. podst. podst.

GM Sędziszów Młp. 68,9% 64,1% 58,2% 55,6% 64,4% 53,1%
GM Czarna Sędz. 73,4% 63,6% 53,0% 52,8% 63,9% -
GM Zagorzyce Grn. 69,1% 64,5% 50,1% 53,4% 60,6% 58,9%
Kraj 65% 61% 47% 50% 63% 57%
Wojew. 67% 62% 49% 51% 62% 57%
Powiat 66,8% 61,0% 50,6% 48,6% 59,4% 55,2%
Gmina 69,5% 63,9% 55,9% 54,7% 63,7% 54,4%

Wyniki w powiecie

ropczycko-sędziszowskim

Iwierzyce 89 20,70
Ostrów 65 22,05
Ropczyce 296 22,53
Sędziszów Młp. 276 24,12
Wielopole Skrz. 112 21,90

Wyniki szkół w gminie

Będziemyśl 7 28,6
Boreczek 8 24,0
Borek Wlk. 16 24,3
Czarna Sędz. 32 21,3
Góra Ropcz. 15 19,5
Kawęczyn 20 25,4
Klęczany 17 22,7
Krzywa 19 23,6
Sędziszów nr 2 36 25,8
Sędziszów nr 3 50 26,8
Szkodna 8 25,4
Wolica Piaskowa 11 25,0
Zagorzyce Dln. 16 24,1
Zagorzyce Grn. 21 20,3

Z treœci¹ projektu mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miejskim w
Sêdziszowie M³p., Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ul. Rynek 10, pokój 16, w godzinach od 8.30 do 15.00.
Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest na terenie gminy Sêdziszów M³p. na lata 2012-2032” jest
dostêpny w wersji elektronicznej jako za³¹cznik do niniejszego
obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. www.bip.se-
dziszow-mlp.pl.

Wnioski i uwagi do wy¿ej wymienionych dokumentów mo¿na sk³a-
daæ w terminie 21 dni, tj: od 2 lipca 2012 r. do 23 lipca 2012 r.:
1. Pisemnie na adres: Urz¹d Miejski Sêdziszów M³p., ul. Rynek 1,
39-120 Sêdziszów M³p.
2. Drog¹ elektroniczn¹ na adres: um@sedziszow-mlp.pl

GKiM. 602.2.4.2012.AK Sêdziszów M³p., dnia 22.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-

sko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

na terenie gminy Sędziszów Młp. na lata 2012-2032”

3. Osobiœcie w Urzêdzie Miejskim, Referat Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10.

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Bur-
mistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego.

Informacje o projekcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest na terenie gminy Sêdziszów M³p. na lata
2012-2032” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., na tablicy og³o-
szeñ tut. Urzêdu oraz jako og³oszenie w Gazecie Biuletyn Sêdzi-
szowski.

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
mgr Kazimierz Kie³b

29. czerwca zakończył się rok szkolny 2011/2012. W 14 szkołach pod-

stawowych, prowadzonych przez samorząd gminny uczyło się 1580

uczniów, zaś w 3 gimnazjach 873. Poniżej prezentujemy wyniki, uzy-

skanie przez uczniów podczas sprawdzianu szóstoklasistów oraz eg-

zaminu gimnazjalnego, a także nazwiska laureatów i finalistów kon-

kursów przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackie Kura-

torium Oświaty.

Tegoroczny egzamin gimnazjal-
ny przeprowadzony by³ na nowych
zasadach. W czêœci humanistycz-
nej gimnazjaliœci rozwi¹zywali od-
rêbne zestawy zadañ z jêzyka pol-
skiego oraz historii i wiedzy o spo-
³eczeñstwie, a w czêœci matema-
tyczno-przyrodniczej – odrêbne
zestawy zadañ z matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych:

biologii, chemii, fizyki i geografii.
W trzeciej czêœci egzaminu ucznio-
wie rozwi¹zywali zestaw zadañ z
jêzyka obcego nowo¿ytnego albo
tylko na poziomie podstawowym,
albo na poziomie podstawowym i
rozszerzonym.

W ca³ym kraju do egzaminu
przyst¹pi³o ponad 403 tys. gim-
nazjalistów.

Pod koniec maja 362 171
uczniów klas szóstych szkó³ pod-
stawowych w ca³ym kraju pozna-
³o wyniki sprawdzianu, który
odby³ siê 3 kwietnia br.

Sprawdzian okaza³ siê trud-
niejszy ni¿ ubieg³oroczny, jed-
nak¿e uczniowie z naszej gminy
poradzili sobie z nim ca³kiem
nieŸle.

Œredni wynik w kraju to 22,75
pkt (na 40 mo¿liwych); w naszym
województwie 22,97 pkt, w po-
wiecie 22,74; w gminie 24,12.
Wynik naszych uczniów jest naj-
wy¿szy spoœród wszystkich gmin
w powiecie.

Spoœród 14 szkó³ podstawo-
wych naszej gminy 7 uzyska³o
wynik wysoki, 6 – œredni, a 1 ni-
ski.

Na 276 uczniów, którzy przy-
st¹pili do sprawdzianu w naszej
gminie, 75 uzyska³o wyniki wyso-
kie, 158 œrednie, a 43 niskie.

Liczba uczniów,
którzy przystąpili
do sprawdzianu

Gmina
Średni
wynik

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
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Przyszły zastępca Placówki AK

w Sędziszowie Młp.

Kazimierz Charchut urodzi³
siê 30 sierpnia 1912 roku w Za-
gorzycach, jako syn Jana i Marii
z domu Godek. Szko³ê po-
wszechna ukoñczy³ w Zagorzy-
cach, a nastêpnie uczy³ siê na
organistê w miejscowym koœcie-
le. S³u¿bê wojskow¹, jako radio-
telegrafista odby³ w Krakowie.
Po przeniesieniu do rezerwy
podj¹³ pracê w gospodarstwie
rodzinnym w Zagorzycach. Ro-
dzinê za³o¿y³ w 1936 roku.

Wojna 1939

W dniu 3 wrzeœnia 1939 roku
Kazimierz Charchut jecha³ ko-
lejowym transportem z Jaros³a-
wa do rejonu mobilizacji. Poci¹g
zosta³ zbombardowany przez sa-
moloty niemieckie w okolicach
Dêbicy. Po odmowie uzbrojenia
w Tarnowie powróci³ do domu.

Konspiracja

(okupacja niemiecka)

Od lutego 1941 roku Kazimierz
Charchut dzia³a³ na Placówce Za-
gorzyce w Obwodzie Dêbica
ZWZ- AK. By³ kancelist¹ i zastêpc¹
dowódcy placówki. Prowadzi³ teo-
retyczne i terenowe szkolenia woj-
skowe, gromadzi³ broñ, kolporto-
wa³ podziemn¹ prasê. W 1944
roku zosta³ zastêpc¹ dowódcy 2.
Kompanii na Placówce Sêdziszów
Ma³opolski II dowodzonej przez
Edwarda Bielawskiego „Or³a”. W
czasie akcji „Burza” Kazimierz
Charchut by³ dowódc¹ Plutonu
Armii Krajowej operuj¹cej ko³o
Sêdziszowa M³p.

Konspiracji ciąg dalszy (okupacja

radziecka)

Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej w 1944 roku Kazimierz Char-
chut nadal pe³ni³ obowi¹zki za-
stêpcy komendanta Placówki
AK. Po nieudanej próbie zatrzy-
mania go przez NKWD (w paŸ-
dzierniku 1944 roku), w ramach

akcji ewakuacji ¿o³nierzy AK za-
gro¿onych aresztowaniem na
RzeszowszczyŸnie, wyjecha³ w
po³owie 1945 roku na tereny
Dolnego Œl¹ska.

W Kłodzku

Przybysz z Zagorzyc zamieszka³
w K³odzku przy ul. Œl¹skiej 20/6.
Razem z Józefem £otockim ps.
„£ata” i por. K.Halskim by³ jed-
nym z organizatorów k³odzkiej
siatki WiN wchodz¹cej w sk³ad
Okrêgu Wroc³aw „Wschód”
pp³k. M. Szumañskiego. Sporz¹-
dza³ raporty informacyjne, kol-
portowa³ podziemn¹ prasê
(„Orze³ Bia³y”). W grudniu 1946
roku odnowi³ kontakty z mjr.
Ludwikiem Marsza³kiem odbu-
dowuj¹cym siatkê po jej rozwi¹-
zaniu przez pp³k. Szumañskiego.
Od marca 1947 by³ zastêpc¹ kie-
rownika powiatowego WiN w
K³odzku. Odpowiada³ za sprawy
informacji. Zbiera³ i opracowy-
wa³ w formie miesiêcznych spra-
wozdañ wiadomoœci z zakresu
wojskowoœci, UB, MO, ORMO.
W swoim mieszkaniu prowadzi³
lokal kontaktowy. Równoczeœnie
pracowa³ jako urzêdnik w Zarz¹-
dzie Miasta K³odzka, najpierw w
Referacie Mieszkaniowym (od
lipca 1945 roku), a nastêpnie
Referacie Aprowizacyjnym (od
marca 1946roku). Nale¿a³ do
Polskiej Partii Socjalistycznej.

Aresztowania

Kazimierz Charchut pierwszy
raz zosta³ aresztowany w maju
1947 roku w wyniku donosu by-
³ego ¿o³nierza AK z Obwodu Dê-
bica zamieszka³ego wówczas w
K³odzku. Po przes³uchaniu w
PUBP zosta³ zwolniony. Od tego
czasu by³ inwigilowany.

W nocy z 15/16 grudnia 1947
roku Kazimierz Charchut zosta³
aresztowany ponownie. Zatrzy-
mano go w jego mieszkaniu na
rozkaz naczelnika Wydzia³u Œled-
czego WUBP mjr. Jana Starzyc-
kiego. Rewizjê domow¹ i oso-

bist¹ przeprowadzili ref. Czes³aw
Cipiuski i ppor. Pawe³ Szapiro.
Skonfiskowali maszynê do pisa-
nia i fotografie. W domu „za³o-
¿ono kilkudniowy Kocio³. By³ to
szef UB w K³odzku i jeden (funk-
cjonariusz) z Wroc³awia. Zrobi-
li rewizjê i czekali do rana” (z
relacji Charchuta).

Przesłuchania, proces

i więzienie

We wroc³awskim UB by³ prze-
s³uchiwany przez chor. Józefa

Zapomniany bohater Kazimierz Charchut
W dniu 25. września 2011 roku zmarł zamieszkały w Kłodzku
znany pasjonat polskiego czynu niepodległościowego Kazi-
mierz Tucharski. Mało osób wie, że był to Kazimierz Char-
chut rodem z Zagorzyc, który w 1960 roku zmienił nazwisko
na używane w czasie działalności konspiracyjnej w Armii
Krajowej i Wolności i Niezawisłości. Używał ponadto ta-
kich pseudonimów jak „Grzmot”, „Michał”, „Spłonka”, na-
zwisk: Michał Drozd i właśnie Kazimierz Tucharski.

Scena z życia konspiracyjnego.

Balickiego, chor. Eugeniusza
Grubera, ref. Henryka Jurkow-
skiego, ppor. W³adys³awa Kula-
wika, st.sier¿. Jerzego Marca, ref.
Jana Z³otkiewicza o ppor. Stani-
s³awa Pactwê. Jego sprawê pro-
wadzi³ œledczy ppor. Jan Misiur-
ski. 17 czerwca akt oskar¿enia
przygotowa³ œledczy Pactwa.

W dniu 16 sierpnia 1948 roku
Kazimierz Charchut w procesie
k³odzkiej grupy WiN zosta³ ska-
zany przez WSR we Wroc³awiu
pod przewodnictwem kpt. Zyg-
munta Bukowiñskiego na 12 lat
wiêzienia. Oskar¿a³ kpt. Sylwester
Strõcker. Wiêziony by³ przy ul.
S¹dowej i ul. Kleczkowskiej (od
22 lutego 1949), w Rawiczu (od
2 marca 1949r.) i Potulicach (od
14 kwietnia 1954 r.).

Na tzw. wolności

Kazimierz Charchut zosta³
zwolniony z wiêzienia 30 kwiet-
nia 1956 roku. Powróci³ do
K³odzka. W atmosferze tzw. od-
wil¿y popaŸdziernikowej nadal
by³ traktowany przez w³adze po-
dejrzliwie. W 1960 roku zmieni³
nazwisko na Tucharski.

Jan Flisak



Nr 6 (179) 30 czerwca 2012 r.16

Konkurs od lat organizowany
jest przez dwie szko³y podstawo-
we – SP w Czarnej Sêdziszowskiej
i SP w Wolicy Piaskowej. Gospo-
darzem tegorocznej rywalizacji
by³a Szko³a Podstawowa w Woli-
cy Piaskowej. Wziêli w niej udzia³
uczniowie klas V i VI ze szkó³
podstawowych w Czarnej Sêdzi-
szowskiej, Kawêczynie, Krzywej,
Górze Ropczyckiej oraz Wolicy
Piaskowej (po 3 uczniów z ka¿-
dej szko³y). Konkurs mia³ formê
pisemn¹ i sprawdza³ znajomoœæ
kultury, elementów historii, geo-
grafii jak równie¿ œwiata polityki

krajów wchodz¹cych w sk³ad
Zjednoczonego Królestwa. Jego
celem by³o bli¿sze poznanie kra-
jów angielskiego obszaru jêzyko-
wego, a przez to zaszczepienie
w uczniach pasji i zami³owania
do nauki jêzyka angielskiego, o
potrzebie której nikogo ju¿ nie
trzeba dzisiaj przekonywaæ.

Podczas oczekiwania na wyni-
ki rywalizacji, uczestnicy mieli
mo¿liwoœæ obejrzeæ anglojê-
zyczn¹ wersjê bajki pt. „Calinecz-
ka”. Najwiêksz¹ wiedz¹ wykazali
siê: Justyna Kuku³ka – miejsce I
(SP Wolica Piaskowa), Oliwia

Kamieñ – miejsce II (SP Krzywa)
oraz Magdalena ¯egleñ – miej-
sce III (SP Kawêczyn). Wyró¿-
nienia otrzymali: Karolina Wo-
zowicz (SP Góra Ropczycka) i
Aleksandra Pondo (SP Wolica
Piaskowa). Zwyciêzcy i wyró¿nie-
ni otrzymali cenne nagrody w
postaci s³owników multimedial-
nych, s³owników ksi¹¿kowych i
podrêczników z interaktywnymi
p³ytami CD do nauki jêzyka an-
gielskiego, readersów oraz in-
nych gad¿etów tj. pami¹tkowych
kubków, smyczy, kredek i note-
sów. Pozostali uczestnicy zostali

nagrodzeni dyplomami oraz
upominkami.

Konkurs sponsorowany by³
przez Wydawnictwo Pearson
Longman, Wydawnictwo Mac-
millan, Wydawnictwo Cambrid-
ge University Press oraz Wydaw-
nictwo Szkolne PWN.

Zwyciêzcom serdecznie gratu-
lujemy, wszystkim uczestnikom
konkursu gor¹co dziêkujemy za
chêci i trud w³o¿ony w przygo-
towanie, a pozosta³ych uczniów
zachêcamy do udzia³u w kolej-
nych edycjach konkursu.

M. Zawiślak

Zabawa zaczê³a siê o godz.
17.00 powitaniem zaproszonych
goœci przez dyrektora szko³y,
przedstawiciela Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich oraz so³ty-
sa Wolicy £ugowej. Nastêpnie
uczniowie Szko³y Podstawowej
w Wolicy Piaskowej zaprezento-
wali na sali gimnastycznej pro-
gram artystyczny tematycznie
poœwiêcony szeroko rozumiane-
mu pojêciu rodziny. Równocze-
œnie na jednej z sal lekcyjnych
otwarte zosta³o miejsce zabaw
dla najm³odszych dzieci, nie-
uczêszczaj¹cych jeszcze do
przedszkola lub szko³y.

Po prezentacji artystycznej, na
korytarzu szkolnym, zacz¹³ funk-
cjonowaæ bufet z poczêstun-
kiem dla dzieci i rodziców. Ciast-
ka, owoce i napoje znika³y jak za
dotkniêciem czarodziejskiej
ró¿d¿ki.

W czasie trwania czêœci arty-
stycznej, w ogrodzie szkolnym
trwa³y przygotowywania do za-
bawy: dmuchana zje¿d¿alnia i
suchy basen zawsze maj¹ wielu
fanów. Po zakoñczeniu prezen-
tacji artystycznej, goœcie i orga-
nizatorzy przenieœli siê na teren
parkingu, ogrodu i patia szkol-
nego. W tych miejscach prze-
prowadzone zosta³y gry, zabawy
i konkursy adresowane do wszyst-
kich uczestników imprezy – tych
najm³odszych i tych pe³nolet-
nich.

Poszczególne dyscypliny, pro-

wadzone przez nauczycieli i
wspó³organizatorów cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem, a zwy-
ciêzcy zostali nagrodzeni. Naj-
wiêksze zaanga¿owanie w rywa-
lizacjê da³o siê zauwa¿yæ w kon-
kurencji nart wieloosobowych i
przeci¹gania liny – tu emocje siê-
ga³y zenitu – rodzice zapomnie-
li, ¿e ju¿ nie s¹ dzieæmi i dali siê
ponieœæ…

Impreza zakoñczy³a siê o godz.
20.30, póŸniej ni¿ planowano ze
wzglêdu na du¿e zainteresowa-
nie uczestnictwem w konkur-
sach i grach.

WINDOW

ON THE

UK 2012

W poniedziałek, 23 kwietnia
2012r., w Szkole Podstawo-
wej w Wolicy Piaskowej od-
był się IV Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej pt.

Najważniejsza jest Rodzina

W „Dniu Rodziny” wziê³o
udzia³ ok. 300 osób. Bogata i, jak
siê wydaje, atrakcyjna oferta im-
prezy, przygotowana dla uczest-
ników, by³a mo¿liwa do zrealizo-
wania dziêki pozyskaniu sponso-
rów i realizowaniu projektu w
ramach Lokalnej Grupy Dzia³a-
nia „Partnerstwo 5 Gmin”.
Wszystkim, którzy przyczynili siê
do zorganizowania i przeprowa-
dzenia uroczystoœci, a tak¿e tym,
którzy znaleŸli czas, aby przybyæ
na spotkanie, dziêkujemy.

Organizatorzy

 Uczestnicy konkursu.

W akcji rodzice.

Nie brakowało chętnych do wspólnej za-

bawy.

6 czerwca 2012r. na terenie Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej
została przeprowadzona impreza integracyjno-aktywizująca
– „Dzień Rodziny”, w tym roku adresowana do mieszkańców
Wolicy Piaskowej i Ługowej.
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W dniach 11-15 czerwca 2012
roku nasza szko³a goœci³a w swo-
ich progach nauczycieli oraz
uczniów z Czech. W zesz³ym
roku, w maju, nasi uczniowie,
wspólnie z opiekunami, goœcili
w szkole w Ostravie - Proskovi-
cach. W tym roku zorganizowa-
liœmy rewizytê naszych czeskich
przyjació³ w Polsce. Delegacja z
Czech liczy³a 14. uczniów i 3.
nauczycieli. Opiekunami grupy
by³y: pani Jana Vahalikova, któ-
ra zajmuje siê realizacj¹ projek-
tu eTwinning w Zespole Szkó³ w
Ostrawie – Proskowicach oraz
pani Zdenka Langova, nauczy-
ciel wychowania fizycznego i
pani Eva Palickova - dyrektor
szko³y w Ostravie –Proskovicach.

Delegacja czeska przyby³a do
Góry Ropczyckiej 11 czerwca, o
godzinie 14.15. Zostali oni powi-
tani przez dyrektora, samorz¹d
uczniowski i nauczycieli szko³y.
Pierwszego dnia swojej wizyty
goœcie obejrzeli szko³ê oraz uda-
li siê na spacer do Sêdziszowa
Ma³opolskiego. Nastêpnego
dnia, o godzinie 10.00, rozpo-
czê³a siê oficjalna ceremonia
powitania naszych goœci z Zespo-
³u Szkó³ w Ostrawie – Proskowi-
cach. Uczniowie z Czech przed-
stawili ciekaw¹ prezentacjê dzia-
³añ oraz produkty naszej wspó³-
pracy projektowej na temat re-
gionu Poodri, na terenie które-
go po³o¿one jest miasto. W czê-
œci artystycznej mieliœmy okazjê
podziwiaæ wystêpy akrobatycz-
ne, baletowe oraz wys³uchaliœmy
wielu piosenek i wierszy w jêzy-
ku angielskim i czeskim.

W trakcie wizyty, w kolejnych
dniach pobytu, goœcie z Czech,
m.in., wziêli udzia³ w „Czerwców-
ce” w Buczynie - Gminnym Fo-
rum Samorz¹dów Uczniowskich
Szkó³ Podstawowych, zorganizo-
wanym w Górze Ropczyckiej,
zwiedzili Rzeszów, Górê Rop-

Wizyta studyjna nauczycieli i uczniów z Czech
w Szkole w Górze Ropczyckiej
Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej, jako placówka ze
110-letnią tradycją, jest otwarta na świat, na nowe doświad-
czenia i możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca między-
narodowa. Nawiązanie partnerskich relacji ze szkołą pod-
stawową w Republice Czeskiej, podczas realizacji projektu
eTwinning, zaowocowało przeprowadzeniem wymiany
uczniów, która wniosła wiele nowego w już ukształtowane
relacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich Polski
i Czech.

Aby wizyta naszych przyjaciół z Czech była jak najbardziej owocna, wsparli nas

różnoraką pomocą:

· Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Kazimierz Kiełb

· Prezes MLKS Lechia Sędziszów Młp. Pan Andrzej Doroba

· Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Pani Franciszka

Bogdan

· Prezes Gminnej Spółdzielni w Sędziszowie Młp. Pan Janusz Baran

· Rada Rodziców Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej

· Właściciel Pizzerii „Bingo” w Sędziszowie Młp. Pan Janusz Goraj

· Właściciel Klubu Anarchia w Górze Ropczyckiej Pan Roman Kwiatkowski

· Właściciel Firmy Bar Cukrownik w Ropczycach Pan Marek Herbut

· Państwo Bogusława i Alfred Kułakowie

· Właściciel Foto Centrum w Sędziszowie Młp. Pan Ryszard Ciołkosz

· Dyrektor Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej Pan Janusz Barciński

· Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach Pan Marek Flis

· Nauczyciele i Pracownicy Szkoły i Przedszkola w Górze Ropczyckiej.

czyck¹, Sêdziszów M³p., niemiec-
ki obóz pracy przymusowej w
Pustkowie, Park Historyczny w
BliŸnie, Zamek Kamieniec w Od-
rzykoniu i Duklê. Spotkali siê z
ks. bp. Edwardem Bia³og³ow-
skim, wizytuj¹cym 14 czerwca Pa-
rafiê Góra Ropczycka, obejrze-
li, przygotowany przez pani¹
Renatê Pypeæ spektakl teatral-
ny pt. „Kopciuszek”.

Na zakoñczenie swego poby-
tu na goœcinnej Ziemi Sêdziszow-
skiej, zostali przyjêci w sêdziszow-
skim Ratuszu przez Burmistrza
Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³-
ba, Zastêpcê Burmistrza El¿bie-
tê Œwiniuch i Sekretarza Gminy
Sêdziszów M³p. Jana Maronia i
obdarowani s³odyczami, pami¹t-
kami i materia³ami reklamowy-
mi miasta i gminy Sêdziszów M³p.

Wy¿ej wymienione dzia³ania
oraz obustronne zainteresowa-
nia dzieci, dyskoteka, wspólnie
spêdzony czas wolny, wycieczki,
gry i zabawy sprzyja³y skuteczne-
mu osi¹gniêciu podstawowych
celów i za³o¿eñ projektu: pog³ê-

bieniu wiedzy uczniów, wzmoc-
nieniu ju¿ nawi¹zanych relacji,
kszta³towaniu postaw tolerancji,
poszerzeniu kompetencji jêzy-
kowych.

Wizyta czeskich przyjació³
przynios³a nam mnóstwo nieza-
pomnianych wra¿eñ, cudowne
wspomnienia, wiele zawi¹zanych
znajomoœci, a przede wszystkim
œwiadomoœæ, ¿e oto poznaliœmy

now¹ kulturê, a jej przedstawi-
ciele, to wspaniali ludzie, którzy
tak naprawdê nie ró¿ni¹ siê od
nas, choæ dziel¹ nas bariery geo-
graficzne, religijne czy kulturo-
we. Mo¿emy razem siê bawiæ,
rozmawiaæ i spêdzaæ ciekawie
czas. Mo¿emy razem budowaæ
zrozumienie i tolerancjê.

Olga Różańska

Goście z Czech z przyjaciółmi z Góry Ropczyckiej odwiedzili Burmistrza Kazimierza Kiełba.

Nad stawami w Buczynie.
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Na pocz¹tku roku, dzieci z
Kó³ka Teatralnego, dzia³aj¹cego
w przedszkolu, przedstawi³y
podczas Rekolekcji Wielkopost-
nych w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w
Ropczycach inscenizacjê pt. „Ja-
nusz Korczak – Patron dzieciê-
cych marzeñ”. Tu równie¿ zosta-
³a przedstawiona prelekcja na
temat ¿ycia i dzia³alnoœci Janu-
sza Korczaka. Celem tego spo-
tkania by³a integracja uczniów
szko³y i przybli¿enie postaci Pa-
trona, popularyzacja dzie³ i Jego
systemu wychowawczego. Mali
aktorzy wyst¹pili równie¿ z tym
przedstawieniem przed dzieæmi
z PP nr 1 oraz m³odszymi klasa-
mi szkó³ SP 2 i SP 3.

Ropczyc, Wiercan, Mielca, War-
szawy, Katowic, Zabrza, Koszali-
na, Wroc³awia, Celestynowa,
P³oñska, Rogowa oraz Piotrko-
wa Kujawskiego). Wszystkie pra-
ce by³y pomys³owe i starannie
wykonane, jednak¿e po burzli-
wej debacie Komisja, której
przewodnicz¹c¹ by³a Pani El¿-
bieta Chor¹¿y, instruktor plasty-
ki MGOK w Sêdziszowie M³p.,
wy³oni³a zwyciêzców konkursu.

I miejsce zajê³a Karolina B. z
Przedszkola nr 27 w Zabrzu, II
miejsce: Konstancja K. z Miejskie-
go Przedszkola nr 25 im. Króla
Maciusia I w Katowicach, III miej-

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
15 maja w Szkole Podstawo-
wej w Zagorzycach Górnych
odbył się Międzyszkolny Kon-
kurs Matematyczno-Przyrod-
niczy dla uczniów klas IV.
Była to już VI edycja konkur-
su organizowanego wspólnie
przez nauczycielkę  przyrody
ze szkoły w Zagorzycach Dol-
nych – Barbarę Bassara oraz
nauczycielkę matematyki ze
szkoły w Zagorzycach Gór-
nych – Agatę Słowik.

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pt. Nowe przygody Króla Maciusia I
W związku z ustanowieniem
przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej roku 2012 Rokiem
Janusza Korczaka, Publiczne
Przedszkole Nr 2 im. Janusza
Korczaka w Sędziszowie Młp.
zaplanowało szereg działań
związanych z Patronem, pro-
pagując Jego postać wśród
dzieci, rodziców i społeczeń-
stwa lokalnego.

W ramach obchodów Roku
Janusza Korczaka zorganizowa-
no tak¿e dla dzieci Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny „Nowe
Przygody Króla Maciusia I”, któ-
rego celem by³o przybli¿enie
uczestnikom sylwetki Patrona
przedszkola, uczczenie obcho-
dów Roku Korczakowskiego, za-
chêcenie do czytania Jego utwo-
rów, rozwijanie wyobraŸni i wra¿-
liwoœci plastycznej a tak¿e umo¿-
liwienie dzieciom prezentacji
w³asnych dokonañ twórczych.

Na konkurs wp³ynê³y prace z
bliskich, ale i dalekich zak¹tków
naszego kraju (Sêdziszowa M³p.,

sce ex aequo: Mateusz Cz.
z Przedszkola nr 3 w Koszalinie
oraz Emilia J. z Publicznego
Przedszkola nr 1w Sêdziszowie
M³p. Wyró¿niono równie¿ 7 prac:
Oliwii B. z Przedszkola nr 163
w Warszawie, Oliwii S. z Przed-
szkola nr 141 we Wroc³awiu, Na-
talii Sz. z Przedszkola nr 3 w Ko-
szalinie, Aleksandry G. z Przed-
szkola nr 2 im. Przyjació³ Kubu-
sia Puchatka w P³oñsku, Emilii B.
z Miejskiego Przedszkola nr 25
im. Króla Maciusia I w Katowi-
cach, Julii H. z Ochronki Sióstr
S³u¿ebniczek Przedszkola Pu-
blicznego w Ropczycach oraz
Bartka L. z Przedszkola Samorz¹-
dowego w Piotrkowie Kujaw-
skim.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
a zwyciêscy konkursu – nagro-
dy. Gratulujemy! Przy wspó³pra-
cy Pani El¿biety Chor¹¿y zosta³a
zorganizowana pokonkursowa
wystawa plastyczna „Nowe Przy-
gody Króla Maciusia I”, któr¹
mo¿na obejrzeæ w MGOK w Sê-
dziszowie M³p.

Urszula Kmieć, Bożena Pazdan

Publiczne Przedszkole nr 2

im. J. Korczaka

w Sędziszowie Młp.

W zmaganiach z zadaniami z
matematyki i przyrody wziê³o
udzia³ 14 uczniów z 6 szkó³:  SP
w Górze Ropczyckiej, SP nr 2 w
Sêdziszowie M³p., SP nr 3 w Sê-
dziszowie M³p., SP w Szkodnej,
SP w Zagorzycach Dolnych i  SP

w Zagorzycach Górnych.
W pracach Komisji konkurso-

wej wziêli udzia³ nauczyciele
przybyli na konkurs wraz z
uczniami ze swoich szkó³.: M.
Mycek, P. Maræ, U. P³ocicka
oraz L. Szewczyk.

Komisja wyłoniła 5 osób

z najwyższą liczbą punktów:

I miejsce Sabina Mazek

SP w Zagorzycach Górnych

II miejsce Natalia Basara

SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

III miejsce Dominik Kolbusz

SP w Zagorzycach Dolnych

IV miejsce Paweł Głuch i Magdalena Majka

SP nr 2 w Sędziszowie Młp.

Laureaci konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Gdañskie Wydawnictwo
Oœwiatowe, zaœ wszyscy uczestni-
cy pami¹tkowe dyplomy.

Agata Słowik

Laureaci konkursu.

Na wystawie prac plastycznych w MGOK.
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Realizuj¹c to postanowienie,
dnia 13 czerwca 2012 r. nasza
szko³a, w Górze Ropczyckiej, zor-
ganizowa³a „Czerwcówkê w Bu-
czynie”. Honorowy Patronat nad
t¹ imprez¹ obj¹³ Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Pan Kazimierz Kie³b.
Wziêli w niej udzia³ zaproszeni
goœcie, m.in. dyrektor Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sê-
dziszowie M³p. Pani Irena Lewic-
ka, dyrektor SP w Boreczku Pani
Anna Dunajska i dyrektor ZS w
Wolicy Piaskowej Pan Janusz Bar-
ciñski, opiekunowie i przedstawi-
ciele Samorz¹dów Uczniowskich
z trzynastu szkó³ z naszej gminy.
Szczególnymi goœæmi na tym spo-
tkaniu byli uczniowie ze szko³y w
Ostravie – Proskovicach (Repu-
blika Czeska), wraz z opiekuna-
mi: dyrektor Ew¹ Palickow¹, Jan¹
Vahalikow¹ i Zdenk¹ Langow¹,
którzy przebywali w naszej szkole
w dniach 11 - 15 czerwca 2012 r.

Spotkanie rozpoczê³o siê od
wyst¹pienia Pana Dyrektora –
Mariusza Kaziora, który w kilku
s³owach wyjaœni³ cel naszego
spotkania oraz bardzo serdecz-
nie powita³ wszystkich goœci. Na-
stêpnie mieliœmy przyjemnoœæ

obejrzenia krótkiego programu
artystycznego w wykonaniu
uczniów z czeskiej szko³y, którzy
zachwycili nas zarówno s³owem
mówionym, jak i œpiewem i tañ-
cem oraz gr¹ na fletach. Na ko-
niec swojego wystêpu, nasi przy-
jaciele z Czech zaœpiewali nam
polsk¹ piosenkê, któr¹ nauczyli-
œmy ich podczas naszego poby-
tu w Ostravie - Proskovicach.

Kolejnym punktem programu
by³o zaprezentowanie siê ka¿dej
szko³y. Przedstawiciele SU, w kil-
ku wersach, starali siê przybli¿yæ
swoje szko³y, korzystaj¹c z rekwi-
zytów, tj. transparentów, plaka-
tów i efektów dŸwiêkowych. Ka¿-
da szko³a przygotowa³a coœ cie-
kawego: by³y rymowanki, piosen-
ki i gra na instrumentach per-
kusyjnych. Nasza szko³a zapre-
zentowa³a siê wczeœniej u³o¿o-
nym tekstem, który brzmia³ na-
stêpuj¹co:
Nasza szko³a jest ju¿ znana

i przez Czechów odwiedzana

Przez 110 lat istnienia

bez nadmiernego chwalenia

Wszyscy zgodnie orzekaj¹,

¿e wspania³¹ szko³ê maj¹.

Jest tu park Buczyn¹ zwany

a w niej stawy i altany.

Ptaki piêknie tu œpiewaj¹,

wszystkich mile zapraszaj¹.

Zapraszamy wiêc ka¿dego

i starego i m³odego,

Wasze dzieci i Was mili

byœcie piêknie siê bawili.

PóŸniej mia³y miejsce zabawy i
konkursy. Pierwszy z nich zapro-
ponowa³a i prowadzi³a Szko³a
Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie,
a mia³ tytu³ : „Czesi i Polacy po
minucie kamraci”. Trzeba przy-
znaæ, ¿e po chwili zabawy wszyscy
siê ze sob¹ poznali. Kolejn¹ zaba-
wê prowadzi³a uczennica naszej
szko³y – Ola Macio³ek, a polega³a
ona na u³o¿eniu puzzli formatu
A3, które przedstawia³y: flagê Pol-
ski, flagê Czech, flagê Unii Euro-
pejskiej, god³o Polski i Czech, kon-
tury naszych pañstw, Warszawê i
Pragê, nasze szko³y, symbol przy-
jaŸni i obrazki z Sêdziszowa.

Nastêpna zabawa - „Têcza”, po-
lega³a na zmianie miejsca po za-

Międzynarodowa „Czerwcówka w Buczynie”

Wycieczka! Ulubiona forma
spêdzania czasu, zw³aszcza w
pierwszy dzieñ lata. Gdzie siê
wybraæ? Daleko do du¿ego mia-
sta, czy blisko, ale w miejsce do
tej pory nieznane? Gor¹czkowe
poszukiwania wy³oni³y cel:. Po-
rêby Krzywskie. Przypuszczalnie
dla wielu wieœ podobna do in-
nych.  Ale jest w tej ma³ej miej-
scowoœci uroczy zak¹tek nazwa-
ny swojsko

„LEŒN¥ STAJNI¥”. Szósto-
klasiœci ze Szko³y Podstawowej
nr 2 wraz z nauczycielami

i rodzicami ostatni¹ wspóln¹
imprezê postanowili prze¿yæ
w³aœnie tutaj.

Rozpoczynamy niebanaln¹
wêdrówkê. Pogoda znakomita,

Dnia 16 listopada 2011 r.,
w Szkole Podstawowej nr 2
w Sędziszowie Młp. odbyło
się II Gminne Forum Samorzą-
dów Uczniowskich. Podsumo-
waniem tego forum było pod-
jęcie wspólnej inicjatywy –
zorganizowania ogniska dla
uczniów i przedstawicieli SU.

obserwowaniu wybranego kolo-
ru têczy. Zabawê prowadzi³a Ga-
brysia Bia³ek. Z du¿ym zaanga¿o-
waniem dzieci bawi³y siê podczas
zabawy, zorganizowanej przez
Szko³ê Podstawow¹ w Wolicy Pia-
skowej, wykorzystuj¹cej ogrom-
ne, trzyosobowe narty.

Wszyscy uczestnicy spotkania
weso³o bawili siê podczas nauki
tañca integracyjnego „Belgijka”,
prowadzonego przez Karolinê
Wozowicz. Ciekawe tak¿e by³o
malowanie obrazków na kart-
kach papieru, przyklejonych na
œcianie, z zawi¹zanymi oczami.
Koordynatorem zabawy by³a
Patrycja Ziajor.

Dzieci, podczas trwania kon-
kursów, mog³y skorzystaæ z przy-
gotowanego posi³ku, tj. dro¿-
d¿ówki, ciasta i soczku.

Na zakoñczenie wspólnego
spotkania, wszyscy mieliœmy siê
udaæ na spacer po Buczynie i
grillowanie kie³basek, ale nieste-
ty, dzieñ uda³ siê deszczowy i nie
mo¿na by³o zrealizowaæ tych
czynnoœci. Dziêki uprzejmoœci
naszych pañ z obs³ugi, mogliœmy
zjeœæ usma¿one przez nich kie³-
baski w sali gimnastycznej naszej
szko³y. Jak to przy kie³basce, nie
zabrak³o tak¿e ketchupu, musz-
tardy, chleba i gor¹cej herbaty.

Myœlê, ¿e ka¿dy znalaz³ dla sie-
bie coœ mi³ego. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do
uœwietnienia tego spotkania, na-
szym sponsorom i wszystkim
uczestnikom, ¿e zechcieli wzi¹æ
udzia³ we wspólnej zabawie.

Dorota Batory

Oko w oko z Komondorem i Puli!

atrakcji w bród. Na pocz¹tek
spotkanie  z os³em nubijskim -
„Lady”. Potem podziwiamy prze-
mi³e kameruñskie kozy miniatu-
rowe – wielu uczestników wy-
cieczki a¿ korci, by pog³askaæ
zwierz¹tka lub pokarmiæ je
garstk¹ trawy. Kolejny przysta-

nek w zagrodzie i z respektem
ogl¹damy przepiêkne konie:
Kingê, Bohuna i Ptysia – konika
hucu³a, który chyba przypusz-
cza, co go nied³ugo czeka.

Jeszcze chwila och³ody w oka-
za³ej stajni, naturalnie klimaty-
zowanej, w której dowiadujemy
siê niby o rzeczach oczywistych
ale dla niektórych zaskakuj¹-
cych, bo w tym priorytetowym
w gospodarstwie - miejscu , ka¿-
dy konik ma pokoik, czyli boks
opatrzony wizytówk¹!

Wreszcie gospodarz, Bartosz
Marchwica, proponuje d³ugo
oczekiwan¹ przez uczniów, prze-
ja¿d¿kê. Entuzjazm miesza siê z
obaw¹ ale wszyscy odwa¿ni – dali
radê.

Niezainteresowani i bojaŸliwi
podziwiaj¹ w miêdzyczasie uro-
kliwy krajobraz z zapa³em go

fotografuj¹c lub pa³aszuj¹ gril-
lowan¹ kie³baskê, lub zmagaj¹
siê w towarzyskim meczu pi³ki
no¿nej /przecie¿ EURO jeszcze
trwa/.

To jednak nie koniec atrakcji!
Tworzymy kr¹g, a ¿ona gospo-
darza – Justyna przyprowadza
komondora  i puli, owczarki wê-
gierskie, które kojarz¹ siê nam
g³ównie z olbrzymim lub ma³ym
mopem! Dowiadujemy siê ró¿-
nych ciekawostek o tych niezwy-
kle oryginalnych psach.

Ogromnie zadowoleni, zrelak-
sowani i zafascynowani spotka-
niem z ró¿norodnymi zwierzê-
tami wracamy do Sêdziszowa
M³p. Po raz kolejny potwierdza
siê powiedzenie: podró¿e
kszta³c¹. Chyba jeszcze kiedyœ
powtórzymy tê eskapadê!

A.P.

Przed Szkołą w Górze Ropczyckiej.
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Najpierw wychowawczyni
pierwszoklasistów podziêkowa³a
zgromadzonym licznie rodzicom
za ca³oroczn¹, owocn¹ wspó³pra-
cê, a najbardziej zaanga¿owanym
wrêczy³a dyplomy. Nastêpnie
uczniowie zawieszali na szyjach
mam kolorowe odznaczenia
„Medal dla Supermamy”, a tatu-
siom na piersiach przypinali za-
s³u¿ony order „Tata na medal”.
Rodzice prezentowali siê fanta-
stycznie w ozdobach wykonanych
w³asnorêcznie przez swe pocie-
chy. Po tym oficjalnym wstêpie
mili goœcie zostali zaproszeni do
obejrzenia przedstawienia te-
atralnego pt. „ Kwiat paproci”.
Na ten moment uczniowie przy-
jêli trudne role postaci wystêpu-
j¹cych w znanej baœni Józefa Igna-
cego Kraszewskiego. By³y wiêc
trzy panny sobótkowe pe³ni¹ce
rolê narratorów, Niemczycha,
Jacuœ, jego matka, ojciec i siostra,
m³odzie¿ przy sobótce, Kwiat Pa-
proci, s³u¿ba, duszki leœne i nie-
znajomy. Wystêpuj¹cy doskona-
le pos³ugiwali siê jêzykiem, które-
go 200 lat temu u¿ywa³ mistrz pió-
ra Kraszewski.

Stara legenda g³osi, ¿e jest tyl-
ko jedna taka noc w roku, Noc
Œwiêtojañska, gdy w g³êbi lasu za-
kwita niezwyk³y kwiat paproci.
Ten, kto go znajdzie, otrzyma
wielkie bogactwa i niezliczone
skarby. Kiedy m³ody ch³opak
Jacuœ us³ysza³ tê historiê, posta-

nowi³ odnaleŸæ cudowny kwiat.
Jacuœ znalaz³ kwiat paproci i
wed³ug ¿yczenia sta³ siê bardzo
bogaty - ale samotny i nieszczê-
œliwy, bo bogactwem nie móg³ siê
z nikim dzieliæ.

„Kwiat paproci” to baœñ wzbu-
dzaj¹ca przeœwiadczenie, ¿e ro-
dzina to wielki skarb. Spektakl
uœwiadomi³ zarówno ma³ym ak-
torom, jak i ich rodzicom ¿e pie-
ni¹dze szczêœcia nie daj¹, a ro-
dzina, mi³oœæ i dobro s¹ najwa¿-
niejszymi wartoœciami ¿yciowy-
mi, ¿e bogactwo nie zawsze przy-
nosi szczêœcie, czêsto zmienia
cz³owieka w egoistê i jest powo-
dem samotnoœci. Rodzina jest
najwa¿niejsza i daje poczucie
szczêœcia i bezpieczeñstwa. Dzie-
ci bardzo wdziêcznie i z przejê-
ciem wczuwa³y siê w przyjête
role, co wzrusza³o ogl¹daj¹cych
ich rodziców. Odpowiednio do-
brane piosenki w wykonaniu
dzieci, tak¿e przyczyni³y siê do
wytworzenia klimatycznego na-
stroju przedstawienia, tak ¿e
wystêp dzieciêcy spodoba³ siê
bardzo, a aktorzy zostali nagro-
dzeni przez rodziców wielk¹
paczk¹ s³odyczy.

Spektakl „Kwiat Paproci” obej-
rza³y te¿ klasy „0-IV w ramach
zwrócenia uwagi na to ¿e rok
2012 jest rokiem (obok Skargi i
Korczaka) Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. W tym roku przypa-
da bowiem 200. rocznica uro-

dzin tego najp³odniejszego pol-
skiego pisarza, autora 232 powie-
œci, w tym 144 powieœci spo³ecz-
nych, obyczajowych i ludowych
oraz 88 historycznych. Jego im-
ponuj¹cy dorobek literacki wy-
war³ trwa³y wp³yw na kulturê i
literaturê polsk¹ oraz twórczoœæ
wspó³czesnych mu i póŸniej-
szych pokoleñ Polaków” - napi-
sano w uzasadnieniu. Dziêki swo-
jej twórczoœci J. I. Kraszewski na
trwa³e wpisa³ siê w dzieje litera-
tury polskiej i europejskiej. Po-

wieœci historyczne Józefa Ignacego

Kraszewskiego — jak czytamy w
uchwale Sejmu RP — sta³y siê nie

tylko trybun¹ do upowszechniania

wiedzy o naszej przesz³oœci, ale rów-

Dnia 28 kwietnia 2012r., w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Le¿ajsku,
odby³ siê Fina³ Podkarpacki Kin-
der+Sport w mini siatkówce
„dwójek” i „trójek” dziewcz¹t. W
finale wziê³o udzia³ 8 najlepszych
dru¿yn, wy³onionych z trzech
turniejów eliminacyjnych.

W zawodach fina³owych wy-
startowa³y nastêpuj¹ce dru¿yny:

Dzień Rodziny w „Trójce”
pod znakiem Józefa Ignacego Kraszewskiego
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w naszym mieście, w pierwszej połowie
czerwca odbyła się ciekawa uroczystość klasowa „Dzień Rodziny”. Ciekawa dlatego, że
uczniowie klasy I b w niecodzienny sposób okazali swoim najbliższym uczucia wdzięczno-
ści i miłości za rodzicielski trud.

nie¿ inspiracj¹ do rozmyœlañ nad

teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹ Polski.
Przebija w nich wielka mi³oœæ
Kraszewskiego do ojczyzny, ale
tak¿e wiara w odnowê naro-
dow¹. Powróæmy zatem do ksi¹-
¿ek Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, niech na nowo — tak jak
kiedyœ — stanie siê on dla nas
wielkim nauczycielem historii
naszego narodu. Warto w tym
szczególnym roku siêgn¹æ po
dzie³a J. I. Kraszewskiego, aby w
ten sposób na nowo odkryæ,
przypomnieæ sobie swoj¹ prze-
sz³oœæ, aby z wiêksz¹ nadziej¹
prze¿ywaæ nasz¹ teraŸniejszoœæ i
z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.

Bogusława Rembisz

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej
wywalczyły srebrny medal w Finale Podkarpackim Kinder+Sport

i zajęły V miejsce w barażach zawodów ogólnopolskich w Krakowie
TRÓJKI
1. UKS TRÓJKA LEŻAJSK I ... 53 pkt.
2. UKS 15 PRZEMYŚL II ....... 44 pkt.
3. SKS GÓRA ROPCZYCKA I . 44 pkt.
4. KPS NOWA DĘBA I ............ 43 pkt.
5. SP 1 ŻOŁYNIA I ................ 33 pkt.
6. UKS TRÓJKA LEŻAJSK II .. 33 pkt.
7. SP 1 ŻOŁYNIA II ............... 25 pkt.
8. MKS V LO RZESZÓW I ...... 25 pkt.

Szko³ê Podstawow¹ w Górze
Ropczyckiej reprezentowa³y:
Karolina Wozowicz – klasa V (ka-
pitan dru¿yny), graj¹ca na g³ów-
nym przyjêciu i w ataku, Alek-
sandra Macio³ek – klasa V, gra-
j¹ca na przyjêciu oraz w obro-
nie, Gabriela Bia³ek – klasa V,
graj¹ca na pozycji rozgrywaj¹cej,
Weronika Piêkoœ – klasa IV.
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Górzanki, choæ mia³y iden-
tyczn¹ liczbê punktów jak zespó³
z Przemyœla, startowa³y z miejsca
trzeciego. Zawody rozpoczê³y siê
po godzinie 12.00, po wczeœniej-
szym zakoñczeniu rozgrywek
,,dwójek”, na dwóch równole-
g³ych boiskach, zgodnie z prze-
pisami PZPS. Mecze rozgrywa-
no do 25 punktów, do dwóch
punktów przewagi przy wyniku
remisowym.

Uczestniczki podzielono na
dwie grupy: parzyst¹ i niepa-
rzyst¹.

Grupa parzysta:
UKS 15 Przemyśl II
KPS Nowa Dęba I
UKS Trójka Leżajsk II
MKS V LO Rzeszów

Grupa nieparzysta:
UKS Trójka Leżajsk I
SKS Góra Ropczycka I
SP 1 Żołynia I
SP 1 Żołynia II

Wyniki pojedynków w grupie
nieparzystej:

Góra Ropczycka I:Żołynia I ...... 25:19
Góra Ropczycka I:Trójka Leżajsk I 15:25
Góra Ropczycka I:Żołynia II ..... 25:16
Trójka Leżajsk I:Żołynia I .......... 25:12
Trójka Leżajsk I:Żołynia II ......... 25:12
Żołynia I:Żołynia II ................... 25:21

Zdecydowanym liderem w
naszej grupie by³ zespó³ z Le¿aj-
ska i to on, jako dru¿yna z pierw-
szego miejsca, awansowa³ do
pó³fina³u dalszych rozgrywek.
Drug¹ ekip¹ byliœmy my i nale-
¿a³o siê teraz uzbroiæ w cierpli-
woœæ, i czekaæ na rozstrzygniê-
cie w grupie parzystej.

Pary półfinałowe:
SKS Góra Ropczycka I:UKS 15 Prze-
myśl II
UKS Trójka Leżajsk I:UKS Trójka Leżajsk II

Dru¿yna zwyciêska z ka¿dej
pary mia³a ju¿ zapewnione co
najmniej drugie miejsce, a wal-
czy³a o pierwsze, a zespo³y prze-
grane walczy³y o miejsce trzecie.

Stawka by³a wiêc bardzo wy-
soka, a mecz bardzo trudny i
ciê¿ki, gdy¿ zarówno górzanki,
jak i zespó³ z Przemyœla, repre-
zentowa³y podobny styl gry,
umiejêtnoœci i co tak bardzo
potrzebne jest na boisku, spraw-
noœæ fizyczn¹. Od pierwszej pi³-
ki inicjatywê objê³y rywalki i to
one prowadzi³y przewag¹ czte-
rech punktów przez d³ug¹ chwi-
lê, a górzanki próbowa³y doga-

niaæ swoje przeciwniczki. Uda³o
siê to dopiero przy kolejnych
zagrywkach Karolinki i w pew-
nym momencie gry to Góra
Ropczycka prowadzi³a 18:14.
Zwyciêstwo by³o ju¿ tak blisko,
ale po serii b³êdów, prowadze-
nie zmala³o do jednego punktu
i taki wynik utrzymywa³ siê do
ostatniego gwizdka. Koñcówka
by³a ju¿ strasznie nerwowa i za-
ciêta, ale to górzanki, przy wyni-
ku 24:23, mia³y pi³kê meczow¹ i
tu piêkn¹, dalek¹ zagrywkê po-
s³a³a Ola, z któr¹ przy odbiorze
nie poradzi³y sobie rywalki, po-
sy³aj¹c pi³kê w siatkê.

Okrzykom radoœci, euforii,
szczêœcia, podskokom nie by³o
koñca i to naprawdê trzeba prze-
¿yæ, aby zrozumieæ, ile wysi³ku
kosztuje ka¿dy mecz, jak smaku-
je ka¿de zwyciêstwo i jak to trud-
no dojœæ do ka¿dego etapu.
Wygran¹ w tym meczu dziewczê-
ta zapewni³y sobie grê o pierw-
sze miejsce z dru¿yn¹ Le¿ajsk I i
mecz ten by³ tylko czyst¹ formal-
noœci¹, bo od samego pocz¹tku
gospodynie objê³y prowadzenie,
kontrolowa³y wynik do samego
koñca i prowadzenia nie odda-
³y, wygrywaj¹c 25:16.

Wyniki Turnieju Finałowego
Kinder+Sport

I m – UKS Trójka Leżajsk I
II m – SKS Góra Ropczycka I
III m – UKS Trójka Leżajsk II

Po zakoñczeniu turnieju, ze-
spo³y z trzech pierwszych miejsc
zosta³y udekorowane odpowied-
nimi medalami, dyplomami i
ka¿da dru¿yna otrzyma³a
ogromne pud³o, w którym zna-
laz³y siê nagrody rzeczowe: pi³ki
do siatkówki firmy gala dla ka¿-
dej uczestniczki, torba sporto-
wa (mikasa), siatka oraz plakaty,
wszystko z logo Kinder+Sport.
Dla tylko takich chwil warto ¿yæ,
wykonywaæ z pasj¹ swój zawód,
poœwiêcaæ tyle swojego wolnego
czasu i widzieæ uœmiech szczêœcia
na buziach zawodniczek.

Zarówno drugie, jak i trzecie
miejsce uzyska³y prawo startu w
bara¿ach ogólnopolskich.

Turniej Bara¿owy Kin-
der+Sport w mini siatkówce
„trójek” dziewcz¹t odby³ siê 9
czerwca 2012r. w Krakowie. Po
raz pierwszy mog³y wzi¹æ w nim
udzia³ dziewczêta z Góry Rop-
czyckiej, dziêki wywalczonemu
drugiemu miejscu na zawodach
wojewódzkich, które odby³y siê

w Le¿ajsku, dnia 28 kwietnia br.
Dru¿ynê SKS Góra Ropczycka

reprezentowa³y: Karolina Wozo-
wicz – kapitan dru¿yny, Aleksan-
dra Macio³ek, Gabriela Bia³ek,
Weronika Piêkoœ – klasa IV.

W zawodach tych startowało osiem
drużyn, z czterech województw:

podkarpackiego – UKS Przemyśl, SKS
Góra Ropczycka
łódzkiego – Czwórka Aleksandrów, UKS
Lider Konstantynów
świętokrzyskiego - UKS Viktoria Włosz-
czowa, Fan Sport Kielce
małopolskiego – Dalin Myślenice, UKS
22 Kraków ( gospodynie turnieju).

Rozgrywki rozpoczê³y siê o
godzinie 10.00, dru¿yny podzie-
lono na 2 grupy:

Grupa 1:
Czwórka Aleksandrów
Dalin Myślenice
UKS Victoria Włoszczowa
SKS Góra Ropczycka

Grupa 2:
UKS Lider Konstantynów
UKS 22 Kraków
Fan Sport Kielce
UKS 15 Przemyśl

Mecze rozgrywano na dwóch
równorzêdnych boiskach, do 25
punktów, z dwupunktow¹ prze-
wag¹ przy remisie.

Swój pierwszy mecz górzanki
rozegra³y z Myœlenicami i by³ to
bardzo nerwowy pojedynek,
g³ównie w wydaniu dziewcz¹t z
Góry Ropczyckiej, które pope³-
ni³y, zw³aszcza na pocz¹tku, bar-
dzo du¿o b³êdów, dziêki którym
rywalki odskoczy³y na kilka do-
brych punktów. Pomimo bardzo
dobrej gry w koñcówce, dziew-
czêtom nie uda³o siê dogoniæ
rywalek i mecz zakoñczy³ siê wy-
nikiem 19:25.

Nastêpny mecz dziewczêta -
ju¿ dobrze rozgrzane, zagra³y z
W³oszczow¹ i tutaj losy pojedyn-
ku toczy³y siê do ostatniej pi³ki,
gdzie w koñcówce meczu gó-
rzanki odskoczy³y swoim rywal-
kom na trzy punkty i ju¿ nie od-
da³y prowadzenia, zwyciê¿aj¹c
25:21.

Ostatni pojedynek zawodnicz-
ki rozegra³y z faworytkami tur-
nieju, Aleksandrowem, któremu
uleg³y 16:25.

Dziewczêta w swojej grupie
zajê³y wiêc trzecie miejsce, co nie
da³o im awansu do œcis³ej czwór-
ki, która miêdzy sob¹ walczy³a o
miejsce I i II, premiowane awan-
sem to Turnieju Fina³owego w
Zabrzu.

W Finale Barażowym znalazły się:
Czwórka Aleksandrów
Dalin Myślenice
UKS Lider Konstantynów
UKS 22 Kraków.

Dru¿yny gra³y z zaliczeniem
meczu w grupie, „ka¿da z ka¿d¹”
i po raz kolejny okaza³o siê, ¿e
nale¿y walczyæ o ka¿d¹ pi³kê,
gdy¿ nawet jeden ma³y punkt
mo¿e zawa¿yæ o zwyciêstwie da-
nej dru¿yny. Tak te¿ by³o i tym
razem, gdzie w finale ka¿da dru-
¿yna mia³a po jednym przegra-
nym meczu i o zwyciêstwie zade-
cydowa³ stosunek ma³ych punk-
tów do du¿ych.
Po podliczeniu wszystkich punktów,
drużyny zajęły następujące miejsca:
I m – UKS 22 Kraków
II m – UKS Lider Konstantynów
III m – Czwórka Aleksandrów
IV m – Dalin Myślenice

Najwiêkszym przegranym oka-
za³ siê byæ Aleksandrów, który
przyjecha³ tu po to, aby (cytu-
j¹c trenera) „wygraæ ten tur-
niej”. To jest w³aœnie piêkno ka¿-
dej dyscypliny sportowej, a
zw³aszcza uprawianej przez m³o-
de osoby, która pokazuje, ¿e ka¿-
dy zespó³ mo¿e siêgaæ po najwy¿-
sze laury, konsekwentnie d¹¿¹c
do celu i graj¹c do ostatniego
gwizdka. Po podliczeniu punk-
tów dru¿yn z III miejsca w gru-
pie, na pi¹tym miejscu uplaso-
wa³a siê Góra Ropczycka.

Kolejność pozostałych drużyn:
V m – SKS Góra Ropczycka
VI m – UKS Victoria Włoszczowa
VII m – Fan Sport Kielce
VIII m – UKS 15 Przemyśl.

Dla wszystkich zespo³ów, wal-
cz¹cych w tym turnieju wa¿ne
by³o ju¿ samo uczestnictwo, po-
konanie w eliminacjach wielu
lepszych i s³abszych dru¿yn, za-
jêcie w swoich fina³ach drugie-
go i trzeciego miejsca, aby móc
siê tu znaleŸæ. Bez ciê¿kiej i wy-
trwa³ej pracy na treningach o
tych osi¹gniêciach nie mog³o by
byæ mowy, a poprzeczka z ka¿-
dym rokiem roœnie i stawia przed
m³odymi zawodniczkami jeszcze
wiêksze wymagania. Za rok, aby
ponownie wymarzyæ sobie mo¿-
liwoœæ gry w bara¿ach, dziewczê-
ta musz¹ opanowaæ zagrywkê do
perfekcji, atakowaæ pi³kê po
przyjêciu i graæ ofiarnie w obro-
nie. Bez tych podstawowych ele-
mentów nie da siê wygrywaæ,
bêd¹c w klasie szóstej.

Monika Mędlowska



WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów. Łamanie: grafika-dtp@o2.pl

Pi³karze Lechii Sêdziszów M³p. zakoñczyli rozgrywki w klasie okrê-
gowej na 4. pozycji. Zdobyli wiosn¹ 25 pkt – o jeden wiêcej ni¿
jesieni¹. Do IV ligi wraca Kolbuszowianka, a Lechiê wyprzedzili
ponadto B³êkitni z Ropczyc oraz Wis³ok Wiœniowa.
W ni¿szych ligach najwiêcej powodów do radoœci maj¹ w Klêcza-
nach, bowiem Plon okaza³ siê najlepszy w klasie B i awansowa³ do
klasy A. Smutek w Borku Wielkim, bowiem tamtejsi pi³karze spa-
daj¹ do klasy B.
Warto dodaæ, ¿e niektóre decyzje dotycz¹ce spadku i awansu nie
s¹ jeszcze ostateczne i zale¿¹ od zapowiadanego wycofania siê
z rozgrywek III ligi Limblachu Zaczernie.

Klasa okręgowa (Dębica)
Kolejka 29 – 2 czerwca Lechia – Nagoszyn 3:0
Kolejka 30 – 9 czerwca Monis Bielowy – Lechia 0:2
1.  Kolbuszowianka ..................... 30 ............. 75 .......... 24 ............ 3 ........... 3 ..... 94-32
2.  Błękitni Ropczyce .................. 30 ............. 53 .......... 15 ............ 8 ........... 7 ..... 52-22
3.  Wisłok Wiśniowa .................. 30 ............. 51 .......... 15 ............ 6 ........... 9 ..... 42-29
4.  Lechia Sędziszów Młp. .......... 30 ............. 49 .......... 14 ............ 7 ........... 9 ..... 40-28
5.  Pogórze Wielopole Skrz. ......... 30 ............. 47 .......... 13 ............ 8 ........... 9 ..... 44-40
6.  Victoria Czermin .................... 30 ............. 45 ........... 11 ............ 12 .......... 7 ..... 34-31
7.  Sokół Kolbuszowa Dln. ........... 30 ............. 45 ........... 11 ............ 12 .......... 7 ..... 36-28
8.  Chemik Pustków ................... 30 ............. 43 .......... 12 ............ 7 ........... 11 ..... 37-39
9.  Raniżovia Raniżów ................. 30 ............. 40 ........... 11 ............. 7 .......... 12 .... 48-48
10.  LKS Nagoszyn ....................... 30 ............. 39 .......... 10 ............. 9 ........... 11 ..... 41-34
11.  Start Wola Mielecka .............. 30 ............. 37 .......... 10 ............. 7 .......... 13 .... 45-53
12.  Zryw Dzikowiec .................... 30 ............. 35 ........... 7 ............. 14 .......... 9 ..... 38-36
13.  Czarnovia Czarna ................... 30 ............. 31 ........... 9 .............. 4 .......... 17 .... 39-68
14.  Monis Bielowy ...................... 30 ............. 27 ........... 8 .............. 3 .......... 19 .... 36-66
15.  Stal II Mielec ......................... 30 ............. 24 ........... 6 .............. 6 .......... 18 .... 34-61
16.  Ikarus-Sokół Malinie ............... 30 ............. 20 ........... 5 .............. 5 .......... 20 .... 25-70
Awans: Kolbuszowianka. Spadek: Monis Bielowy, Stal II Mielec, Ikarus-Sokół Malinie, Czarnovia
(utrzyma się, jeżeli w IV lidze pozostanie Igloopol Dębica). Spadek z IV ligi: Igloopol Dębica (utrzyma
się, jeżeli w III lidzie pozostanie Unia Nowa Sarzyna po wycofaniu się Limblachu Zaczenie), Wisłoka
Dębica. Awans z klasy A: Kaskada Kamionka, Radomyślanka Radomyśl Wlk., Brzostowianka

Klasa A (Dębica)
Kolejka 28 – 30 maja: Łęki Górne – Sokół 2:1, Kamieniarz Golemki – Kłos 2:1, Borkovia – Brzeź-
nica 2:0
Kolejka 29 – 3 czerwca: Pustków – Borkovia 1:1, Kłos – Borowiec Straszęcin 2:1, Kaskada –
Sokół 1:1
Kolejka 30 – 10 czerwca: Sokół – Brzostowianka 0:2, Strzelec Frysztak – Kłos 4:0, Borkovia –
Victoria Ocieka 1:5
1.  Kaskada Kamionka ................. 30 ............. 73 .......... 23 ............ 4 ........... 3 ..... 88-19
2.  Brzostowianka Brzostek ........ 30 ............. 69 .......... 22 ............ 3 ........... 5 ..... 52-21
3.  Sokół Krzywa (k. Rzeszowa) ... 30 ............. 54 .......... 16 ............ 6 ........... 8 ..... 46-30
4.  LKS Łopuchowa ..................... 30 ............. 52 .......... 16 ............ 4 ........... 10 .... 62-30
5.  Strażak Lubzina ..................... 30 ............. 46 .......... 14 ............ 4 .......... 12 .... 55-71
6.  Borowiec Straszęcin .............. 30 ............. 46 .......... 14 ............ 4 .......... 12 .... 47-42
7.  LKS Pustków ........................ 30 ............. 44 .......... 13 ............ 5 .......... 12 .... 56-45
8.  LKS Głowaczowa .................. 30 ............. 43 .......... 12 ............ 7 ........... 11 ..... 49-40
9.  Kłos Kawęczyn ...................... 30 ............. 42 .......... 12 ............ 6 .......... 12 .... 46-41
10.  Victoria Ocieka ...................... 30 ............. 38 ........... 11 ............. 5 .......... 14 .... 42-51

11.  Strzelec Frysztak .................. 30 ............. 38 ........... 11 ............. 5 .......... 14 .... 47-52
12.  LKS Łęki Górne ...................... 30 ............. 33 ........... 8 .............. 9 .......... 13 .... 41-50
13.  Kamieniarz Golemki ............... 30 ............. 32 ........... 9 .............. 5 .......... 16 .... 41-58
14.  Baszta Zawada ..................... 30 ............. 29 ........... 8 .............. 5 .......... 17 .... 39-63
15.  Borkovia Borek Wielki ............ 30 ............. 23 ........... 7 .............. 2 ........... 21 .... 33-83
16.  LKS Brzeźnica ....................... 30 ............. 20 ........... 6 .............. 2 .......... 22 .... 33-81
Awans: Kaskada Kamionka i Brzostowianka (po barażu z Tempem Cmolas). Spadek: Borkovia, LKS
Brzeźnica. Awans z klasy B: Ostra Gumniska, Orły Borowa, Huragan Przedbórz, LKS Żyraków

Klasa B (Dębica)
Kolejka 22 – 3 czerwca: Gród – Paszczyniak 1:2, Piast – Olchovia 4:3, Korona – Olimpia Nockowa 0:1
1.  Ostra Gumniska .................... 22 ............. 57 .......... 18 ............ 3 ........... 1 ..... 82-18
2.  Huragan Przedbórz ................ 22 ............. 52 .......... 16 ............ 4 ........... 2 ...... 62-11
3.  Olimpia Nockowa .................. 22 ............. 46 .......... 14 ............ 4 ........... 4 ..... 37-24
4.  Inter Gnojnica ........................ 22 ............. 39 .......... 12 ............ 3 ........... 7 ..... 57-35
5.  LKS Ostrów .......................... 22 ............. 37 .......... 12 ............ 1 ........... 9 ..... 53-31
6.  Gród Będziemyśl ................... 22 ............. 31 .......... 10 ............. 1 ........... 11 ..... 44-48
7.  Paszczyniak Paszczyna .......... 22 ............. 29 ........... 9 .............. 2 ........... 11 ..... 40-49
8.  LKS Stasiówka ...................... 22 ............. 28 ........... 8 .............. 4 ........... 10 .... 29-41
9.  LZS Mała .............................. 22 ............. 25 ........... 8 .............. 1 .......... 13 .... 32-47
10.  Korona Góra Ropczycka ......... 22 ............. 20 ........... 5 .............. 5 .......... 12 .... 34-47
11.  Piast Wolica Piaskowa .......... 22 ............. 12 ........... 3 .............. 3 .......... 16 .... 21-67
12.  Olchovia Olchowa .................. 22 .............. 3 ............ 0 .............. 3 .......... 19 .... 22-95
Awans: Ostra Gumniska i Huragan Przedbórz.

Klasa B (Rzeszów I)
Trzcianka – Plon 4:4, Plon – Świlczanka 9:1
1.  Plon Klęczany ........................ 24 ............. 49 .......... 16 ............ 1 ........... 7 ..... 89-44
2.  Iskra Zgłobień ........................ 24 ............. 47 .......... 14 ............ 5 ........... 5 ..... 76-29
3.  Junak Słocina (Rzeszów) ........ 24 ............. 47 .......... 14 ............ 5 ........... 5 ..... 58-31
4.  KS II Zaczernie ...................... 24 ............. 46 .......... 14 ............ 4 ........... 6 ..... 66-46
5.  Trzcianka Trzciana ................. 24 ............. 45 .......... 13 ............ 6 ........... 5 ..... 84-34
6.  Rudzik Rudna Mała ................ 24 ............. 44 .......... 13 ............ 5 ........... 6 ..... 71-38
7.  Świlczanka Świlcza ............... 24 ............. 44 .......... 13 ............ 5 ........... 6 ..... 69-41
8.  Staroniwa Rzeszów ............... 24 ............. 40 .......... 12 ............ 4 ........... 8 ..... 59-39
9.  Mrowlanka Mrowla ............... 24 ............. 26 ........... 8 .............. 2 .......... 14 .... 37-63
10.  Zimowit II Rzeszów ............... 24 ............. 18 ........... 5 .............. 3 .......... 16 .... 29-83
11.  Rudnianka Rudna Wielka ......... 24 ............. 16 ........... 4 .............. 4 .......... 16 .... 33-80
12.  Dąb Dąbrowa ........................ 24 ............. 12 ........... 3 .............. 3 .......... 18 .... 32-87
13.  LKS Biała (k. Rzeszowa) ......... 24 .............. 9 ............ 2 .............. 3 .......... 19 ... 25-113
Awans: Plon Klęczany, Iskra Zgłobień

Klasa B (Rzeszów – Strzyżów)
Kolejka 21 – 3 czerwca: Płomyk Lutoryż – Płomień 0:4
Kolejka 22 – 10 czerwca: Płomień – Diament Pstrągowa 4:1
1.  GKS Niebylec ........................ 22 ............. 55 .......... 17 ............ 4 ........... 1 ..... 58-15
2.  Czarni Czudec ........................ 22 ............. 49 .......... 15 ............ 4 ........... 3 ..... 58-26
3.  Start Lubenia ......................... 22 ............. 47 .......... 15 ............ 2 ........... 5 ..... 62-34
4.  Grom Mogielnica ................... 22 ............. 37 .......... 10 ............. 7 ........... 5 ..... 43-33
5.  Huragan Kozłówek ................. 22 ............. 35 ........... 9 .............. 8 ........... 5 ..... 59-45
6.  Płomień Zagorzyce ................ 22 ............. 35 .......... 10 ............. 5 ........... 7 ..... 44-30
7.  Grunwald Budziwój ............... 22 ............. 32 .......... 10 ............. 2 ........... 10 .... 38-36
8.  Albatros Szufnarowa ............. 22 ............. 27 ........... 8 .............. 3 ........... 11 ..... 42-51
9.  Korona Dobrzechów ............... 22 ............. 25 ........... 7 .............. 4 ........... 11 ..... 37-42
10.  Płomyk Lutoryż ...................... 22 ............. 17 ........... 5 .............. 2 .......... 15 .... 40-60
11.  Diament Pstrągowa ............... 22 ............. 15 ........... 4 .............. 3 .......... 15 .... 37-65
12.  Skarbek Gogołów .................. 22 .............. 0 ............ 0 .............. 0 .......... 22 ...... 9-90
Awans: GKS Niebylec, Czarni Czudec

Piłka nożna

GRUPA I
1 lipca 2012 r. (niedziela) – pocz¹tek godz.
15.00, stadion Lechii w Sêdziszowie M³p.
1. GRÓD BÊDZIEMYŒL
2. SOKÓ£ KRZYWA
3. P£OMIEÑ ZAGORZYCE
Gród Bêdziemyœl – Sokó³ Krzywa
Gród Bêdziemyœl - P³omieñ Zagorzyce
Sokó³ Krzywa – P³omieñ Zagorzyce

Harmonogram XXII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. 1-22 lipca 2012 r.
GRUPA II
8 lipca 2012 r. (niedziela) – pocz¹tek godz.
15.00, stadion Lechii w Sêdziszowie M³p.
1. PLON KLÊCZANY
2. PIAST WOLICA PIASKOWA
3. KORONA GÓRA ROPCZYCKA
Plon Klêczany – Piast Wolica Piaskowa
Plon Klêczany – Korona Góra Ropczycka
Piast Wolica Piask. – Korona Góra Rop.

GRUPA III
15 lipca 2012 r. (niedziela) – pocz¹tek godz.
15.00, stadion Lechii w Sêdziszowie M³p.
1. BORKOVIA BOREK WIELKI
2. PROGRES KAWÊCZYN
3. M£ODZIE¯OWCY LECHII SÊDZ. M£P.
Borkovia Borek W.  -  Progres Kawêczyn
Borkovia Borek W.  - M³odzie¿owcy Lechii
Progres Kawêczyn  - M³odzie¿owcy Lechii

MECZE FINA£OWE O MIEJSCA I-III: 22 lipca 2012 r. (niedziela) – pocz¹tek godz. 15.00 stadion Lechii w Sêdziszowie M³p.
W meczach fina³owych Turnieju spotkaj¹ siê zwyciêzcy poszczególnych grup






