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18 paŸdziernika 2013 r. w holu
wystawowym Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. uroczyœcie otwarto wystawê
malarstwa autorstwa Pani Marii
Grodeckiej – absolwentki Samo-
dzielnego Instytutu Wychowania
Plastycznego WSP w Krakowie,
mieszkanki Czarnej Sêdz. i by³ej
dyrektor szko³y podstawowej
w tej miejscowoœci. Artystka upra-
wia przede wszystkim malarstwo
sakralne i zajmuje siê konserwacj¹
dzie³ sztuki. Wœród jej dzie³ s¹ tak-
¿e pejza¿e, portrety, martwa na-
tura, rysunek.

Wystawa malarstwa Marii Grodeckiej

Autorka prac Maria Grodecka.

Wystawę można oglądać
do 12 listopada br.

Na wstawie licznie reprezentowane było malarstwo sakralne. Fot. (2) J. Maroń

Przebudowa drogi  w Wolicy
Piaskowej (Baorówka).
Wykonawca: Miejskie Przedsiê-
biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6
Roboty ziemne w iloœci 120 m3;
remont przepustów O40 - d³. 36
m; umocnienie rowu korytkami
i skarp rowu p³ytami a¿urowymi
na d³. 48 m; wykonanie podbu-
dowy z kruszyw, t³uczeñ – na po-
wierzchni 648 m2; wyrównanie
podbudowy mieszank¹ min-bit.
w iloœci 48,6 t; wykonanie na-
wierzchni z mieszanek min. - bit.
gr. 4 cm na powierzchni 610 m2.

Została zakończona przebu-
dowa wygaszonej szkoły
podstawowej w Cierpiszu na
dom ludowy.

W ramach zadania dostoso-
wano obiekt do potrzeb domu
ludowego: po³¹czono dwie sale
lekcyjne, wykonano nowe zaple-
cze sanitarne oraz aneks ku-
chenny. Ponadto dobudowano
zewnêtrzny zadaszony taras, któ-
ry mo¿e s³u¿yæ jako miejsce do
tañca, ca³y obiekt poddano ter-
momodernizacji, zrobiono
nowe pokrycie dachu, now¹ in-
stalacjê gazow¹, elektryczn¹,
wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹.
Otoczenie budynku zyska³o miej-
sca parkingowe i dojœcia piesze,
uzupe³niono ogrodzenie oraz
zieleñ ozdobn¹ i elementy ma-
³ej architektury.

Inwestorem by³a Gmina Sêdzi-
szów M³p. a wykonawc¹ robót
firma Remontowo-Wytwórcza
Spó³dzielnia Pracy „POKÓJ”
z Ropczyc. Ca³kowity koszt za-
dania wyniós³ 575.994,81 z³. In-
westycja ta by³a wspó³finansowa-
na w kwocie 319.687 z³. ze œrod-
ków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Remont drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Szkodna
na działce nr ewid. 152.
Wykonawca: Miejskie Przedsiê-
biorstwo Dróg i Mostów
Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rej-
tana 6
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1. Uchwała w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finanso-
wej Gminy Sędziszów Młp.
Rada Miejska dokona³a zmian

w wieloletniej prognozie finan-
sowej polegaj¹cych na:
1) zwiêkszeniu zakresu wykony-

wania przedsiêwziêcia pn.
„budowa obwodnicy pó³noc-
nej w Sêdziszowie M³p. etap I
– budowa po³¹czenia ul. Fa-
bryczna – Gumat” z tytu³u
robót dodatkowych i zwiêksze-
niu limitu wydatków na
2013 r. o kwotê 35.000 z³.

2) zmniejszeniu zakresu wykony-
wania i równoczeœnie zmniej-
szeniu limitu wydatków
w 2013 r. na realizacjê przed-
siêwziêcia pn. „termomoder-
nizacja budynków u¿yteczno-

Mandat radnej Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp. sprawuje Pani
już czwartą kadencję, w tym trzecią
z rzędu. Czym zaskarbiła sobie Pani
zaufanie wyborców?

Na zaufanie moich wyborców
du¿y wp³yw mia³y moje progra-
my wyborcze, z których wywi¹-
za³am siê prawie w stu procen-
tach. Moje cechy charakteru s¹
takie, ¿e staram siê wywi¹zywaæ
z powierzonych mi zadañ. Jestem
emerytk¹, mam du¿o wolnego
czasu, du¿o rozmawiam z miesz-
kañcami Osiedla i ws³uchujê siê
w ich oczekiwania. Najczêœciej
powtarzaj¹ce siê sugestie miesz-
kañców staram siê przedstawiaæ
Burmistrzowi na posiedzeniach
Komisji i sesjach Rady Miejskiej.
A dlaczego ludzie g³osuj¹ na

Nikomu nie odmawiam pomocy
Rozmowa z radną Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim Panią Teodozją Król

Imię i nazwisko:
Teodozja Król

Wiek:
62 lata

Mężatka
Wykształcenie:

średnie techniczne,
obecnie na emeryturze

mnie? Bo przekonali siê, ¿e je-
stem skuteczna i nikomu nie
odmawiam pomocy.

Czym zajmuje się Pani jako radna?
W jakich komisjach Pani pracuje?

Pracujê w Komisji Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Budownictwa, opiniujê pro-
jekty uchwa³, zajmujê siê spra-
wami wniosków mieszkañców,
uczestniczê w posiedzeniach
i tu muszê podkreœliæ, ¿e w ca³ej
kadencji nie opuœci³am ani jed-
nego posiedzenia Komisji czy
Rady.

Co uważa Pani za swoje sukcesy,
a co za porażki w działalności samo-
rządowej?

Za sukcesy uwa¿am realizacjê
moich zamierzeñ. Mo¿e s¹ to
drobne sprawy, ale wa¿ne dla
mieszkañców Osiedla M³odych.
Mam tu na myœli nowy chodnik
do Szko³y Podstawowej nr 3,
miejsca parkingowe na terenie
szko³y, nowe huœtawki na placu
zabaw, now¹ kostkê przy Li-
ceum. Zabiega³am tak¿e o bu-
dowê ulicy Wspólnej, która te-
raz jest wizytówk¹ miasta
i oknem na œwiat dla przedsiê-
biorców, prowadz¹cych tam fir-
my. ̄ a³ujê, ¿e do tej pory nie uda-
³o siê rozpocz¹æ budowy sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 na Osiedlu M³odych.

Trwają prace nad przyszłorocznym
budżetem. O co szczególnie będzie
Pani zabiegać?

Jako radna, w przysz³orocznym
bud¿ecie bêdê zabiegaæ o wyko-
nanie nowego chodnika na cmen-
tarzu komunalnym, bardzo wa¿n¹
spraw¹ jest budowa parkingu
w miejscu by³ego domu parafial-
nego przy koœciele farnym w Sê-
dziszowie M³p. Nastêpne, to bu-
dowa nowego chodnika do ko-

œcio³a Bo¿ego Mi³osierdzia,
a przede wszystkim budowa sali
gimnastycznej na Osiedlu M³o-
dych.

Jakie potrzeby inwestycyjne widzi
Pani w naszym mieście i gminie?

Najwa¿niejsza potrzeba dla
gminy, to zabezpieczenie przed
powodzi¹ i w zwi¹zku z tym budo-
wa zbiornika retencyjnego. Na-
stêpna sprawa to po³¹czenie ulicy
S³onecznej z ulic¹ Wspóln¹ oraz
budowa przy tym ³¹czniku chod-
nika, œcie¿ki rowerowej i oœwietle-
nia. Nale¿y równie¿ pomyœleæ
o bezpieczeñstwie mieszkañców
i budowie chodników wzd³u¿
g³ównych dróg w ca³ej gminie.

Co pochłania Pani czas, poza działal-
nością samorządową? Jakie ma
Pani zainteresowania?

Jak ka¿da kobieta, bêd¹c ju¿
na emeryturze, zajmujê siê utrzy-
maniem domu. Uczestniczê rów-
nie¿ w szkoleniach, które s¹ or-
ganizowane w Kole Zwi¹zku Nie-
widomych w Ropczycach. Sta-
ram siê byæ na wszystkich uro-
czystoœciach gminnych, zarów-
no artystycznych jak i patriotycz-
nych. Pomagam, w miarê mo¿li-
woœci, ró¿nym osobom, nawet
spoza gminy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Benedykt Czapka

XXX Sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska w Sędziszowie Młp. pierwszą po wakacjach
sesję odbyła w dniu 23 września 2013 r. W porządku obrad
znalazło się 9 uchwał.

œci publicznej w Gminie Sêdzi-
szów M³p.” z tytu³u oszczêd-
noœci po przetargu, ³¹cznie
o kwotê 178.816 z³, w tym:
- na zadaniu „przebudowa we-

wnêtrznej instalacji gazowej
wraz ze zmiana Ÿród³a zasila-
nia instalacji c.o. na gazowe w
budynku SP Nr 2 w Sêdziszo-
wie M³p.” o kwotê 67.000 z³,

- na zadaniu „przebudowa
wewnêtrznej instalacji gazo-
wej wraz ze zmiana Ÿród³a
zasilania instalacji c.o. na
gazowe w budynku SP Nr 3
w Sêdziszowie M³p.” o kwo-
tê 111.816 z³.

2. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXVII/231/13
z dnia 3 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia maksymal-
nej kwoty pożyczek udzielanych
przez Burmistrza Sędziszowa Młp.
w roku 2013.
Radni ustalili maksymaln¹

kwotê po¿yczek udzielanych
przez Burmistrza Sêdziszowa
M³p. w roku bud¿etowym 2013
w wysokoœci 50.000 z³.

3. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sędzi-
szów Młp. na rok 2013 nr XXIII/
195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
Rada dokona³a zmian w bu-

d¿ecie gminy na 2013 r. polega-
j¹cych na:
1)Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê
42.508,84 z³ z tytu³u dotacji ce-
lowej z bud¿etu pañstwa na
dofinansowanie bie¿¹cych za-
dañ w³asnych z przeznacze-
niem na zwrot czêœci wydat-
ków wykonanych w ramach
funduszu so³eckiego.

2)Zwiêkszeniu dochodów maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
224.964,79 z³ , w tym z tytu³u:

a)dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych z przeznacze-
niem na zwrot czêœci wydat-
ków wykonanych w ramach
funduszu so³eckiego –
51.206,79 z³,

b)dotacji celowej ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na dofinansowanie
przebudowy i remontu bu-
dynku si³owni i zaplecza szat-
niowo-sanitarnego u¿ytkowa-
nego przez MLKS LECHIA w
Sêdziszowie M³p. – 173.758 z³.

3)Zmniejszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
44.604 z³, w tym z tytu³u:
a)œrodków z Narodowego

Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
na realizacjê programu
„Usuwanie wyrobów zawie-
raj¹cych azbest” – 26.238 z³,

b)œrodków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodo-

ciąg dalszy na str. 4
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6)Zmniejszeniu wydatków ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
223.420 z³ przeznaczonych na:
- dotacje celowe na dofinan-

sowanie kosztów inwestycji
zwi¹zanych z ochron¹ œro-
dowiska, polegaj¹cych na
wymianie pokryæ dacho-
wych i usuwaniu wyrobów
zawieraj¹cych azbest –
44.604 z³,

- przebudowê wewnêtrznej
instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania in-
stalacji c.o. na gazowe w bu-
dynku SP Nr 2 w Sêdziszo-
wie M³p. – 67.000 z³,

- przebudowê wewnêtrznej
instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania in-
stalacji c.o. na gazowe w bu-
dynku SP Nr 3 w Sêdziszo-
wie M³p. – 111.816 z³.

4. Uchwała w sprawie upoważnie-
nia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
Rada wyrazi³a zgodê na wysta-

wienie weksla in blanco dla Sa-
morz¹du Województwa Podkar-
packiego do kwoty 25.000 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami jako
zabezpieczenie umowy o przy-
znanie pomocy na projekt pn.
„Opracowanie i wydanie mono-
grafii Sêdziszowa Ma³opolskiego
z okazji 530 rocznicy nadania
praw miejskich”.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwesty-
cji o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w budżecie Gmi-
ny na 2013 r.
Radni postanowili zaci¹gn¹æ

zobowi¹zanie ponad kwotê wy-
datków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2013 r. do wysokoœci

5.500.000 z³ z przeznaczeniem
na budowê kanalizacji sanitar-
nej wraz z przy³¹czami, pom-
powniami i zasilaniem energe-
tycznym w Czarnej Sêdziszow-
skiej na lata 2014-2016, w tym:
na 2014 r. – do kwoty 2.090.000 z³,
na 2015 r. – do kwoty 2.200.000 z³,
na 2016 r. – do kwoty 1.210.000 z³.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na realizację zadania inwe-
stycyjnego pod nazwą „Budowa
obwodnicy północnej w Sędziszo-
wie Małopolskim etap III – połą-
czenie Gumat – Ropczyce-Kolonia
wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną”.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê

na przyst¹pienie do realizacji
zadania inwestycyjnego polega-
j¹cego na budowie nowej drogi
pod nazw¹: „Budowa obwodni-
cy pó³nocnej w Sêdziszowie Ma-
³opolskim Etap III – po³¹czenie
Gumat – Ropczyce-Kolonia wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹ tech-
niczn¹” w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeñ-
stwo – Dostêpnoœæ – Rozwój.

7. Uchwała w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Nadano nazwê „Aleksandra

Fredry” ulicy na terenie miejsco-
woœci Sêdziszów Ma³opolski
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia³ka 1006/22 (ulica ta jest
boczn¹ ul. Ko³³¹taja).

8. Uchwała w sprawie ustalenia dla
terenu Gminy Sędziszów Młp.
liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zwierających powy-
żej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.

wiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na realizacjê
programu „Usuwanie wyro-
bów zawieraj¹cych azbest”
– 18.366 z³.

4)Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê
76.811,63 z³ z przeznaczeniem
na:
a)zwrot dotacji dla Gminy Rze-

szów i Gminy Dêbica
z tytu³u umieszczenia dzieci
zamieszka³ych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p.
w przedszkolach niepublicz-
nych dzia³aj¹cych na terenie
w/w gmin – 15.501,63 z³,
w tym:

- dotacja dla Gminy Rzeszów
– 11.590 z³,

- dotacja dla Gminy Dêbica
– 3.911,63 z³,

b)wyp³atê stypendiów i zasi³-
ków szkolnych – 29.000 z³
(wk³ad w³asny),

c)wydatki bie¿¹ce zwi¹zane
z utworzeniem oddzia³u za-
miejscowego w Wolicy £ugo-
wej Przedszkola Nr 1 w Sê-
dziszowie M³p. – 14.000 z³,

d)utrzymanie domów ludo-
wych – 18.310 z³.

5)Zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
369.478 z³ z przeznaczeniem na:
a)budowê obwodnicy pó³noc-

nej w Sêdziszowie M³p. etap I
– budowa po³¹czenia ul. Fa-
bryczna – Gumat (roboty
dodatkowe) – 35.000 z³,

b)przebudowê i remont bu-
dynku si³owni i zaplecza szat-
niowo-sanitarnego u¿ytko-
wanego przez MLKS LE-
CHIA w Sêdziszowie M³p. –
334.478 z³.

Rada ustali³a dla terenu Gmi-
ny Sêdziszów Ma³opolski liczbê
35 punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych po-
wy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo-
¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę
Sędziszów Młp. porozumienia
o współpracy z gminami tworzą-
cymi Dębicko-Ropczycki Obszar
Funkcjonalny w zakresie opraco-
wania i wdrażania Strategii
Rozwoju Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020.
Radni wyrazili zgodê na przy-

st¹pienie Gminy Sêdziszów M³p.
do Porozumienia z jednostkami
samorz¹du terytorialnego two-
rz¹cymi Dêbicko-Ropczycki
Obszar Funkcjonalny, takimi jak:
Gmina Miasta Dêbica, Gmina
Brzostek, Gmina Czarna, Gmi-
na Dêbica, Gmina Jod³owa,
Gmina Pilzno, Gmina ¯yraków,
Gmina Ropczyce, Gmina Sêdzi-
szów M³p., Gmina Iwierzyce,
Gmina Ostrów, Gmina Wielopo-
le Skrzyñskie oraz Powiat Dêbic-
ki i Powiat Ropczycko-Sêdzi-
szowski dotycz¹cego wspólnego
opracowania i wdra¿ania Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Dêbicko-
Ropczyckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

ciąg dalszy ze str. 3

II etap działań „Alkohol ograniczona
dostępność”

Po raz kolejny Komenda Wo-
jewódzka Policji w Rzeszowie
wspólnie z Regionalnym Oœrod-
kiem Polityki Spo³ecznej w Rze-
szowie, przeprowadz¹ dzia³ania
profilaktyczne pod nazw¹ „Al-
kohol – ograniczona dostêp-
noœæ”. W ramach tej akcji kon-
trolowane bêd¹ miejsca sprze-
da¿y i podawania napojów alko-
holowych w zakresie przestrze-
gania przepisów Ustawy o wy-
chowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Policja informuje
dla m³odych ludzi, dlatego wa¿-
ne jest ograniczanie jego dostêp-
noœci.

Ju¿ po raz drugi w tym roku
Funkcjonariusze Policji wspólnie
z przedstawicielami Regionalne-
go Oœrodka Polityki Spo³ecznej
w Rzeszowie przeprowadzaæ
bêd¹ kontrole w ramach akcji
„Alkohol-ograniczona dostêp-
noœæ”. Kontrolowane bêd¹ pla-
cówki handlowe, lokale gastro-
nomiczne i rozrywkowe w zakre-
sie przestrzegania prawa wynika-
j¹cego z przepisów Ustawy o wy-
chowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyæ bêd¹
w szczególnoœci:
�ujawniania przypadków spo¿y-

wania alkoholu w sklepach
i w ich najbli¿szym otoczeniu,
�ujawniania przypadków sprze-

da¿y i podawania alkoholu oso-
bom niepe³noletnim,
�nieuwidaczniania w miejscach

sprzeda¿y i podawania alkoho-
lu informacji o szkodliwoœci
spo¿ywania alkoholu.
Dzia³ania objête programem

maj¹ na celu zadania z zakresu
profilaktyki uzale¿nieñ i prze-
ciwdzia³ania przemocy na tere-
nie naszego powiatu.

W razie stwierdzenia narusze-
nia przepisów ustawy wyci¹gane
bêd¹ konsekwencje prawne.
Przedsiêbiorcy naruszaj¹cy pra-
wo mog¹ straciæ zezwolenie na
sprzeda¿ alkoholu.

Problemy alkoholowe s¹ wci¹¿
powszechnym zjawiskiem w na-
szym spo³eczeñstwie. Alkohol
niejednokrotnie jest przyczyn¹
wypadków, Ÿród³em patologii
spo³ecznych i przestêpczoœci.
Stanowi szczególne zagro¿enie
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Szczęśliwy finał poszukiwań
Kilkunastu policjantów i stra-

¿aków poszukiwa³o mieszkañca
powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego. Mê¿czyzna zadzwoni³ na
telefon alarmowy pogotowia
ratunkowego z informacj¹, ¿e
zgubi³ siê w lesie i Ÿle siê czuje.
Oko³o godz. 22 zosta³ odnale-
ziony.

Dy¿urny Komendy Powiato-
wej Policji w Ropczycach otrzy-
ma³ informacjê od dyspozytora
pogotowia ratunkowego, ¿e na
numer alarmowy zadzwoni³ mê¿-
czyzna z proœb¹ o pomoc. Tele-
fonuj¹cy poda³ swoje dane per-
sonalne i poinformowa³, ¿e jest
w lesie w okolicach miejscowo-
œci Wiœniowa i bardzo Ÿle siê czu-
je. Mê¿czyzna nie potrafi³ jed-
nak wskazaæ gdzie dok³adnie siê
znajduje.

Do miejsca zamieszkania zg³a-
szaj¹cego zosta³ skierowany pa-
trol policyjny. Wraz z siostr¹ mê¿-
czyzny policjanci patrolowali
okoliczne drogi leœne i dojazdo-
we. Poniewa¿ jednak zaginione-
go nie uda³o siê odnaleŸæ poli-
cjanci postanowili przeszukaæ
kompleksy leœne. W dzia³aniach
poszukiwawczych bra³o udzia³
kilkunastu policjantów z Komen-
dy Powiatowej Policji w Ropczy-

cach, policjantów z Oddzia³ów
Prewencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Rzeszowie oraz stra-
¿aków OSP z Iwierzyc, którzy
przeszukiwali kompleksy leœne
w miejscowoœci Wiœniowa. Oko-
³o godz. 22 odnaleziono mê¿czy-
znê, który odpowiada³ rysopiso-
wi zaginionego. 51-letni mieszka-
niec powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego powiedzia³, ¿e zab³¹-
dzi³ w lesie. Poniewa¿ nie wiedzia³
gdzie jest postanowi³ zadzwoniæ
po pomoc. Po sprawdzeniu sta-
nu trzeŸwoœci odnalezionego
okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna jest
pijany. Badanie wykaza³o ponad
dwa promile alkoholu w jego
organizmie.

Sprawca zniszczenia murawy
ustalony

Policjanci z Komisariatu
w Sêdziszowie Ma³opolskim
ustalili sprawcê, który pod ko-
niec wrzeœnia 2013 roku uszko-
dzi³ murawê boiska sportowego,
po której jeŸdzi³ quadem. Spo-
wodowa³ straty w wysokoœci
1000 z³otych.

20 wrzeœnia 2013 r. policjanci
z komisariatu w Sêdziszowie
Ma³opolskim otrzymali zg³osze-
nie, ¿e nieznany sprawca uszko-
dzi³ spor¹ czêœæ nawierzchni

W czwartek 24 października br.
w sędziszowskim Domu Kultu-
ry miała miejsce debata spo-
łeczna „Bezpieczni seniorzy”,
której tematem było bezpieczeń-
stwo osób starszych na terenie
miasta i gminy Sędziszów Młp.
Organizatorami debaty był Ko-
mendant Komisariatu Policji
w Sędziszowie Młp. oraz Bur-
mistrz Sędziszowa Młp.

Bezpieczni seniorzy

Uczestnicy debaty. Fot. (3) J. Maroń

Przy mikrofonie mł. insp. Witold Wójcik Komendant Powiatowy Policji. Siedzą od lewej:

Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. podkom. Roman Zawiślak, Kazimierz

Kiełb Burmistrz Sędziszowa Młp., Tadeusz Hulek Przewodniczący Rady Miejskiej.

murawy boiska sportowego
w miejscowoœci Zagorzyce. Stra-
ty wyceniono na kwotê 1000 z³o-
tych. Na murawie stadionu po-
wsta³y koleiny i wyrwy, które
uniemo¿liwia³y pi³karzom korzy-
stanie z boiska. Rozpoczê³y siê
policyjne czynnoœci w celu usta-
lenia sprawcy. Po niespe³na ty-
godniu policjanci z komisariatu
w Sêdziszowie Ma³opolskim ju¿
wiedzieli, kto jest sprawc¹ uszko-
dzeñ.

Okaza³ siê nim 19-letni miesz-
kaniec gminy Iwierzyce, który
wjecha³ na p³ytê stadionu swo-
im quadem i „krêci³ kó³ka”, gwa³-
townie i z du¿¹ prêdkoœci¹ star-
towa³, co spowodowa³o powsta-
nie wyrw i kolein na murawie
boiska.

Kodeks karny za takie zacho-
wanie przewiduje karê pozba-
wienia wolnoœci od 3 miesiêcy do
5 lat.

Policjanci odnaleźli skradzionego
„malucha”

Komenda Powiatowa Policji
w Ropczycach zosta³a powiado-
miona, ze z posesji w miejsco-
woœci Czarna Sêdziszowska zo-
sta³ skradziony samochód mar-
ki Fiat 126p, którego wartoœæ
w³aœciciel wyceni³ na kwotê 3000

z³otych. Policjanci odzyskali
skradziony samochód i ustalili
sprawców kradzie¿y.

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Ropczycach otrzy-
mali zg³oszenie o tym, ¿e dosz³o
do kradzie¿y „malucha” w Czar-
nej Sêdziszowskiej. Jak wynika³o
ze zg³oszenia, samochód by³ za-
parkowany w drewnianym bu-
dynku gospodarczym i w nocy 27
wrzeœnia br. nieznany sprawca
ukrad³ fiata. W³aœciciel wyceni³
straty na kwotê 3000 z³. 

Zaraz po otrzymaniu zg³osze-
nia policjanci zaczêli szukaæ
sprawcy. Podejrzenia o tym,
gdzie mo¿e znajdowaæ siê samo-
chód i kto go ukrad³ okaza³y siê
trafione. Skradziony samochód
policjanci odnaleŸli w zaroœlach
przy nowo budowanej autostra-
dzie w Czarnej Sêdziszowskiej.
W samochodzie brakowa³o ta-
blic rejestracyjnych. Kolejne
czynnoœci policyjne zaprowadzi-
³y funkcjonariuszy do sprawców
kradzie¿y, u których znaleziono
tablice rejestracyjne i kluczyki
do „malucha”.

Sprawcami kradzie¿y samo-
chodu okazali siê dwaj mieszkañ-
cy powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego w wieku 13 i 15 lat. 

mł.asp. Dominika Parus

W debacie udzia³ wziêli ksiê-
¿a, radni, so³tysi, przewodnicz¹-
cy zarz¹dów osiedli, przedsta-
wiciele organizacji zrzeszaj¹-
cych emerytów i rencistów,
a tak¿e m.in. m³. insp. Witold
Wójcik Komendant Powiatowy
Policji, Kazimierz Kie³b Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p., Tade-
usz Hulek Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Jan Maroñ Se-
kretarz Gminy, Komendant Ko-
misariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. podkom. Roman Zawiœlak
oraz jego zastêpca kom. Józef

WoŸny, oficer prasowy m³.asp.
Dominika Parus.

Podkom. Roman Zawiœlak oraz
m³. asp. Dominka Parus w for-
mie prezentacji multimedialnej
przybli¿yli zebranym problem
oszustw, którymi padaj¹ osoby
starsze i samotne. W samej deba-
cie diagnozowano zagro¿enia
oraz potrzeby i oczekiwania spo-
³eczeñstwa w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeñstwa osób star-
szych, wypracowano równie¿
wspólnie metody przeciwdzia³a-
nia negatywnym zjawiskom.
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Powy¿sza ustawa wprowadzi-
³a zmiany do ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników,
umo¿liwiaj¹c finansowanie
z dotacji bud¿etu pañstwa sk³adek
na ubezpieczenie emerytalno-

1. Wraz z ma³¿onkiem zdecy-
dowa³am siê na przyjêcie dziec-
ka w wieku do jednego roku na
wychowanie. Z³o¿y³am wiêc
wniosek do s¹du opiekuñczego
o przysposobienie dziecka.
Chcia³abym wiedzieæ, czy mogê
teraz wyst¹piæ z wnioskiem do
KRUS o jednorazowy zasi³ek z
tytu³u przejêcia dziecka w wie-
ku do jednego roku na wycho-
wanie, czy te¿ muszê czekaæ na
postanowienie s¹du powierzaj¹-
cego mi dziecko na wychowanie.
Poniewa¿ na postanowienie
s¹du mogê czekaæ kilka miesiê-
cy bojê siê aby nie nast¹pi³o
przedawnienie o ubieganie siê
o jednorazowy zasi³ek?

Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20.12.1990 roku o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników,
z tytu³u przyjêcia dziecka w wie-
ku jednego roku na wychowa-
nie, je¿eli w tym czasie zosta³ z³o-
¿ony wniosek o przysposobienie
ubezpieczonemu (rolnikowi
jego ma³¿onkowi, domowniko-
wi) przys³uguje jednorazowy za-
si³ek w wysokoœci trzykrotnej
emerytury podstawowej. Przy-
znanie i wyp³ata jednorazowego
zasi³ku z tytu³u przyjêcia dziec-
ka na wychowanie nastêpuje na
podstawie zaœwiadczenia s¹du
opiekuñczego o wyst¹pieniu do

do pracy, mo¿e wyst¹piæ
z wnioskiem o tzw. przed³u¿o-
ny okres zasi³kowy. Wniosek
taki rolnik mo¿e z³o¿yæ w ka¿-
dej jednostce KRUS jednak
w okresie nie d³u¿szym ni¿ 60
dni od wyczerpania podstawo-
wego okresu zasi³kowego. Do
wniosku powinno byæ do³¹czo-
ne wype³nione przez lekarza
lecz¹cego, zaœwiadczenie lekar-
skie na druku N-14. Na podsta-
wie tych dokumentów rolnik
badany jest przez lekarza rze-
czoznawcê KRUS, który mo¿e
orzec o wyd³u¿eniu okresu za-
si³kowego maksymalnie o dal-
sze 360 dni. Wówczas rolnik
otrzymuje wyp³atê raz w mie-
si¹cu bez potrzeby dorêczania
zwolnienia lekarskiego na dru-
ku ZUS ZLA przez okres wska-
zany w orzeczeniu. Zasi³ek
przed³u¿ony wyp³acany jest
w ci¹g³oœci od ostatniego dnia
wyczerpania okresu 180 dni.

Informacja
Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego
W dniu 1. września 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia
26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r.,
poz. 983), która wprowadza możliwość finansowania skła-
dek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie spra-
wowania opieki nad dzieckiem.

rentowe w okresie sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem
w³asnym, swojego ma³¿onka lub
dzieckiem przysposobionym za:
– rolnika (ma³¿onka rolnika

i domownika) podlegaj¹cego

ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu z mocy ustawy
albo na wniosek,

– rolnika i domownika niepod-
legaj¹cego ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników,

– osobê bêd¹c¹ cz³onkiem ro-
dziny rolnika lub domownika,
która nie spe³nia warunków
do podlegania ubezpieczeniu
spo³ecznemu rolników.
Okres finansowania sk³adek

z dotacji bud¿etu pañstwa jest
nierozerwalnie zwi¹zany m.in.
z wiekiem dziecka, nad którym
jest sprawowana opieka i wynosi:
– do 3 lat, nie d³u¿ej jednak ni¿

do ukoñczenia przez dziecko
5 roku ¿ycia,

– do 6 lat, nie d³u¿ej jednak ni¿
do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
w przypadku sprawowania

opieki nad dzieckiem niepe³-
nosprawnym.

Warunkiem skorzystania z fi-
nansowania jest z³o¿enie stosow-
nego wniosku, albowiem Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego nie jest uprawniona do
dzia³ania w tych sprawach
z urzêdu.

Sk³adka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe za w/w
osoby jest finansowana od dnia
z³o¿enia wniosku wraz z oœwiad-
czeniem o sprawowaniu przez te
osoby osobistej opieki nad dziec-
kiem.

Szczegółowe informacje zaintereso-
wani mogą uzyskać w najbliższej dla
siebie jednostce organizacyjnej
KRUS.

Pytania dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników

Wiesław Lada, dyrektor Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada
na pytania rolników, które zebrała Bar-
bara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych.

s¹du o przysposobienie dziecka.
Nie musi wiêc rolniczka czekaæ
na wydanie przez s¹d postano-
wienia, bo wystarczy z³o¿yæ w PT
lub OR KRUS wniosek o jedno-
razowy zasi³ek i do³¹czyæ w/w za-
œwiadczenie s¹du.

Jeœli chodzi o przedawnienie
roszczenia o jednorazowy zasi-
³ek to z uwagi na skreœlenie od
1 lutego 2002 roku ust. 2 w art.
67 ustawy z dnia 25.06.1999 r.
o œwiadczeniach pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa
dot. przedawnienia roszczenia
o zasi³ek porodowy, do którego
odsy³a art. 52 ustawy o u.s.r.,
przedawnienie roszczenia o jed-
norazowy zasi³ek zgodnie z k.c.

nastêpuje po dziesiêciu latach
od daty urodzenia dziecka.

2. Jestem schorowan¹ osob¹
i czêsto korzystam z porad le-
karskich. W zwi¹zku z tym otrzy-
mujê du¿o zwolnieñ lekarskich
co spowodowane jest moimi
d³ugotrwa³ymi schorzeniami
dotycz¹cymi krêgos³upa. Wiem
¿e mogê tylko wykorzystaæ 180
dni zwolnienia, a potem muszê
czekaæ dwa miesi¹ce aby KRUS
wyp³aci³ mi kolejne. Ale przez te
dwa miesi¹ce jestem chora i nie
mam z tego tytu³u ¿adnej wyp³a-
ty mimo ¿e regularnie op³acam
sk³adkê. Czy jest jakaœ inna mo¿-
liwoœæ uzyskania wyp³aty w tym
okresie?

Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20.12.1990 roku o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolni-
ków, rolnik który wykorzysta³
podstawowy okres zasi³kowy
(180 dni) i jest nadal niezdolny

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza

kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 31 stycznia 2014 roku,

wzór wniosku (deklaracji) do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.sedziszow-mlp.pl i w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1.

Przypominamy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. (Dz. U z 2011, Nr 8 poz.

31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczysz-

czania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, osoby fizyczne nie

będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać corocznie odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi

miasta, informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania

wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
– pokój nr 16 lub pod nr tel. 17 745 36 32.
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W koncercie galowym, zorga-
nizowanym z tej okazji, oprócz Ju-
bilatów wyst¹pi³y jeszcze kapele
podwórkowe: „Szwagry” z Soniny,
„To i owo” z Myszkowa oraz
„U Andrzeja” z K³obucka. By³y
¿yczenia, gratulacje, podziêkowa-
nia, prezenty oraz nagrody przy-
znane cz³onkom zespo³u przez
Burmistrza Kazimierza Kie³ba.

Pierwszy sk³ad kapeli tworzyli:
Józef Biedroñ – gitara, wokal;
Stanis³aw Kotula – tr¹bka, wo-

Po raz pierwszy mieliœmy oka-
zjê œpiewaæ i tañczyæ w kraju na-
szych po³udniowych s¹siadów
i mamy nadziejê, ¿e nie po raz
ostatni, bo bardzo nam siê
w Czechach podoba³o, a nasze
tañce rzeszowskie, przeworskie
i s¹deckie by³y gor¹co oklaski-
wane przez czesk¹ publicznoœæ.
Gospodarze zakwaterowali nas
w dwóch oœrodkach ewangelic-
kich zborów: Beskidzkiej Oazie
i Emaus, w piêknie po³o¿onej
u stóp góry Girowej, miejscowo-
œci Pisek.

Festiwal „Slezskie Dny” to im-
preza, w której od 44 lat uczest-
nicz¹ g³ównie czeskie i s³owac-
kie zespo³y folklorystyczne, ale
gospodarze zapraszaj¹ równie¿
grupy z jednego lub dwóch
oœciennych krajów europejskich.
W tym roku impreza odby³a siê
w dniach 15 i16 wrzeœnia i poza
wy¿ej wymienionymi zespo³ami
w festiwalu uczestniczy³ zespó³
„Rochy” z Polski i „Kud” z Chor-
wacji. Ogó³em w imprezie wziê-
³o udzia³ 17 grup folklorystycz-
nych, które na przemian tañczy-
³y na dwóch scenach, Kriznov
i Lomnanka, wystylizowanych na
wiejskie zagrody. G³ównym orga-
nizatorem festiwalu jest organi-
zacja pod nazw¹ „Matice Slez-
ska”, a patronat nad imprez¹
sprawuj¹ w³adze Moraw.

Poza wystêpami, w trakcie fe-
stiwalu odby³y siê dwie konferen-
cje na temat kultury ludowej
regionu Podkarpacia i Czeskie-
go Œl¹ska Cieszyñskiego, w któ-
rej wziê³y udzia³: „Rochy” z Pol-

Jubileusz Paki Sędzisza
W niedzielę 6 października br. kapela podwórkowa Paka
Sędzisza obchodziła jubileusz 10-lecia działalności.

kal; Jan Przybek – akordeon;
Franciszek Skarbek – bêben;
Franciszek Strêk – akordeon;
Janusz Ignas – kontrabas. Ponad-
to w zespole, w ci¹gu dziesiêciu
lat jego istnienia, wystêpowa³
Tomasz Ochab – gitara, wokal.

Najwiêkszym sukcesem zespo-
³u jest II miejsce, zdobyte na te-
gorocznym, XXXV Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel Folkloru
Miejskiego im. Jerzego Janickie-
go w Przemyœlu.

Obecnie skład PAKI SĘDZISZA tworzą: Paweł Gnacek – bandżo, wokal, kierownik ze-

społu, Józef Biedroń – gitara, wokal, Roman Klocek – skrzypce, Jan Przybek – akor-

deon, Janusz Ignas – kontrabas, wokal, Kazimierz Tomaszewski – bęben.

„Rochy” po raz pierwszy w Czechach
Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”
wziął udział w Międzynaro-
dowym Festiwalu Folklory-
stycznym „Slezskie Dny”
w Dolnej Łomnej, w Cze-
chach.

Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Rochy” składa podziękowania

sponsorom wyjazdu:

Hispano-Suiza Polska,

Zakłady Magnezytowe
Ropczyce S.A.,

Bank Spółdzielczy
w Sędziszowie Młp.

ski i „Slezan” z czeskiego Cieszy-
na. Na konferencje z³o¿y³y siê
prezentacje filmowe na temat
kultury naszych regionów, poka-
zy tañca i muzyki oraz panel dys-
kusyjny na temat sposobów

w jaki chronimy nasz¹ kulturê
ludow¹ i przekazujemy j¹ m³o-
demu pokoleniu.

W trakcie pobytu cz³onkowie
„Rochów” zwiedzili miasto Cie-
szyn, zdobyli szczyt Girova (770
m. n.p.m.) , a drodze powrotnej
zboczyli nieco z drogi, aby
w s³owackiej Tatralandii za¿yæ k¹-
pieli w termalnych wodach.

Wyjazd zosta³ dofinansowany
przez Szwajcariê w ramach
szwajcarskiego programu wspó³-
pracy z nowymi krajami cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej.

Krystyna Szczerbiak
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Rozpoczê³a je msza œwiêta
o godz. 16.00, koncelebrowana
przez proboszcza parafii pw. Na-
rodzenia NMP ks. Ryszarda Lisa
oraz proboszcza parafii Mi³o-
sierdzia Bo¿ego ks. Krzysztofa
Gaca.

Oficjalna i artystyczna czêœæ
uroczystoœci odby³a siê w sali wi-
dowiskowej Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p., z udzia³em: Aliny Pieni¹-
¿ek – Dyrektora Wydzia³u Ewa-
luacji Kuratorium Oœwiaty
w Rzeszowie, Bogus³awa Kmie-
cia – Z-cy Dyrektora Departa-
mentu Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Marsza³kowskiego, Tade-
usza Hulka – Przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej, proboszczów
sêdziszowskich parafii – ks. Ry-
szarda Lisa i ks. Krzysztofa Gaca,
Bogus³awy Budy – Przewodni-
cz¹cej MK NSZZ „Solidarnoœæ”,
Zyty Wiktor – Prezes Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Sêdziszowie
M³p., Krystyny Kozdroñ – Kie-
rownika Filii Biblioteki Pedago-
gicznej, Grzegorza Patro – Dy-
rektora ZSZ w Sêdziszowie M³p.

Na uroczystoœæ licznie przybyli
dyrektorzy, nauczyciele, pracow-
nicy obs³ugi i administracji, eme-
ryci z gminnych placówek oœwia-
towych.

W swoim wyst¹pieniu, gospo-
darz spotkania, Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b podziêkowa³ wszyst-
kim pedagogom i pracownikom
oœwiaty za codzienny trud dzie-
lenia siê wiedz¹, poœwiêcenie,
zaanga¿owanie i cierpliwoœæ
w kszta³towaniu m³odych umy-
s³ów i charakterów, ¿yczy³ wielu
twórczych pomys³ów, wytrwa³o-
œci w pe³nieniu swojej misji oraz
szacunku i uznania wychowan-
ków. Podkreœli³ tak¿e ogromn¹
troskê sêdziszowskiego samorz¹-
du o sprawy oœwiaty, co wyra¿a
siê miêdzy innymi œrodkami,
przeznaczanymi z bud¿etu gmi-
ny, na utrzymanie placówek
oœwiatowych i inwestycje w ich
remonty i rozbudowê. Nadmie-
ni³, ¿e w roku 2013, subwencja
oœwiatowa dla Gminy wynios³a
18 mln z³otych, a ca³oœæ wydat-
ków na cele oœwiaty i wychowa-
nia wyniesie ponad 29 mln z³.

Tradycyjnie, uroczystoœæ ta
by³a równie¿ okazj¹ do wyró¿-
nienia nauczycieli i pracowni-
ków oœwiaty.

Nagrodę Burmistrza otrzymali nastę-
pujący dyrektorzy, nauczyciele i pra-
cownicy placówek oświatowych:

– Pan Barciñski Janusz – Dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Wolicy
Piaskowej,

– Pan Benedykt Czapka – Dy-
rektor Szko³y Podstawowej
Nr 3 w Sêdziszowie M³p.,

– Pan Marek Flis – Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Klêcza-
nach,

– Pan Mariusz Kazior – Dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Górze
Ropczyckiej,

– Pani Maria Ocha³ – Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Zago-
rzycach Dolnych,

– Pan S³awomir Skoczek – Dy-
rektor Szko³y Podstawowej
w Krzywej,

– Pani Krystyna Surman – Dy-
rektor Przedszkola Nr 1 Sêdzi-
szowie M³p.,

– Pani El¿bieta B¹kowska – na-
uczycielka Szko³y Podstawowej
Nr 3 w Sêdziszowie M³p.,

– Pani El¿bieta Cholewa – na-
uczycielka Szko³y Podstawowej
w Kawêczynie Sêdz.,

– Pani Mariola Drozd – nauczy-
cielka Gimnazjum w Czarnej
Sêdz.,

– Pani Dorota Jarz¹b – nauczy-
cielka Szko³y Podstawowej
w Czarnej Sêdz.,

– Pani Agnieszka Paszkowska –
nauczycielka Szko³y Podsta-
wowej w Wolicy Piaskowej,

– Pani Maria Siwiec – nauczy-
cielka Szko³y Podstawowej
w Krzywej,

– Pani Lidia Sroka – nauczyciel-
ka Gimnazjum w Czarnej
Sêdz.,

– Pani Bo¿ena Wiktor – nauczy-
cielka Szko³y Podstawowej
w Górze Ropczyckiej,

– Pani Aleksandra Wojton – na-
uczycielka Gimnazjum w Sê-
dziszowie M³p.,

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
W czwartek, 17 października, odbyły się

– Pani Marta Ziobro – nauczy-
cielka Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Sêdziszowie M³p.,

– Pani Joanna Siwiec – specjali-
sta ds. finansowych w ZOSiP
Gminy Sêdziszów M³p.,

Gratulowano także tym pedagogom,
którzy zostali odznaczeni w trakcie
uroczystości wojewódzkich:
– Srebrny Krzy¿ Zas³ugi z inicja-

tywy ZNP otrzyma³a Pani Ni-
kodema D¹bek – pedagog
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Sê-
dziszowie M³p.,

– Z³ot¹ odznakê ZNP z inicjaty-
wy ZNP otrzyma³a Pani Wie-
s³awa Maroñ – nauczycielka
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Sê-
dziszowie M³p.,

– Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej z inicjatywy Burmistrza
Sêdziszowa M³p. otrzyma³a
Pani Anna Dunajska – Dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Bo-
reczku oraz Pan Marek Flis –
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Klêczanach,

– Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej z inicjatywy Dyrektora SP
w Zagorzycach Dolnych otrzy-
ma³a Pani Wies³awa Kozek – na-
uczycielka Szko³y Podstawowej
w Zagorzycach Dolnych.
W imieniu nagrodzonych, po-

dziêkowa³ Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Górze Ropczyckiej Ma-
riusz Kazior.

Nastêpnie program artystycz-
ny zaprezentowali uczniowie
Szko³y Podstawowej w Krzywej.

Na zakoñczenie uczestnicy
uroczystoœci mogli wzi¹æ udzia³
w bankiecie, przygotowanym
z okazji œwiêta edukacji.

(b)

Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni wyróżnieni podczas tegorocz-

nego święta edukacji.  Fot. G. Wrona
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Gorący początek w chłodne popołudnie
Tego dnia pogoda by³a wyj¹t-

kowo niepewna, niska tempera-
tura powietrza, zachmurzenie
i prognozy opadów deszczu, po-
mimo tego kilkaset doros³ych
i dzieci przywitali ks. proboszcz
Krzysztof Gac, Senator RP Zdzi-
s³aw Pupa i Wielki Rycerz Rady
przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿e-
go w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw
Kmieæ. Ten ostatni równie¿ pro-
wadzi³ ca³oœæ imprezy. Pan sena-
tor gor¹co dziêkowa³ za popar-
cie w ostatnich wyborach i ¿yczy³
zgromadzony udanej zabawy.

Występy i zabawy
Na pierwszy „ogieñ” posz³y

dzieci z Publicznego Przedszko-
la Nr 2 w Sêdziszowie M³p., któ-
re zaprezentowa³y taniec grecki
„Zorba”. Grupa IV z tego¿ przed-
szkola zaprezentowa³a „Kujawia-
ka” (przygotowa³y dzieci Tama-
ra Hadyœ i Barbara Szczêch).
Troszkê zziêbniêt¹ publikê
w przerwach wystêpów bawi³ ze-
spó³ Trio z Rio. Wystêpowa³y
równie¿ zespo³y ze Szko³y Pod-
stawowej Nr 3 im. Jana Paw³a II

w Sêdziszowie M³p. Ich wystêpy
zakoñczy³ zespó³ tañca religijne-
go. Zachwyca poziom edukacji
muzycznej, tym bardziej, ¿e wy-
stawa prac plastycznych dzieci
ze Szko³y Podstawowej nr 3 do-
wodzi wielkiej wra¿liwoœci pla-
stycznej.

By³o te¿ i coœ dla cia³a: wata
cukrowa, kie³baski, bigos, cia-
steczka, gofry, popcorn i napo-
je. Tego dnia znacznie bardziej
by³y gor¹ce.

czyli Piknik Rodzinny przy Parafii

pw. Miłosierdzia Bożego

w Sędziszowie Małopolskim

„Siła w rodzinie”

W niedzielne popołudnie, w dniu 22 września przy Parafii
Rzymsko-Katolickej pw. Miłosierdzia Bożego odbył się Pik-
nik Rodzinny. Hasłem tej przygotowanej przez Radę Rycerzy
Kolumba przy tejże parafii, było zawołanie „Siła w rodzi-
nie”.

Zawody łucznicze
W tym czasie trwa³y zapisy na

zawody ³ucznicze o puchar Wiel-
kiego Rycerza. Jak twierdzili pro-
wadz¹cy rywalizacjê poziom
konkursu by³ nadspodziewanie
wysoki. Po og³oszeniu wyników
zawodów, do samego zmierzchu
stanowiska ³ucznicze by³y oble-
gane przez wielu chêtnych pra-
gn¹cych zmierzyæ siê z tarcz¹
i strza³¹. Wielk¹ popularnoœci¹
wœród najm³odszych cieszy³y siê

pneumatyczne zje¿d¿alnie. Tro-
chê starsi ustawiali siê w kolejce
do bezp³atnego przebadania
wzroku.

Płyta ks. Krzysztofa Kołodziejczyka
Ksi¹dz Krzysztof Ko³odziej-

czyk udziela³ autografów na ( ju¿
drugiej) swojej p³ycie. Okazja
by³a wyj¹tkowa, gdy¿ z porcj¹
wra¿eñ artystycznych nabywcy
otrzymywali przepyszne ciastecz-
ka. Trudno nam rozstrzygaæ, co
by³o bardziej kusz¹ce, rezultat
by³ taki, ¿e w kilka godzin wy-
czerpa³ siê ca³y nak³ad p³yty
i musi byæ jej dodruk.

Muzykowanie i modlitwa
W drugiej czêœci pikniku wy-

st¹pi³y trzy zespo³y: Cebula
Band, Reflex i Góralska Hora.
Gor¹ce góralskie rytmy, grom-
kie okrzyki i przyœpiewki przyci¹-
ga³y ci¹gle nowych widzów. Jesz-
cze wystêp ks. Krzysztofa Ko³o-
dziejczyka i ks. Krzysztof Gac za-
prosi³ do koœcio³a na Mszê Œw.
w intencji rodzin. Eucharystia
poprzedzona œwiadectwem pañ-
stwa £ucji i Waldemara Kozio-
³ów zakoñczy³a I Piknik Rodzin-
ny.

Jan Flisak

Starsi próbowali trudnej sztuki łucznictwa.

Na scenie kapela Góralska Hora

Dla dzieci przygotowano liczne zabawy.  Fot. (3) J. Flisak
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NASZE KLIMATY

Kogo nie urzeka nostalgiczny
motyw pastuszków zgromadzo-
nych wokó³ jesiennego ogniska?
Scena niczym z obrazu Józefa
Che³moñskiego ukazuj¹ca dzie-
ci grzej¹ce siê przy dobrotliwym
ogniu i oczekuj¹ce, a¿ „dojd¹”
wrzucone w gor¹cy popió³ ziem-
niaki… A w pobli¿u nieod³¹cz-
ne psy, czujne na ka¿de nieod-
powiednie zachowanie siê krów,
wo³ów, kóz, owiec, koni… W isto-
cie los pasterzy nie by³ taki siel-
ski i anielski; tym bardziej, i¿ od-
powiedzialne zajêcie „pasionki”
powierzano z regu³y dzieciakom,
które nie by³y przydatne do wy-
konywania innych prac gospo-
darskich. Zwierzêta udomowio-
ne, nieod³¹czni towarzysze na-
szych przodków, wykorzystywa-
ne do podró¿owania, ³owów,
bitew, pilnowania gospodarstw,
a tak¿e jako Ÿród³o ¿ywnoœci –
zawsze cieszy³y siê zas³u¿on¹ es-
tym¹. W myœl przys³owia: Lach na

koniu siê rodzi³ , w³aœnie konie by³y
szczególnie lubiane i ho³ubione
przez Polaków. Dosiadali ich
woje, rycerze, u³ani itp. Uwiel-
biali je magnaci i szlachta, nie
szczêdz¹c œrodków, by uszla-
chetniæ w³asne stada m.in. po-
przez sprowadzanie piêknych
i dzielnych rumaków z Turcji,
Arabii, Hiszpanii. Konie dwor-
skie pas³y siê na rozleg³ych, bez-
kresnych pastwiskach, pilnowa-
ne przez wytrawnych m³odzieñ-
ców – pasterzy. Dla zabezpiecze-
nia przed nieczystymi si³ami do
ich uzd przytwierdzano czerwo-
ne ozdoby, np. frêdzelki. Mimo
i¿ konie s³u¿¹ cz³owiekowi od
kilku tysiêcy lat, dopiero od XIX
wieku zaczêto u¿ywaæ ich do
prac polowych. Pocz¹tkowo
m³ode „podjezdki” zak³adano do
lekkich bron, a ciê¿sze prace
nadal wykonywa³y silniejsze, po-
wolne wo³y. W biedniejszych go-

spodarstwach do tego celu s³u-
¿y³y nawet krowy, zwane ¿ywiciel-
kami. W obawie przed „z³ymi”
oczami równie¿ i one wymaga³y
magicznych zabiegów. Do rogów
przywi¹zywano im czerwone
wst¹¿ki, kreœlono na nich poœwiê-
con¹ kred¹ niewielkie krzy¿yki.
Kilka razy w roku okadzano by-
d³o dymem pochodz¹cym ze
spalenia poœwiêconych zió³:
w dniu œw. Wojciecha, w Zielone
Œwi¹tki, w dniu œw. Jana Chrzci-
ciela, w dn. œw. £ucji, zaœ w wie-
czór wigilijny dawano mu kawa³ki
kolorowych op³atków. W Wiel-
kanoc po grzbietach krów toczo-
no pisanki, aby zapewniæ zwie-
rzêtom doskona³¹ kondycjê.
Nad drzwiami obór i stajen co
jakiœ czas umieszczano œwie¿e
ga³¹zki leszczyny. Wed³ug wie-
rzeñ ludowych mia³a ona wyj¹t-
kowe w³aœciwoœci odpêdzania
diab³ów i demonów. Niegdyœ
przy ka¿dym p³ocie mo¿na by³o
zobaczyæ okaza³e leszczynowe
krzewy. Gospodynie uwa¿a³y, ¿e
zwierzêta mo¿na poganiaæ jedy-
nie takimi witkami, a w ¿adnym
wypadku miot³¹ – drapakiem
(atrybut czarownicy). Bociany i
jaskó³ki uwa¿ane by³y za ptaki
przynosz¹ce szczêœcie „chudo-
bie”, tote¿ pozwalano zak³adaæ
im gniazda w obejœciach gospo-
darskich. Nasi tutejsi mieszkañ-
cy zwierzêta domowe zwykli na-
zywaæ „gadami”, co przetrwa³o
do dania dzisiejszego. Bardzo
wa¿nym dniem w gospodarce
pastwiskowej by³ dzieñ œw. Woj-
ciecha. Od tego œwiêta mo¿na
by³o dopiero rozpoczynaæ wypas
zwierz¹t bez szkody dla ich zdro-
wia i stanu samych pastwisk. Pa-
sterze swoje œwiêto obchodzili
w Zielone Œwi¹tki, rozpalaj¹c
ogniska i urz¹dzaj¹c potañców-
ki po³¹czone z sutym poczêstun-
kiem, jaki czêsto zapewniali im

wierni tradycji gospodarze. Pod-
stawow¹ potraw¹ by³a wtedy ja-
jecznica z kawa³kami boczku
i kie³basy. Zabawom towarzyszy-
³y przemarsze grup pasterskich
z udekorowanymi zwierzêtami,
najczêœciej wo³ami. Na co dzieñ
los pastuszków, pastuchów i pa-
sterek nie nale¿a³ do naj³atwiej-
szych. Nara¿eni byli na niepogo-
dê, a bywa³o – i na niedostatek
¿ywnoœci. Radzili wiêc sobie, jak
mogli. Z ga³êzi ustawiali sza³asy,
b¹dŸ chronili siê przed deszczem
w stogach siana. Musieli przy
tym baczyæ, by ich podopieczni
nie weszli w szkodê. Najstarsi pil-
nowali ¿ywio³owych koni. Spo-
kojniejszego byd³a strzeg³y ma³e
dzieci. Nawet czteroletni malcy
wypasali stada œwiñ i gêsi. Wiej-
ski pastuszek posila³ siê zwykle
tym, co znalaz³ na polu. Na wio-
snê m³odymi listkami szczawiu
i tataraku, póŸniej kwiatostana-
mi tzw. akacji, nasionami gro-
chu, jagodami i orzechami. W
jesieni prawdziwy rarytas stano-
wi³y upieczone w ogniskach
ziemniaki (od XIX w.). Przed laty
na ka¿dej niemal miedzy ros³y
okaza³e dzikie grusze. Znajduj¹-
ce siê na nich ulêga³ki stanowi³y
nie lada pokusê. Dzieci raczy³y
siê te¿ cierpkimi tarkami – owo-
cami tarniny oraz zerwanymi
z dzikich jab³oni p³onkami. By³y
one tak kwaœne i twarde, ¿e
uprzednio nale¿a³o je solidnie
obiæ; st¹d wywodzi siê powiedze-
nie: Zbiæ kogoœ na kwaœne jab³ko.

W czasie pasionki zawsze znaj-

dowano czas na improwizowa-
ne zabawy i na œpiewanie piose-
nek. Samorodni muzykanci wy-
grywali ró¿ne melodie na pro-
stych instrumentach np. skrzyp-
kach, fujarkach. Do swych pod-
opiecznych odnosili siê z sympa-
ti¹, u¿ywaj¹c zdrobnieñ: koniœ,
wo³ek, krówka, byde³ko, cielisia,
bycuœ, g¹ski. Bogate jest te¿ s³ow-
nictwo dotycz¹ce umaszczenia
zwierz¹t np.: krase, wrone, sade,
mroziate, morêgowate, szpako-
wate, dropiate, p³owe, wiœniowe,
konopne, cisawe. Na podstawie
zachowañ zwierz¹t stawiano
prognozy pogody np: niepokój
i wzmo¿ona ruchliwoœæ przepo-
wiada³y rych³y deszcz. Dopiero
objêta szkolnym obowi¹zkiem
dziatwa nieco mniej czasu po-
œwiêca³a pasieniu. W naszych
stronach czêstym obrazem by³
widok dziewczynki lub ch³opa-
ka trzymaj¹cych w rêkach ksi¹¿-
ki, pas¹cych krowy na w¹skich
miedzach, zagonach, skarpach.

Wysz³a dziewczyna na piêkne ³¹ki,

wiod³a dwie krowy i dwa baranki

(…)

Ze szkó³ zapewne, z uniwersytetu na

wieœ wróci³a i od wczoraj jest tu.

Potem na ³¹ki kraju sama siad³a,

trochê patrzy³a, jak jej trzódka jad³a,

A trochê – w ksi¹¿kê. Zagl¹dam nie-

œmiele:

Co tam? A tutaj wykresy, tabele (…)

(Anna Kamieñska,

„Pastereczka”)

Tekst i ilustracje Maria Wilczok

Pastusza dola
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Szko³a w tym szczególnym
dniu by³a wyj¹tkowo przystrojo-
na. Na zewn¹trz powiewa³y fla-
gi, a w holu g³ównego korytarza
zawieszone zosta³y prace konkur-
sowe dzieci. Mo¿na je ogl¹daæ
i podziwiaæ do 18 paŸdziernika.
Reprezentuj¹ wysoki poziom ar-
tystyczny. Wykonawcy zastosowa-
li du¿¹ ró¿norodnoœæ technik
plastycznych i przedstawili wiele
scen z ¿ycia i pontyfikatu Ojca
Œw. Uczestniczki konkursu wie-
dzy o patronie wykaza³y siê bar-
dzo dobr¹ znajomoœci¹ faktów
z ¿ycia Karola Wojty³y jako ksiê-
dza, biskupa, arcybiskupa, kar-
dyna³a i papie¿a.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê
o godzinie 9:00 Msz¹ Œwiêt¹ spra-
wowan¹ w intencji p. Dyrektor,
nauczycieli, uczniów i wszystkich
pracuj¹cych w szkole, celebro-
wan¹ przez ks. proboszcza
L. Saczka w koœciele w Zagorzy-
cach Górnych. W homilii, nawi¹-
zuj¹c do has³a Dnia Papieskiego
„Jan Pawe³ II – papie¿ dialogu”
ks. proboszcz zachêci³ wszyst-

kich, aby swoim postêpowaniem
starali siê naœladowaæ Patrona.
Po Mszy Œw. uczniowie wraz z wy-
chowawcami udali siê do szko³y,
aby tam uczestniczyæ w kolejnej
czêœci obchodów Dnia Patrona.
Po odœpiewaniu Hymnu Szko³y,
delegacje uczniów zapali³y zni-
cze pod tablic¹ pami¹tkow¹
i przed obrazem Jana Paw³a II
w budynku szko³y. Nastêpnie
wszyscy wys³uchali krótkiego
monta¿u s³owno-muzycznego
w wykonaniu uczniów klasy IV
i VI, a przygotowanego przez
p. R. Dy³o-Skibê, podczas które-
go z³o¿ono naszemu patronowi
ho³d wdziêcznoœci za to, ¿e na-
ucza³, jak dobrze i m¹drze ¿yæ,
jak wype³niaæ swoje ¿yciowe po-
s³annictwo, jak rozdawaæ mi³oœæ
i dobroæ, by œwiat stawa³ siê lep-
szy. Dum¹ jest mieæ takiego Pa-
trona. Jego nauka wskazuje dro-
gê, ale tak¿e zobowi¹zuje. Przy-
pomnijmy w tym miejscu s³owa
B³ogos³awionego mówi¹ce
o tym, aby w ¿yciu kierowaæ siê
w³aœciwymi wartoœciami i doko-

Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych
15 października, we wtorek, cała społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych święto-
wała Dzień Patrona. Uroczyste obchody tego święta od kil-
ku lat łączy się z Dniem Edukacji Narodowej. Od trzech lat
poprzedzane są konkursem wiedzy o patronie szkoły, prze-
biegającym w dwóch etapach: pisemnym i ustnym oraz kon-
kursem plastycznym.

nywaæ m¹drych wyborów.
W Roku Wiary s³owa Wielkiego
Polaka, ju¿ wkrótce Œwiêtego,
maj¹ dla wszystkich szczególne
znaczenie.

Podczas uroczystoœci Dnia Pa-
trona odbierali swe nagrody, dy-
plomy i wyró¿nienia laureaci
Szkolnego Konkursu Wiedzy
o Janie Pawle II oraz zwyciêzcy
Konkursu plastycznego „Nasz
Jan Pawe³ II”.

Po krótkiej przerwie nast¹pi-
³a trzecia czêœæ – uroczysty apel
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, który mia³ charakter kon-
certu ¿yczeñ. Zosta³ przygotowa-

ny przez p. M. Czapkê-Król.
Uczennice z klasy VI sk³ada³y
¿yczenia i œpiewa³y piosenki de-
dykowane wszystkim œwiêtuj¹-
cym. Przewodnicz¹ca Rady Ro-
dziców z³o¿y³a na rêce Pani dy-
rektor kosz kwiatów wraz z ¿ycze-
niami dla wszystkich pracowni-
ków szko³y.

Jak zwykle by³o piêknie, uro-
czyœcie i wzruszaj¹co... Po czêœci
artystycznej p. dyrektor J. Cyzio
wrêczy³a nauczycielom i pra-
cownikom administracji nagro-
dy dyrektora szko³y.

R. Dyło-Skiba

Uczniowie i grono pedagogiczne podczas uroczystości. Fot. (2) Arch.

Dyrektor szkoły Joanna Cyzio wręcza nagrody laureatom szkolnych konkursów o Janie Pawle II.
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Na wniosek Barbary Sêd³ak,
przewodnicz¹cej miejscowego
Ko³a, medale otrzyma³y Maria
Czapka, Maria Guzy i Maria Sko-
czek. Ordery wrêcza³y: Stefania
Micha³ek – wiceprzewodnicz¹-
ca Wojewódzkiej Rady KGW
w Rzeszowie, El¿bieta Œwiniuch
– zastêpca Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. oraz Barbara Traciak –
przewodnicz¹ca Gminnej Rady
KGW w Sêdziszowie M³p.

- Ten medal to symbol uznania za

matczyny trud w³o¿ony w wychowa-

nie m³odego pokolenia Polaków –

Patriotów, za niestrudzon¹ pracê

w przeobra¿aniu ¿ycia wsi, rodziny

wiejskiej, za autentyczne zaanga¿o-

wanie w upowszechnianie cnót oby-

watelskich, za aktywnoœæ spo³eczno-

zawodow¹ w œrodowisku wiejskim –

uzasadnia Barbara Traciak,
przewodnicz¹ca Gminnej Rady
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Sê-
dziszowie M³p. W tym roku
w województwie podkarpackim
orderami, które przyznaje Kra-
jowy Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
i Organizacji Rolniczych zosta³y
odznaczone 63 matki.

Ciekawym elementem spotka-
nia by³ pokaz dekorowania tor-
tów przeprowadzony przez
uczennice z Zespo³u Szkó³ Agro-
Technicznych w Ropczycach,
pod kierownictwem Wioletty
Walczyk-Weselak. Wyst¹pi³a
równie¿ kapela podwórkowa
„Paka Sêdzisza” bawi¹c publicz-
noœæ nie tylko muzyk¹ i œpiewem,
ale te¿ fraszkami.

Organizatorzy: Gminna Rada
KGW w Sêdziszowie Ma³opol-
skim i KGW w Czarnej Sêdziszow-
skiej.

Inf. wł.

Order Serca Matkom Wsi
W sobotę 21 września br.
w Domu Ludowym w Czarnej
Sędziszowskiej miała miej-
sce uroczystość wręczenia
medali „Order Serca Matkom
Wsi” trzem paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich.

Uczestniczki spotkania w Czarnej Sędziszowskiej. Fot. Archiwum

Stefania Michałek wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie gra-

tuluje Marii Skoczek, odznaczonej Orderem Serca Matkom Wsi

Dwa medale Emilki w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Oto krótki wywiad z medalistką:
Kiedy zaczęłaś uprawiać lekkoatletykę?

Lekkoatletykê zaczê³am upra-
wiaæ, w trzeciej klasie, gdy wy-
gra³am Bieg Sêdzisza. Ten mój
pierwszy sukces pokaza³ mi, ¿e
bieganie mo¿e przynosiæ bardzo
du¿o przyjemnoœci i pozwoli³
uwierzyæ w siebie.

Emilia Czapka, uczennica szó-
stej klasy Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Sędziszowie Ma-
łopolskim, dwukrotnie stanę-
ła na podium wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej:
w biegach przełajowych oraz
na dystansie 600 m. W tej
pierwszej konkurencji, roze-
granej w Kolbuszowej w dniu
17 października, zajęła trze-
cie miejsce, zaś 1 październi-
ka, na stadionie Resovii, na
dystansie półtora okrążenia
była druga.

Rodzina wspiera Twoje zaintereso-
wanie tym sportem?

Moje zainteresowanie wspie-
ra ca³a rodzina, co do tego nie
mam w¹tpliwoœci, ale najbar-
dziej mogê liczyæ na moj¹ mamê,
która poœwiêca du¿o czasu by
chodziæ ze mn¹ trenowaæ. Je-
stem jej za to wdziêczna. Rów-

nie¿ mój tata wspiera mnie, na-
wet gdy jest w pracy.

Co Cię zafascynowało w bieganiu?
W bieganiu zafascynowa³a

mnie najbardziej adrenalina
oraz satysfakcja po wygraniu za-
wodów. Bieganie jak na razie jest
dla mnie bardzo wa¿ne.

Kto jest Twoim sportowym idolem?
Moim sportowym idolem jest

Usain Bolt. Ogl¹da³am film o
nim i wiem co musia³ zrobiæ aby
osi¹gn¹æ to co ma teraz. Na pew-
no bêdê stara³a siê braæ z niego
przyk³ad.

Czy interesujesz się innymi dyscy-
plinami sportowymi?

Jeœli chodzi o inne dyscypliny
sportu, to bardzo lubiê graæ
w siatkówkê.

Jakie są Twoje największe sukcesy?
Moje najwiêksze sukcesy to

zdobycie drugiego miejsca w wo-
jewództwie w biegu na 600 me-
trów oraz zajêcie trzeciego miej-
sca na mistrzostwach wojewódz-
twa w biegu na 1000 metrów.

Jakie są Twoje zainteresowania
poza sportem?

Lubiê matematykê.

Emilka Czapka na drugim stopniu podium

podczas finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej

w Rzeszowie. Fot. Arch.

Spoœród innych reprezentantów naszej gminy, w prze³ajach
11. miejsce zajê³a Katarzyna Przydzia³, a tu¿ za ni¹ finiszowa³a
Patrycja Borek (obie ze Szko³y Podstawowej w Boreczku); na
600 m 18. miejsce zajê³a Katarzyna Przydzia³ z Czarnej Sêdzi-
szowskiej, w rzucie pi³k¹ palantow¹ 9. miejsce zajê³a Ewelina
Blech (SP 2 Sêdziszów M³p.).
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê wy-
stêpem artystycznym dzieci, przy-
gotowanym przez Pani¹ Renatê
Opiela. Uczniowie klasy czwartej
i pi¹tej zapoznali obecnych z hi-
stori¹ ziemniaka w Polsce, recy-
towali wiersze oraz przedstawili
inscenizacjê utworu „Na straga-
nie” W czêœci koñcowej dali po-
kaz swoich umiejêtnoœci w tañcu

„Kujawiak” Po czêœci artystycznej
dzieci pod okiem Pani Jolanty
B¹czkowskiej i Marii Marchut
przeprowadzili konkursy o tema-
tyce zwi¹zanej z ziemniakiem:
obieranie na czas, rzut do celu,
stworzenie najd³u¿szej obierki,
slalom z ziemniakiem na ³y¿ce.

Mo¿na by³o te¿ podziwiaæ pra-
ce plastyczne dzieci z klas I-III

By³ to projekt skierowany do
dzieci z klas I – III szkó³ podsta-
wowych. Sk³ada³ siê z trzech eta-
pów (odpowiadaj¹cych trzem
porom roku: jesieñ, zima, wio-
sna), z których ka¿dy stanowi³
kompilacjê zajêæ lekcyjnych
i konkursów, pobudzaj¹cych
kreatywnoœæ najm³odszych
uczestników. Dzia³ania konkur-
sowe umo¿liwia³y kszta³cenie
i rozwijanie u dzieci postaw proz-
drowotnych, a tak¿e promowa-
³y wiedzê z zakresu zdrowego
od¿ywiania i aktywnoœci fizycz-
nej wœród osób doros³ych.

Konkurs by³ realizowany
przez trzecioklasistów od wrze-
œnia 2012 r. do maja 2013 r. Wy-
magania i zadania konkursowe
dotyczy³y przeprowadzenia
6 spotkañ z rodzicami na temat
zdrowia, ruchu i aktywnoœci fi-
zycznej oraz lekcji w-fu; nastêp-
nie 8 konkursów tematycznych,
w tym za³o¿enie ogródka zio³o-
wego, opracowanie najciekaw-
szej gry terenowej i reklamy zdro-
wej wody. W ramach konkursu
w klasie III przeprowadzono tak-
¿e szereg lekcji poœwiêconych
zdrowiu dzieci, zdrowego od¿y-

Szkoła Podstawowa w Szkodnej

Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”
W roku szkolnym 2012/2013 klasa III pod opieką nauczyciela
Jolanty Bączkowskiej wzięła udział w ogólnopolskim proz-
drowotnym projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej
wiem” Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

wiania, ruchu na œwie¿ym powie-
trzu. Po nades³aniu sprawozdañ
wraz z dokumentacj¹ zdjêciow¹
z wykonanych zadañ zespó³
uczniowski „Stokrotki” zaj¹³ 13
miejsce w Grand Prix. Za raport
z przeprowadzenia konkursu

„Sfera aktywnoœci – klasowy tur-
niej sportowy” w etapie zima ze-
spó³ otrzyma³ wyró¿nienie, co
jest dla klasy i opiekuna du¿ym
osi¹gniêciem.

Jolanta Bączkowska

Święto Pieczonego Ziemniaka w Szkodnej!
Wrzesień to pora roku, w której już po raz
drugi w Szkodnej obchodzono „Święto Pie-
czonego Ziemniaka”. Odbyło się ono w nie-
dzielę 15 września 2013 roku w domu straża-
ka. Organizatorami imprezy było Stowarzy-
szenie Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki”,
sołtys wsi Pan Jan Kujda oraz dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Szkodnej Pani Wiesława
Zagrodnik, nauczyciele i uczniowie.

wykonane ze stempelków ziem-
niaczanych. Jury, powo³ane z ro-
dziców, wybra³o trzy naj³adniej-
sze prace, które zosta³y nagro-
dzone. Po zakoñczeniu rywali-
zacji sportowych uczniowie
i obecni rodzice mogli spróbo-
waæ potraw z ziemniaków przy-
gotowanych przez panie ze Sto-
warzyszenia „Szkodnianki”.

Wszystkie potrawy smakowa³y
wybornie. Atrakcj¹ imprezy
koñcz¹cej lato by³o sma¿enie
kie³basek na ognisku. Nastêpnie
dzieci wziê³y udzia³ w zabawie
tanecznej.

Podsumowuj¹c nale¿y stwier-
dziæ, ¿e Œwiêto Pieczonego Ziem-
niaka to kolejna udana wspó³-
praca Szko³y Podstawowej
w Szkodnej z lokalnym œrodowi-
skiem. Dziêki licznie przyby³ym
rodzinom, ³adnej pogodzie uda-
³o siê nam spêdziæ mi³o czas na
wyj¹tkowym pikniku. Ju¿ czeka-
my na wspóln¹ imprezê „Festyn
Zdrowia,” któr¹ planujemy zor-
ganizowaæ wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Gospodyñ Wiejskich
Szkodnianki w ramach progra-
mu „Czas na Zdrowie”

Jolanta Bączkowska
Renata Opiela

Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues” zaj¹³ III miejsce w XI Miê-
dzynarodowym Festiwalu Zespo-
³ów Tanecznych „O Laur Rze-
cha”. W konkursie wyst¹pi³o trzy-
naœcie zespo³ów z Polski i S³owa-
cji. Roztañczone grupy przyby³y
do Rzeszowa z województw:
ma³opolskiego, œwiêtokrzyskie-
go, podkarpackiego oraz zza
po³udniowej granicy. W wyma-
gaj¹cej konkurencji dziewczêta
z Sêdziszowa zdoby³y III miejsce
w kategorii 16-24 lata.

Festiwal odby³ siê w dniach 23-
24 paŸdziernika.

III miejsce „Bluesa”
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Klasa „O” Dębica

Kolejka 8 – 21 września

Raniżovia Raniżów – Błękitni Ropczyce 0:2
Lechia Sędziszów Młp. – Igloopol Dębica 0:1
Pogórze Wielopole Skrz. – Tempo Cmolas 3:3
Kolejka 9 – 28 września

Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrz. 1:0
Błękitni Ropczyce – Lechia Sędziszów Młp. 2:2 (1:2 K. Branas
73., 2:2 K. Branas 90+5)
Kolejka 10 – 5 października

Lechia Sędziszów Młp. – Sokół Kolbuszowa Dolna 4:1 (1:0 A.
Grobelny 22., 2:0 I. Wójtowicz 48., 3:1 K. Potwora 83., 4:1 G.
Gdowik 90+3)
Chemik Pustków – Błękitni Ropczyce 2:1
Pogórze Wielopole Skrz. – Victoria Czermin 0:0
Kolejka 11 – 12 października

Wisłok Wiśniowa – Pogórze Wielopole Skrz. 2:1
Błękitni Ropczyce – Czarni Trześń 3:1
Raniżovia Raniżów – Lechia Sędziszów Młp. 0:2
Kolejka 12 – 19 października

Radomyślanka – Lechia Sędziszów Młp. 0:1 (0:1 W. Śliwa 29.)
Monis Bielowy – Błękitni Ropczyce 1:1
Pogórze Wielopole Skrz. – Igloopol Dębica 1:3
Kolejka 13 – 26 października

Błękitni Ropczyce – Pogórze Wielopole Skrz. 1:0
Lechia Sędziszów Młp. – Chemik Pustków 1:0 (1:0 P. Godek 78.)
W 85. minucie czerwoną kartkę, za dwie żółte otrzymał Krystian
Branas.
Kolejka 14 – 3 listopada

Czarni Trześń – Lechia 0:2

Klasa A Dębica

Kolejka 6 – 22 września

Kłos Kawęczyn – Kaskada Kamionka 1:0
Strażak Lubzina – LKS Łopuchowa 3:0
Victoria Ocieka – Sokół Krzywa 1:0
Borkovia Borek Wlk. – Plon Klęczany 7:3
LKS Ostrów – Strzelec Frysztak 2:0
Płomień Zagorzyce – Huragan Przedbórz 4:0
Kolejka 7 – 29 września

Huragan Przedbórz – Kłos Kawęczyn 2:0
Strzelec Frysztak – Płomień Zagorzyce 2:2
Plon Klęczany – LKS Ostrów 3:2
Sokół Krzywa – Borkovia Borek Wlk. 4:2
LKS Łopuchowa – Victoria Ocieka 5:0
Kaskada Kamionka – Strażak Lubzina 2:1

W poprzednim numerze „Biu-
letynu” z niepokojem informo-
waliœmy o zatrwa¿aj¹cym braku
skutecznoœci sêdziszowian, dziœ
mo¿emy napisaæ, ¿e skutecznoœæ
wróci³a w najbardziej odpo-
wiednim momencie – w der-
bach z B³êkitnymi Ropczyce.
Dwa strzelone w Ropczycach
gole by³y jedynymi, zdobytymi
przez Lechiê we wrzeœniu. Za to
paŸdziernik to koncertowa gra
podopiecznych trenera Rafa³a

PIŁKA NOŻNA

Lechia liderem!
Domarskiego: cztery mecze
i cztery zwyciêstwa, 8 bramek
zdobytych i tylko jedna straco-
na. Co istotne, Lechia gromi³a
liderów – najpierw na wyjeŸdzie
Radomyœlankê, a tydzieñ póŸniej
na w³asnym boisku Chemika Pust-
ków. Po zwyciêstwie nad Czar-
nymi Trzeœñ Lechia wskoczy³a na
fotel lidera i da³a sygna³, ¿e po-
wa¿nie myœli o awansie do IV ligi
na przypadaj¹ce w przysz³ym
roku stulecie klubu.

Zakoñczy³y ju¿ rundê je-
sienn¹ dru¿yny walcz¹ce w dê-
bickich klasach A i B. W klasie
A na podium usadowi³y siê K³os
Kawêczyn i Sokó³ Krzywa
i wiosn¹ z pewnoœci¹ bêd¹ usi-
³owa³y goniæ lidera – LKS
Ostrów, zw³aszcza, ze strata do
niego jest niewielka. Najwiêkszy
ból g³owy z pewnoœci¹ maj¹
w Klêczanach. Plon jest ostatni
i choæ strata do wy¿ej notowa-
nych dru¿yn nie jest du¿a, to
z pewnoœci¹ niepokoi s³aba gra
obronna. 28 straconych bra-
mek to najgorszy wynik w lidze,
podczas gdy 20 strzelonych –
trzeci. Przedostatnia Borkovia,
a nawet siódmy P³omieñ, musz¹

myœleæ, jak obroniæ A-klasowy
byt.

W klasie B Gród Bêdziemyœl
i Korona Góra Ropczycka oko-
pa³y siê w œrodku tabeli. Koro-
niarze, jako jedyni, mog¹ siê po-
szczyciæ zwyciêstwem nad Inte-
rem Gnojnica, którym zabrali
s¹siadom zza miedzy fotel lide-
ra. Strata do liderów jest zbyt
du¿a, by wiosn¹ pokusiæ siê
o walkê o awans, z pewnoœci¹
jednak ani Gród, ani Korona, za-
dania przeciwnikom nie u³atwi¹
i s¹ w stanie pokusiæ siê o nie-
jedn¹ niespodziankê. Dla Piasta,
zajmuj¹cego miejsce 10., wiosn¹
zapewne najwa¿niejsze bêd¹
derby z lokalnymi rywalami.

Kolejka 8 – 6 października

Kłos Kawęczyn – Strażak Lubzina 2:1
Victoria Ocieka – Kaskada Kamionka 0:2
Borkovia Borek Wlk. – LKS Łopuchowa 3:2
LKS Ostrów – Sokół Krzywa 1:2
Płomień Zagorzyce – Plon Klęczany 1:3
Huragan Przedbórz – Strzelec Frysztak 2:0
Kolejka 9 – 13 października

Strzelec Frysztak – Kłos Kawęczyn 0:0
Plon Klęczany – Huragan Przedbórz 2:1
Sokół Krzywa – Płomień Zagorzyce 1:0
LKS Łopuchowa – LKS Ostrów 0:2
Kaskada Kamionka – Borkovia Borek Wlk. 0:0
Strażak Lubzina – Victoria Ocieka 0:1
Kolejka 10 – 20 października

Kłos Kawęczyn – Victoria Ocieka 2:0
Borkovia Borek Wlk. – Strażak Lubzina 1:1
LKS Ostrów – Kaskada Kamionka 2:0
Płomień Zagorzyce – LKS Łopuchowa 3:3
Huragan Przedbórz – Sokół Krzywa 1:0
Strzelec Frysztak – Plon Klęczany 3:2
Kolejka 11 – 27 października

Plon Klęczany – Kłos Kawęczyn 0:0
Sokół Krzywa – Strzelec Frysztak 0:1
LKS Łopuchowa – Huragan Przedbórz 8:0
Kaskada Kamionka – Płomień Zagorzyce 0:0
Strażak Lubzina – LKS Ostrów 0:1
Victoria Ocieka – Borkovia Borek Wlk. 2:1

1.  LKS Ostrów 11 24 8 0 3 23-9
2.  Kłos Kawęczyn 11 21 6 3 2 17-9
3.  Sokół Krzywa 11 19 6 1 4 18-14
4.  Kaskada Kamionka 11 18 5 3 3 10-9
5.  Huragan Przedbórz 11 16 5 1 5 10-18
6.  Strzelec Frysztak 11 15 4 3 4 14-14
7.  Płomień Zagorzyce 11 14 3 5 3 19-17
8.  LKS Łopuchowa 11 13 4 1 6 25-22
9.  Victoria Ocieka 11 13 4 1 6 9-21
10. Strażak Lubzina 11 11 3 2 6 12-14
11.  Borkovia Borek W. 11 11 2 5 4 17-19
12. Plon Klęczany 11 10 3 1 7 20-28

Klasa B Dębica

Kolejka 6 – 22 września

Korona Góra Ropcz. – Baszta Zawada 4:1
Inter Gnojnica – LZS Mała 2:2
Piast Wolica Piask. – MULKS Pustynia 2:1
Gród Będziemyśl – LKS Stasiówka 0:1

Olimpia Nockowa – Paszczyniak 1:4
Olchovia Olchowa – Czekaj Ropczyce 2:2
Kolejka 7 – 29 września

Czekaj Ropczyce – Korona Góra Ropcz. 2:2
Paszczyniak – Olchovia Olchowa 3:1
LKS Stasiówka – Olimpia Nockowa 4:1
MULKS Pustynia – Gród Będziemyśl 3:2
LZS Mała – Piast Wolica Piask. 3:2
Baszta Zawada – Inter Gnojnica 3:6
Kolejka 8 – 6 października

Korona Góra Ropcz. – Inter Gnojnica 2:1
Piast Wolica Piask. – Baszta Zawada 3:1
Gród Będziemyśl – LZS Mała 0:2
Olimpia Nockowa – MULKS Pustynia 1:0
Olchovia Olchowa – LKS Stasiówka 4:5
Czekaj Ropczyce – Paszczyniak 1:2
Kolejka 9 – 13 października

Paszczyniak – Korona Góra Ropcz. 2:1
LKS Stasiówka – Czekaj Ropczyce 2:0
MULKS Pustynia – Olchovia Olchowa 3:2
LZS Mała – Olimpia Nockowa 3:2
Baszta Zawada – Gród Będziemyśl 3:5
Inter Gnojnica – Piast Wolica Piask. 5:2
Kolejka 10 – 20 października

Korona Góra Ropcz. – Piast Wolica Piask. 3:1
Gród Będziemyśl – Inter Gnojnica 2:5
Olimpia Nockowa – Baszta Zawada 6:1
Olchovia Olchowa – LZS Mała 1:4
Czekaj Ropczyce – MULKS Pustynia 1:0
Paszczyniak – LKS Stasiówka 0:0
Kolejka 11 – 27 października

LKS Stasiówka – Korona Góra Ropcz. 6:1
MULKS Pustynia – Paszczyniak 0:1
LZS Mała – Czekaj Ropczyce 4:1
Baszta Zawada – Olchovia Olchowa 1:4
Inter Gnojnica – Olimpia Nockowa 1:1
Piast Wolica Piask. – Gród Będziemyśl 0:1

1.  LZS Mała 11 29 9 2 0 34-14
2.  Inter Gnojnica 11 26 8 2 1 52-15
3.  LKS Stasiówka 11 23 7 2 2 29-16
4.  Paszczyniak Paszczyna 11 23 7 2 2 23-10
5.  Gród Będziemyśl 11 16 5 1 5 18-21
6.  Korona Góra Rop. 11 14 4 2 5 19-23
7.  Olimpia Nockowa 11 13 3 4 4 21-22
8.  MULKS Pustynia 11 13 4 1 6 17-22
9.  Czekaj Ropczyce 11 11 3 2 6 21-27
10. Piast Wolica Piask. 11 10 3 1 7 18-26
11.  Olchovia Olchowa 11 8 2 2 7 19-40
12.  Baszta Zawada 11 1 0 1 10 19-54
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Pojedynek lepiej rozpoczêli
przyjezdni, wygrywaj¹c pierwsz¹
ods³onê do 21. W pozosta³ych
partiach dominowali ju¿ gospo-
darze. Podopieczni Piotra Wik-
tora w ¿adnym z setów nie po-
zwolili G³ogovii ugraæ wiêcej ni¿
20 punktów.

Przed meczem Sekretarz Gmi-
ny Jan Maroñ w imieniu Burmi-
strza wrêczy³ dru¿ynie TÊCZY 
puchar z okazji awansu do III ligi.

Skład III ligowej TĘCZY w tym sezonie
przedstawia się następująco:
Rozgrywaj¹cy: 

Patryk Polek (1990),
Mateusz Skwirut (1990)

Atakuj¹cy: 
Wojciech Rusin (1990),
Przemys³aw Cyrulik (1986)

Przyjmuj¹cy: 
Micha³ Bilski (1989),
Mateusz Ziobro (1990),
Grzegorz Rusin (1986),
Micha³ Filipowicz (1995),
S³awomir Lasota (1995)

Œrodkowi: 
Tomasz Bochenek (1993),
Mateusz Hada³a (1986),
Piotr Groszek (1994),
Damian Rogó¿ (1988),
Marcin Ziobro (1990)

Libero: 
Mateusz Morawetz (1987),
Marek Samolewicz (1979)

W drugiej kolejce Têcza uda³a
siê do Jas³a, na mecz z tamtejszym
MOSiR-em. Gospodarze jedynie
w pierwszym secie „postraszyli”
sêdziszowian, wygrywaj¹c go do
22. W kolejnych przewaga Têczy
nie podlega³a dyskusji i trzy punk-
ty pojecha³y do Sêdziszowa.

MKS MOSiR Jasło – UKS Tęcza Sędzi-
szów Młp. 1:3 (25:22, 15:25, 20:25,
15:25)
Têcza: Polek, Bilski, Rogó¿,

Cyrulik, Hada³a, Groszek, Mo-
rawetz (L) oraz Skwirut, Lasota,
Filipowicz, G.Rusin, Bochenek.

SIATKÓWKA

DobrDobra gra gra TĘCZY i MARBa TĘCZY i MARBY w III lidze
Siatkarze UKS TĘCZA Sędzi-
szów Młp. udanie zainaugu-
rowali udział w III ligowej
rywalizacji. 5. października
beniaminek z Sędziszowa
pokonał we własnej hali ze-
spół LKS Głogovia Głogów
Młp. 3:1. (21:25, 25:17, 25:20,
25:19).

Siatkarki UKS MARBA Sędzi-
szów Młp. zainaugurowały
swój debiutancki sezon w III
lidze 12 października w Dę-
bowcu, ulegając gospody-
niom 0:3. W sobotę, 19 paź-
dziernika br., sędziszowianki
w debiucie przed własną pu-
blicznością, pokonały 3:1
(23:25, 25:23, 26:24, 25:13)
PBS Bank Sanoczanka Sa-
nok.

UKS „MARBA”, klub z ¿eñsk¹
sekcj¹ siatkówki, powsta³ w grud-
niu 2012 r. z inicjatywy nauczy-
cieli wychowania fizycznego sê-
dziszowskiego gimnazjum: Mar-
ka Antosza, Andrzeja Szczypka
i Boles³awa Jasiñskiego. Regular-
ne treningi prowadzone s¹ od
stycznia br., bierze w nich udzia³
20 zawodniczek, zespó³ zosta³
oparty na uczennicach i absol-
wentkach klasy sportowej tutej-
szego gimnazjum oraz wzmoc-
niony Joann¹ Chmura, by³¹ II-
ligow¹ zawodniczk¹ Patrii i To-
masovii. W przysz³oœci zarz¹d
planuje stworzyæ równie¿ zespó³
juniorek.

UKS „MARBA” to jedyny klub
w naszym powiecie posiadaj¹cy
¿eñsk¹ sekcjê siatkówki, trene-

W trzeciej kolejce Têcza zazna-
³a goryczy pora¿ki, ulegaj¹c po
zaciêtym meczu we w³asnej hali
Anilanie Rakszawa.

UKS Tęcza Sędziszów Młp. – TKF ITS
Anilana Rakszawa 1:3 (27:29, 25:23,
20:25, 19:25)

Czwarta kolejka to wyjazd do
Oleszyc, gdzie podopieczni tre-
nera Piotra Wiktora nie pozo-
stawili z³udzeñ miejscowym Czar-
nym, odnosz¹c trzecie zwyciê-
stwo w sezonie.

SSPS PBS Czarni Oleszyce – UKS Tę-
cza Sędziszów Młp. 0:3 (22:25,
18:25, 23:25)

Po czterech kolejkach Têcza
zajmuje drugie miejsce w tabeli
z 9 punktami, ustêpuj¹c jedynie
faworytowi rozgrywek: SST Lub-
cza Rac³awówka, która zgroma-
dzi³a punktów 10.

Terminarz Tęczy w I rundzie rozgry-
wek przedstawia się następująco:
9.11 – Tęcza Sędziszów Młp. – Brzozo-
via Brzozów; 16.11 – Tęcza Sędziszów
Młp. – UKS Tęcza Dom-Bud Żołynia;
23.11 – AZS UR Rzeszów – Tęcza Sę-
dziszów Młp.; 30.11 – Tęcza Sędziszów
Młp. – Neobus Niebylec; 7.12 – SST
Lubcza Racławówka – Tęcza Sędziszów
Młp.

rem jest Pani Monika Bartnicka
a Prezesem Pan Marek Antosz.

Podstawowy skład III ligowej MARBY
przedstawia się następująco:
Joanna Chmura, Ilona Surman

– przyjêcie,
Patrycja Pieprzak – atak,
Karolina Stefanik, Monika Pa-

szek – œrodkowe,
Mariola Flis – rozgrywaj¹ca,
Monika Chmura – libero.
W rezerwie pozostaj¹: Sylwia

Daniel, Marcelina Siorek,
Kinga Ziajor, Magdalena
O¿óg, Aleksandra Wójcik,
Patrycja Szpara, Joanna
Dar³ak.

MARBA dotychczas odnotowała nastę-
pujące wyniki w rozgrywkach III ligi:
�UKS Gimnazjum Dêbowiec –

UKS MARBA Sêdziszów M³p.
3:0 (25:19, 25:23, 25:17)

�UKS MARBA Sêdziszów M³p.
– PBS Bank Sanoczanka Sa-
nok 3:1 (23:25, 25:23, 26:24,
25:13)

�UKS MOSiR Jas³o – UKS
MARBA Sêdziszów M³p. 0:3
(23:25, 20:25, 23:25)
Po trzech kolejkach, MARBA

zajmuje 4. miejsce w tabeli
z 6 punktami. Liderem jest SMS
Szóstka Mielec, która zgroma-
dzi³a komplet punktów i nie stra-
ci³a jeszcze seta.

Terminarz MARBY w I rundzie rozgry-
wek przedstawia się następująco:
9.11 – MARBA Sędziszów Młp. – SST
Lubcza Racławówka; 16.11 – UKS 15
Gimnazjum nr 1 Przemyśl – MARBA Sę-
dziszów Młp.; 23.11 – MARBA Sędziszów
Młp. – AZS UR Rzeszów; 30.11 – UKS
Szóstka Mielec – MARBA Sędziszów
Młp.; 7.12 – MKS San Pajda Jarosław –
MARBA Sędziszów Młp.; 14.12 – MAR-
BA Sędziszów Młp. – Wisłoka Dębica.

(b)Siatkarki „MARBY” przed pierwszym meczem we własnej hali. Fot (2) Arch.

 Siatkarze „Tęczy” z Pucharem za awans do III ligi.




