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1. Na wszystkich zebraniach wiejskich i osie-
dlowych w mieœcie tematem numer je-

den jest stan naszych dróg i chodników.

I choæ wiele kilometrów dróg gminnych
zosta³o w ostatnich latach pokrytych na-
wierzchni¹ z masy bitumicznej, to sporo
jeszcze zosta³o do zrobienia. Nie ma prze-
cie¿ domu, w którym by nie by³o samo-
chodu i wszyscy chcemy jeŸdziæ po do-
brych drogach. W obecnym roku przy-
bêdzie kilka nastêpnych kilometrów dróg
o nawierzchni asfaltowej. Ju¿ trwaj¹ pra-
ce na tych odcinkach, na których prze-
targi wy³oni³y wykonawców. Przed œwiê-
tami odby³y siê nastêpuj¹ce przetargi:
- Krzywa – Porêby (odcinek 450 mb.)
- Szkodna – Dudkówka (odcinek 290

mb.)
- Ruda – Zagacie (odcinek 500 mb.)
- Klêczany – Majdan (odcinek 410 mb.)

- Czarna Sêdz. – Stara Wieœ (odcinek 500
mb.)

- ul. Koœciuszki – jako I etap (w II etapie
w roku nastêpnym ul. Szkarpowa i Bed-
narska)

- most w Zagorzycach Górnych (Ocha-
³ówka )

Do rozstrzygniêcia pozosta³ jeszcze unie-
wa¿niony przetarg na drogê w Bêdziemy-
œlu (Grudna). Na ukoñczeniu s¹ prace
zwi¹zane z remontami cz¹stkowymi na ist-
niej¹cych drogach bitumicznych. Równie¿
na drogach o nawierzchni ¿wirowej pro-
wadzone s¹ ca³y czas prace remontowe.

2. W czterech szko³ach prowadzonych przez

gminê, w zwi¹zku z zakoñczeniem kaden-

cji, odby³y siê konkursy na dyrektorów
szkó³. Komisje konkursowe z³o¿one z
przedstawicieli organu prowadz¹cego,
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, na-
uczycieli i rodziców z poszczególnych
szkó³ oraz zwi¹zków zawodowych, wy³oni-
³y kandydatów na stanowisko dyrektora w
konkretnej placówce. I tak w nowej, piê-
cioletniej kadencji dyrektorami bêd¹:
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziszo-

wie - mgr Maria Chuderska
- w Szkole Podstawowej w Szkodnej - mgr

Wies³awa Zagrodnik
- w Szkole Podstawowej w Zagorzycach

Górnych - mgr in¿. El¿bieta Koziara

- w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu -
mgr Renata Jasiñska

Wszystkim nowo powo³anym dyrektorom
raz jeszcze serdecznie gratulujê i ¿yczê
by praca w szkole by³a Ÿród³em satysfak-
cji zawodowej i osobistej.

3. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwiet-

nia przyjmowane bêd¹ nastêpne plany
odnowy miejscowoœci na lata 2009-2015.

Dotyczyæ one bêd¹ Klêczan, Kawêczyna
oraz Rudy. We wszystkich tych wioskach
przyjête one by³y uchwa³ami zebrania wiej-
skiego. Celem opracowania tych planów
jest wskazanie, na podstawie aktualnej
oceny sytuacji spo³eczno-gospodarczej
wsi, najwa¿niejszych przedsiêwziêæ s³u¿¹-
cych poprawie jakoœci ¿ycia, integracji i
aktywnoœci spo³ecznej poszczególnych
miejscowoœci. Plany te s¹ dokumentem
koniecznym przy ubieganiu siê o pomoc
finansow¹ w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi” objêtego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. S¹ one spójne ze strategi¹ rozwoju
gminy Sêdziszów M³p. Zosta³y opracowa-
ne przez przedstawicieli mieszkañców i s¹
dokumentem otwartym, podlegaj¹cym
modyfikacji i uzupe³nieniu.

Kazimierz Kie³b

Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Prezentacjê Programu Rewitalizacji
przedstawi³a Pani Bo¿ena Cebula – Dyrek-
tor Makroregionu Po³udniowego Agencji
Wspierania Inicjatyw Lokalnych – firmy, któ-
ra przy wspó³pracy z pracownikami Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. opracowa³a
powy¿szy dokument.

W konsultacjach uczestniczyli radni
Rady Miejskiej z Sêdziszowa M³p. cz³onko-
wie Zarz¹dów Osiedli, przedstawiciele Spó³-
dzielni Mieszkaniowych, placówek oœwiato-
wych, przedsiêbiorstw, firm, oraz mieszkañ-
cy Sêdziszowa M³p.

Przedmiotowy dokument pozwoli przy-
sz³ym beneficjentom (Gmina Sêdziszów
M³p., Spó³dzielnie Mieszkaniowe, Wspólno-
ty Mieszkaniowe, PGKiM Sp. z o.o. oraz GS
Sêdziszów M³p.) na sk³adanie wniosków o
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych w nim

zawartych, w Ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007 – 2013.

Miasto Sêdziszów M³p. zosta³o w tym
programie podzielone na 4 obszary, w któ-
rych planowane s¹ do realizacji zadania in-
westycyjne:
1. Obszar ochrony konserwatorskiej (cen-

trum miasta)
2. Teren mieszkaniowy (budownictwo jed-

norodzinne – osiedla domów jednoro-
dzinnych)

3. Teren mieszkaniowy (budownictwo wie-
lorodzinne – Osiedle M³odych)

4. Teren przemys³owy (Wytwórnia Filtrów
S.A. Hispano Suiza Sp. z o.o. Paged
Meble S.A.; PKP, PKS, GUMAT)
W programie tym, który zostanie za-

twierdzony przez Radê Miejsk¹ w Sêdziszo-

Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Sêdziszów Ma³opolski

W dniu 2 kwietnia 2009 roku w sali lustrzanej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdzi-
szowie M³p. odby³y siê konsultacje spo³eczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Sêdziszów Ma³opolski. Konsultacjom przewodniczy³a Pani El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca
Burmistrza.

wie M³p. znalaz³o siê wiele ró¿norodnych
zadañ (ponad 30), które planowane s¹ do
realizacji na terenie miasta Sêdziszowa M³p.
do 2015 roku, przy wykorzystaniu œrodków
finansowych Unii Europejskiej.

G³ównymi zadaniami jakie planowane
s¹ do realizacji w ramach Programu Rewi-
talizacji to miêdzy innymi budowa i remon-
ty ulic oraz chodników na terenie miasta
Sêdziszów M³p; modernizacja systemu cie-
p³owniczego oraz wodno-kanalizacyjnego
na terenie Osiedla M³odych w Sêdziszowie
M³p. zagospodarowanie centrum ratuszo-
wego w Sêdziszowie M³p. pod potrzeby ko-
munikacyjne i kulturowe, budowa obwod-
nicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p; monito-
ring centrum miasta, budowa krytego base-
nu w Sêdziszowie M³p.

Ze szczegó³owym planem dzia³añ prze-
strzennych, gospodarczych i spo³ecznych w
okresie 2009 – 2015 jak równie¿ z projek-
tem Programu Rewitalizacji mo¿na zapo-
znaæ siê na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. (www.sedzi-
szow-mlp.pl) w zak³adce aktualnoœci.

Opracowa³: Piotr Czeladka
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Za³o¿enie obozu

W koñcu 1939 roku Niemcy postanowi-
li zorganizowaæ na terenie powiatu dêbic-
kiego, mieleckiego i kolbuszowskiego poli-
gon Schulz Staffeln (SS) z przeznaczeniem
na bazê szkoleniow¹ dla formacji SS- Tru-
pen (Trupie Czaszki przeznaczone do ob-
s³ugi obozów koncentracyjnych i oœrodów
natychmiastowej zag³ady) i Waffen SS (jed-
ne z najlepiej uzbrojonych formacji militar-
nych III Rzeszy, kontrolowane bezpoœred-
nio przez Hitlera). Nazwy obozu ci¹gle siê
zmienia³y: od „Ostropolen” po „Heidelager
Dêbica”. Obejmowa³ tereny miêdzy BrzeŸ-
nic¹- Rzochowem- Kolbuszow¹- Sêdziszo-
wem M³p. W pocz¹tkach 1940 roku wybu-
dowano obóz wojskowy Waffen SS oraz inne
obiekty towarzysz¹ce. Nawet by³ dom pu-
bliczny prowadzony przez Niemkê. Obiek-
ty obozowe by³y wybudowane na terenie
Woli Pustkowskiej i Woli BrzeŸnickiej, w le-
sie wokó³  fabryki chemicznej „Lignoza”,
wzd³u¿ szosy do stacji kolejowej Kochanów-
ka. W³¹czono do obozu równie¿ sam¹ fa-
brykê, jak i wybudowane przed wojn¹ osie-
dle mieszkaniowe. Wszystkich poprzednich
mieszkañców wspomnianego terenu wysie-
dlono. W obozie brakowa³o pracowników,
dlatego przywieziono tutaj w sierpniu jeñ-
ców francuskich (byli do grudnia 1940 r.)
W listopadzie 1940 roku powsta³ obóz dla
¯ydów (Judenarbeitslager (od 16 wrzeœnia
1942 roku jako Industriehof. Okoliczne ju-
denraty w Tarnowie, PilŸnie , Ropczycach,
Dêbicy i Sêdziszowie M³p. zosta³y zmuszone
do wyznaczenia okreœlonej liczby zdolnych
do pracy ¯ydów. Specjalny poci¹g tzw. Ju-
dentzug wozi³ ¯ydów z w/w miejscowoœci
do stacji Kochanówka. Tym samym poci¹-
giem dowo¿ono zatrudnionych na terenie
obozu Polaków. WiêŸniowie karczowali lasy,
budowali obiekty wojskowe i drogi. W tym
czasie, zgodnie z niemieck¹ zapowiedzi¹, ¿e

W Pustkowie, na „Górze Œmierci” od wielu lat
ma miejsce bardzo wa¿na, a ma³o znana uro-
czystoœæ poœwiêcona uczczeniu ofiar hitlerow-
skiego obozu zag³ady z czasów II wojny œwia-
towej. Wed³ug niektórych szacunków œmier-
telnoœæ w tym obozie by³a wy¿sza ni¿ w Au-
schwitz-Birkenau i wynosi³a ponad 90%. Dla-
tego okupacjê niemieck¹ prze¿y³o niewiele
naocznych œwiadków. W Biuletynie Sêdzi-
szowskim publikowaliœmy ju¿ o tym maso-
wym miejscu kaŸni („Pustków - hitlerowska
fabryka œmierci”, BS nr5/95 (21), gdzie au-
tor zaznacza: jeœli mo¿na coœ powiedzieæ o
obozach w Pustkowie dla ¯ydów i Polaków,
to np. o obozach radzieckich zachowa³o siê
niewiele materia³ów archiwalnych. Nie mó-
wi¹c ju¿ o relacjach jeñców, bowiem nikt z
tego obozu nie przetrwa³. Tak wiêc wspomnie-
nie o Pustkowie jest niezmiernie wa¿ne, nie
tylko dla historyków.

¯ydzi „st¹d nie wyjd¹ ¿ywi” rozpoczê³y siê
masowe egzekucje i palenie zw³ok (na tzw.
„górce”, czyli na obecnej „Górze Œmierci”.
W paŸdzierniku 1941 roku przyby³ do Pust-
kowa transport oko³o 3 tysiêcy jeñców ra-
dzieckich. Utworzono nowy obóz Kriegsge-
fangenlager- Russenlager. Jeñcy dziesi¹tko-
wani przez nieludzkie warunki transportu i
przetrzymywania w obozie, os³abiani przez
wybuch³¹ epidemiê tyfusu i czerwonki zo-
stali poddani swoistej „kwarantannie”, czyli
w lutym 1942 roku - rozstrzelani. W czasie
owej masowej zbrodni w obozie by³o ju¿
obecnych kolejnych dwa tysi¹ce jeñców ra-
dzieckich.

16 wrzeœnia 1942 roku w barakach po
zamordowanych ̄ ydach powsta³ nowy obóz
pracy przymusowej - teraz dla Polaków. Na-
zwany SS Polenzwang- sareitslager- SS Trup-
penubngsplatz Heidelager (lub Polen-
Zwangsarbeitslager). WiêŸniami byli prze-
wa¿nie proœci ch³opi z Lubelszczyzny w ilo-
œci ok. 1100. Potem przywo¿ono do Pusko-
wa wiêŸniów gestapo  w Krakowie przy ul.

Montelupich, z wiêzienia w Tarnowie, z Pa-
wiaka, ze Lwowa. Od pocz¹tku 1943 roku
przywo¿ono równie¿ kobiety, które by³y lo-
kowane w dwóch oddzielnych barakach
(m.in. Barbara Kasechube). W obozie wszy-
scy byli równi wobec jednego kata. Oku-
pant stara³ siê do koñca k³óciæ narodowo-
œci. Szczególnym okrucieñstwem wykazywa-
li siê niektórzy kapo narodowoœci polskiej,
kapo by³ póŸniejszy publicysta Wojciech
Dzieduszycki. Ten jednak wg wiêŸniów by³
dla nich bardzo dobry: „G³oœno krzycza³,
wyzywa³ cz³owieka, ale to wszystko dla pozo-
rów” - wspominali. W obozie by³ póŸniejszy
re¿yser filmowy Boles³aw Podolski.

22 sierpnia 1943 roku Niemcy postano-
wili przenieœæ do Blizny poligon doœwiad-
czalny z rakietami V-2. WiêŸniowie Pustko-
wa wznieœli tam sztuczn¹ wieœ dla zamasko-
wania rzeczywistej dzia³alnoœci. Cha³upy i
stodo³y zrobione by³y z dykty, na p³otach
wisia³y garnki, suszy³a siê bielizna i poœciel.
W ogródkach „posadzono” sztuczne kwia-
ty, by³y nawet gipsowe zwierzêta. Na przy-
sz³y poligon wiêŸniów dowo¿ono na miej-
sce pracy 18 kilometrów. Karczowali tam
las, niwelowali teren, kopali rowy i do³y.
Resztê urz¹dzeñ (czêœæ bunkrów i wyrzut-
nie) budowa³y ju¿ oddzia³y „Organization
Todt”. WiêŸniowie spodziewali siê, ¿e po
zakoñczeniu tych tajnych prac zostan¹ po-
dobnie jak wczeœniej ̄ ydzi i Rosjanie wys³a-
ni na „górkê”, czyli zastrzeleni, a nastêpnie
spaleni. Œmieræ by³a ich codzienn¹ towa-
rzyszk¹: fatalne warunki sanitarne, wszawi-
ca, pluskwy, niedo¿ywienie przy bardzo wy-
czerpuj¹cej pracy, powodowa³y choroby i
œmieræ. Chorych rozstrzeliwano. Nie brako-
wa³o sadystycznych zachowañ personelu
obozu. Po zlikwidowaniu obozu dla ¯ydów
Niemcy podobnie post¹pili z obozem dla
Polaków. Nie zd¹¿yli wszystkich zamordo-

(ci¹g dalszy na str. 4)
Jan Flisak w rozmowie z by³ym wiêŸniem obozu w Pustkowie.

Fot. (3) M. Goraj
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Jan Flisak: Panie ministrze rz¹d wszcz¹³
negocjacje w sprawie wejœcia Polski do RM2
bez powiadomienia prezydenta i bez jego
zgody, równie¿ PiS jest przeciwko wejœciu
Polski do strefy euro w tym momencie.
Najwiêksze zagro¿enia czekaj¹ nasz kraj w
okresie wchodzenia do strefy euro, czyli
przebywania w tzw. RM2. Mo¿e sensownie
jest wobec tego skupienie siê na mo¿liwym
skróceniu oczekiwania na wprowadzenie
euro w Polsce?

W³adys³aw Stasiak: ̄ adne pañstwo w Eu-
ropie siê na to nie zgodzi, myœlenie o jakimœ
z³agodzeniu wymagañ strefy euro wobec

Polski jest zwyk³ym faktem medialnym, czyli
nie maj¹cym ¿adnego pokrycia w rzeczywi-
stoœci. Obecnie nawet niezale¿ni ekonomi-
œci odradzaj¹ naszemu krajowi wchodzenie
do strefy wspólnej waluty w warunkach obec-
nego kryzysu.

JF: A jeœli rz¹d nadal bêdzie realizowa³
swoj¹ „mapê drogow¹” dojœcia do euro w
2012 roku? W jaki sposób mo¿na go zatrzy-
maæ?

WS: Wejœcie do strefy euro w tym czasie
jest dla Polski bardzo niekorzystne. Rz¹d sa-
modzielnie nie mo¿e tego dokonaæ.

JF: Opcje walutowe zagra¿aj¹ równie¿
przedsiêbiorstwom w naszym re-
gionie np. magnezyty w Ropczy-
cach straci³y ju¿ 12 milionów z³o-
tych. Co Kancelaria zamierza zro-
biæ, aby ratowaæ sytuacjê?

WS: Wszystko to, co mo¿liwe.
Pan Prezydent RP jest bardzo ak-
tywny, ale tak jak mówi³em na
dopiero co zakoñczonym spotka-
niu, to rz¹d odpowiada za polity-
kê gospodarcz¹, prezydent ma
ograniczone kompetencje w tym
zakresie. Zak³adom, a szczególnie
pracownikom takich zak³adów
nale¿y pomóc. Opozycja sejmo-
wa zg³osi³a odpowiedni projekt

Wywiad z Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP
W³adys³awem  Stasiakiem
Podczas wizyty Ministra Stasiaka w naszym mieœcie Biuletyn Sêdziszowski zada³ panu ministrowi
kilka pytañ.

Cieszy, ¿e w³adze
gminy Dêbica, powia-
tów: dêbickiego i rop-
czycko-sêdziszowskie-
go w kwietniu, Miesi¹-
cu Pamiêci Narodo-
wej rokrocznie przy-
pominaj¹ o tamtych
tragicznych i bohater-
skich wydarzeniach.
Strzelcy ze Stowarzy-
szenia Strzeleckiego
Strzelec z Sêdziszowa
M³p. (dzia³aj¹cego
przy LO) tradycyjnie
we wzorowym szyku
asystowali uroczysto-
œciom, uczestniczyli w apelu poleg³ych. Obec-
na by³a m³odzie¿ z sêdziszowskich szkó³: Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skar-
gi i Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.prof. Ka-
rola Olszewskiego. Mogli oni spotkaæ siê i po-
rozmawiaæ ze œwiadkami tamtejszej historii:
by³ymi wiêŸniami, cz³onkami rodziny Jab³o-
nowskich, ¿o³nierzami Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego, osobami, które organizowa³y po-
moc dla wiêŸniów obozu. W polowej Mszy
œw., apelu poleg³ych, czêœci artystycznej, sk³a-
daniu wieñców uczestniczy³o wielu przedsta-

wicieli duchowieñstwa, w³adz pañstwowych i
samorz¹dowych. Wymieñmy tylko z naszego
terenu: przedstawiciel Senatora Rzeczypospo-
litej Polskiej Zdzis³awa Pupy (z³o¿y³ kwiaty w
jego imieniu i m³odzie¿y Sêdziszowa M³p.), Sta-
rosta Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego Jó-
zef Rojek, Dyrektor Referatu Oœwiaty w Po-
wiecie Ropczycko-Sêdziszowskim Stanis³aw
D¹broœ, pani Dyrektor Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie
M³p.(z³o¿yli wieniec od w³adz starostwa).

[Maurycy M]

21 kwietnia w Pustkowie

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Uczestniczy uroczystoœci na „Górze Œmierci”.

ustawy, niestety bez zgody rz¹dz¹cych nie
zostanie ona przyjêta.

JF: 18 grudnia w Belwederze odznaczy³
pan naszego rodaka: por. Tadeusza Cze-
chowskiego ps. „Paj¹k” Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Pan po-
rucznik prosi³ nas o przekazania wyrazów
uszanowania dla pana ministra.

WS: Dziêkujê mu bardzo, ja równie¿
proszê o przekazanie moich pozdrowieñ.
Tacy ludzie jak pan Tadeusz oddali nam nie-
podleg³¹ Polskê, jemu nale¿y siê czeœæ i spo-
kojne ¿ycia. Nam nale¿y godnie kontynu-
owaæ dzie³o, takich jak pan porucznik lu-
dzi. Proszê mu serdecznie jeszcze raz po-
dziêkowaæ za ¿ycie pe³ne ofiary i troski o
nasz¹ Rzeczypospolit¹.

JF: Dziêkujemy za rozmowê.

Minister Stasiak odznacza por. T. Czechowskiego Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fot. (2) Arch.

Por. T. Czechowski (trzeci od lewej) podczas uroczystoœci w Belwederze.

waæ, wiêc ¿ywych przewieziono do Oœwiêci-
mia, Be³¿ca, Treblinki, Oranienburga, Ra-
vensbrück. Najprawdopodobniej w hitle-
rowskim obozie w Pustkowie ogó³em zamor-
dowano oko³o 7000 ¯ydów, 5000 jeñców
radzieckich i 3000 Polaków.

Mimo najœciœlejszej tajemnicy Niemcom
nie uda³o siê zachowaæ w tajemnicy do-
œwiadczeñ z V-2. Okoliczne placówki AK w
tym z Sêdziszowa M³p. zebra³y kapitalny
materia³ o tej broni ³¹cznie z czêœciami „cu-
downej broni Hitlera”.

Polskie Pañstwo Podziemne nie zapo-
mnia³o o ludziach trzymanych w obozie w
Pustkowie. Ca³oœci¹ akcji pomocy humani-
tarnej kierowa³a hrabina Helena Jab³onow-
ska. Dziêki legalnie dzia³aj¹cej Radzie G³ów-
nej Opiekuñczej i Caritasowi, dziêki dobrej
znajomoœci z metropolit¹ krakowskim Sa-
pieh¹ mog³a dostarczaæ do obozu wiele
pomocy w ¿ywnoœci i innych przedmiotach.
Okoliczne wioski (w tym Sêdziszów M³p. i
okolica) zbiera³y chleb, wêdliny (te by³y
ukrywane wewn¹trz chlebów), m¹kê i goto-
we do spo¿ycia produkty dostarczano do
obozu.
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Te charakterystyczne cechy obyczajowe
dawnych Polaków wbrew pozorom odna-
leŸæ jeszcze mo¿na i obecnie. U wielu ludzi
tkwi¹ one g³ównie w mentalnoœci, a niekie-
dy ujawniaj¹ siê w ¿yciu realnym. Uwa¿ani
czêsto za ekscentryków i orygina³ów s¹ oso-
bami o wybitnych zdolnoœciach i o niedo-
siêg³ym dla innych typie umys³owoœci. Po-
trafi¹ w przedziwny sposób po³¹czyæ przy-
wi¹zanie do tradycji ze swoiœcie pojêt¹ no-
woczesnoœci¹. Jedni ich podziwiaj¹, inni…
siê dziwi¹. Takim nietuzinkowym obywate-
lem naszej Ma³ej Ojczyzny jest pan Grze-
gorz Bury – dyrektor Szko³y Podstawowej w
Borku Wielkim, mieszkaniec s¹siedniej Ka-
mionki. Znany jest on czytelnikom „Biulety-
nu Sêdziszowskiego” z oryginalnych, warto-
œciowych felietonów, od których wielu za-
czyna³o lekturê czasopisma. Ich autor przed
laty opuœci³ wygodny dom w Sêdziszowie
M³p., wybieraj¹c drewniany budynek usytu-
owany niemal na bezludziu, wœród lasów i
niewielkich polan. Wraz z ¿on¹ Ann¹ osie-
dli³ siê na terenie, gdzie od kilkudziesiêciu
lat wszechw³adny las opanowuje miejsca po
niegdysiejszych zagrodach. W skali ca³ego
kraju obszary leœne zajmuj¹ oko³o 28% jego
powierzchni, ale patrz¹c na otoczenie do-
mostwa pañstwa Burych, mo¿na ulec z³u-
dzeniu, ¿e jakiœ z³oœliwy chochlik przestawi³
cyfry. Piaszczyst¹ równinê pokrywaj¹ tu gaje
i zagajniki, z przewag¹ drzew szpilkowych.
Tajemnicze szepty i szmery leœnych ostêpów,
¿ywiczne aromaty i wiosenne rechotanie ¿ab
dochodz¹ce z doœæ licznych tutaj stawów i
bajorek… Dla niektórych bywaj¹ odskocz-
ni¹ od zwyk³ej codziennoœci b¹dŸ – zwyk³¹
codziennoœci¹. Jeœli jakiemuœ zab³¹kanemu
mi³oœnikowi natury przyœwieci odrobina
szczêœcia, mo¿e uda mu siê wypatrzyæ cha-
rakterystyczn¹ sylwetkê jeŸdŸca na gniado-
srokatym koniu. Fantazja w oku, sumiaste
w¹sy sarmaty i ciekawa maœæ konia sprawiaj¹,
i¿ obserwator tego zjawiska czuje siê, jakby
ktoœ przeniós³ go na karty sienkiewiczow-
skiej „Trylogii”. Nied³ugo jednakowo¿ dane
mu bêdzie napawaæ siê onym egzotycznym
widokiem. Mkn¹cy niczym strza³a utalento-
wany jeŸdziec rych³o znika w gêstwinie i tyl-
ko st³umiony têtent koñskich kopyt i ulotny
kurz dowodz¹, ¿e zaiste nie by³ to sen. Jak
siê ³atwo domyœliæ, jeŸdziec ten – to w³aœnie
pan Grzegorz Bury, który w taki w³aœnie spo-
sób œpieszy do pracy, do szko³y. Jak widaæ,
po latach zach³ystywania siê motoryzacj¹
nadszed³ czas powrotu do natury. Dzisiaj ju¿
nikogo nie dziwi¹ ludzie, którzy obrali jaz-
dê konn¹ za formê rekreacji. Zadziwia na-
tomiast przyk³ad wykorzystywania wierz-

chowca jako œrodka lokomocji, którym bez
problemu mo¿na dotrzeæ do pracy i rów-
nie bezpiecznie nim wróciæ. Jeszcze bardziej
zaciekawia i zdumiewa, ¿e bohaterem jest
tu osoba pe³ni¹ca funkcjê dyrektora szko³y.
Kiedy „³za siê w oku krêci” na rzadki ju¿
dzisiaj widok rolnika pracuj¹cego w polu
konnym zaprzêgiem, nasz rodzimy mi³oœnik
jeŸdziectwa pokazuje jeszcze jeden alterna-
tywny sposób wykorzystywania tych szlachet-
nych zwierz¹t, jakimi s¹ konie. Wyraz „wy-
korzystuje” zdaje siê byæ nawet nieadekwat-
ny do postawy pana Burego – autentyczne-
go mi³oœnika przyrody. Swoj¹ pasjê i umi³o-
wanie natury z powodzeniem przekazuje w
szkole uczniom. Jak sam powiada, nie ma
nic piêkniejszego ni¿ jazda konna w brza-
sku poranka, kiedy zasnuty mg³ami las za-
czyna budziæ siê do ¿ycia. Nie s¹ nawet strasz-
ne œnie¿ne zaspy, porywiste wiatry i chmury
gro¿¹ce deszczem. Jak zaznacza, nie mo¿na
mu zarzuciæ anachronizmu ani chêci zaim-
ponowania. Nie jest wszak¿e sztuk¹ ucha-
rakteryzowaæ siê np. na szlachcica i w nie-
dzielne popo³udnie paradowaæ konno
przez wieœ, potrz¹saj¹c buñczucznie sza-
belk¹. Zdaniem pana Burego piêkna nale¿y
szukaæ w tzw. zwyk³ej, szarej codziennoœci,
by prze¿yæ j¹ ciekawie, gdy¿ – w³aœnie ona
jest najbardziej inspiruj¹ca, nawet ze swymi
zwyczajnymi obowi¹zkami. Pracowity, am-
bitny nasz rodak proponuje nam godn¹
uwagi formê spêdzania czasu wolnego. W³a-
sny przyk³ad poprzez konkretne dzia³anie
jest po stokroæ bardziej przekonywuj¹cy ni¿
programy profilaktyczne. Na uwagê zas³u-
guje te¿ reakcja ludzi starszych na tak nie-
codzienny widok. Na ich twarzach czêsto
maluje siê wzruszenie; czy¿by przypominali
sobie swoje, m³ode lata? Kiedy nowoczesny
œwiat komputerów i telefonów komórko-
wych odsun¹³ ich nieco na margines ¿ycia,
oni choæby przez chwilê maj¹ mo¿noœæ po-
czuæ siê w pewnym stopniu znobilitowani i

dowartoœciowani. Mo¿e obudzi³ siê w nich
pradawny szacunek do „pana na koniu”…

 Zagroda pañstwa Burych sta³a siê praw-
dziw¹ enklaw¹ ciszy i spokoju. Tutaj, „w go-
œcinnych progach” doskonale czuj¹ siê ocza-
rowani przybysze, a tak¿e zamieszkuj¹ce tu
zwierzêta: konie, psy, dzik, ryby, sowa i dziko
¿yj¹ca zwierzyna. Nasuwa siê przy tym re-
fleksja nad drog¹, jak¹ musia³o przebyæ zwie-
rzê, zanim znalaz³o siê „w s³u¿bie cz³owie-
ka”. Przyk³adem niech bêd¹ konie, które
od stuleci odgrywa³y niepoœledni¹ rolê w
cywilizacyjnym rozwoju ludzkoœci. A pocz¹t-
ki by³y dla nas ma³o chwalebne; pierwotnie
na dzikie konie polowano jak na inne zwie-
rzêta dostarczaj¹ce pokarmu. Obecnie zaœ
znowu poszukujemy tego, co utraciliœmy w
pogoni za nowoczesnoœci¹. Szukamy umie-
jêtnoœci porozumienia siê z koniem, który
zawsze wzbudza³ wyj¹tkowe emocje. Doty-
czy to szczególnie Polaków uwa¿aj¹cych go
za symbol wolnoœci – ujarzmionej i ograni-
czonej przemo¿n¹ wol¹ cz³owieka. Tylko od
czasu do czasu o¿ywaj¹ w nas archetypy i
s³owiañskie sentymenty. A wtedy – jak czyni
to wierny swym pogl¹dom pan Grzegorz
Bury – wsiadamy „na koñ”, aby choæ przez
chwilê poczuæ siê spadkobierc¹ staropol-
skich tradycji. Jak wiadomo, ich nierozerwal-
nym elementem zawsze by³a przyjaŸñ cz³o-
wieka i konia. Cz³owieka, dla którego „koñ
to jest Ktoœ”.

Maria Wilczok

Rycerskoœæ, œwiadomoœæ obowi¹zku wo-
bec kraju, poczucie honoru, poszanowanie
danego s³owa, pobo¿noœæ, zami³owanie do
³owów, goœcinnoœæ, rycersko-ziemiañskie przy-
wi¹zanie do koni

J. I. Kraszewski

CZ£OWIEK I KOÑ

Fot. (2) Zbigniew Wilczok
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Burmistrz
Sêdziszowa Ma³opolskiego

podaje do publicznej
wiadomoœci informacjê

o og³oszeniu:

· I przetargu ustnego ograniczonego na
sprzeda¿ nieruchomoœci oznaczonych w
ewidencji gruntów jako:
a) dzia³ka nr 2486 o pow. 0.1319 ha po-

³o¿ona w obrêbie m. Sêdziszów M³p.
b) dzia³ka nr 1270/6 o pow. 0.04 ha po-

³o¿ona w obrêbie Wolica Piaskowa.

· I przetargu ustnego nieograniczonego
na dzier¿awê nieruchomoœci rolnych po-
³o¿onych w obrêbie Wolica £ugowa, ob-
jêtych ksiêg¹ wieczyst¹ Kw. nr 46 564,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr: 1063 o pow. 14.00 ha i 1065
o pow. 17.24 ha.

Przetarg odbêdzie siê dnia 12 maja
2009r. (wtorek) godz. 10.00 w budynku
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.,
ul. Rynek 1,  pok. nr 10.
Szczegó³owe og³oszenie o przetargu zo-
sta³o zamieszczone na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego oraz na stronie inter-
netowej www.bip.sedziszow-mlp.pl.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w siedzibie Urzêdu (budynek by³ego War-
metu) pok. nr 11 tel. (017) 745-36-26.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (tekst  jednolity  Dz. U. Nr  261  z  2004r., poz. 2603 z póŸn. zm.) -
Burmistrz  Sêdziszowa  Ma³opolskiego  podaje do publicznej wiadomoœci wykaz
nieruchomoœci po³o¿onej we wsi Wolica Piaskowa przeznaczonej  do  sprzeda¿y.

Oznaczenie wg ksiêgi wieczystej: Wolica Piaskowa Kw. 40  553
Numer ewidencyjny nieruchomoœci: 660/2
Szacunkowa wartoœæ: 4  812,00
Powierzchnia nieruchomoœci w ha: 0.04
Przeznaczenie nieruchomoœci w Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego: MN – mieszkaniowe z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami
Forma sprzeda¿y: Bezprzetargowo
Uwagi: na poprawê zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej

Informuje siê, ¿e zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomoœci przys³uguje osobie, która spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1) przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy niniejszej ustawy lub odrêb-

nych przepisów,
2) jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci

tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

Uwaga! Poprzedni w³aœciciel to osoba, która zosta³a pozbawiona prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci wskutek jej wyw³aszczenia albo przejêcia na rzecz Skarbu Pañstwa lub na rzecz
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie innych tytu³ów.
By³y w³aœciciel lub jego spadkobiercy korzystaj¹ z pierwszeñstwa w nabyciu w/w nieru-
chomoœci, je¿eli z³o¿¹ oœwiadczenie, ¿e wyra¿aj¹ zgodê na jej  nabycie za cenê podan¹
w niniejszym wykazie.
Wnioski w tej sprawie nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim do dnia 18.05.2009 r.

Sêdziszów M³p. 2009-04-06

WYKAZ NIERUCHOMOŒCI
przeznaczonych do sprzeda¿y

Pomys³ na zorganizowanie takiego kon-
kursu wyp³yn¹³ od pañ ucz¹cych w obu szko-
³ach jêzyka angielskiego: pani Magdaleny
Zawiœlak i pani Moniki Ró¿añskiej. Celem
konkursu by³o rozbudzenie w uczniach za-
interesowania kultur¹ Wielkiej Brytanii oraz
zachêcenie ich do samodzielnego poszerza-
nia wiedzy. Do konkursu przyst¹pili ucznio-
wie klas IV-VI z nastêpuj¹cych szkó³: SP Ka-
wêczyn, SP Wolica Piaskowa, SP Krzywa, SP
Góra Ropczycka i SP Czarna Sêdziszowska.

Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. W
etapie I – szkolnym udzia³ wziê³o 60 uczniów,
z których 21 zakwalifikowa³o siê do etapu
II. Wiedza uczniów sprawdzana by³a za po-
moc¹ testu pisemnego.

Na 40 mo¿liwych do zdobycia punktów,
laureaci uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: 37, 36
oraz 35 punktów, co œwiadczy o wysokim
poziomie konkursu. Zwyciêzcy otrzymali
cenne nagrody ufundowane przez dyrek-

I Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

W dniu 21 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sêdziszowskiej odby³ siê konkurs
wiedzy o Wielkiej Brytanii pod has³em „Win-
dow on the UK”. Organizatorami konkursu
by³ Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej oraz
Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej.

tora Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdzi-
szowskiej, dyrektora Zespo³u Szkó³ w Woli-
cy Piaskowej oraz wydawnictwo Pearson
Longman, a wszyscy uczestnicy II etapu zo-

Laureatami konkursu zostali uczniowie:
miejsce pierwsze – Aleksandra Kania ze
Szko³y Podstawowej w Kawêczynie, miejsce
drugie – Aleksandra Gdowik ze Szko³y Pod-
stawowej w Wolicy Piaskowej, miejsce trze-
cie – Micha³ Czernikowski ze Szko³y Pod-
stawowej w Górze Ropczyckiej.

stali nagrodzeni pami¹tkowymi dyplomami.
Serdecznie gratulujemy.

Monika Ró¿añska
Magdalena Zawiœlak
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Œwiêta na drogach powiatu

Œwiêta Wielkanocne na drogach powia-
tu minê³y spokojnie i bezpiecznie. W poli-
cyjnych statystykach znalaz³a siê jedna koli-
zja drogowa oraz trzech nietrzeŸwych kie-
rowców.

W Wielki Pi¹tek na terenie Sêdziszowa
Ma³opolskiego dosz³o do zdarzenia drogo-
wego. Kierowca wartburga nie zachowa³
bezpiecznej odleg³oœci od jad¹cego przed
nim citroena i najecha³ na jego ty³. Pokrzyw-
dzonym by³ mieszkaniec Rzeszowa, który
bêdzie musia³ teraz naprawiaæ swój samo-
chód. Sprawca zosta³ ukarany przez poli-
cjantów mandatem karnym.

 
Tego samego dnia funkcjonariusze za-

równo z Ropczyc jak i z Sêdziszowa zatrzy-
mali nietrzeŸwych piratów drogowych. Jed-
nym z nich by³ 28-letni mieszkaniec Ropczyc,
który kierowa³ seatem ibiz¹ maj¹c 0,7 promi-
la alkoholu w wydychanym powietrzu. „Raj-
dowiec na podwójnym gazie” zatrzymany w
Sêdziszowie, podczas jazdy fordem mondeo,
mia³ ponad trzy promile alkoholu.

 
Akcja „TrzeŸwy autobus”

20 kwietnia, od godziny 4 rano do po³u-
dnia prowadzone by³y dzia³ania prewencyj-
ne pod nazw¹ „TRZE•WY AUTOBUS”. W
naszym powiecie dwa patrole ruchu drogo-
wego wykonywa³y czynnoœci zgodnie z wy-
tycznymi tego projektu. Policjanci kontro-
lowali autobusy oraz sprawdzali stan trzeŸ-
woœci ich kierowców.

Ropczyccy funkcjonariusze przeprowa-
dzili 46 kontroli. Zatrzymali równie¿ dowo-
dy rejestracyjne dwóch autobusów z powo-
du ich z³ego stanu technicznego.

Pechowy weekend
na drogach powiatu

Do dwunastu kolizji i wypadku dosz³o,
podczas minionego weekendu (24-
26.04.2009 r.) na drogach powiatu. Policjan-
ci wykonywali czynnoœci na miejscu ka¿de-

go z tych zdarzeñ.
W pi¹tek w statystykach ropczyckiej po-

licji odnotowano cztery kolizje drogowe.
Przed godz. 9 rano w Szkodnej, kierow-

ca volkswagena golfa najprawdopodobniej
nie dostosowa³ prêdkoœci i techniki jazdy, w
wyniku czego na ³uku drogi straci³ panowa-
nie nad samochodem i wjecha³ do rowu.
Auto wywróci³o siê na dach. Godzinê póŸ-
niej w Sêdziszowie Ma³opolskim, kieruj¹cy
scani¹ z naczep¹ skrêcaj¹c w lewo nie za-
chowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i uszkodzi³ lu-
sterko zewnêtrzne citroena stoj¹cego na
drodze, w któr¹ skrêca³. A¿ do siedmiu koli-
zji i jednego wypadku dosz³o w niedzielê.
Nad ranem w Wolicy Piaskowej kieruj¹cy
fiatem 126p wyprzedza³ pieszego. Przed roz-
poczêciem tego manewru najprawdopo-
dobniej nie upewni³ siê czy sam nie jest wy-
przedzany. Dosz³o do zderzenia fiata z wy-
przedzaj¹cym go audi. W niedzielne popo-
³udnie dy¿urny ropczyckiej policji otrzyma³
zg³oszenie o potr¹ceniu pieszego w Borku
Wielkim. Po kilku minutach na wskazane
miejsce dojecha³ partol ruchu drogowego.
Tu¿ po nim przyjecha³a karetka pogotowia.

Policjanci ustalili wstêpny przebieg wy-
darzeñ, z którego wynika, ¿e 23-letni moto-
cyklista jecha³ swoj¹ hond¹ drog¹ biegn¹c¹
przez Borek Wielki. W pewnym momencie
na jezdniê wbieg³ 3-letni ch³opiec. Kieruj¹-
cemu motorem nie uda³o siê unikn¹æ ude-
rzenia w dziecko.

 
W wyniku zderzenia malec dozna³ ura-

zu g³owy oraz prawdopodobnie z³amania
nosa. Pozosta³ na leczeniu w szpitalu. Na
miejscu zdarzenia ropczycka grupa docho-
dzeniowo – œledcza przeprowadzi³a oglêdzi-
ny miejsca wypadku oraz motocykla.

Postêpowanie maj¹ce wyjaœniæ przyczy-
ny tego zdarzenia prowadz¹ policjanci w
komendzie w Ropczycach.

26 kwietnia 2009 r. w Ma³ej
ropczyccy policjanci dbali
o bezpieczeñstwo podczas

zlotu - pielgrzymki motocyklistów.
By³o spokojnie i bezpiecznie.

 Od rana ropczyccy policjanci wspiera-
ni przez funkcjonariuszy z Dêbicy, Krosna i
Mielca dok³adali wszelkich starañ aby zlot -
pielgrzymka motocyklistów w Ma³ej przebie-
ga³ bezpiecznie. Uczestnicy stanêli na wyso-
koœci zadania i ca³e spotkanie minê³o w mi-
³ej i spokojnej atmosferze.

Równie¿ procesja z Ma³ej do Kamionki,
prowadzona i zabezpieczana przez policjan-
tów przebieg³a bez zak³óceñ. W zwi¹zku z tym,
¿e jak mówi¹ wstêpnie organizatorzy, w zlocie
uczestniczy³o ok. 10 tys. motocykli, podczas
przejazdu procesji ruch na krajowej czwórce
zosta³ wstrzymany na ok. 25 minut. Has³o te-
gorocznego wiosennego zlotu brzmia³o „Ra-

zem bezpieczniej”. Promowane by³o brater-
stwo wœród motocyklistów i szeroko rozumia-
ne bezpieczeñstwo na drodze.

Po uroczystej mszy œwiêtej, na której udzie-
lono œlubu „motocyklowej” parze, ks. Roman
Jurczak uhonorowa³ trzy osoby, które przy-
czyni³y siê do zorganizowania tej pielgrzym-
ki. Wœród nich znalaz³ siê Komendant Po-
wiatowy Policji w Ropczycach podinsp. Ro-
bert Pastu³a, który otrzyma³ tr¹bkê do mo-
tocykla. Wraz z ni¹ zosta³ zaproszony do przy-
st¹pienia do braci motocyklistów, oczywiœcie
po kupieniu odpowiedniego „sprzêtu”.

 
Na stronie internetowej g³ównego or-

ganizatora tej imprezy tj. proboszcza para-
fii Ma³a ks. Romana Jurczaka – motocykli-
sty, znajdziemy przykazania motocyklisty.
Poni¿ej przytaczamy niektóre z nich:
· Kultura bycia, ¿ycia, s³owa. Kodeks mo-

ralny motocyklisty zawsze ponad prymi-
tywnym chamstwem i chuligañstwem!

· Brawura, g³upota, lekkomyœlnoœæ, nad-
mierna szybkoœæ, nieprzestrzegania zasad
ruchu drogowego, popisy, niepotrzebne
ryzyko, nara¿anie ¿ycia i zdrowia swoje-
go i innych - to najlepsza droga do ni-
k¹d...

· Nie po¿¹daj motoru bliŸniego swego...
B¹dŸ dumny z tego co masz! A nie za-
zdrosny o to, kto na czym siedzi.

· B¹dŸ d¿entelmenem. Cz³owiekiem ¿ycz-
liwym, przyjacielskim, cierpliwym, wyro-
zumia³ym. Na drodze rozdawaj uœmie-
chy, a nie brzydkie gesty.

· Na drodze nie jesteœ sam. Wybacz „tirow-
com” œlepotê, niedzielnym kierowcom
g³upotê. I pamiêtaj! Pieszy te¿ cz³owiek.

oprac. st. sier¿. Dominika Oleœ
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Jak co roku w Wielki Pi¹tek w koœciele parafial-
nym w Czarnej Sêdziszowskiej odby³o siê Miste-
rium Mêki Pañskiej w wykonaniu uczniów czar-
nieñskiego Gimnazjum.

Przedstawienie to, to wzruszaj¹ca histo-
ria ukrzy¿owania Chrystusa pocz¹wszy od
modlitwy w ogrodzie oliwnym, zmartwych-
wstania, a¿ do ukazania siê Jezusa w wie-
czerniku. Wspania³a sceneria, rekwizyty,
piêkne stroje, bardzo dok³adnie odzwier-
ciedlaj¹ce ówczesne wizerunki Rzymian i
¿ydowskich dostojników oraz  drobiazgo-
wo dopracowane dialogi i w¹tki scen by³y
okazj¹ do g³êbszego prze¿ywania obchodów
Wielkiego Tygodnia.

Ca³oœæ rozpoczê³y piêkne dŸwiêki muzy-
ki p³yn¹cej z egzotycznych instrumentów;
bongos, marakas, fletnia Pana oraz gitary i
flet poprzeczny. Muzykami byli m³odzi ucznio-
wie Gimnazjum (Ewa Charchut, Adrian Dzik,
Ewelina Basara) oraz ubieg³oroczni absol-
wenci; Konrad i Dawid Przydzia³, którzy
wspierali swoj¹ gr¹ i œpiewem gimnazjalny
zespó³. Opraw¹ muzyczn¹ kierowa³ nieoce-
niony mgr A. Czy¿ (nauczyciel muzyki) , któ-
ry przygotowywa³ m³odzie¿, æwicz¹c grê i
œpiew dziewcz¹t; J. Ciê¿kowskiej, K. Dudek,
E. Ziobro, a tak¿e chórku; m. in. K. £agow-
skiej, P. Zaj¹c, K. Siewierskiej, D. Mytych.

Pomys³odawc¹ i g³ównym re¿yserem ca³e-
go przedstawienia by³ ks. Edward Brzana, pro-
boszcz parafii Czarna Sêdziszowska. Pomoc¹
podczas przygotowañ s³u¿y³a  mgr Albina Œwie-
rad, nauczycielka jêzyka polskiego. W czasie
przedstawienia pomaga³y równie¿ dwie inne
nauczycielki; mgr B. Skiba, mgr J. Cyzio, a tak-

¿e dyr. Andrzej Œwierad, który czuwa³ nad tech-
niczn¹ stron¹ przedstawienia.

Ciê¿kie, wielogodzinne przygotowania
zaowocowa³y bardzo dobrym opanowaniem
tekstu przez uczniów i ruchem scenicznym.
Zachwyci³a gra m³odych aktorów wykonuj¹-
cych g³ówne role, w szczególnoœci; Wojcie-
cha Przydzia³a - Jezusa,  Micha³a Balasy - Ju-
dasza, Adama Basary - Pi³ata, Konrada Ro-
gali - Jana, Dominiki Mytych - Marii Magda-
leny, czy Kamili Brandys jako Weroniki.

Wspania³ym uzupe³nieniem ca³ego
przedstawienia by³ tak¿e „t³um”, który po-
przez donoœny g³os kilkunastu uczniów, sta³
siê bardzo znacz¹cy i wiarygodny.

Trwaj¹ca ju¿ piêæ lat tradycja przedsta-
wiania Mêki Pañskiej budzi coraz wiêksze
zainteresowanie wœród parafian. Bardzo zna-
cz¹ca publicznoœæ podziêkowa³a artystom za
chwile wzruszeñ gromkimi brawami. Na ko-
niec nie obesz³o siê oczywiœcie bez wspólnych
zdjêæ wszystkich artystów i opiekunów.

Jadwiga Rataj, Magdalena Marek

Fot. (4) GM Czarna
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Zebranych w sali widowiskowej Domu
Kultury w Sêdziszowie M³p. powita³a  Dyrek-
tor ZSZ im. prof. Karola Olszewskiego w Sê-
dziszowie pani Teresa Parys. Wita³a zapro-
szonych goœci: starszego wizytatora Kurato-
rium Oœwiaty w Rzeszowie pani¹ Beatê Streb,
Wicestarostê Powiatu Ropczycko- Sêdziszow-
skiego Stanis³awa Ziemiñskiego, Sekretarza
Gminy Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.
pana Jana Maronia, Ojca Gwardiana Klasz-
toru Braci Mniejszych Kapucynów w Sêdzi-
szowie M³p. Micha³a Drausa, ks. Krzysztofa
Gaca, Przedstawiciela Senatora Rzeczypospo-
litej Polskiej Zdzis³awa Pupy- Jana Flisaka, dy-
rektorów szkó³: pani¹ dyrektor LO Lucynê
Dorobê, Dyrektora Centrum Kszta³cenia
Praktycznego w Ropczycach pana Tadeusza
Strzy¿a, pani¹ Annê Ziêbê Dyrektora Szkol-
nego Oœrodka Wychowawczego w Ropczy-
cach, Jana Barciñskiego Dyrektora ZS w
Wolicy Piaskowej, Dyrektora SP nr 3 w Sêdzi-
szowie M³p. pana Benedykta Czapkê, opie-
kunów artystów, krasomówców dzieci i m³o-
dzie¿ okolicznych szkó³. Szczególne powita-
nia i zarazem podziêkowania skierowa³a do
g³ównej organizatorki Konkursu, pani Ber-
nadety Frysztak, przedstawicieli prasy i me-
diów oraz Przewodnicz¹cej Rady Rodziców
w ZSZ w Sêdziszowie M³p. pani Beaty Duduœ.
Wspomnia³a, ¿e od staro¿ytnoœci piêkne
mówienie by³o warunkiem kariery politycz-
nej, ale i w sprawach bardziej przyziemnych,
jak rozmowa z dziewczyn¹, nie mówi¹c ju¿ o
zdaniu egzaminów gimnazjalnych czy matu-
ralnych jasne i piêkne formu³owanie myœli
jest nieodzowne. ̄ yczy³a sukcesów ponad 30
uczestnikom Konkursu, podkreœli³a, i¿ ju¿
samo uczestnictwo jest niezwykle wa¿ne i
bardzo owocne.

Na wstêpie pani dyrektor ZSZ odczyta³a
list Pos³a Na Sejm RP Kazimierza Moskala,
który nie móg³ przybyæ na konkurs, ale ¿yczy³
uczestnikom udanych wystêpów, gratulowa³
organizatorom wspania³ej idei w dziedzinie
krasomówstwa. G³os zabra³ równie¿ Wice-
starosta Stanis³aw Ziemiñski. Pani wizytator
Beata Streb natomiast podkreœli³a przydat-
noœæ piêknego mówienia w ¿yciu szkolnym i
w ¿yciu doros³ych, podobnie jak pani dy-
rektor widzia³a przydatnoœæ tej umiejêtno-
œci przy zdawaniu egzaminów gimnazjal-
nych, maturalnych i egzaminów potwierdza-
j¹cych kwalifikacje zawodowe. ̄ yczy³a prze-
zwyciê¿enia tremy i sukcesów w Konkursie.
Adres od Senatora RP Zdzis³awa Pupy od-
czyta³ jego przedstawiciel Jan Flisak. Ojciec
Gwardian pob³ogos³awi³ zebranym i rozpo-
czê³a siê czêœæ konkursowa. Poziom wystê-
puj¹cych ocenia³o Jury w sk³adzie: Ojciec

Gwardian Micha³ Draus,
Czes³aw Dr¹g – kierownik
Wydzia³u wspó³pracy z samo-
rz¹dami Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie,
Jan Maroñ - Sekretarz Urzê-
du Miejskiego w Sêdziszowie M³p., Wioletta
Czapka - instruktor Domu Kultury Sêdzi-
szowie M³p.

Rywalizacja przebiega³a w trzech kate-
goriach:
- szkó³ podstawowych
- szkó³ gimnazjalnych
- szkó³ ponadgimnazjalnych.

Konkurs mia³ dwie czêœci: w pierwszej
wyst¹pili artyœci ze szkó³ podstawowych, po
czym Jury rozstrzygnê³o wyniki tej czêœci.

Werdykt komisji konkursowej og³osi³
Czes³aw Dr¹g (przewodnicz¹cy jury).
- pi¹te miejsce otrzyma³ Kamil Dzik ze Szko-

³y Podstawowej w Krzywej
- czwarte miejsce otrzyma³a Emilia Sroka z

SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.
- trzecie miejsce Patrycja Paœciak z SP w

Borku Wielkim
- miejsce drugie Gabriela Ocytko z SP w

Borku Wielkiego
- „na najwy¿szym stopniu podium”, pierw-

sze miejsce otrzyma³ Szymon Dorak z SP
w Wolicy Piaskowej

Nagrody wrêczali: przedstawiciel sena-
tora RP Zdzis³awa Pupy, sekretarz UM Jan
Maroñ, pani dyrektor ZSZ Teresa Parys.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy i pami¹tkowe upominki. Opiekunki i
opiekunowie otrzymali podziêkowania.

Po og³oszeniu wyników i rozdaniu na-
gród w kategorii szkó³ podstawowych rywa-
lizowa³y dwie starsze kategorie. Z racji, ¿e
w³aœnie tego dnia odbywa³ siê sprawdzian
po gimnazjum najpierw wyst¹pili reprezen-
tanci szkó³ ponadgimnazjalnych, dopiero
potem dzielni gimnazjaliœci.

Konkurs, którego poziomu wszyscy ser-
decznie gratulowali zakoñczy³ siê dopiero
po godzinie 14.

Po przerwie, przeznaczonej na obrady
komisji konkursowej, werdykt w starszych
kategoriach og³osi³ Czes³aw Dr¹g. Mówca
udzieli³ wykonawcom wielu cennych uwag
dotycz¹cych trudnej sztuki krasomówstwa.

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
- trzecie miejsce przyznano Bernadecie Ryn-

dak z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sê-
dziszowie M³p.

- drugiego miejsca nie przyznano
- pierwsze miejsce otrzyma³a Monika Tylut-

ki z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdzi-
szowie M³p.

Powiatowy Konkurs Krasomówczy
24 kwietnia 2009 roku w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p. po
raz siódmy odby³ siê Powiatowy Konkurs Krasomówczy. Organizatorzy, tj. Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p. i Miejsko-
Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. zadbali o stworzenie dobrej atmosfery
dla krasomówców z terenu ca³ego powiatu.

Nagrodê specjaln¹ Senatora RP Zdzi-
s³awa Pupy otrzyma³a Sylwia Pazdro z ZS w
Ropczycach. Uczennica zaprezentowa³a
jeden z trzech tekstów dotycz¹cych historii
lokalnej, konkretnie tekst „Po¿egnanie lata
2008”, dotycz¹cy bojów AK w 1944 roku o
Ka³u¿ówkê.

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
- Aleksandra Charchut z Gimnazjum w Czar-

nej Sêdziszowskiej.
Pani dyrektor ZSZ podziêkowa³a funda-

torom nagród: Burmistrzowi Sêdziszowa
M³p, Staroœcie Starostwa Ropczycko- Sêdzi-
szowskiego i panu Senatorowi RP Zdzis³awo-
wi Pupie. Podziêkowa³a wszystkim zaanga¿o-
wanym w organizacjê konkursu, szczególnie
pani Bernadecie Frysztak, która równie¿ przy-
gotowa³a do konkursu uczennicê ZSZ.

Na koniec g³os zabra³ pan sekretarz
Urzêdu Gminy Jan Maroñ, który pogratu-
lowa³ wysokiego poziomu merytorycznego
i organizacyjnego konkursu. ¯yczy³ wszyst-
kiego dobrego.

Laureatka Powiatowego Konkursu Kra-
somówczego, Monika Tylutki w momencie
rozdawania nagród w Domu Kultury by³a
ju¿ na Mszy œw. w koœciele parafialnym w
Sêdziszowie M³p. W³aœnie koñczy³a naukê w
szkole œredniej. Potem wystêpowa³a w pro-
gramie artystycznym w szkole. Tak wiêc ¿ar-
tobliwie mo¿na uznaæ, ¿e faktyczne zakoñ-
czenie Konkursu Krasomówczego mia³o
miejsce w auli ZSZ, gdzie przedstawiciel Se-
natora RP Zdzis³awa Pupy wrêczy³ pierwsz¹
nagrodê specjaln¹ Senatora RP Zdzis³awa
Pupy w kategorii szkó³ gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych najlepszej krasomówczy-
ni powiatu. Jej opiekunka prof. Bernadeta
Frysztak wrêczy³a jej pierwsz¹ nagrodê Po-
wiatowego Konkursu Krasomówczego w ka-
tegorii szkó³ ponadgimnazjalnych.

MM

Laureaci w kategorii szkó³ podstawowych. Fot. (3) A. Grabowy, R. Filipek

Monika Tylutki. Aleksandra Charchut.
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Zespó³ taneczny „Blues” w dn. 28-29 marca prze-
bywa³ we Wroc³awiu na III Miêdzynarodowych
Mistrzostwach „Primavera Salsa 2009”.

Dwuosobowa „ciofofska” Komisja w
sk³adzie: Jerzy Dynia – muzyk, folklorysta,
dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz Ali-
cja Haszczak – ekspert w dziedzinie folklo-
ru tanecznego Podkarpacia, autorka ksi¹-
¿ek o tej tematyce, ocenia³a w sobotê, 4
kwietnia program artystyczny Zespo³u Pie-
œni i Tañca „Rochy” dzia³aj¹cego od 19 lat
przy Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w
Sêdziszowie Ma³opolskim.

Zespó³ w pó³toragodzinnym programie,
dedykowanym rodzicom, zaprezentowa³
przyœpiewki, tañce narodowe i regionalne.

Widownia przyjê³a niezwykle ciep³o po-
pisy muzyczne, taneczne i wokalne m³odych

WERYFIKACJE ARTYSTYCZNE
ZESPO£U PIEŒNI I TAÑCA „ROCHY”

Fot.J. Ambrozowicz

artystów. Trochê tego ciep³a udzieli³o siê za-
pewne jurorom, bo oceny by³y nader po-
chlebne, choæ nie zabrak³o tak¿e tych kry-
tycznych.

Pani Alicja Haszczak, która zasiada w
jury wielu ogólnopolskich festiwali folklory-
stycznych stwierdzi³a, ¿e „Rochy” znajduj¹
siê w gronie bardzo dobrych zespo³ów, któ-

Fot. S. Oleœ

Polska Sekcja Miêdzynarodowej Rady Stowarzyszeñ
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
Siedziba – Warszawa ul. ZWM 15

C.I.O.F.F.
Stowarzyszenie

re piêknie i rzetelnie prezentuj¹ folklor na-
szego regionu.

Pozytywna opinia Komisji przek³ada siê
na cz³onkostwo zespo³u w C.I.O.F.F oraz trzy-
letni certyfikat jakoœci, który umo¿liwia
udzia³ w festiwalach organizowanych przez
Stowarzyszenie w Europie i na œwiecie.

Krystyna Szczerbiak

Primavera Salsa

Wroc³aw 2009

 Jest to konkurs otwarty dla par i formacji w ró¿nych sty-
lach salsy, mi.n.: Rueda de Casino, New York Style, Los
Angeles Style, Casino Style. Organizatorami tej corocznej
imprezy s¹ Izabela i Jose Torres, ambasadorzy kubañskiej
salsy w Polsce, promuj¹cy od 1992 roku nie tylko sam ta-
niec, ale przede wszystkim muzykê, zabawê, kulturê ku-
bañsk¹.

W pierwszym dniu m³odzie¿ obejrza³a najlepsze pary i
grupy taneczne. W drugim dniu bra³a udzia³ w szeœciogo-
dzinnych warsztatach tanecznych, prowadzonych przez
najlepszych instruktorów salsy w Polsce i na œwiecie, m.in. z
Kuby, Anglii i W³och.

Tancerze „Bluesa” najmilej wspominaj¹ zajêcia z Mo-
nik¹ Grzelak i Przemkiem Wereszczyñskim, wspó³autorami
choreografii do filmu „Kochaj i tañcz”. M³odzie¿ planuje
dalszy rozwój swoich umiejêtnoœci w dziedzinie salsy i kolej-
ny przyjazd do Wroc³awia, na Carnaval de salsa w lipcu br.

EW
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Minê³y ju¿ cztery lata od tego pamiêtnego dnia
2 kwietnia 2005 roku, kiedy Wielki Patron na-
szej szko³y Jan Pawe³ II odszed³ do Domu Pana.
Uczniowie starszych klas pamiêtaj¹ jeszcze ten
smutny dzieñ, w którym ca³y œwiat op³akiwa³
œmieræ papie¿a Polaka.

Od tego czasu w Szkole Podstawowej w
Zagorzycach Górnych ka¿d¹ rocznicê œmie-
ci naszego Patrona czcimy wspóln¹ mo-
dlitw¹. Tak te¿ by³o w tym roku. Spo³ecz-
noœæ szkolna zebra³a siê na uroczystym ape-
lu przed portretem Jana Paw³a II na koryta-
rzu szkolnym. Delegacja uczniów zapali³a
znicze przed wizerunkiem Papie¿a, a tak¿e
przed tablicami pami¹tkowymi. Nastêpnie
grupa uczniów z³o¿ona z przedstawicieli
wszystkich klas przewodniczy³a wspólnej
modlitwie. Z dr¿eniem serca prze¿yliœmy
szczególny moment, kiedy z taœmy pop³ynê-
³y s³owa wypowiadane przez Jana Paw³a II.
Na zakoñczenie dzieci zaœpiewa³y „Barkê”,
ulubion¹ pieœñ Papie¿a.

Na podkreœlenie zas³uguje postawa

16 i 17 kwietnia sêdziszowski oœrodek kultury goœci³
uczestników 54 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego na szczeblu rejonowym. Na scenie MGOK
zaprezentowa³o siê 26 wykonawców z siedmiu powia-
tów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dêbickiego, strzy-
¿owskiego, ropczycko-sêdziszowskiego, ³añcuckiego i
le¿ajskiego. Wœród tego grona jedyna reprezentantka
naszego powiatu: Aleksandra Maræ z Sêdziszowa M³p.

Wystêpy ocenia³a komisja w sk³adzie: Jolanta
Nord – przewodnicz¹ca, Danuta Pado, Ka-
mil Niemiec (16.04) Janusz Pokrywka (17.04).
Komisja do udzia³u w finale wojewódzkim
konkursu nominowa³a:

Poezja œpiewana
1. Natalia Borek – ZS w Strzy¿owie
2. Patrycja Sanecka – ZS w Strzy¿owie
3. Agata Kusek – II LO Mielec

Wywiedzione ze s³owa
1. Agnieszka Baran – ZS w Strzy¿owie

Teatr jednego aktora
1. Dorota Krempa – II LO Mielec

Recytacja – doroœli
1. Beata Strózik – OKK Emka w Dêbicy
2. Lucyna Bielatowicz – OKK Emka w Dêbicy

Recytacja – m³odzie¿
1. Mateusz Odachowski – Zespó³ Szkó³ Li-
cealnych w Le¿ajsku
2. Maciej Szuba – Miejskie Centrum Kultu-
ry w Le¿ajsku
3. Agnieszka Filarska – Dêbica.

Komisja podkreœla³a zaanga¿owanie i pra-
cê uczestników konkursu, a tak¿e ich opie-
kunów. Zauwa¿y³a jednak tak¿e pewne nie-
dostatki, nad którymi uczestnicy powinni
popracowaæ, jak: dykcja, praca z mikrofo-
nem, prawid³owa emisja g³osu.
Niestety nie powiod³o siê Oli Maræ. Zakoñ-
czy³a ona udzia³ w konkursie na etapie rejo-
nowym. (Cz)

Cztery lata temu, 2 kwietnia, zmar³ Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II.
Wszyscy pamiêtamy te poruszaj¹ce chwile: oczekiwanie wiernych
na Placu œw. Piotra na informacje o zdrowiu papie¿a, modlitwy w
koœcio³ach, a¿ nadesz³a wiadomoœæ, w któr¹ tak trudno by³o uwie-
rzyæ – nasz papie¿ odszed³ do domu Ojca. Wydawa³o siê, ¿e ten
czas, a tak¿e dni po œmierci papie¿a, nazwane Wielkimi Narodowy-
mi Rekolekcjami zaowocuj¹ jak¹œ niezwyk³¹ przemian¹ – ka¿dego
indywidualnie i ca³ego narodu.

W niedzielê, 5 kwietnia MGOK przygotowa³ koncert poœwiêco-
ny Janowi Paw³owi II. Na scenie pojawi³y siê dzieci i m³odzie¿ z
sêdziszowskich szkó³. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 im.
Jana Paw³a II przygotowali program artystyczny, w którym przypo-
mnieli wiele wa¿nych s³ów papie¿a, skierowanych do ró¿nych grup
spo³ecznych. Wyst¹pi³a równie¿ M³odzie¿owa Orkiestra Kameral-
na, a tak¿e chór Deo Optimo, dzia³aj¹cy pod kierunkiem Paw³a
Gnacka. Wœród wykonywanych utworów nie mog³o zabrakn¹æ ulu-
bionej pieœni Jana Paw³a II – „Barki”. Wykonawcy i opiekunowie
przygotowali m¹dry i wzruszaj¹cy program i tylko ¿al, ¿e tak niewie-
lu widzów przysz³o go obejrzeæ.

(-)

Koncert w czwart¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II

Rocznicê œmierci Papie¿a
Polaka uczciliœmy modlitw¹

uczniów – czas trwania uroczystego apelu
up³yn¹³ w ciszy i skupieniu, a podnios³y na-
strój udzieli³ siê nawet tym najm³odszym.

El¿bieta Koziara

Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski

Na scenie uczniowie SP 3 im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. Fot. M. Lewkowicz
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Trzygodzinne zawody powiatowe trzyma-
³y w napiêciu do samego koñca, bowiem do-
piero przejazd ostatniego zawodnika zadecy-
dowa³, ¿e najlepsz¹ w powiecie, wœród szkó³
podstawowych, okaza³a siê dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p., do koñ-
ca rywalizuj¹ca o prymat z ekip¹ z Ropczyc.

Zmagania rozpocz¹³ test, w którym
wœród uczniów podstawówek bezb³êdny
okaza³ siê Arkadiusz Zapa³ z gminy Iwierzy-
ce, zdobywaj¹c 25 punktów. Kolejne miej-
sca zajêli: Agata Grabowa z Ropczyc i Da-
wid Wiater z Sêdziszowa po 23 punkty. Po-
zostali nasi reprezentanci tak¿e spisali siê
dobrze, zdobywaj¹c 20 (Bart³omiej Kubik)
i 18 (Damian Longosz) punktów. Wœród gim-
nazjalistów ju¿ po teœcie na czo³o wysforo-
wali siê przedstawiciele gminy Ropczyce i
nie oddali prowadzenia do koñca turnieju.
Reprezentacja Gimnazjum w Zagorzycach,
pomimo znakomitych wyników w konkuren-
cjach na terenie miasteczka ruchu drogo-
wego i sprawdzaj¹cych umiejêtnoœæ udzie-
lania pierwszej pomocy, nie by³a w stanie
odrobiæ strat, poniesionych w czêœci teore-
tycznej zawodów.

Tymczasem w kategorii podstawówek
emocje ros³y z ka¿d¹ konkurencj¹. Umie-
jêtnoœæ udzielania pierwszej pomocy najwy-
¿ej oceniono u sêdziszowian i przedstawi-
cieli Wielopola, przejazd po miasteczku ru-
chu drogowego z najmniejsz¹ iloœci¹ punk-
tów karnych ukoñczy³y trzy dru¿yny: Iwie-
rzyce, Ropczyce i Sêdziszów. Rozstrzygaj¹cy
mia³ zatem byæ przejazd po torze przeszkód.
Tu liczy³y siê ju¿ tylko dru¿yny Ropczyc i
Sêdziszowa. Œwietnie pojecha³ Kamil De-

Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym
W miasteczku ruchu drogowego oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p. zorganizo-
wano w dn. 21 kwietnia 2009 r. eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w
Ruchu Drogowym.

Do eliminacji przyst¹pi³o 10 trzyosobo-
wych zespo³ów ze szkó³ podstawowych oraz
3 zespo³y gimnazjalistów. Uczestnicy mieli
za zadanie rozwi¹zaæ test sk³adaj¹cy siê z 25
pytañ, udzieliæ pomocy przedmedycznej
oraz pokonaæ rowerem tor przeszkód i wy-
losowan¹ trasê w miasteczku ruchu drogo-
wego.

Po zsumowaniu wyników poszczegól-
nych etapów turnieju, okaza³o siê, ¿e w ka-
tegorii szkó³ podstawowych najwy¿sze loka-
ty przypad³y gospodarzom, czyli uczniom
Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
zaœ w kategorii gimnazjów – uczniom z Za-
gorzyc Górnych.

Nad prawid³owym przebiegiem rywali-
zacji czuwali policjanci z Komendy Powia-

Fotoreporta¿ z zawodów na str. 16

towej Policji w Ropczycach – Mariusz Ku-
bik i Tomasz Gajdek oraz sêdziowie na cze-
le z Arturem Hos¹, który by³ g³ównym orga-
nizatorem turnieju. Nagrody w postaci pu-
charów, sprzêtu sportowego i albumów
ufundowa³ Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Zwyciêzcy
w poszczególnych kategoriach:

Szko³y Podstawowe –
indywidualnie:

1. Damian Longosz - SP3 w Sêdziszowie
M³p.

2. Bart³omiej Kubik - SP3 w Sêdziszowie
M³p.

3. Patryk Bajlon - SP Zagorzyce Dolne

Szko³y Podstawowe – dru¿ynowo:
1. Szko³a Podstawowa Nr 3 w Sêdziszowie

M³p. (Damian Longosz, Bart³omiej Ku-
bik, Dawid Wiater)

2. Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dol-
nych

3. Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Gór-
nych

Gimnazja – indywidualnie:
1. Damian Walczyk - Gimnazjum w Zago-

rzycach Górnych
2. Dominik Motyka - Gimnazjum w Zago-

rzycach Górnych
3. Piotr ¯urad - Gimnazjum w Sêdziszowie

M³p.

Gimnazja – dru¿ynowo:
1. Gimnazjum w Zagorzycach Górnych

(Damian Walczyk, Dominik Motyka,
Mateusz Ocha³)

2. Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
3. Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowie M³p.

Najlepsze dru¿yny ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjów reprezentowa³y nasz¹ gminê
w eliminacjach powiatowych, które odby³y siê w sobotê, 25 kwietnia 2009 r. w Sêdziszowie M³p.

powski z Ropczyc, który zgromadzi³ zaled-
wie 6 punktów karnych, równie dobrze ra-
dzi³ sobie Bart³omiej Staroñ, tyle, ¿e... omin¹³
ostatni¹ przeszkodê i „zarobi³” w ten spo-
sób a¿ 15 z 25 punktów karnych. Doskonale
poradzi³a sobie tak¿e jedyna dziewczyna w
gronie uczestników Agata Grabowa z Rop-
czyc (14 punktów karnych).

Jako ostatni na tor przeszkód wyjechali
gospodarze. Najpierw Damian Longosz – po-
jecha³ perfekcyjnie i tylko minimalne „mu-
œniêcie” jednej z przeszkód przysporzy³o mu
jedyny punkt karny. Po nim na rower wsiad³
Bart³omiej Kubik i po doskona³ym przejeŸ-
dzie zgromadzi³ tylko 4 karne punkty. Przed
przejazdem ostatniego w dru¿ynie Dawida
Wiatra wiadomym by³o, ¿e jego dobry prze-
jazd da sêdziszowianom zwyciêstwo. Dawid
zacz¹³ bardzo dobrze, jednak na trzeciej prze-
szkodzie utkn¹³ i zgromadzi³ tam a¿ 15 punk-
tów karnych. Na szczêœcie to go nie zdepry-
mowa³o i dalsze przeszkody pokonywa³ nie-
mal bezb³êdnie. Na mecie zameldowa³ siê z
26 punktami karnymi.

Po zsumowaniu wyników poszczegól-
nych zawodników we wszystkich konkuren-
cjach okaza³o siê, ¿e dru¿yna SP 3 w Sêdzi-
szowie wyprzedzi³a reprezentacjê Ropczyc
zaledwie o 2 punkty.

Zwyciêsk¹ dru¿ynê do zawodów przygo-
towa³y panie: Patrycja Idzik, Agnieszka Kuc,
Ewa Piwowar oraz Anna Nyzio.

Zwyciêstwo w zawodach powiatowych
oznacza, ¿e uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 w Sêdziszowie M³p. reprezentowaæ bêd¹
nasz powiat w zawodach wojewódzkich, któ-
re odbêd¹ siê w Rzeszowie w dniu 12 maja.

Wyniki dru¿ynowe
w kategorii szkó³ podstawowych:

1. Sêdziszów M³p. (Damian Longosz, Bar-
t³omiej Kubik, Dawid Wiater) – 30 pkt.

2. Ropczyce – 32 pkt.
3. Iwierzyce – 43 pkt.
4. Wielopole – 59 pkt.

Wyniki dru¿ynowe w kategorii
gimnazjów:

1. Ropczyce – 24 pkt.
2. Sêdziszów M³p. (Damian Walczyk, Domi-

nik Motyka, Mateusz Ocha³ – GM Zago-
rzyce) – 35 pkt.

3. Iwierzyce – 42 pkt.

Wyniki indywidualne w kategorii
szkó³ podstawowych:

1. Kamil Depowski (Ropczyce) – 7 pkt.
2. Agata Grabowa (Ropczyce) – 8 pkt.
3. Bart³omiej Kubik (Sêdziszów M³p.)

– 8 pkt.
4. Damian Longosz (Sêdziszów M³p.)

– 8 pkt.
5. Arkadiusz Zapa³ (Iwierzyce) – 9 pkt.
6. Dawid Wiater (Sêdziszów M³p.) – 13 pkt.

Wyniki indywidualne w kategorii
gimnazjów:

1. Pawe³ Baj (Ropczyce) – 4 pkt.
2. Dominik Grabowy (Ropczyce) – 8 pkt.
3. Dominik Motyka (Sêdziszów M³p.)

– 8 pkt.
4. Mateusz Ocha³ (Sêdziszów M³p.) – 11 pkt.
...
7. Damian Walczyk (Sêdziszów M³p.)

– 16 pkt.

Benedykt Czapka
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POLSKA, MÓJ MA£Y ŒWIAT
W Afryce jest wiele papu¿ek,
Na Mont Everest wiele górskich dró¿ek.
W Ameryce ¿yli Indianie,
We W³oszech s¹ wystrojone panie.

W Holandii s¹ piêkne tulipany,
Na Grenlandii jest Eskimos rozeœmiany.
Na Hawajach s¹ œliczne tancerki,
Na Himalajach jest wulkan wielki.

Anglia ma sw¹ królow¹,
Pary¿ charakteryzuje siê mod¹.
W Australii ¿yj¹ kangury,
Szwajcaria produkuje w serach dziury...

A ka¿dy kraj to inny œwiat,
Ka¿dy ma wiele wa¿nych dat.
Dla mnie Polska jest ca³ym œwiatem.
To po niej podró¿ujê latem.

To w niej spêdzam ka¿d¹ chwilê ¿ycia,
To ona ma wiele tajemnic do odkrycia.
To tutaj mam rodzinê ca³¹...
I mogê powiedzieæ œmia³o:

Polska jest moj¹ ojczyzn¹.
To j¹ zdobyto krwi¹ i blizn¹.
* To ona by³a trzem krajom podleg³a,
To dla niej niejedna osoba poleg³a.

Bo Polska to mój œwiat.
Mimo, ¿e mam nieca³e trzynaœcie lat,
Kocham j¹ sercem ca³ym.
Ona jest mym œwiatem ma³ym.

AP

POETKA Z „DWÓJKI”... ZNÓW W AKCJI
7 marca 2009 r. (sobota). Fatalna pogo-

da, zimno, si¹pi deszcz. Godzina 11.30 – czas
wyje¿d¿aæ do Rzeszowa na fina³ Wojewódz-
kiego Konkursu Humanistycznego pod
has³em „Oczarowani tajemnic¹”. Podczas
jazdy – luŸne rozmowy. Na miejscu lekkie
zdenerwowanie (ponad 400 uczniów) ale
za chwilê wywo³ana przez cz³onka Szacow-
nej Komisji, po szybkim po¿egnaniu z opie-
kunk¹ (nieœmia³y kopniak na szczêœcie od
„pozornie spokojnej” nauczycielki) Iwon-
ka Myzia, uczennica kl. 6b ze Szko³y Podsta-
wowej nr 2 rusza do sali. Za 3 godziny emo-
cje opadaj¹. Test by³ bardzo trudny, choæ
d³u¿sza forma wypowiedzi – oryginalna. Ale
ogólne wra¿enia nijakie. Iwonka raczej nie
by³a „oczarowana” zestawem konkursowym.
Czy bêdzie sukces? To siê dopiero oka¿e!

Dwa lata temu laury podczas Wojewódz-
kiego Konkursu Poetyckiego. W ubieg³ym
roku bez znacz¹cego sukcesu ale z pokaŸ-
nym dorobkiem wierszy. Niektóre  z nich
mia³y szczêœcie i zosta³y opublikowane w Biu-
letynie Sêdziszowskim. Za to w szkole wszy-
scy uczniowie mieli okazjê na bie¿¹co czy-
taæ „pere³ki poetyckie” Iwonki zamieszczo-
ne na autorskiej tablicy twórczoœci. W tym
roku szkolnym - zmiana priorytetów. Nauka
przede wszystkim. Ale pokusy czyhaj¹. Jak
siê im oprzeæ? A to ciekawe konkursy szkol-
ne, a to wa¿ne akademie, wyjazdy na basen.
Trzeba napisaæ wiersz o Sêdziszowie a prze-
cie¿ oprócz urozmaiconych lekcji kwitnie
nie mniej urozmaicone ¿ycie towarzyskie. I
gdzie tu czas na naukê? W koñcu zwyciê-
stwo w etapie szkolnym przewa¿a szalê. 24
marca wyniki z fina³u Konkursu Humani-
stycznego. Warto by³o! Brawa i gratulacje.
W oczach Iwonki ³zy szczêœcia i jeszcze nie-
pewnoœæ: „Naprawdê zosta³am laureatk¹?!”
Opiekunka  dziewczynki (A. Piechowiak)
¿artuje: „Teraz mo¿esz smacznie chrapaæ
podczas sprawdzianu szóstoklasisty”.

***
Wiarê nasz¹ szanujemy,
Pana Boga kochaæ chcemy.
On nam daje zdrowie, szczêœcie
Wiêc modliæ musimy siê czêœciej.
Bo nasza wiara g³osi prosto z mostu
¯e trzeba przestrzegaæ wszelakich postów.
¯e w³aœnie nale¿y ranka ka¿dego
Modliæ siê do Przyjaciela naszego.
A wieczorem dziêkowaæ za ten dzieñ,
Niewa¿ne czy jest zima, wiosna, lato czy jesieñ.
Bo Jezus Chrystus ratuje nam Dusze,
Byœmy w piekle nie cierpieli katuszy.
Wystarczy kochaæ, zaufaæ i byæ -
A On zadba o to, jak mamy ¿yæ.
A wszyscy wspólnotê Koœcio³a tworzymy
I wspólnie w nasz¹ Wiarê wierzymy.
A naszym przewodnikiem na ¿ycie codzienne
Jest po prostu Pismo Œwiête.
G³osi Ono o pielêgnowaniu naszej wiary,
By szatan nie zrobi³ sobie z nas ofiary.
Gdy zadbamy wreszcie o to,
Pan Jezus przyjdzie ubrany we z³oto
I w srebro i w coœ b³yszcz¹ce.
A bêdzie to Jego Serce, mi³oœci¹ pa³aj¹ce.
Zastanówmy siê teraz, czy warto z³ym byæ?
Czy nie lepiej w naszej Wierze ¿yæ?
My wszyscy, jako wspólnota Koœcio³a
Mamy na punkcie Pana Jezusa „fio³a”.
Bo jak inaczej nazwaæ to,
¯e wolimy odrzuciæ z³o?
A nasza wiara jest najlepsza na œwiecie.
I chlubimy siê ni¹, jak zapewne wiecie.
I pamiêtajmy o tym, co dostaliœmy,
A nied³ugo zobaczymy, czy to docenialiœmy.
Bo Pan Jezus przyjdzie nied³ugo ju¿,
Tak, spotkanie z nim jest tu¿, tu¿!

14 kwietnia uroczyste podsumowanie
konkursów interdyscyplinarnych w Rzeszo-
wie pod has³em „NIEZWYK£E UMYS£Y”.
Wytypowani przez kuratora wizytatorzy wrê-
czaj¹ listy gratulacyjne z ¿yczeniami dalsze-
go rozwijania pasji Iwonka o tym wie. Ju¿
przygotowuje siê do kolejnej edycji Konkur-
su Poetyckiego. Od czasu do czasu oddaje
siê natchnieniu i pisze choæby takie wiersze:

Mimo, ¿e przyroda nie zd¹¿y³a jeszcze
obudziæ siê z zimowego snu, a pogoda nie
dopisa³a - w nocy przymrozek, opady œnie-
gu, w dzieñ przenikliwe zimno - uczniowie
klas m³odszych Szko³y Podstawowej w Zago-
rzycach Górnych spotkali siê z d³ugo ocze-
kiwan¹ wiosn¹.

Do skutecznego przepêdzenia zimy we-
d³ug tradycji potrzebna jest kuk³a obrzêdo-
wa maj¹ca postaæ kobiety – Marzanna. Sym-
bolizuje ona zimê, choroby, œmieræ i ka¿de
z³o nêkaj¹ce ludzi oraz ca³y œwiat w okresie
zimowym.

Marzannê uczniowie zrobili na zajê-
ciach szkolnych, korzystaj¹c z pomocy swo-
ich nauczycielek. Zgodnie ze zwyczajem wy-

Ju¿ idziemy, ju¿ biegniemy,
Pani Zimy ju¿ nie chcemy

Iwona Myzia ze swoj¹ opiekunk¹ odbieraj¹ gratulacje.

siê w zabawê i w takiej formie przetrwa³ do dziœ.
Kultywowanie obrzêdów i tradycji w³a-

snego narodu ma znaczenie wychowawcze,
a topienie Marzanny na pewno pozostanie
na d³ugo w pamiêci uczniów.

Barbara Brzuszek

konali j¹ ze s³omy, osadzili na d³ugim, silnym
kiju. Ubrali j¹ w kolorowe, p³ócienne szaty,
przyozdobili bibu³¹ i wst¹¿kami.

W poniedzia³ek 23 marca uczniowie w
weso³ym, rozœpiewanym pochodzie zanieœli
Marzannê nad rzekê. Tam podpaliliœmy j¹ i
p³on¹c¹ wrzuciliœmy do wody. W ten spo-
sób uczyniliœmy zadoœæ starym zwyczajom
ludowym, które mówi¹, ¿e zniszczenie ku-
k³y jest konieczne, aby przywo³aæ wiosnê.
Wraz z Marzann¹ odchodzi bowiem zima,
ustêpuje miejsca zwyciêskiej wioœnie, przy-
nosz¹cej ludziom w ciep³ych promieniach
s³oñca nowe ¿ycie, radoœæ, nadziejê.

Zwyczaj topienia Marzanny traktowany
dawniej z wielk¹ powag¹, póŸniej przekszta³ci³
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Rundê wiosenn¹ Lechia rozpoczê³a pe-
chowo, od pora¿ki w Jaros³awiu, na któr¹ z
przebiegu meczu nie zas³u¿y³a. Sêdziszowia-
nie stworzyli sobie kilka sytuacji bramko-
wych, w kilku przypadkach szanse odebra³y
niezrozumia³e decyzje sêdziego.

W kolejnym meczu Lechia przywioz³a
punkt z ¯urawicy. PóŸniej przysz³a pora¿ka
z Poloni¹ Przemyœl na w³asnym boisku i dru-
gie w tym sezonie zwyciêstwo, wywalczone
w Dzikowcu. W spotkaniu ze Zrywem Le-
chia górowa³a nad przeciwnikiem przez ca³e
spotkanie i tylko s³aba skutecznoœæ spowo-
dowa³a, ¿e wygrana by³a najni¿sz¹ z mo¿li-
wych.

W kolejnym meczu na w³asnym boisku
punkty odebra³ Lechii Strumyk Malawa po-
mimo, ¿e gospodarze dwukrotnie wycho-
dzili na prowadzenie, a przy stanie 2:1 Paz-
dan trafi³ w s³upek. W niedzielê, 26 kwiet-
nia, Lechia wyraŸnie uleg³a Rzemieœlnikowi
w PilŸnie 0:3.

W sumie, w dotychczasowych meczach
na wiosnê, Lechia zdoby³a 4 punkty – wszyst-
kie na wyjeŸdzie. Zdoby³a 4 bramki, trac¹c
11.

Kolejka 16 – 14 marca
JKS Jaros³aw – Lechia Sêdziszów 2:0; 1-0 Jur-
czak (14.), 2-0 Rogowski (87. – karny)
Kolejka 17 – 21 marca
Lechia Sêdziszów – Stal Sanok – prze³o¿ony
na 29.04.

Kolejka 18 – 28 marca
¯urawianka ¯urawica – Lechia Sêdziszów
1:1; 0-1 Fito³ (35.), 1-1 M. B¹k (36.)
Kolejka 19 – 4 kwietnia
Lechia Sêdziszów – Polonia Przemyœl 1:2; 0-
1 Za³oga (33.), 1-1 Pazdan (47.), 1-2 Kot
(49.).
Kolejka 20 – 11 kwietnia
Zryw Dzikowiec – Lechia Sêdziszów 0:1; 0-1
Szeliga (70.)
Kolejka 21 – 18 kwietnia
Lechia Sêdziszów – Strumyk Malawa 2:3; 1-
0 Magdoñ (7.), 1-1 Siciarz (17.), 2-1 Zawisza
(51.), 2-2 Pietraszek (59.), 2-3 Blim (69.)
Kolejka 22 – 26 kwietnia
Rzemieœlnik Pilzno - Lechia Sêdziszów 3:0

Kolejne mecze:
2.05.2009 (sobota) 17:00  Lechia Sêdziszów
– Czuwaj Przemyœl
9.05.2009 (sobota) 17:00  Lechia Sêdziszów
– KKS Kolbuszowa
16.05.2009 (sobota) 17:00  Sokó³ Nisko –
Lechia Sêdziszów
23.05.2009 (sobota) 17:00  Lechia Sêdziszów
– B³êkitni Ropczyce
30.05.2009 (sobota) 16:30  Czarni Jas³o –
Lechia Sêdziszów
06.06.2009 (sobota) 17:00  Lechia Sêdziszów
– Igloopol Dêbica
10.06.2009 (œroda)   17:00  Pogoñ Le¿ajsk –
Lechia Sêdziszów
13.06.2009 (sobota) 17:00  Lechia Sêdziszów
– Siarka Tarnobrzeg 

IV liga
W po³owie marca na boiska wrócili pi³karze sêdziszowskiej Lechii. Po nieudanej rundzie jesiennej w³adze klubu
zdecydowa³y siê po¿egnaæ „armiê zaciê¿n¹” i oprzeæ dru¿ynê na wychowankach. Solidne przygotowania, pod kierun-
kiem trenera Romana Gruszeckiego i ambicja m³odej dru¿yny mia³y byæ recept¹ na lepsze ni¿ jesieni¹ wyniki.

Klasa A Dêbica
Kolejka 16 – 22 kwietnia
Inter Gnojn. – Sokó³ Krzywa (k. Rzeszowa) 1:1
Kolejka17 przeniesiona na 13 maja.
Kolejka 18 – 29 marca
Sokó³ Krzywa –Victoria Ocieka 3:1
Kolejka 19 – 5 kwietnia
Jamnica Dulcza Wielka – Sokó³ Krzywa 1:1
Kolejka 20 – 11 kwietnia
Sokó³ Krzywa – Chemik Pustków 0:4
Kolejka 21 – 19 kwietnia
LKS ¯yraków – Sokó³ Krzywa 0:0
Kolejka 22 – 26 kwietnia
Sokó³ Krzywa – LKS Jod³owa 0:0

Klasa A Rzeszów Gr.1
Kolejka 14 – 22 marca
P³omieñ Zagorzyce – Korona II Rzeszów 7:0
(Duduœ, Wozowicz, Piotr Miœ 2, Piotr Zator-
ski 2, Pawe³ Zatorski)
Kolejka 15 – 29 marca
Piast Nowa Wieœ – P³omieñ Zagorzyce 4:2
(Ciepiela oraz Banaœ)
Kolejka 16 – 5 kwietnia
P³omieñ Zagorzyce – P³omyk Lutory¿ 5:2
(Miœ, Sz. Ocha³, Sikora i Banaœ 2)
Kolejka 17 – 11 kwietnia
Polkemic Przybyszówka – P³omieñ Zagorzy-
ce 3:2 (Zatorski, Banaœ)
Kolejka 18 – 19 kwietnia
P³omieñ Zagorzyce – Orze³ Lubla 5:0 (Banaœ
3, Ciepiela 1 i 1 samob.)
Kolejka 19 – 26 kwietnia
Rudzik Rudna Ma³a – P³omieñ Zagorzyce 2:2

Inicjatorem turnieju by³ nauczyciel wycho-
wania fizycznego i opiekun juniorów Soko-
³a Krzywa Rafa³ Twardowski. Oprócz Soko-
³a, w rywalizacji udzia³ wziê³y dru¿yny: Le-
chii Sêdziszów M³p., KS Przybyszówka oraz
Interu Gnojnica. W turnieju bezkonkuren-
cyjni okazali siê m³odzi sêdziszowianie. Pod-
opieczni Paw³a Idzika gromili kolejnych ry-
wali, w trzech meczach zdobywaj¹c 29 bra-

Juniorzy Lechii
wygrali

w turnieju halowym
Juniorzy m³odsi LECHII Sêdziszów M³p. zwyciê¿yli w I TURNIEJU PI£KI
NO¯NEJ DRU¯YN M£ODZIE¯OWYCH O PUCHAR BURMISTRZA SÊDZISZOWA
M£P., który rozegrano w dn. 4 kwietnia 2009 r. na hali sportowej przy
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

mek, a trac¹ zaledwie 3. Kolejne miejsca
zajê³y dru¿yny:
II – SOKÓ£ Krzywa
III – KS Przybyszówka
IV – INTER Gnojnica.

Wyniki meczów:
INTER Gnojnica – SOKÓ£ Krzywa 2:3 (2:0)
LECHIA Sêdziszów M³p. – KS Przybyszówka
11:2 (5:0)

INTER Gnojnica – LECHIA Sêdziszów M³p.
1:9 (0:3)
KS Przybyszówka – SOKÓ£ Krzywa 2:4 (2:2)
INTER Gnojnica – KS Przybyszówka 1:2
(1:0)
SOKÓ£ Krzywa – LECHIA Sêdziszów M³p.
1:9 (1:4)

(-)

Zwyciêska dru¿yna Lechii ze swoim trenerem Paw³em Idzikiem.  Fot. J. Maroñ
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INFORMACJA

BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji

wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. w godzinach 8.00 – 22.00
 BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP.

 /-/ Kazimierz Kiełb
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