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Bronis³aw Komorowski zosta³ zwyciêzc¹ w przedterminowych wyborach prezydenckich. Zarówno w I, jak i w II
turze zdoby³ najwiêksz¹ liczbê g³osów. 20 czerwca zdoby³ 41,54% g³osów, pozostawiaj¹c w pokonanym polu
pozosta³ych dziewiêciu kandydatów.

Bronis³aw
Komorowski
Prezydentem RP

Drugi wynik uzyska³ Jaros³aw
Kaczyñski (36,46%). Zgodnie z
ordynacj¹ wyborcz¹ obaj kandy-
daci zmierzyli siê ponownie w II
turze wyborów, przeprowadzo-
nej 4. lipca. Wielu komentatorów
obwia³o siê, ¿e wypadaj¹cy w wa-
kacje termin g³osowania przyczy-

urodzi³ siê 4 czerwca 1952 roku
w Obornikach Œl¹skich k. Wro-
c³awia, w rodzinie ziemiañskiej
o silnych tradycjach niepodle-
g³oœciowych. Na Dolny Œl¹sk ro-
dzinê Komorowskich powojen-
ne losy rzuci³y z dalekich kresów
wschodnich i z Wilna. Wczesne
dzieciñstwo spêdzi³ w Poznaniu
u rodziców matki, którzy po
wojennej tu³aczce wrócili do
Wielkopolski. Lata 1957-1959
Bronis³aw, jego rodzice i dwie
siostry spêdzili w podwarszaw-
skim Józefowie k. Otwocka. Od
1959 do 1966 roku Komorow-
scy mieszkali w Pruszkowie pod
Warszaw¹. Tam przysz³y prezy-
dent chodzi³ do szko³y podsta-
wowej, któr¹ ukoñczy³ ju¿ w
Warszawie, gdzie rodzina prze-
nios³a siê w 1966 roku. Bronis³aw
Komorowski jest absolwentem
XXIV LO im. Cypriana Kamila
Norwida oraz Wydzia³u Histo-
rycznego Uniwersytetu War-
szawskiego. Od wielu lat jest zwi¹-
zany z ruchem harcerskim. W

ni siê do niskiej
frekwencji, tym-
czasem 4. lipca
by³a ona nawet
nieco wy¿sza ni¿
dwa tygodnie
wczeœniej.

W II turze wy-
borów Bronis³aw
Komorowski uzy-

ska³ 53,01% g³osów (8 933 887)
zaœ Jaros³aw Kaczyñski 46,99%
(7 919 134). W sumie do g³oso-
wania posz³o 55,31% uprawnio-
nych.

Wyniki wyborów pokazuj¹, ¿e
Bronis³aw Komorowski najwiêcej
zwolenników zgromadzi³ w pó³-

2416 (21,43%). Spoœród miejsco-
woœci gminy najwy¿sze poparcie
Jaros³aw Kaczyñski zdoby³ w
Szkodnej, gdzie zag³osowa³o na
niego 93,95% wyborców, zaœ Bro-
nis³aw Komorowski najwiêcej
zwolenników mia³ w komisji ob-
wodowej nr 3 na Osiedlu M³o-
dych w Sêdziszowie M³p., gdzie
zdoby³ 39,02% g³osów. Jaros³aw
Kaczyñski ponad dziewiêædzie-
siêcioprocentowe poparcie uzy-
ska³ tak¿e w Zagorzycach Dolnych
(91,43%) oraz w Zagorzycach
Górnych (93,48%).

ci¹g dalszy na str. 7

harcerstwie pozna³ ¿onê Annê
Dembowsk¹. W dzia³alnoœæ opo-
zycyjn¹ zaanga¿owa³ siê ju¿ jako
licealista, bra³ udzia³ w manife-
stacjach, m.in. w czasie wydarzeñ
marcowych w 1968 roku. Pierw-
szy raz zosta³ aresztowany w
grudniu 1971 roku. Mia³ wów-
czas zaledwie 19 lat.
W 1976 roku uczestniczy³ w ak-
cjach pomocy dla poszkodowa-
nych robotników Radomia i Ur-
susa. Wspó³pracowa³ z Komite-
tem Obrony Robotników i Ru-
chem Obrony Praw Cz³owieka i
Obywatela. Organizowa³ manife-
stacje patriotyczne. By³ podziem-
nym drukarzem, dziennikarzem,
kolporterem i wydawc¹, m.in.
Biblioteki Historycznej i Literac-
kiej. W ci¹gu wielu lat podziem-
nej dzia³alnoœci wielokrotnie
aresztowany i represjonowany.
Internowany w okresie stanu wo-
jennego. Od wrzeœnia 1982 roku
by³ redaktorem niezale¿nego,
podziemnego pisma „ABC” (Ad-
riatyk – Ba³tyk – Morze Czarne).

Pismo zajmowa³o siê problema-
tyk¹ wschodni¹ i pañstw Europy
Œrodkowowschodniej.
W 1977 roku o¿eni³ siê. Ma piê-
cioro doros³ych ju¿ dzieci: Zo-
fiê, Tadeusza, Mariê, Piotra i El¿-
bietê. Równie¿ w 1977 roku
obroni³ pracê magistersk¹ i roz-
pocz¹³ pracê w Zespole Prasy
PAX na stanowisku sta¿ysty re-
dakcyjnego. W latach 1980-1981
pracowa³ w Oœrodku Badañ Spo-
³ecznych NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Mazowsze. W okresie
stanu wojennego i póŸniej, do
1989 roku, by³ nauczycielem w
ni¿szym seminarium duchow-
nym w Niepokalanowie, gdzie
wyk³ada³ historiê. Po 1989 roku
zosta³ cz³onkiem w³adz krajo-
wych Wspólnoty Polskiej – sto-
warzyszenia wspomagaj¹cego
Polaków poza granicami kraju.
By³ tak¿e przewodnicz¹cym
Fundacji Pomocy Bibliotekom
Polskim, prezesem Zarz¹du Sto-
warzyszenia Euro-Atlantyckiego
jak i prezesem Ligi Morskiej i
Rzecznej.
W latach 1989-1990 by³ dyrekto-

rem gabinetu w Urzêdzie Rady
Ministrów. W 1991 roku zosta³
pos³em na Sejm.
W latach 1990-1993 by³ cywilnym
wiceministrem obrony narodo-
wej ds. wychowawczo-spo³ecz-
nych w rz¹dach T. Mazowieckie-
go, J. K. Bieleckiego i H. Su-
chockiej. Od 1997 do 2000 roku
przewodniczy³ Sejmowej Komi-
sji Obrony Narodowej. W latach
2000-2001 piastowa³ stanowisko
Ministra Obrony Narodowej.
Od 2001 roku by³ zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego Sejmowej Komi-
sji Obrony Narodowej oraz
cz³onkiem Sejmowej Komisji
Spraw Zagranicznych. Od paŸ-
dziernika 2005 roku sprawowa³
funkcjê Wicemarsza³ka Sejmu
RP V kadencji.
W Sejmie VI kadencji pe³ni³ funk-
cjê Marsza³ka. Po tragicznej
œmierci Prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego, od 10. kwietnia 2010
roku wype³nia³ obowi¹zki g³owy
pañstwa.
4. lipca 2010 r. wybrany na urz¹d
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

nocnej i zachodniej Polsce, na-
tomiast Jaros³aw Kaczyñski w po-
³udniowej i wschodniej. Tradycyj-
nie bastionem Jaros³awa Kaczyñ-
skiego jest województwo podkar-
packie, gdzie osi¹gn¹³ najwy¿szy
wynik w kraju. W ca³ym woje-
wództwie w II turze wyborów g³o-
sowa³o na niego 65,19% upraw-
nionych, a na jego kontrkandy-
data 34,81%. W powiecie rop-
czycko-sêdziszowskim Jaros³aw
Kaczyñski zebra³ 25 912 g³osów
(78,19 %) a Bronis³aw Komorow-
ski 7229 g³osów (21,81%). W gmi-
nie Sêdziszów M³p. Jaros³aw Ka-
czyñski zebra³ 8858 (78,57%) g³o-
sów, zaœ Bronis³aw Komorowski

Bronis³aw Komorowski
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3 czerwca oko³o godziny 17.00
rozszala³a siê burza z bardzo ob-
fitymi opadami deszczu. W jed-
nej chwili w Zagorzycach i Szkod-
nej zaczê³y gwa³townie wzbieraæ
lokalne potoki, rowy i zag³êbie-
nia terenu wype³ni³y siê wod¹.
Miejsca, w których najstarsi miesz-
kañcy nie pamiêtali nigdy wody,
zamieni³y siê nagle w rw¹ce po-
toki. Potoki, które zabiera³y i nisz-
czy³y wszystko na swojej drodze:
p³oty, drogi, chodniki, przepusty,
mosty, k³adki. Najbardziej ucier-
pia³y miejscowoœci: Szkodna, Za-
gorzyce i Sêdziszów M³p., gdzie
w wiêkszoœci zosta³a zniszczona
infrastruktura drogowa, pojawi-
³o siê tu równie¿ nowe zagro¿e-
nie w postaci osuwisk, które za-
czê³y zagra¿aæ budynkom miesz-
kalnym i gospodarczym. O godzi-
nie 20.09 sonda wskazuj¹ca po-
ziom lustra wody na rzece Bu-
dzisz w miejscowoœci Zagorzyce
Dolne pokaza³a nigdy dot¹d nie
notowany przyrost wody o 214
cm, po czym na skutek zatopie-
nia „umilk³a” do godz. 23.53, kie-
dy woda zaczê³a w Zagorzycach
opadaæ. Po godzinie wezbrana
woda uderzy³a na Sêdziszów M³p.
zalewaj¹c ni¿ej po³o¿one domy,
ulice, zak³ady pracy. Podtopione
zosta³o osiedle 500-lecia, osiedle
Rêdziny – Wschód, ulice: Polna,
3-go Maja, Partyzantów, Fabrycz-
na, Wêglowskiego, Kolbuszowska,
Blich, Szkarpowa, Borkowska,
Konopnickiej, G³owackiego.
Woda, w zale¿noœci od ukszta³to-
wania terenu, siêga³a nawet do
1,5 m. Oko³o godziny 5.00 zaczê-
³a opadaæ, pozostawiaj¹c po so-
bie pobojowisko i wielkie iloœci
mu³u. Kolejne dni to wielkie
sprz¹tanie domów prywatnych,
zak³adów pracy i obiektów komu-
nalnych.

£¹cznie w trakcie akcji powo-
dziowej (maj, czerwiec) wydano
ok. 30 tys. worków i dostarczono
kilkaset metrów szeœciennych pia-
sku.

Udzia³ w akcji ratowniczej bra-
³y wszystkie jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z terenu gminy
Sêdziszów M³p. W akcji usuwania
skutków powodzi wsparcia gmin-
nym jednostkom udziela³y rów-
nie¿ stra¿e po¿arne skierowane na
nasz teren przez PSP Ropczyce,
by³y to jednostki z: KP PSP Mie-
lec, KP PSP Kolbuszowa, JRG Rze-
szów, JRG Ustrzyki, OSP Niedola-
ny, OSP Mymoñ, OSP Pora¿, OSP
Posada Jasielska, OSP Dubiecko,
OSP Bachów, OSP Bircza, OSP
Rymanów, OSP Równe, OSP Miej-
sce Piastowe, OSP Pustyny, OSP
Iwonicz, OSP Kombornia, OSP
¯o³ynia, OSP Kopanie, OSP Soni-

PowódŸ
W nocy 3 czerwca 2010 r. nawiedzi³a Gminê
Sêdziszów M³p. najwiêksza w historii gmi-
ny powódŸ. Padaj¹ce od miesi¹ca deszcze
tak nas¹czy³y ziemiê, ¿e nie przyjmowa³a
ona zupe³nie wody. Dodatkowo kilkana-
œcie dni przed feraln¹ powodzi¹ obfite
deszcze powodowa³y kilkakrotnie lokalne
podtopienia.

na, OSP £añcut, OSP Brzezów-
ka, OSP Dyl¹gówka, OSP Nie-
dŸwiada, OSP Bystrzyca, OSP
Lubzina, OSP Ropczyce-Œródmie-
œcie, OSP Iwierzyce, OSP Olcho-
wa, OSP Nawsie, OSP Ropczyce-
Witkowice, OSP Kamionka, OSP
Ostrów, OSP Przedbórz i kadeci
Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie.

Bilans obu powodzi z maja i
czerwca jest przera¿aj¹cy; pod-
topieniu uleg³o ok. 300 domów
mieszkalnych i budynków gospo-
darczych, najwiêksze sêdziszow-
skie zak³ady pracy i mali przed-
siêbiorcy. Straty w tym sektorze
s¹ ogromne. Uszkodzeniu uleg³a
równie¿ infrastruktura drogowa:
5 mostów, 6 k³adek, 22,05 km sa-
mych tylko dróg gminnych, bu-
dynki komunalne: szko³a w Zago-
rzycach Górnych, biblioteka pe-
dagogiczna w Sêdziszowie M³p.,
oœrodek sportu i rekreacji w Sê-

dziszowie M³p., czêœciowo znisz-
czeniu uleg³ równie¿ Park „Bu-
czyna” w Górze Ropczyckiej, war-
toœæ tych szkód oszacowano na
6 171 000,00 z³. Uszkodzeniu ule-
g³a infrastruktura kanalizacji sa-
nitarnej, czêœciowo podtopione
zosta³y obiekty oczyszczalni œcie-
ków, ca³kowicie podtopione by³o
kilka przepompowni œcieków.
Straty zanotowa³o równie¿ rolnic-
two, zalaniu uleg³o ok. 210 ha
u¿ytków rolnych, do urzêdu wp³y-
nê³y 73 zg³oszenia dotycz¹ce za-
lania gospodarstw rolnych, a 11
budynków gospodarczych zosta-
³o uszkodzonych.

Tak ogromnej wody nie pamiê-
taj¹ najstarsi ¿yj¹cy mieszkañcy
gminy, ale pamiêtaj¹ opowieœci
swoich rodziców, którzy wspomi-
nali rok 1928, kiedy woda by³a
równie wysoka jak powódŸ z 3
czerwca 2010 roku.

G. Wrona

Zniszczona przez wodê droga w Szkodnej. Fot. (3) UM Sêdziszów M³p.

Do oczyszczenia z mu³u p³yty stadionu Lechii potrzebny by³ ciê¿ki sprzêt.

Zniszczony przez osuwisko dom w Zagorzy-
cach.
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Na wieczn¹ wachtê odszed³ kpt. ¿.w.

Leszek Wiktorowicz,
legendarny ¿eglarz pochodz¹cy z Ziemi Sêdziszowskiej

24. czerwca 2010 roku Polskê obieg³a wiadomoœæ o œmierci Leszka Wiktoro-
wicza – kapitana ¿eglugi wielkiej, d³ugoletniego komendanta ¿aglowca
„Dar M³odzie¿y”. Zapewne niewielu wówczas by³o takich w naszym mieœcie
i okolicy, którzy wiedzieli, ¿e ten znakomity ¿eglarz wywodzi³ siê z Ziemi
Sêdziszowskiej.

Dar M³odzie¿y
– to trzymasztowy polski ¿aglowiec szkolny
(fregata) typu B-95, nastêpca Lwowa i Daru
Pomorza.

¯aglowiec zbudowany zosta³ w Stoczni
Gdañskiej im. Lenina w 1981, czêœciowo za
sk³adki spo³eczne. Uroczyste podniesienie ban-
dery odby³o siê 4 lipca 1982. Matk¹ chrzestn¹
zosta³a ¿ona zas³u¿onego komendanta „Daru
Pomorza” kpt. ¿.w. Kazimierza Jurkiewicza –
Helena Jurkiewicz. W 1983 wzi¹³ udzia³ w zlocie
¿aglowców w Japonii, a rok póŸniej w kana-
dyjskim Tall Ships’ Races. W latach 1987-1988
pod dowództwem kpt. ¿.w. Leszka Wiktorowi-
cza okr¹¿y³ Ziemiê drog¹ wokó³ przyl¹dka
Horn. W 1992 uœwietni³ 500. rocznicê odkrycia
Ameryki rejsem do USA.

Dar M³odzie¿y w ci¹gu 125 morskich pod-
ró¿y szkoleniowych przep³yn¹³ 411 749 mil
morskich. Zawin¹³ do 384 portów, le¿¹cych
na 5 kontynentach, bêd¹c ambasadorem
Polski na wszystkich morzach i oceanach. Prze-
szkoli³ 12 024 studentów morskich uczelni z
Gdyni i Szczecina, œrednich szkó³ morskich oraz
zagranicznych uczelni morskich.

Wspomnienia
kpt. ¿.w.

Leszka Wiktorowicza:

Najwspanialszy rejs odby³ siê w la-
tach 1987-1988 dooko³a œwiata. Po-
p³ynêliœmy tam jako jedyny ¿aglowiec
z demoludów. Zaproszenie mia³y tak-
¿e ¿aglowce radzieckie, ale odmówi³y.
W Australii 20 stycznia odby³ siê zlot
¿aglowców z ca³ego œwiata z okazji
200-lecia osiedlenia siê tam bia³ego
cz³owieka. Australia nie tylko nas
zaprosi³a, ale i wspar³a finansowo.
Za³o¿yliœmy przy tym, ¿e pop³yniemy
od razu dalej, dooko³a œwiata, wraz z
przep³yniêciem Cape Horn.

(...) We Fremantle k. Perth, pierw-
szym porcie australijskim, do którego
zawitaliœmy, przywita³ nas admira³

Leszek Wiktorowicz urodzi³ siê
18. czerwca 1937 roku w Borecz-
ku. Tu chodzi³ do szko³y podsta-
wowej. Nastêpnie rozpocz¹³ na-
ukê w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Sêdziszowie M³p. Leszek
od najm³odszych lat pasjonowa³
siê ¿eglarstwem i morzem. W 1952
roku, jako czternastoletni ch³o-
pak, mimo pocz¹tkowego sprze-
ciwu rodziców, z piêædziesiêcio-
ma z³otymi w kieszeni, wsiad³ do
poci¹gu i pojecha³ do Gdañska,
by zrealizowaæ swe marzenia o
¿eglarstwie. Tu ukoñczy³ Techni-
kum Przemys³u Okrêtowego. Po
maturze uczy³ siê w Oficerskiej
Szkole Marynarki Wojennej w
Gdyni, nastêpnie w Pañstwowej
Szkole Morskiej na Wydziale Na-
wigacji. Ukoñczy³ j¹ w 1962 roku.
Karierê ¿eglarsk¹ rozpocz¹³ na
„Darze Pomorza”, gdzie p³ywa³
najpierw jako kandydat, nastêp-

nie jako instruktor. Po ukoñcze-
niu Szko³y Morskiej rozpocz¹³ na
tym statku s³u¿bê oficersk¹, bio-
r¹c udzia³ we wszystkich jej kam-
paniach szkoleniowych do 1970
r. dochodz¹c do stopnia I ofice-
ra. Jednoczeœnie pracowa³ na
statkach handlowych Polskiej
¯eglugi Morskiej. W 1978 roku
po raz pierwszy obj¹³ dowództwo
statku -tankowca „Siarkopol”.

W latach 1981-1982 nadzoro-
wa³ w Stoczni Gdañskiej prace
zwi¹zane z budow¹ najwiêkszego
i jednego z najpiêkniejszych pol-
skich ¿aglowców - „Daru M³odzie-
¿y”. W dziewiczym rejsie tej jed-
nostki by³ kierownikiem nauk, a
wkrótce zosta³ komendantem,
które to stanowisko piastowa³ z
przerwami przez æwieræ wieku.

To w³aœnie z bia³¹ fregat¹ zwi¹-
zane s¹ najwspanialsze osi¹gniê-
cia ¿eglarskie kpt. Leszka Wikto-

rowicza. Jako jej dowódca bra³
udzia³ w wielu „Operacjach
¯agiel” i regatach na ca³ym glo-
bie. W czasie wielkiego rejsu do-
oko³a œwiata w latach 1987-1988
roku, ¿aglowiec wzi¹³ udzia³ w
australijskich obchodach 200-le-
cia osadnictwa, a kpt. Wiktoro-
wicz zas³yn¹³ brawurowym wyj-
œciem w morze z Fremantle w
Australii, przejœciem pod pe³ny-
mi ¿aglami pod mostem w Syd-
ney oraz op³yniêciu – tak¿e pod
¿aglami – Przyl¹dka Horn. Ten
ostatni wyczyn – jak mówi³ Leszek
Wiktorowicz – jest dla ¿eglarza
tym samym, czym zdobycie Mo-
unt Everestu dla himalaisty.

Kpt. Leszek Wiktorowicz by³
Grotmasztem Bractwa Kaphor-
nowców (najbardziej elitarnej
polskiej organizacji ¿eglarzy, któ-
rzy op³ynêli Przyl¹dek Horn),
dzia³a³ w Stowarzyszeniu Kapita-

nów ¯eglugi Wielkiej, by³ prezy-
dentem Sail Training Association
Poland i wiceprzewodnicz¹cym
Towarzystwa Przyjació³ „Daru
Pomorza”, a od 2008 komendan-
tem tego statku-muzeum.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ odznaczo-
ny zosta³ m.in. Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, br¹zowym,
srebrnym i z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Zas³u-
¿onym Ziemi Gdañskiej.

Ju¿ za ¿ycia Leszka Wiktorowi-
cza okreœlano mianem „Cz³owie-
ka-legendy”, ale równoczeœnie
dostrzegano w nim ogromn¹
skromnoœæ, wprost proporcjo-
naln¹ do jego osi¹gniêæ. Znajo-
mi i podkomendni mówili, ¿e by³
dowcipnym kompanem i wyma-
gaj¹cym, ale sprawiedliwym „Sta-
rym”, a dla wielu po prostu „Pa-
nem Kapitanem”.

Pomimo, ¿e los rzuci³ Leszka
Wiktorowicza daleko od rodzin-
nych stron, stara³ siê przynajmniej
raz w roku odwiedziæ rodziców –
dopóki ¿yli, a póŸniej, mieszkaj¹-
cego do dziœ w Sêdziszowie M³p.
brata.

Kapitan Leszek Wiktorowicz
odszed³ na wieczn¹ wachtê 24.
czerwca 2010 roku, w wieku 73
lat. Spocz¹³ na Cmentarzu Wito-
miñskim w Gdyni.

Fot. www.tvp.pl/gdansk

Fot. http://commons.wikimedia.org
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W ramach przebudowy ulic
Bednarskiej, Szkarpowej i Ko-
œciuszki trwaj¹ obecnie prace
przy ul. Bednarskiej i Szkarpowej.

 Zakres rzeczowy do wykona-
nia obejmuje: roboty przygoto-
wawcze, wykonanie kanalizacji
deszczowej, wykonanie podbu-
dowy i nawierzchni bitumicznej
wraz chodnikami. Koszt inwesty-
cji to: 1 297 991.77 z³. Wykonawc¹
jest Miejskie Przedsiêbiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rze-
szowie.

Gminne inwestycje

Trwa inwestycja pod nazw¹:
Poprawa uk³adu komunikacyjne-
go przemys³owo-us³ugowo-
mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa
M³p., czyli budowa ulic na tzw.
„Trójk¹cie”.

Zakres rzeczowy do wykonania
obejmuje:
� budowê i remont 2,7 km ulic
� budowê 9563 m2 chodników
� remont 300 m2 chodników
� budowê parkingów dla samo-

chodów osobowych (69
miejsc, w tym 4 dla osób nie-
pe³nosprawnych)

� budowê parkingów (12
miejsc) dla samochodów ciê-
¿arowych

� budowê oœwietlenia ulicznego,
� wykonanie oznakowania pio-

nowego i poziomego dróg
� monta¿ progów zwalniaj¹cych

- 6 sztuk
� budowê 1070 m kanalizacji

deszczowej odprowadzaj¹cej
wody opadowe z ulic.

Koszt inwestycji to: 4 484 938,06 z³,
a wykonawc¹ jest firma SKAN-
SKA S.A. z Warszawy.

Tekst i fot. G. W.

Swan, g³ówny organizator zlotu. Po-
wiedzia³, ¿ebyœmy zrobili coœ ciekawe-
go, bo stoi tu Szósta Flota amerykañ-
ska. Gdy odcumowaliœmy od kei, za-
wia³ ³adny wiatr – ch³opcy wszyscy w
bia³ych mundurach, ju¿ mocno wy-
szkoleni – postawiliœmy wszystkie ¿agle
i baksztagiem pop³ynêliœmy w morze.
Przep³ynêliœmy obok kr¹¿ownika Mis-
souri, na którym Japonia podpisa³a
kapitulacjê, a Amerykanie zachowy-
wali siê jak kowboje: salutowali, krzy-
czeli. Urzek³ ich piêkny widok ¿aglow-
ca. Podobnie, gdy wp³ywaliœmy do
Sydney, naszego ostatniego portu.
Maj¹c sprzyjaj¹cy wiatr, przep³ynêli-
œmy pod pe³nymi ¿aglami pod s³yn-
nym Sydney Bridge. Podchodz¹c do
mostu, statek przechyli³ siê lekko na
lew¹ burtê, jakby chcia³ siê schyliæ, ¿eby
przejœæ pod mostem. Oczywiœcie mieli-
œmy i tak przesz³o metr zapasu. Na
moœcie t³umy ludzi, tak samo przy ope-
rze. Fontanny wody z holowników.
Na moœcie nawet poci¹gi siê zatrzy-
ma³y i ludzie robili zdjêcia.

PóŸniej by³ Horn… P³ynêliœmy tam
szeœæ tygodni tylko pod ¿aglami. Wy-
stêpowa³o zagro¿enie górami lodowy-
mi, wiêc co chwila sprawdzaliœmy
temperaturê wody. Na Hornie byli-
œmy w niedzielê 6 marca o godz. 7.15;
przyl¹dek piêknie siê ods³oni³, chocia¿
by³o szaro. Zanim jednak tam dop³y-
nêliœmy, mieliœmy tzw. czarny pi¹tek.
Tu¿ przed Hornem zabrak³o skali Be-
auforta. Przechy³y dochodzi³y do 66
stopni. Mierzyliœmy je rêcznie, bo tu
te¿ zabrak³o skali! Wpad³a fala na
pok³ad z burty zawietrznej, która po-
chyli³a statek i przesz³a pod statkiem,
przysz³a druga fala, która go
przytrzyma³a na lewej burcie i zala³a
ca³y statek. Ch³opaków na pok³adzie
zala³o po pas i szyjê. Na szczêœcie ni-
kogo nie zmy³o…

(...) PóŸniej, po wyjœciu z Rio, id¹c
na Afrykê, na œrodku Atlantyku przy
piêknej pogodzie przyszed³ nagle silny
szkwa³. Mieliœmy jeszcze stare ¿agle od
budowy. Wiatr zerwa³ a¿ szeœæ. Mu-
sia³em ch³opców wys³aæ do góry, w
nocy, ¿eby uratowaæ jeszcze to, co siê
da³o. Wtedy siwiejesz, bo siê o nich
martwisz. P³yn¹³ wtedy Tony Halik.
Jak siê wygramoli³, za pó³ godziny,
powiedzia³: „Oj, ¿eby to siê jeszcze raz
sta³o, to ja bym to sfilmowa³”. Powie-
dzia³em mu wówczas: „Tony! Ucie-
kaj szybko z tego mostka, bo ciê zaraz
za burtê wywalê!”.

Cyt. za: „Morza i oceany
grzmi¹”, rozmowa ks. S³awomi-
ra Czaleja z kpt. Leszkiem Wikto-
rowiczem w Goœciu Niedzielnym
z 22. lipca 2007 r. (Goœæ Gdañ-
ski)

Opr. Benedykt Czapka

Ulica Bednarska.

Budowa ulic na „Trójk¹cie”.
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Z³o¿onych zosta³o ogólnie 386
wniosków, w tym 75 osób/rodzin
z³o¿y³o wnioski o zasi³ki celowe do
20 tys. z³, a 11 osób/rodzin od 20
tys. z³ do 100 tys. z³. Trzystu oso-
bom/rodzinom zostanie udzielo-
na pomoc w wysokoœci do 6 tys. z³.

Pomoc przys³uguje rodzinom
lub osobom, na remont albo
odbudowê budynku mieszkalne-
go lub lokalu mieszkalnego, któ-
ry uleg³ zniszczeniu lub uszkodze-
niu w zwi¹zku z powodzi¹. Po-
moc przys³uguje tak¿e z tytu³u
zniszczeñ lub uszkodzeñ budyn-
ków lub lokali mieszkalnych spo-
wodowanych: osuwaniem siê zie-
mi, intensywnymi opadami desz-
czu, nawa³nic¹, zalaniem budyn-
ku przez wysoki stan wód grun-
towych oraz wodê przesi¹kaj¹c¹
przez wa³y, je¿eli zdarzenia te
mia³y miejsce w zwi¹zku z powo-
dzi¹ z maja i czerwca 2010 roku.

Zasi³ek dla poszkodowanych w
wyniku katastrof naturalnych
przyznawany jest w trybie art. 40
ustawy o pomocy spo³ecznej, tj.
mo¿e byæ przyznawany niezale¿-
nie od dochodu osoby/rodziny,
jednak wydanie decyzji o jego
wyp³acie musi poprzedziæ prze-
prowadzenie wywiadu œrodowi-
skowego przez pracownika socjal-
nego. Dla uproszczenia postêpo-
wania administracyjnego, resort
pracy wskaza³, ¿e wystarczy wype³-
nienie IV czêœci tego wywiadu.

Ka¿d¹ rodzinê na terenie gmi-
ny, która zosta³a dotkniêta skut-
kami powodzi odwiedzi³ pracow-
nik socjalny oraz przedstawiciel
gminy, którzy spisali protokó³
okreœlaj¹cy skalê zniszczenia. To
na jego podstawie okreœlana jest
wysokoœæ zasi³ku. Jednorazowa
pomoc w wysokoœci do 6 tys. z³
przys³uguje osobom lub rodzi-
nom, których mieszkania lub jego
podstawowe wyposa¿enie uleg³o
zniszczeniu lub uszkodzeniu, je-
œli w tym mieszkaniu prowadzo-
ne by³o gospodarstwo domowe.

Przy okreœleniu wysokoœci zasi³ku
nale¿y braæ pod uwagê:
– mo¿liwoœæ funkcjonowania

we w³asnym mieszkaniu (czy
mo¿e stanowiæ schronienie
dla poszkodowanych, czy nie
stwarza dodatkowego zagro-
¿enia na skutek uszkodzeñ, czy
konieczne jest zapewnienie
innego schronienia w okresie
przejœciowym);

– prace, które trzeba pilnie wy-
konaæ lub zakupy, jakie trze-
ba pilnie dokonaæ, by móc
zaspokajaæ niezbêdne potrze-
by bytowe;

– rzeczywiste straty w gospodar-
stwie domowym (podstawowy
sprzêt gospodarstwa domowe-
go, ¿ywnoœæ i dostêp do wody
pitnej);

Trzeba zaznaczyæ równie¿, ¿e
przez okreœlenie „gospodarstwo
domowe” rozumieæ nale¿y rodzi-
nê, czyli osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostaj¹ce w
faktycznym zwi¹zku, wspólnie
zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce w
budynkach mieszkalnych lub lo-
kalach mieszkalnych wyposa¿o-
nych w podstawowe urz¹dzenia i
sprzêty niezbêdne do prowadze-
nia gospodarstwa i funkcjonowa-
nia rodziny.

W przypadku zalania piwnicy
domu jednorodzinnego pomoc
nale¿y siê wówczas, jeœli piwnica
by³a pomieszczeniem u¿ytkowym
np. w piwnicy by³a kuchnia (gdy
by³a to jedyna kuchnia), hydrofor-
nia, kot³ownia itp. W innych przy-
padkach, gdy zalaniu uleg³y np.
ziemniaki, przetwory, narzêdzia
u¿ywane w gospodarstwie domo-
wym – zasi³ek nie przys³uguje.

Zasi³ek nie przys³uguje równie¿
gdy dom jest w „budowie” i w tym
budynku nie jest prowadzone
gospodarstwo domowe.

Zasady te ustalone s¹ przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji oraz Woje-
wodê Podkarpackiego.

Osoby i rodziny poszkodowa-
ne w wyniku powodzi, oprócz za-
si³ku celowego, przyznawanego w
kwocie do 6 tys. z³, udzielona zo-
stanie nastêpuj¹ca pomoc:
1. Zasi³ek celowy do wysokoœci

20.000 z³ – w przypadku, gdy
osoba/rodzina uprawniona
nie przewiduje wiêkszych kosz-
tów i rezygnuje z wyceny kosz-
tów w pkt 2;

albo
2. Zasi³ek celowy od wysokoœci

20.000 z³ do 100.000 – w takim
przypadku dla uzyskania zasi³-

ku niezbêdna jest wczeœniejsza
wycena kosztów wykonana
przez upowa¿nione do tego
osoby, wyznaczone przez Wo-
jewodê.

W pierwszym przypadku po-
szkodowany przez powódŸ mu-
sia³ sam z³o¿yæ wniosek o zasi³ek
w Gminie lub w Oœrodku Pomo-
cy oraz oœwiadczenie, ¿e suma
jego strat mieszkaniowych nie
przekracza 20 tys. z³. Pomoc jest
przeznaczona na pokrycie kosz-
tów remontów budynków lub
lokali mieszkalnych, na zakup
wyposa¿enia niezbêdnego np.
pralka, lodówka, kuchenka itp.,
jeœli zosta³y zniszczone.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
powo³a³ Komisjê Gminn¹ ds. oglê-
dzin, weryfikacji i wyceny szkód
dla tych poszkodowanych. W
sk³ad Komisji wchodz¹ trzy zespo-
³y sk³adaj¹ce siê z pracownika
socjalnego z MGOPS w Sêdziszo-
wie M³p. oraz pracownika gminy
Sêdziszów M³p.

Do zadañ komisji nale¿y:
– dokonanie oglêdzin budyn-

ków mieszkalnych na prywat-
nych posesjach,

– weryfikacja treœci z³o¿onych
przez poszkodowanych wnio-
sków o zasi³ek celowy,

– przeprowadzenie wyceny
szkód spowodowanych powo-
dzi¹ lub osuwiskami bêd¹cy-
mi nastêpstwem powodzi,

– udokumentowanie stwierdzo-
nych faktów w formie proto-
ko³u oglêdzin budynków.

Przy przyznawaniu pomocy w
wysokoœci do 20 tys. z³ komisja ka¿-
dorazowo bêdzie bra³a pod uwa-
gê czy na dany cel (poniesione
straty) nie zosta³a uprzednio
udzielona pomoc w ramach zasi³-
ku do 6 tys. z³; wskazane formy
pomocy s¹ bowiem udzielane z

przeznaczeniem na odrêbne cele.
Ka¿dy poszkodowany musi przed-
stawiæ dowody potwierdzaj¹ce
zakup materia³ów budowlanych
lubus³ugi remontowej, bêd¹ to
faktury lub rachunki. Na tej pod-
stawie Kierownik Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej wyp³aci pieni¹dze
poszkodowanym. Niemniej po-
szkodowani mog¹ otrzymaæ zasi-
³ek, pod warunkiem zawartym w
treœci decyzji, i¿ zostan¹ zobowi¹-
zani do przed³o¿enia tych doku-
mentów w terminie póŸniejszym.

W przypadku zasi³ku od 20.000 z³
do 100.00 z³ niezbêdna jest wcze-
œniejsza wycena kosztów remon-
tów lub odbudowy wykonana
przez upowa¿nionego – wskaza-
nego przez Wojewodê rzeczo-
znawcê maj¹tkowego lub rzeczo-
znawcê budowlanego. Osoby
uprawnione do pomocy s¹ zobo-
wi¹zane przedstawiæ faktury i ra-
chunki potwierdzaj¹ce poniesie-
nie wydatków zwi¹zanych z re-
montem lub odbudow¹ budyn-
ków mieszkalnych lub lokali
mieszkalnych. Pomoc ta udziela-
na bêdzie w ratach: I rata wynosi
50% kosztów remontu lub odbu-
dowy. Pomoc ta nie mo¿e prze-
kroczyæ wysokoœci szkód wyrz¹-
dzonych w danym budynku lub
lokalu mieszkalnym.

Œwiadczenie z pomocy spo³ecz-
nej nie maj¹ charakteru odszko-
dowania, nie stanowi¹ zatem re-
kompensaty za straty poniesio-
ne w wyniku klêski ¿ywio³owej.
Pomoc ta ma umo¿liwiæ poszko-
dowanym zaspokojenie ich po-
trzeb mieszkaniowych, których
nie mog¹ realizowaæ wskutek
szkód wyrz¹dzonych powodzi¹.

Kierownik MGOPS
w Sêdziszowie M³p.

Zdzis³awa Œwider

MGOPS informujeW dniach 3-4 czerwca 2010 roku w
wyniku intensywnych opadów deszczu
nasze Miasto i Gmina Sêdziszów Ma³o-
polski zosta³a dotkniêta powodzi¹. Po-
szkodowanych zosta³o 300 ro-
dzin, którym udzielona zostanie po-
moc. W zale¿noœci od stopnia znisz-
czenia mieszkania lub do-
mu, osoby poszkodowane przez po-
wódŸ mog¹ ubiegaæ siê o wsparcie pañ-
stwa. Pomoc ta bêdzie przekazywana
w formie zasi³ków celowych, w ka¿-
dym przypadku na terenie gminy,
przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
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Wyniki I tury wyborów prezydenckich

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w powiecie ropczycko-sêdziszowskim.

Bronis³aw Komorowski Prezydentem RP
ci¹g dalszy ze str. 2

Wyniki I tury wyborów prezydenckich w gminie Sêdziszów M³p.

ci¹g dalszy na str. 8
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Uwaga na „popowodzio-
wych” oszustów

Mê¿czyzna podaj¹cy siê za pra-
cownika urzêdu miejskiego
okrad³ mieszkankê Ropczyc. 88-
letnia kobieta uwierzy³a w dobre
intencje mê¿czyzny i wpuœci³a go
do domu. Niestety ten wykorzy-
sta³ jej ufnoœæ i skrad³ oszczêd-
noœci w kwocie 30 tysiêcy z³.

Z zeznañ kobiety wynika, ¿e
oszust przyszed³ do domu kobie-
ty i oœwiadczy³, ¿e jest ropczyc-
kim urzêdnikiem. Poinformowa³
j¹, ¿e nale¿y siê jej odszkodowa-
nie, bo jej dom zosta³ zalany pod-
czas powodzi. Poinformowa³, ¿e
musi pobraæ op³atê urzêdow¹ w
wysokoœci 200 z³. Kobieta uwie-
rzy³a mê¿czyŸnie i wpuœci³a go do
domu. Gdy wyci¹gnê³a pieni¹-
dze, aby daæ „urzêdnikowi” 200
z³, ten wyrwa³ jej wszystkie bank-
noty i uciek³. Okaza³o siê, ¿e 88-
letnia mieszkanka Ropczyc stra-
ci³a 30 tysiêcy z³.

Apelujemy, aby w kontaktach z
nieznajomymi zachowaæ ostro¿-
noœæ, zw³aszcza gdy ¿¹daj¹ od nas
pieniêdzy. Gdy ktoœ taki zapuka do
naszych drzwi skontaktujmy siê i
poradŸmy siê kogoœ z rodziny, czy
s¹siada. Zawsze mo¿emy upewniæ
siê w urzêdzie lub instytucji czy
osoba, która do nas przychodzi
jest jej pracownikiem. Gdy mamy
podejrzenia, ¿e osoba mo¿e mieæ
z³e intencje i chce nas oszukaæ lub
okraœæ zadzwoñmy na Policjê.

Przypominamy,  ¿e wnioski o za-
si³ek powodziowy nale¿y sk³adaæ
osobiœcie we w³aœciwym miejscowo

urzêdzie gminy. Za z³o¿enie wnio-
sku nie pobiera siê ¿adnej op³aty.

 
Policja przypomina: aby

wakacje by³y bezpieczne…
Maj¹c na uwadze bezpieczeñ-

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

Policja apeluje wiêc do m³o-
dych ludzi:

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

2. Na wycieczki, biwaki, szcze-
gólnie do lasu lub nad wodê, wy-
bierajcie siê zawsze w towarzy-
stwie osób doros³ych i zawsze
korzystajcie ze sprawdzonych
szlaków wêdrownych. Œmieci wy-
rzucajcie tylko do specjalnych
pojemników. Jeœli ich nie ma, za-
bierzcie œmieci ze sob¹.

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

4. B¹dŸcie ostro¿ni w nawi¹zy-
waniu znajomoœci przez inter-
net! Nie ka¿dy jest tym za kogo
siê podaje! W trosce o w³asne

bezpieczeñstwo pamiêtajcie, ¿e
podawanie przez internet infor-
macji o sobie (imiê, nazwisko,
adres, nr telefonu) osobom, któ-
rych siê tak naprawdê nie zna
mo¿e skoñczyæ siê nara¿eniem
siebie i swoich najbli¿szych na sta-
nie siê ofiar¹ przestêpstwa.

5. Coraz czêœciej w pobli¿u ba-
wi¹cych siê dzieci i m³odzie¿y
pojawiaj¹ siê dealerzy, którzy
handluj¹ narkotykami, nak³a-
niaj¹ do za¿ywania narkotyków,
a niekiedy daj¹  je za darmo, aby
zachêciæ do spróbowania. Pamiê-
tajcie, ¿e taka dzia³alnoœæ jest nie-
zgodna z prawem. Musicie pa-
miêtaæ, ¿e narkotyki niszcz¹ m³o-
dy organizm, uzale¿niaj¹ go, a
wielu m³odych ludzi przyp³aci³o
branie narkotyków œmierci¹.

6. Nie pozwólcie obcym wypy-
tywaæ siê o mieszkanie czy rodzi-
ców. Zwracajcie uwagê na niezna-
jomych krêc¹cych siê w pobli¿u
Waszego domu czy mieszkania
lub samochodu. Mo¿e to byæ
w³amywacz. Spróbujcie zapamiê-
taæ wygl¹d obcego, zapiszcie nu-
mery rejestracyjne jego samocho-
du. W razie potrzeby zaalarmuj-
cie doros³ych.

7. Nigdy nie bawcie siê w opusz-
czonych budynkach, piwnicach,
na strychach czy dachach budyn-
ków, na jezdni, torach kolejowych
czy w wykopach. Pamiêtajcie, ¿e
rodzice musz¹ znaæ miejsca, w
których bêdziecie siê bawiæ. Ni-
gdy nie oddalajcie siê od domu
bez wiedzy rodziców.

8. UWAGA! Jeœli podczas zaba-
wy znajdziecie niewypa³ lub inny
groŸnie wygl¹daj¹cy przedmiot
natychmiast powiadomcie doro-

s³ych i Policjê. W takim miejscu
nie wolno siê bawiæ.

9. Unikajcie kontaktu z osoba-
mi, których nie znacie. Nie bierz-
cie s³odyczy, zabawek ani pieniê-
dzy od obcych. Nigdy nie wsia-
dajcie do samochodu, którym
kieruje obcy! Nie przyjmujcie
równie¿ propozycji wspólnego
spaceru z nieznajomym.

10. Jeœli ktoœ próbuje Wam zro-
biæ coœ z³ego G£OŒNO WO£AJ-
CIE O POMOC.

 
Drodzy Pañstwo, mamy nadzie-

jê, ¿e przypomniane przez nas
zasady, które teoretycznie s¹ po-
wszechnie znane, lecz czasem
zapominane, uzmys³owi¹ Pañ-
stwu koniecznoœæ rozmawiania z
dzieæmi w ka¿dym wieku o ich
zachowaniu i bezpieczeñstwie.

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

Policjanci wyjaœniaj¹
okolicznoœci wypadku

Sêdziszowscy policjanci wyko-
nuj¹ czynnoœci maj¹ce pozwoliæ
na ustalenie przyczyn i okolicz-
noœci potr¹cenia rowerzystek.
Do wypadku dosz³o w pi¹tek, 18-
go czerwca. Ranne zosta³y dwie
m³ode kobiety.

Przed godzin¹ 22, na skrzy¿o-
waniu w miejscowoœci Borek Wiel-
ki dosz³o do wypadku drogowe-
go. Z wstêpnych ustaleñ policjan-
tów wynika, ¿e jad¹cy suzuki vi-
tar¹, 56-letni mê¿czyzna, nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa przejazdu rowe-
rzystkom i uderzy³ w nie. Obra-

KRONIKA POLICYJNA

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Sêdziszów M³p.

Oprac. Benedykt Czapka
na podstawie danych Pañstwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz www.bronislawkomorowski.pl i www.sejm.gov.pl
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¿eñ cia³a dozna³y dwie mieszkan-
ki gminy Sêdziszów M³p. 35-letnia
kobieta po badaniach lekarskich
zosta³a zwolniona do domu. M³od-
sza pokrzywdzona, 28-letnia ko-
bieta, pozosta³a w szpitalu z po-
t³uczeniami g³owy i lewej nogi.

Na miejscu pracowa³a policyj-
na grupa dochodzeniowo-œled-
cza. Funkcjonariusze zabezpie-
czali œlady i prowadzili oglêdziny.
Policjanci sprawdzili równie¿ stan
trzeŸwoœci uczestników tego wy-
padku. Zarówno kierowca jak i
rowerzystki byli trzeŸwi.

Jecha³ rowerem maj¹c
3,5 promila

Policyjny patrol zatrzyma³ w
sobotê, 12-go czerwca, rowerzy-
stê, który jecha³ „wê¿ykiem”.
Okaza³o siê, ¿e 38-letni mê¿czy-
zna by³ kompletnie pijany. Alko-
mat wykaza³ w jego organizmie
3,5 promila alkoholu.

W samo po³udnie, po ulicy
Marii Konopnickiej w Sêdziszo-
wie jecha³ rowerem 38-letni
mieszkaniec podsêdziszowskiej
wsi. Jad¹cy t¹ sam¹ ulic¹ policyj-

ny patrol zwróci³ uwagê na tor
jazdy rowerzysty. Kiedy policjan-
ci sprawdzili stan trzeŸwoœci mê¿-
czyzny okaza³o siê, ¿e jest on kom-
pletnie pijany. 38-latek mia³ do-
k³adnie 3,49 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Pijany rowerzysta us³ysza³ za-
rzut, przyzna³ siê oraz skorzysta³
z prawa do skazania bez przepro-
wadzania rozprawy.

Tir wywróci³ siê na
sêdziszowskiej obwodnicy
Nad ranem, 09.06.2010r., w

Sêdziszowie Ma³opolskim, na
krajowej „czwórce” dosz³o do
kolizji drogowej. Do rowu wje-
cha³ samochód ciê¿arowy. 

Przed godzin¹ czwart¹ rano, ja-
d¹cy ciê¿arowym chryslerem oby-
watel Ukrainy, straci³ panowanie
nad pojazdem i wjecha³ do przy-
dro¿nego rowu. Policjanci zasto-
sowali wobec kierowcy pouczenie.

Wjecha³ w id¹ce poboczem
dziewczyny

Nad ranem, 30-go maja, w Ka-
wêczynie dosz³o do wypadku

Przedszkolaki, wys³ucha³y bajek
czytanych przez policjantów. Ich
tematem by³y  niebezpieczeñstwa
czyhaj¹ce na najm³odszych oraz
praca Policji.

Policjanci spotkali siê równie¿ z
uczniami szko³y i gronem peda-
gogicznym. Stró¿e prawa rozma-
wiali z dzieæmi o bezpiecznym za-
chowaniu podczas wakacji, w³a-
œciwym zachowaniu siê na drodze
oraz przestêpczoœci wœród naj-
m³odszych. Funkcjonariusze po-
ruszyli równie¿ problem alkoho-
lu, papierosów i narkotyków.
Czêœæ spotkania poœwiêcana zo-
sta³a przestêpczoœci w Internecie.

Uczniowie z ciekawoœci¹ przys³u-
chiwali siê s³owom policjantów.
Chêtnie z nimi rozmawiali i zada-
wali pytania. Niezmiennie najwiêk-
sze wra¿enie na dzieciach wywo³a-
³a mo¿liwoœæ zobaczenia z bliska
policyjnego radiowozu oraz przy-
mierzenia policyjnych czapek.

Funkcjonariusze pozostawili
dla uczniów odblaski oraz ró¿ne
materia³y profilaktyczne. Zapro-
sili równie¿ dzieci na komendê.

m³. asp. Dominika Oleœ

drogowego. Kierowca volkswa-
gena podczas mijania siê z innym
pojazdem potr¹ci³ dwie dziewczy-
ny id¹ce poboczem drogi. Ich
obra¿enia nie s¹ powa¿ne.

Tu¿ przed 4 rano, dy¿urny rop-
czyckiej komendy zosta³ powia-
domiony o zdarzeniu drogowym
w Kawêczynie. Na miejsce wypad-
ku skierowany zosta³ policyjny
patrol. Z wstêpnych ustaleñ funk-
cjonariuszy wynika, ¿e  kieruj¹cy
volkswagenem polo 30-letni
mieszkaniec podsêdziszwskiej wsi
podczas mijania siê z innym sa-
mochodem potr¹ci³ id¹ce pobo-
czem dziewczyny. Ich obra¿enia
nie by³y powa¿ne, po badaniach
wróci³y do domów.

Policjanci sprawdzili stan trzeŸ-
woœci uczestników wypadku. Kie-
rowca by³ trzeŸwy. W organi-
zmach pokrzywdzonych badanie
wykaza³o prawie promil alkoho-
lu. Grupa dochodzeniowo-œled-
cza przeprowadzi³a oglêdziny
wypadku oraz zabezpieczy³a œla-
dy pozwalaj¹ce na wyjaœnienie
dok³adnych okolicznoœci i przy-
czyn wypadku.

Policjanci ustalili sprawcê
kradzie¿y

Niespe³na dwóch dni potrze-
bowali sêdziszowscy policjanci,
aby znaleŸæ z³odzieja metalowe-
go piecyka i zlewu. Sprawc¹ oka-
za³ siê 42-letni mieszkaniec gmi-
ny Sêdziszów. Dziêki pracy funk-
cjonariuszy skradzione przed-
mioty zosta³y odzyskane i wróc¹
do w³aœciciela.

We wtorek, 25.05.2010r., z nieza-
mkniêtego domu w Sêdziszowie
M³p. skradziono metalowy piecyk
wêglowy oraz metalowy zlew o
³¹cznej wartoœci 600 z³. Nad t¹
spraw¹ pracowali policjanci z sêdzi-
szowskiego komisariatu. Dwa dni
póŸniej funkcjonariusze znali ju¿
to¿samoœæ z³odzieja. By³ nim miesz-
kaniec gminy Sêdziszów. Jak siê oka-
za³o, sprzeda³ skradzione przedmio-
ty na z³om. Policjanci zabezpieczyli
skradzione mienie. Po wykonaniu
niezbêdnych czynnoœci piecyk i zlew
wróc¹ do w³aœciciela. 

Policjanci sprawdzaj¹ czy ma
na sumieniu jeszcze inne prze-
stêpstwa. Sprawa jest rozwojowa.

m³. asp. Dominika Oleœ

Policjanci spotkali siê z uczniami w Boreczku
O niebezpieczeñstwach mówili przedszko-
lakom i uczniom Szko³y Podstawowej w
Boreczku policjanci z naszego powiatu. Na
spotkanie stró¿e prawa zostali zaproszeni
przez nauczycieli. 

Uczniowie, nauczyciele i goœcie z Policji na „rodzinnej” fotografii. Fot. (3) Policja

Policjanci z najm³odszymi uczniami z Boreczku.
Spotkanie by³o dla dzieci z Boreczku okazj¹
do obejrzenia z bliska policyjnego sprzêtu.
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Prezentacje pocz¹tkowo zosta-
³y odwo³ane, tak jak m.in. festyn,
Bieg Sêdzisza, Teatralny Auto-
graf, jednak ostatecznie, maj¹c
na uwadze wysi³ek i koszty, w³o-
¿one w przygotowanie wystêpów
przez uczniów i nauczycieli, zna-
leziono dla nich nowy termin, w
ostatnim tygodniu roku szkolne-
go. I by³a to s³uszna decyzja.

Tegorocznym Prezentacjom
Artystycznym Szkó³ przyœwieca³o
has³o „Podró¿ dooko³a œwiata”,

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE SZKÓ£
przedmioty. Dzieci z Góry Rop-
czyckiej zachwyci³y ognistym „Ka-
zaczokiem” – rosyjskim tañcem
narodowym, zaœ uczniowie z sê-
dziszowskiej „Dwójki” zabrali nas
w romantyczny spacer po Polach
Elizejskich w Pary¿u.

Wspania³y wielb³¹d poprowa-
dzi³ karawanê z Borku Wielkiego
do Egiptu, w Indiach odwiedzili-
œmy s³ynne Bollywood – za spraw¹
uczniów z Boreczku, a w Hiszpa-
nii byliœmy na corridzie i tañczyli-
œmy flamenco (Szkodna). Za
spraw¹ szko³y w Krzywej przenie-
œliœmy siê w œwiat tasiemcowych,
brazylijskich seriali, byliœmy te¿ na
wyspie œw. Patryka czyli w Irlandii
(Bêdziemyœl), w Wietnamie (Za-
gorzyce Grn.), na Filipinach (Za-
gorzyce Dln.). Dziêki gimnazjali-
stom z Zagorzyc odwiedziliœmy
kraj hamburgerów i country czy-
li USA, a dziewczêta z Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p. zabra³y
nas na Kubê.

Dziêki licealistom z Sêdziszowa,
na scenie pojawi³ siê s³ynny
szwedzki zespó³ ABBA, a ucznio-
wie z ZSZ zabrali nas do Austrii.

W ten sposób, w kilkadziesi¹t
minut zwiedziliœmy kilkanaœcie
krajów na wszystkich kontynen-
tach.

Wszyscy uczestnicy Prezentacji
Artystycznych Szkó³ otrzymali od
organizatorów coœ dla cia³a i coœ
dla ducha czyli s³odycze i ksi¹zki.

S³usznie zauwa¿y³, zwracaj¹c siê
do uczestników Prezentacji, Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b, ¿e szkoda, i¿ nie ma tu am-
basadorów krajów, które by³y

22 czerwca, w MGOK w Sêdziszowie M³p.
odby³y siê Prezentacje Artystyczne Szkó³.
By³a to jedna z niewielu imprez, jakie osta³y
siê z tegorocznych obchodów Dni Sêdzi-
szowa, po czerwcowej powodzi.

Rosjê prezentuj¹ uczniowie z Góry Ropczyckiej. Fot. (3) G. Wrona

bowiem ka¿da z wystêpuj¹cych
placówek oœwiatowych mia³a za
zadanie zaprezentowaæ wyloso-
wany wczeœniej kraj: jego histo-
riê, kulturê, tradycje, muzykê,
taniec i ... co komu tylko przysz³o
do g³owy. Dziêki temu interesu-
j¹cemu pomys³owi powsta³o nie-
zwykle barwne widowisko, w któ-
rym pojawi³y siê miejsca i posta-
cie historyczne, legendarne, ba-
œniowe czy filmowe. Z Czech za-
wita³ wiêc do Sêdziszowa Krecik,
œwietnie znany z dobranocek
(prezentacja Dziennego Cen-
trum Aktywnoœci), z Finlandii –
œw. Miko³aj (prezentacja Zespo-
³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej), z
Litwy – Jagie³³o (Szko³a Podsta-
wowa nr 3 w Sêdziszowie M³p.), a
z Wielkiej Brytanii s³ynny agent
007 czyli James Bond (Przedszko-
le nr 1). Prezentacja przedszko-
laków z „Jedynki” by³a jedn¹ z
najbardziej oklaskiwanych. W ich
wystêpie by³a królowa El¿bieta II,
popijaj¹ca wyborn¹ angielsk¹
herbatê, zespó³ The Beatles, stu-
denci z Oxfordu, „Czerwone
Diab³y” czyli dru¿yna Manchester
United, Robin Hood, Harry Pot-
ter czy wspominany ju¿ James
Bond „postrach wrogów i bo¿ysz-
cze kobiet” – jak przedstawia³
swojego bohatera jeden z przed-
szkolaków.

Drugie sêdziszowskie przed-
szkole zaprezentowa³o Japoniê:
dziewczynki w kimonach piêknie
odtañczy³y japoñski taniec, zaœ
ch³opcy zaprezentowali kunszt
karateków, z ³atwoœci¹ ³ami¹cych
jednym ciosem najgrubsze nawet

prezentowane na scenie. Z pew-
noœci¹ byliby zadowoleni widz¹c,
z jak¹ starannoœci¹, szacunkiem
ale i poczuciem humoru uczest-

nicy ukazali to, co ich zdaniem
dla prezentowanych krajów naj-
bardziej charakterystyczne.

EW

Zespó³ The Beatles oraz „Czerwone Diab³y” czyli Przedszkole nr 1 prezentuje Wielk¹ Brytaniê.

S¹siedzi, Rumcajs, Krecik: podopieczni DCA przedstawiaj¹ Czechy.
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Na deskach sceny sêdziszow-
skiego Domu Kultury w sobotê
zaprezentowa³o siê siedem kan-
dydatek do tytu³u Miss, które oce-
nia³o jury w sk³adzie: Rafa³ Or-
³owski – przedstawiciel firmy Ita-
lian Fashion (przewodnicz¹cy),
Agata Zajko – firma kosmetycz-
na Deborah, Ma³gorzata i Roman
Orêziak z firmy handlowo-us³u-
gowej „AZ” S.C. Sêdziszów M³p.,
Ewa Bizon – Zak³ad Fryzjerski,
Marcin Klimek – Firma „Mazak”,
przedstawiciel sieci komórkowej
Plus, Dyrektor SP nr 2 w Sêdzi-
szowie M³p. Maria Chuderska,
Anna Krygicz – przedstawiciel fir-
my kosmetycznej EUPHORA,
Aleksandra B¹k wiza¿ystka firmy
kosmetycznej EUPHORA, Ange-
lika Wójcik – firma „Progres”,

Maria £agowska z salon sukni
œlubnych – MP-Styl oraz Monika
Bizoñ zesz³oroczna Miss Sêdzi-
szowa M³p.

Po piêciu prezentacjach kan-
dydatek jury wybra³o trzy laureat-
ki: II wicemiss zosta³a Estera Buj-
ny z Ropczyc, I wicemiss Sylwia S¹-
siadek z Okonina, tytu³ tegorocz-
nej Najpiêkniejszej przypad³ Ka-
rolinie Rogó¿ z Sêdziszowa M³p.

Licznie zgromadzona na so-
botniej imprezie publicznoœæ
wybra³a swoj¹ Miss, a zosta³a ni¹
Sylwia S¹siadek.

Wszystkie kandydatki zosta³y
nagrodzone przede wszystkim za
wysi³ek jaki w³o¿y³y w przygoto-
wanie do gali, nagrodami ufun-
dowanymi przez sponsorów. Fir-
ma Italia Fashion ufundowa³a

Wybory Miss Sêdziszowa M³p.

W zwi¹zku z czerwcow¹ powodzi¹, wszystkie imprezy plenerowe w ramach tegorocz-
nych obchodów Dni Sêdziszowa M³p. zosta³y odwo³ane. Jedyna, która dosz³a do skut-
ku, odby³a siê 12 czerwca w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury. To coroczne wybory
Miss Sêdziszowa M³p.

koszule nocne dla ka¿dej kandy-
datki, firmy kosmetyczne zapew-
ni³y makija¿ ka¿dej uczestniczki,
oraz kosmetyki, natomiast salon
fryzjerski Pani Ewy Bizon zadba³

Miss Sêdziszowa M³p. 2010 Karolina Rogó¿ w otoczeniu pozosta³ych kandydatek i prowadz¹cych wybory: Pauliny Maroñ i Macieja Idzika.

Blues w tañcu dyskotekowym. Na scenie zespó³ Blues. Fot. (4) R. Cio³kosz

o uczesanie kandydatek. Ponad-
to ka¿da z wyró¿nionych uczest-
niczek otrzyma³a nagrody spe-
cjalne. Maria £agowska z Salonu
sukni œlubnych MP styl ufundo-
wa³a trzy komplety bi¿uterii dla
laureatek, Ma³gorzata i Roman
Orêziak (Firma Handlowo-Us³u-
gowa „AZ”) nagrodzili dziewczy-
ny dwoma zegarkami, kosmety-
kami oraz robotem kuchennym.
Firma „Mazak” – przedstawiciel
sieci komórkowej ufundowa³ ko-
szulki firmowe dla ka¿dej kandy-
datki, oraz telefon komórkowy
dla Miss Sêdziszowa M³p. Salon
sukni œlubnych, ul. Grunwaldzka
67 w Sêdziszowie M³p. ufundo-
wa³ diadem dla zwyciê¿czyni. Dla
uczestniczek konkursu same wy-
bory jak i przygotowania do nich
by³y œwietn¹ zabaw¹ i okazj¹ do
poznania nowych ludzi. Pani Edy-
ta Winkowska przygotowa³a ca-
³oœæ imprezy, któr¹ uœwietni³ swo-
imi wystêpami zespó³ Blues, gru-
pa dziewcz¹t z sêdziszowskiego
Gimnazjum, a tak¿e soliœci: Iza-
bella Skoczek, Józefina Zawisza,
Karolina i Joanna Dzik.

Klaudia Fr¹czek

Kandydatki do tytu³u Miss w sukniach œlubnych.
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Pod opiek¹ pani Ewy uczniowie
klas III-VI – uczestnicy konkursu –
przynosili prace do swojej biblio-
teki szkolnej. Ich zadaniem by³o
wykonanie pracy plastycznej do-
woln¹ technik¹ (plakat) lub napi-
sanie listu do pana burmistrza na
temat swojego miasta przysz³oœci,
w którym chcia³yby ¿yæ.

Wielu m³odych ludzi, takich jak
uczniowie z Klêczan, marzy o lep-
szej przysz³oœci. Celem konkursu
by³o zwrócenie im uwagi na naj-
bli¿sze otoczenie, wyrobienie
wspó³odpowiedzialnoœci za w³a-
sne œrodowisko, pomóc im w roz-
winiêciu umiejêtnoœci plastycz-
nych i literackich. Nadanie kon-
kursowi rangi listu do burmistrza
spowodowa³o, ¿e dzieci poczu³y
siê wa¿ne, docenione.

W konkursie wziê³o udzia³ 29
osób, do biblioteki wp³ynê³o 19
prac, 8 listów i 11 plakatów, bo:

Marzenia niech sp³yn¹ na papier

z ka¿dej ma³ej g³ówki.

Byæ mo¿e zobaczy je,

któraœ z bardzo wa¿nych osób

i na spe³nienie ¿yczeñ

szybko znajdzie sposób.

Choæ jak mówimy – marzyæ jest
³atwo, bo fantazja nie zna barier –
temat okaza³ siê doœæ trudny, dla-
tego regulamin konkursu pozwa-
la³ na wykonanie prac w grupie. I
w³aœnie te prace okaza³y siê najcie-
kawsze, œwiadczy³y o du¿ym zaan-
ga¿owaniu, zachwyca³y bogac-
twem zastosowanych technik.
Szczególnie by³o to widaæ w jednej
ze zwyciêskich prac „ZOO w Klê-
czanach”, w której grzywa lwa wy-
konana zosta³a z w³óczki, struœ i
droga z maku, drzewo z prawdzi-
wej kory, a wielb³¹dzia sierœæ z ry¿u.

Doceni³o to jury, które przy-
zna³o nagrody w dwóch katego-
riach: plakat i list.

O czym marz¹ dzieci z Klê-
czan? Widaæ, ¿e niektórym trud-
no by³o odnieœæ siê do dalszej
przysz³oœci, dlatego te¿ ich ma-
rzenia zosta³y przedstawione w
sposób bardzo realistyczny. I tak
by³y zwi¹zane z kó³kami zaintere-
sowañ w szkole, placami zabaw,

obiektami sportowymi, czyli tym,
czym ¿yj¹ na co dzieñ.

Te dzieci, które potrafi³y wy-
obraziæ sobie Klêczany za 20-30
lat marzy³y, by móc spêdzaæ wol-
ny czas na basenie, odwiedzaj¹c
ZOO, a na ulicach chêtnie widzia-
³yby centra handlowe, szpital,
parking i przedszkole publiczne.

Jedni z laureatów konkursu –
uczennice Gabrysia Mita i Sylwia
Basara, tak t³umacz¹ swój wybór:

- Nasza praca przedstawia centrum

handlowe, w którym ka¿dy mieszka-

niec Klêczan i okolic bêdzie móg³ zna-

leŸæ pracê. Pracê wykonywa³yœmy

wspólnie przy dobrej zabawie, z do-

brymi intencjami. Naprawdê dobrze

siê przy tym bawi³yœmy.

W wykonaniu pracy by³o du¿o tech-

nik – klejenie, malowanie, wydziera-

nie i wyklejanie; a tak¿e wiersz:

Ju¿ przy wejœciu stoimy,

wiele rzeczy kupimy.

W ksiêgarni ksi¹¿ki,

w butiku wst¹¿ki.

Wszyscy uczestnicy – 29 uczniów
– zostali zaproszeni na wycieczkê
do Biblioteki Publicznej w Sêdzi-
szowie M³p. Tam przywita³ ich goœæ
honorowy – adresat konkursu –
pan burmistrz, Kazimierz Kie³b.
Podczas przygotowanej wystawy w
holu biblioteki, dzieci ochoczo
prezentowa³y swoje prace, opowia-
da³y o swoich marzeniach.

Biblioteka têtni³a ¿yciem, kró-
lowa³a w niej m³odoœæ, radoœæ i
entuzjazm. W jednej chwili – dziê-
ki wystawie – wszyscy przenieœli siê
do miasta przysz³oœci – kolorowe-
go, nowoczesnego i przyjaznego
dzieciom.

Pan burmistrz wrêcza³ nagro-
dy ksi¹¿kowe (ufundowane przez
Urz¹d Miasta Sêdziszów M³p.)
czterem zespo³om w kategorii
plakat i trzem osobom (jedna
nagroda, dwa wyró¿nienia) w
kategorii list.

Mo¿liwoœæ spotkania i rozmo-
wy z panem burmistrzem by³a dla
dzieci dodatkow¹ frajd¹. Cieszy-
³y siê te¿ z dyplomów, które wrê-
czali, wraz z gratulacjami, ka¿de-
mu uczestnikowi konkursu, towa-
rzysz¹cy dzieciom, dyrektor Szko-
³y Podstawowej w Klêczanach –
pan Marek Flis i dyrektor MGOK
– Kazimierz Popielarz.

W swojej mowie, pan bur-
mistrz, podkreœli³ tradycyjn¹ rolê
ksi¹¿ki w œwiecie nowoczesnych
œrodków masowego przekazu:

- Mo¿na mailowaæ do siebie, mo¿-

na ogl¹daæ siê na ekranie monitora,

ale nigdy ta technika nie zast¹pi tej

intymnoœci, jak¹ ka¿dy z nas mo¿e

prze¿ywaæ z ksi¹¿k¹ w rêku, ksi¹¿k¹

napisan¹. Byæ mo¿e kiedyœ i wy bê-

dziecie pisali wiersze, czy ksi¹¿ki, czego

wam ¿yczê i mo¿e my ju¿ z brod¹ siw¹

na fotelu bujanym bêdziemy czytali

ksi¹¿ki autorstwa dzieci pochodz¹cych

z Klêczan.

Imprezie towarzyszy³a telewizja
miejska. Dzieci mia³y czas na dzie-
lenie siê refleksjami z konkursu,
na udzielanie wywiadów, impre-
za ta spe³ni³a ich marzenia o wy-
stêpie w telewizji.

 Na pytanie, dlaczego wziê³y
udzia³ w konkursie odpowiada³y:

- Fajnie by³o zarobiæ sobie parê

punktów, byæ w telewizji, mieæ fajne

dyplomy, pochwaliæ siê kolegom.

Panie Burmistrzu!

Mieszkam w Klêczanach. To piêk-

na wieœ. Jest tutaj szko³a, do której

codziennie chodzê, stadion naszej

dru¿yny i piêkny koœció³. Podoba

mi siê tu, ale marzê, aby by³o tutaj

boisko do pi³ki no¿nej przeznaczo-

ne dla dzieci. Bardzo lubiê graæ w

pi³kê i marzê o takim boisku w

mojej wsi.

Kamil £oboda, kl. V.

MOJE MIASTO PRZYSZ£OŒCI
– LIST DO PANA BURMISTRZA

16 VI 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Sêdziszowie M³p. odby³ siê fina³ pierwszej edycji
konkursu czytelniczego „Moje Miasto Przysz³oœci”. Pomys³odawc¹ konkursu by³a pani
Dorota Paœniewska z Biblioteki Publicznej w Klêczanach, która zaprosi³a do wspó³pracy
pani¹ Ewê Strêk, nauczyciela-bibliotekarza Szko³y Podstawowej w Klêczanach.

Niespodziank¹ by³ s³odki pre-
zent dla uczestników konkursu –
ca³y koszyk cukierków od pana
burmistrza.

Nie sposób oddaæ klimatu tej
imprezy. Na pewno nam wszyst-
kim d³ugo utkwi w pamiêci.

Wszystkich zainteresowanych
nasz¹ imprez¹ zapraszam na re-
lacjê z transmisji lokalnej telewi-
zji miasta Sêdziszowa na stronie
internetowej MGOK: www.tvse-
dziszow.idl.pl (emisja z dn.
18.06.2010). Natomiast mieszkañ-
com Klêczan proponujê obejrze-
nie wszystkich prac konkurso-
wych w holu naszej biblioteki
publicznej. Wystawa bêdzie pre-
zentowana do koñca lipca.

Gratuluj¹c uczestnikom, ¿yczê
im dalszych sukcesów na niwie
plastyczno-literackiej. Dziêkuj¹c
za zainteresowanie tematem za-
pewniam, ¿e mog¹ liczyæ w przy-
sz³oœci na kolejne edycje konkur-
su „Moje Miasto Przysz³oœci”.

 Serdecznie dziêkujê równie¿
panu burmistrzowi Kazimierzowi
Kie³bowi za objêcie patronatu nad
konkursem, Urzêdowi Miasta za
nagrody, panu dyrektorowi Kazi-
mierzowi Popielarzowi i panu dy-
rektorowi Markowi Flisowi za stwo-
rzenie luŸnej atmosfery zabawy,
pani El¿biecie Chor¹¿y i kole¿an-
kom z Biblioteki Publicznej w Sê-
dziszowie M³p. za pomoc w organi-
zacji fina³u. Szczególne podziêko-
wania kierujê w stronê pani Ewy
Strêk, nauczyciela-bibliotekarza
Szko³y Podstawowej w Klêczanach,
której osobiste zaanga¿owanie przy-
czyni³o siê do sukcesu konkursu.
Nawi¹zana niæ wspó³pracy ze szko³¹
ju¿ spowodowa³a, ¿e Biblioteka
Publiczna w Klêczanach zaczyna
byæ dostrzegana wœród dzieci jako
ciekawe miejsce, do którego warto
wst¹piæ nie tylko po ksi¹¿kê!
Tekst i fot. Dorota PaœniewskaUczestnicy konkursu

Gratulacje i wrêczanie nagród



Nr 6 (157) 5 lipca 2010 r.

13

Program ten jest sponsorowa-
ny przez okres 3 lat i jest to druga
jego edycja. Œrodki dydaktyczne
po jego realizacji, wartoœci kilku
tysiêcy z³otych, przejd¹ na w³a-
snoœæ szko³y. G³ównym celem
Projektu jest wdro¿enie modelu
edukacji, dostosowanego do in-
dywidualnych potrzeb i mo¿liwo-
œci uczniów. Wieloaspektowe
wspieranie rozwoju umys³owego,
emocjonalnego, spo³ecznego, fi-
zycznego i motorycznego dzieci
rozpoczynaj¹cychnaukê szkoln¹.
Ten proces ma siê odbywaæ po-
przez kszta³towanie kompetencji
kluczowych w oparciu o teoriê
kompetencji wielorakich Howar-
da Gardnera. Uczony ten odkry³,
¿eka¿dy cz³owiek ma wiele sto-
sunkowo odrêbnych inteligencji,
co podwa¿a za³o¿enie o istnieniu
tylko jednego typu inteligencji.
Te inteligencje s¹ równoprawne,
¿adna nie jest wa¿niejsza od in-
nej. Wyró¿nia on 8 typów inteli-
gencji: jêzykow¹, ruchow¹, ma-
tematyczno – logiczn¹, wizualno
– przestrzenn¹, muzyczn¹, inter-
personaln¹ i intrapersonaln¹.
Teoria ta ma stanowiæ podstawê
do zmiany modelu edukacji. W
szkole bowiem dzieci powinny
mieæ mo¿liwoœæ nabycia umiejêt-
noœci wykorzystywania w³asnego
potencja³u i uczyæ siê w sposób
jaki im odpowiada. Ka¿dy cz³o-
wiek posiada naturalne predys-
pozycje do okreœlonego rodzaju
lub rodzajów inteligencji. Po-
szczególne typy inteligencji s¹ u
ludzi w ró¿nym stopniu rozwiniê-
te i tworz¹ wspólnie indywidual-
ny profil inteligencji. W tym pro-
gramie dostrzega siê zachodz¹-
ce zmiany poprzez okreœlenie
„mocnych” i „s³abych” stron.
Znaj¹c te profile oraz zaintere-
sowania i mo¿liwoœci dzieci z kla-
sy pierwszej, zosta³ opracowany
autorski program pt. „Z legend¹
przez Polskê”. Podczas jego re-
alizacji uczniowie poznali wiele
zak¹tków Polski i legendy zwi¹za-
ne z ka¿dym z tych regionów. Po-
dziwiali zabytki, dowiadywali siê

ciekawostek dotycz¹cych zwie-
dzanych terenów. Malowali za-
k¹tki naszego kraju. Wykonywali
æwiczenia muzyczno-ruchowe,
poznawali ró¿ne przyœpiewki i
tañce z poszczególnych regio-
nów Polski. Opisywali stroje lu-
dowe, pisali zakoñczenia do po-
znanych legend, uk³adali historyj-
ki obrazkowe i wiersze. Przygo-
towywali przedstawienia kukie³-
kowe i krótkie inscenizacje. Wy-
konywali konstrukcje z klocków.
Rozwi¹zywali zadania, dzia³ania i
grali w ró¿ne gry dydaktyczne.

,,Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych

W okresie od 1. grudnia 2009 do 8. czerw-
ca 2010 roku w Szkole Podstawowej w
Zagorzycach Dolnych uczniowie klasy
pierwszej realizowali pogram unijny
„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia
drog¹ do wiedzy”.

„Gdy kwitn¹ akacje, ju¿ blisko
wakacje” – w myœl tego powie-
dzenia czerwiec zwyk³ kojarzyæ
siê uczniom z oczekiwanym przez
wielu letnim wypoczynkiem.

W Szkole Podstawowej w Ka-
wêczynie miesi¹c ten od lat ma
jeszcze jedno skojarzenie – z tra-
dycyjnym, lubianym konkursem
regionalnym. Tak jak przed laty
równie¿ i w roku bie¿¹cym do-
borowa stawka 11 uczniów z klas:
IV, V i VI z ochot¹ zdecydowa³a
siê dodatkowo pog³êbiæ wiedzê
o swojej ma³ej OjczyŸnie. W obec-
noœci pozosta³ych kolegów i na-
uczycieli 21 czerwca uczestnicy
konkursu odpowiadali na pyta-
nia dotycz¹ce historii i wspó³cze-
snoœci Sêdziszowa M³p. oraz oko-
licznych miejscowoœci. Posi³kuj¹c
siê ilustracjami, opowiadali o
¿yciu i obyczajach naszych przod-
ków. Wbrew pozorom staropol-
skie zwyczaje nie stanowi¹ za-
mkniêtej, obcej nam dziedziny.
Wp³ywaj¹ one znacz¹co na nasz¹
mentalnoœæ, podkreœlaj¹c siln¹
wiêŸ cz³owieka z jego przesz³o-
œci¹. Oryginalnoœæ rodzimych,
kulturowych tradycji decyduje
przecie¿ o naszej odrêbnoœci i
to¿samoœci narodowej. Kwestiê
ow¹ podkreœlali w swych wypo-
wiedziach uczestnicy konkursu.
Komisja bra³a równie¿ pod uwa-

gê sposób prezentacji, popraw-
noœæ wypowiedzi, kwiecistoœæ sty-
lu i swadê, z jakiej znani byli nasi
poprzednicy. Ostatnie konkurso-
we zadanie polega³o na zaprojek-
towaniu herbu rodzinnej miej-
scowoœci. Zmagania uczniów
oceniali nauczyciele: p. Ma³go-
rzata Buraœ, p. Magdalena Czap-
ka-Król, p. Ma³gorzata Marek i
p. El¿bieta Jasiñska. Komisja I lo-
katê przyzna³a uczniowi kl. VI
Dawidowi Pondo, który uzyska³
maksymaln¹ iloœæ punktów, II
miejsce zajê³a Anna £agowska z
kl. IV, a III, Daria Gawor z kl. IV i
Joanna Po³eæ z kl. VI. Wszyscy

otrzymali gor¹ce brawa i s³owa
uznania za bardzo dobre przy-
gotowanie siê do tego konkursu.
Jego mi³ym urozmaiceniem by³y
wiersze recytowane przez
uczniów kl. IV. Organizacj¹ zajê-
³a siê autorka owej informacji.

Maria Wilczok

Poznali przyrodê i geografiê na-
szego kraju. Efektem tej pracy
by³a klasowa wystawa rysunków i
albumy przedstawiaj¹ce zabytki
ze zwiedzanych miejscowoœci
oraz makiety poznanych budow-
li. Podczas tych wêdrówek
uczniowie wykonywali te¿ mapê
podró¿y. Ka¿de dziecko mog³o
znaleŸæ coœ, co je interesowa³o,

pokazaæ swoje zainteresowania i
rozwin¹æ swoje uzdolnienia. Na
koniec uczniowie przygotowali
wystêp zatytu³owany „Nasze wra-
¿enia z wêdrówki po Polsce w
wierszu, piosence i insceniza-
cjach”. Zosta³ on przedstawiony
w dniu 8 czerwca 2010 roku dla
rodziców oraz 10 czerwca 2010
roku dla spo³ecznoœci szkolnej.

Zabawy z chust¹ animacyjn¹. Fot. (2) Zagorzyce Dolne

Wystêp dla kolegów i rodziców na zakoñcze-
nie projektu.

KONKURS REGIONALNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAWÊCZYNIE

Laureaci konkursu (od lewej): Joanna Po³eæ,
Anna £agowska, Dawid Pondo, Daria Gawor.”

Uczestnicy konkursu i recytatorzy. Fot. (2) Z. Niewiadomska, G. Iwan
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Przygotowania do tej uroczy-
stoœci trwa³y d³ugo i by³y praco-
ch³onne. Szczególnie zaanga¿o-
wany by³ Pan Dyrektor Mariusz
Kazior, który czuwa³ nad ca³oœci¹
i Pani Renata Pypeæ, która by³a
odpowiedzialna za czêœæ arty-
styczn¹. Prezentacja wypad³a
piêknie i okazale, gdy¿ by³a sta-
rannie dopracowana i dopiêta w
drobnych szczegó³ach. Dlatego
efekt koñcowy okaza³ siê nadspo-
dziewanie widowiskowy i atrak-
cyjny, i wzbudzi³ zachwyt zapro-
szonych Goœci, Rodziców i cz³on-
ków Rodzin.

Zaproszone osoby przyby³y do
szko³y na 11.00 i zosta³y serdecz-
nie powitane w drzwiach przez
przedstawicieli Samorz¹du
Uczniowskiego. Zajê³y miejsca
przy sto³ach, udekorowanych
bukietami kwiatów, na których
rozstawione by³y ciastka, kawa,
herbata i napoje.

Goœci powita³ w murach szko³y
Gospodarz, Dyrektor Mariusz
Kazior, który w piêknych s³owach
podkreœli³ znaczenie Rodziny dla
prawid³owego rozwoju ka¿dego
dziecka. Wyrazi³ radoœæ z powo-
du tak licznego udzia³u Rodzi-
ców w dzisiejszej Uroczystoœci.
Dyrektor stara³ siê nie przed³u-
¿aæ swego przemówienia, gdy¿,
jak stwierdzi³, najm³odsi ucznio-
wie czekali ju¿ z niecierpliwoœci¹
na mo¿liwoœæ zaprezentowania
siê przed Rodzicami.

Ks. Proboszcz Julian Jarz¹b za-
chêca³ dzieci do wyra¿ania
wdziêcznoœci swoim Rodzicom za
ich codzienne poœwiêcenie i
ciê¿k¹ pracê dla zapewnienia Ro-

dzinie odpowiednich warunków
¿ycia.

Jako pierwsi wyst¹pili pierwszo-
klasiœci, którzy przygotowali pre-
zentacjê, z³o¿on¹ z tañców i pie-
œni rosyjskich. Podczas wystêpu
Rodzice i rówieœnicy klaskali im
do rytmu. Wystêp bardzo siê po-
doba³.

Z kolei wyst¹pi³y przedszkola-
ki, które zatañczy³y piêknego po-
loneza i krakowiaka, zaœpiewa³y
uroczo kilka piosenek i wyrecy-
towa³y odwa¿nie kilka wierszy-
ków. Za swój wystêp otrzymali
gromkie brawa.

Na koniec przysz³a pora na wy-
stêp najstarszych uczniów naszej
szko³y, z klas IV–VI. Uczniowie
wykonali kilka tañców, m.in. po-
loneza i polkê czesk¹. Ubrani byli
barwnie i kolorowo, tañczyli z
wdziêkiem, czym zachwycili Ro-
dziców i wszystkich zgromadzo-
nych. Tañce przeplatane by³y
œpiewem solowym i zespo³owym,
inscenizacj¹ i recytacjami. Za swój

15 czerwca 2010 roku, w Szkole Podsta-
wowej w Górze Ropczyckiej, ju¿ po raz
pi¹ty obchodziliœmy Œwiêto Rodziny.

Dzieñ Rodziny w Szkole Podstawowej zgromadzi³ wielu mieszkañców Góry Ropczyckiej.  Fot. (3) Ryszard Wszo³ek

wystêp otrzymali wiele braw.
Po skoñczonej czêœci artystycz-

nej uczniowie podeszli do Rodzi-
ców, wrêczyli im wykonane przez
siebie upominki i z³o¿yli serdecz-
ne ¿yczenia. Na zakoñczenie,
wszyscy zasiedli do wspólnego
sto³u, aby, dziel¹c siê wra¿eniami
i smakuj¹c przygotowane potra-
wy, cieszyæ siê wspólnym przeby-
waniem, umacniaj¹cym wiêzi ro-
dzinne i s¹siedzkie.

Na zakoñczenie Pan Stanis³aw
Wozowicz, w imieniu Rodziców,
podziêkowa³ dzieciom i nauczycie-
lom za wspania³¹ uroczystoœæ.
Podkreœli³ znaczenie takich, jak to,
spotkañ w gronie Rodziny i Przyja-
ció³, zwróci³ uwagê na znaczenie
w Polsce rodzin wielodzietnych,
których powinno przybywaæ, aby
nasz Kraj móg³ siê rozwijaæ i aby
by³ silny i licz¹cy siê w œwiecie.

Bo¿ena Wiktor

Tañce rosyjskie w wykonaniu uczniów szko³y.

Roztañczone dzieci z Góry Ropczyckiej.
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Dzieñ Dziecka zorganizowali:
pani dyrektor mgr El¿bieta Ko-
ziara, nauczyciele i rodzice. Uro-
czystoœæ rozpoczê³o przedstawie-
nie pt. „Cinderella”.

Wziêli w nim udzia³ uczniowie
klasy VI przygotowywani uprzed-
nio przez autorkê tej informacji.
Teksty wyg³aszane by³y wy³¹cznie
w jêzyku angielskim. Poza warto-
œciami edukacyjnymi istotne rów-
nie¿ by³y walory estetyczne przed-
stawienia. Zachwyt obserwatorów
budzi³y piêkne, barwne kostiumy,
pomys³owe rekwizyty oraz suge-
stywna gra m³odych aktorów. Ab-
sorbuj¹ce teksty i wymowny gest
sceniczny przemawia³y do wy-
obraŸni nawet tych najm³odszych
widzów.

Samo przygotowanie siê do pre-
zentacji przebiega³o bardzo spraw-
nie i przysporzy³o wszystkim mnó-
stwo satysfakcji i radoœci. Przedsta-
wienie umili³a swym piêknym g³o-
sem Ewelina Traciak z klasy VI, œpie-
waj¹c piosenkê pt. „Unchained
Melody” œpiewan¹ w latach szeœæ-
dziesi¹tych przez Righteous Bro-

Dzieñ Dziecka

thers. Warto dodaæ, i¿ Ewelina
otrzyma³a za ni¹ wyró¿nienie
w I GMINNYM KONKURSIE PIO-
SENKI ANGLOJÊZYCZNEJ – „SI-
XTIES MUSIC IS BACK”.

Po posi³ku w miejscowej sto³ów-

ce uczniowie uczestniczyli w roz-
grywkach sportowych, graj¹c
m.in. w pi³kê no¿n¹, siatkówkê,
koszykówkê.

Dzieñ 1.06.2010 up³yn¹³ zatem w
Szkole Podstawowej w Zagorzycach

Uczestnicy spektaklu „Cindirella”. Fot. SP Zagorzyce Górne

w Szkole
Podstawowej
w Zagorzycach
Górnych

Zwyczajowo dniem wolnym od nauki szkolnej jest 1 czerwca. Od lat obchodzi siê wtedy
Dzieñ Dziecka. Równie¿ w roku bie¿¹cym uczniowie Szko³y Podstawowej w Zagorzy-
cach Górnych prze¿ywali to wa¿ne dla nich œwiêto.

Górnych w atmosferze mi³ej, wspól-
nej zabawy, rozrywki i atrakcji. Na-
uczy³, ¿e mo¿na przyjemnie, aktyw-
nie i kulturalnie spêdzaæ czas wolny
– bez komputera i telewizora.

Magdalena Czapka-Król

Projekty wspó³finansowane s¹
ze œrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

Oba projekty nios¹ wiele ko-
rzyœci dla osób uczestnicz¹cych
w szkoleniach m.in. zwiêkszaj¹
motywacjê oraz wiarê w siebie i
swoje mo¿liwoœci, pozwalaj¹ na
zdobycie praktycznych umiejêt-
noœci zwi¹zanych z poszukiwa-
niem zatrudnienia, umo¿liwiaj¹
zdobycie nowych kwalifikacji za-
wodowych, a tym samym zwiêk-
szaj¹ szanse na znalezienie pracy.

Szkolenia skierowane s¹ do
osób d³ugotrwale bezrobotnych
oraz bezrobotnych korzystaj¹-
cych ze œwiadczeñ pomocy spo-

NOWE KWALIFIKACJE SZANS¥ NA PRACÊ

³ecznej zamieszkuj¹cych na tere-
nie jednego z powiatów: rzeszow-
skiego, miasta Rzeszów, ³añcuc-
kiego, dêbickiego oraz ropczyc-
ko-sêdziszowskiego.

Z uwagi na wzrastaj¹ce zapo-
trzebowanie pracodawców na
pracowników z kwalifikacjami
spawaczy oraz operatorów obra-
biarek CNC Centrum Rozwoju
Spo³eczno Ekonomicznego pod-
jê³o inicjatywê przeszkolenia
osób d³ugotrwale bezrobotnych
oraz bezrobotnych korzystaj¹-
cych ze œwiadczeñ pomocy spo-
³ecznej. Powy¿sze projekty przy-
czyni¹ siê do wzbogacenia rynku
o nowo wykwalifikowanychspe-
cjalistów.

W ramach projektu: „Zawodo-
wo na nowo” uczestnicy szkolenia
maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia upraw-
nieñ w zakresie operatora obra-
biarek CNC , natomiast w ramach
projektu „Nowa szansa” uczestni-
cy szkolenia bêd¹ zdobywaæ kwali-
fikacje potwierdzone miêdzynaro-
dowym certyfikatem spawacza w
zakresie metody MAG.

W odpowiedzi na wyzwania ja-
kie stawia zasada równoœci p³ci,
projekty zawieraj¹ rozwi¹zania
u³atwiaj¹ce kobietom dostêp do
szkoleñ, m.in. refundacjê kosz-
tów opieki nad dzieæmi lub oso-
bami zale¿nymi.

Centrum Rozwoju Spo³eczno-
Ekonomicznego z siedzib¹ w Siel-
cu (ko³o Sêdziszowa Ma³opolskie-
go) istnieje od 9 lat. Wysoka ja-
koœæ, doœwiadczenie oraz kom-
pleksowa obs³uga to g³ówne atu-

ty firmy. Od pocz¹tku swego ist-
nienia a¿ po dzieñ dzisiejszy
CRSE zajmuje siê g³ównie dzia-
³alnoœci¹ szkoleniow¹ oraz do-
radztwem gospodarczym. Jako
jedna z pierwszych firm szkole-
niowo-doradczych na Podkarpa-
ciu wdro¿y³a System Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodny z norm¹ ISO
9001:2000, a od 2008 roku jest
cz³onkiem ogólnopolskiej presti-
¿owej sieci KSU. Ka¿dego roku
opracowuje co najmniej kilkana-
œcie wniosków o dofinansowanie,
które otrzymuj¹ œrodki z Unii
Europejskiej.

Centrum Rozwoju Spo³eczno-
Ekonomicznego zaprasza wszyst-
kie osoby d³ugotrwale bezrobot-
ne oraz bezrobotne korzystaj¹-
ce z pomocy opieki spo³ecznej do
skorzystania z powy¿szych szko-
leñ, które pomog¹ im powróciæ
na rynek pracy.

Centrum Rozwoju Spo³eczno-Ekonomicznego od 1 kwietnia 2010 roku realizuje cykl
bezp³atnych szkoleñ dla osób d³ugotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych korzysta-
j¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej w ramach projektów: „Zawodowo na

nowo” oraz „Nowa szansa”.

W dniach 5-17 lipca Ośrodek Badań nad Mi-
gracjami Uniwersytetu Warszawskiego ma za-
miar przeprowadzić na terenie miasta Sędzi-
szów Małopolski badanie sondażowe doty-
czące migracji zagranicznych Sędziszowian.
Nasi studenci odwiedzą kilkaset wylosowanych gospodarstw domowych w celu przeprowadzenia ankiety,
dzięki której lepiej będziemy mogli poznać przyczyny i skutki emigracji z Polski.
Liczymy na Państwa przychylność i udział w badaniu! Zespół OBM UW
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Jak co roku, tradycyjnie, w
grudniu 2009 roku w Szkole Pod-
stawowej w Zagorzycach Dolnych
odby³y siê jase³ka, przygotowane
przez uczniów klas m³odszych.

Prace trwa³y od koñca listopa-
da, a zaanga¿owanych w to
przedsiêwziêcie by³o oko³o sie-
demdziesiêciu uczniów i piêciu
wychowawców. Oprócz prób te-
atralnych nale¿a³o przygotowaæ
dekoracje, stroje i ca³¹ chore-
ografiê. Dzieci pracowa³y bardzo
chêtnie, a odgrywanie ról kwia-
tów, zwierz¹t, bohaterów bajek i
baœni oraz postaci biblijnych spra-
wia³o im wielk¹ radoœæ. Wreszcie
przed œwiêtami mo¿na by³o za-
prezentowaæ efekt licznych prób,
piêkne stroje i odœwiêtne deko-
racje.

10 stycznia jase³ka zosta³y
przedstawione tak¿e spo³eczno-
œci Zagorzyc Dolnych i zaprezen-
towane w telewizji Sêdziszów. Fre-
kwencja przeros³a oczekiwania
ma³ych aktorów i ich opiekunów.
Na sali panowa³ œcisk i brakowa-
³o wolnych miejsc, ale wszyscy:
rodzice, babcie, dziadkowie, dal-
sze i bli¿sze rodziny, a tak¿e s¹sie-
dzi byli zachwyceni gr¹ ma³ych
aktorów. Ta licznie zebrana wi-
downia tradycyjnie, w dowód
uznania i zachwytu nad prac¹
dzieci zrewan¿owa³a siê wolnymi
datkami.

Zebrano tyle funduszy, ¿e przy
wsparciu miejscowego probosz-
cza – ks. Wojciecha Wiœniowskie-
go wiosn¹ (11 maja) dwa, pe³ne
autokary wyruszy³y spod szko³y na
podbój Ziemi Kroœnieñskiej.
Pierwszym etapem podró¿y by³a
Huta Szk³a w Kroœnie. Dzieci po-
zna³y proces powstawania wyro-
bów ze szk³a znanej na ca³ym œwie-
cie marki. Nastêpnie ruszono w
kierunku ¯arnowca, gdzie znaj-
duje siê Muzeum Marii Konop-
nickiej. Tu ¿y³a pisarka, która
szczególnie ukocha³a sobie dzie-
ci dla których tworzy³a. Dworek
ten otrzyma³a od narodu w XXV
rocznicê twórczoœci literackiej.
Kolejnym miejscem eskapady by³a
Bobrka i Skansen Naftownictwa
oraz Muzeum Ignacego £ukasie-
wicza. W tym miejscu dzieci po-
zna³y pocz¹tki polskiego naftow-
nictwa, zobaczy³y jak dawniej wy-
dobywano olej skalny i zapozna-
³y siê zsylwetk¹ Ignacego £ukasie-
wicza – Polaka, prekursora prze-
mys³u naftowego na œwiecie.
Ostatnim miejscem wyprawy by³

Odrzykoñ i ruiny zamku „Kamie-
niec”, s³awnego ze sporu Firlejów
i Skotnickich, któr¹ to historiê
wykorzysta³ A. Fredro w znanej
wszystkim komedii „Zemsta”. Tam
te¿ z daleka podziwiano rezerwat
skalny „Prz¹dki”, a tak¿e panora-
mê Pogórza Strzy¿owskiego i Dy-
nowskiego.

Owocem tej wyprawy by³y przy-
gotowane i przeprowadzone w
szkole konkursy: plastyczny „Za-
bytki naszej wycieczki” oraz kon-
kurs wiedzy „Wieœci z naszej wy-
cieczki”. Uczniowie bior¹cy
udzia³ w tym konkursie musieli
przygotowaæ odpowiedzi na 70
pytañ o ró¿nym stopniu trudno-
œci. W dniu 10 czerwca uczestni-
cy wykazali siê rozleg³¹ wiedz¹ na
temat historii, geografii i postaci
poznanych na wycieczce. Pierw-
sze miejsce zajê³a Karolina Toton
z klasy III, drugie – Damian Ocha³
z klasy III, trzecie Hubert Kozak

OD JASE£EK PRZEZ WYCIECZKÊ DO KONKURSU

z klasy II. W konkursie plastycz-
nym pierwsze miejsce przyznano
Adrianowi Kosiakowi z klasy III,
drugie – Konradowi Siwcowi z
klasy I, a trzecie miejsce zajêli
Anna Kubik z klasy I i Patryk K³ó-
sek z klasy III.

Trud i praca uczniów oraz na-
uczycieli jak widaæ zaowocowa³a
tu w ró¿norodny sposób. Poprzez
jase³ka dzieci mog³y rozwin¹æ
swoje zdolnoœci i zainteresowania
artystyczne, a tak¿e zademonstro-

waæ swoje talenty. Dziêki wspar-
ciu materialnemu œrodowiska i
wycieczce mog³y zobaczyæ piêk-
no ziemi ojczystej, wzbogaciæ sw¹
wiedzê, poszerzyæ znajomoœæ hi-
storii i kultury Polski.

Myœlimy, ¿e takie prze¿ycia od-
grywaj¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿-
dego dziecka i na d³ugo pozostaj¹
w sercach i pamiêci naszych wy-
chowanków.

Zyta Wiktor
Ewa Po³eæ

Styczniowe jase³ka. Fot. (4) Zagorzyce Dolne

Uczestnicy konkursu w szkole w Zagorzycach
Dolnych. Wizyta w Hucie Szk³a w Kroœnie.

Przed Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu.
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Zarz¹d Klubu zakoñczy³ budo-
wanie zespo³u na sezon 2010/
2011. Do graj¹cych w Extrans
Patrii w ubieg³ym sezonie: Joan-
ny Chmury - kapitan dru¿yny,
rozgrywaj¹cej Ma³gorzaty M³o-
cek, ¯anety Baran, Ma³gorzaty
Hajduk, Pauliny Pyræ i Katarzyny
Wrony, do³¹cz¹:
��Anna Myjak, zawodniczka

Banku BPS
Muszynianka
Muszyna,gra
na pozycji
œ r o d k o w e j
bloku (jej
brat, Grze-
gorz, jest ho-
keist¹ pierwszoligowego KTH

Krynica).
��Sandra Ciszczoñ, rozgrywa-

j¹ca Karpat Krosno.
��Roksana Zonik, gra na pozy-

cji œrodkowej
bloku, jest wy-
c h o w a n k ¹
MOSiR-u My-
s³owice, w bar-
wach którego
wystêpowa³a
w ubieg³ym se-
zonie. Zonik jest by³¹ mistrzyni¹
Polski w kategorii kadetek w pi³-
ce pla¿owej, który to tytu³ zdoby-
³a w Kamieniu Krajeñskim, w pa-
rze z Olg¹ Samul, w 2008 roku.
��Katarzyna Kuty³a, przyjmu-

j¹ca z atakiem, która powraca do

Z br¹zowym medalem wróci³y
z Mistrzostw Polski seniorek w
podnoszeniu ciê¿arów, rozegra-
nych w dn. 26-27. czerwca w Pu-
³awach, sztangistki sêdziszowskiej
Lechii. Medal pad³ ³upem Mag-
daleny Pasko, rywalizuj¹cej w naj-
ciê¿szej kategorii wagowej +75 kg.
Magda do ostatniego podejœcia
toczy³a bój o srebro z Sandr¹
Spyr¹ z Andaluzji Piekary Œl¹skie.
Z³oto w tej kategorii przypad³o
wielokrotnej medalistce Mi-
strzostw Polski, Europy, Œwiata i
Igrzysk Olimpijskich Agacie Wró-
bel.

Oprócz Magdaleny Pasko, na
pomoœcie w Pu³awach stanê³y jesz-
cze dwie sêdziszowianki: Agata

Zaweracz zajê³a IV miejsce w kat.
53 kg, a Ilona Drozd w tej samej
kategorii by³a XI.

Wyniki
zawodniczek Lechii Sêdziszów M³p.:

Kat. 53 kg
4. Agata Zaweracz (1991) – 132 kg (60+72)
11. Ilona Drozd (1990) – 91 kg (41+50)
Kat. +75 kg
3. Magdalena Pasko (1991) – 201 kg
(90+111)

***
Magdalena Pasko reprezento-

wa³a Polskê na Mistrzostwach
Œwiata Juniorek i Juniorów do lat
20 w Sofii, w dniach 14-20. czerw-
ca 2010 roku. Podopieczna tre-
nera Mateusza B³achowicza uzy-
ska³a wynik nieznacznie gorszy ni¿

Tradycyjnie w lipcu rozegrany
zostanie Turniej o Puchar Burmi-
strza w pi³ce no¿nej. W tym roku
pi³karze rywalizowaæ bêd¹ ju¿ po
raz dwudziesty. Turniej rozgrywa-
ny bêdzie systemem pucharowym.
WeŸmie w nim udzia³ 8 dru¿yn, a
mecz fina³owy nie odbêdzie siê,
jak zazwyczaj, na stadionie Lechii,
który uleg³ zniszczeniu w czerw-
cowej powodzi, ale na jednym z
boisk uczestników turnieju.

Terminarz „gminnego mundia-
lu” przedstawia siê nastêpuj¹co:

11.07.2010

Godz. 14.00 Korona Góra Ropczycka –
Progres Kawêczyn (stadion w Górze Rop-
czyckiej)
Godz. 14.00 P³omieñ Zagorzyce – Gród
Bêdziemyœl (stadion w Zagorzycach)
Godz. 17.00 Plon Klêczany – Borkovia
Borek Wielki (stadion w Klêczanach)
Godz. 17.00 Sokó³ Krzywa – Lechia Sê-
dziszów M³p. Jun. (stadion w Krzywej)

18.07.2010 – 1/2 fina³u

Godz. 14.00 Korona/Progres – P³o-
mieñ/Gród
Godz. 17.00 Plon/Borkovia – Sokó³/
Lechia

25.07.2010

Godz.15.00 – Mecz o III miejsce
Godz. 17.00 – FINA£

(-)

Podnoszenie ciê¿arów

Br¹zowy medal MP seniorek i X miejsce
na œwiecie dla Magdaleny Pasko!

XX Jubileuszowy
Turniej

o Puchar
Burmistrza
w pi³ce no¿nej

Extrans Patria skompletowa³a zespó³
na sezon 2010/2011

W dniu 12 czerwca 2010 r., na-
sze m³odziczki – Aleksandra
Mich i Joanna Dar³ak zdoby³y w
Kroœnie, w swojej kategorii wie-
kowej, mistrzostwo Podkarpacia
w siatkówce pla¿owej. Nasze za-
wodniczki wygra³y wszystkie swo-
je spotkania i awansowa³y do roz-
grywek o mistrzostwo Polski. Ser-
decznie gratulujemy zawodnicz-
kom sêdziszowskiego Klubu tytu-

Extrans Partii po rocznej prze-
rwie (w minionym sezonie wystê-
powa³a w MOSiR-ze Jas³o).
��Sylwia Zawiœlak, libero i przyj-

muj¹ca, po-
wracaj¹ca do
gry w Extrans
Patrii po rocz-
nej przerwie,
spowodowa-
nej ciê¿k¹
kontuzj¹.
��Decyzj¹ sztabu szkoleniowe-

go oraz Zarz¹du Klubu, w sezo-
nie 2010/11 do kadry pierwsze-

go zespo³u zostaj¹ w³¹czone: ata-
kuj¹ca Alek-
sandra Mich i
przyjmuj¹ca
Patrycja Pie-
przak, do-
tychczas wy-
stêpuj¹ce w
zespole junio-
rek.

Trenerem dru¿yny Extrans Pa-
trii pozostaje nadal Bogdan Du-
dek.

Mariusz Kazior

na zawodach w Pu³awach i upla-
sowa³a siê na X. pozycji.
Kat. +75 kg
10. Magdalena Pasko (1991) – 199 kg
(89+110).

***
W dniach 11-13. czerwca w Sê-

dziszowie M³p. odby³y siê Mistrzo-
stwa Polski Zrzeszenia LZS do lat
18 i 20, po³¹czone z III Memoria-
³em im. Ireneusza Paliñskiego.

Spoœród zawodników miejsco-
wej Lechii najlepiej spisali siê:
Do lat 18:
Kat. 69 kg
1. Adam Januœ (1993) – 225 kg (95+130)
Kat. +105 kg
1. Szymon Drwal (1992) – 270 kg (120+150)
Do lat 20
Kat 53 kg
1. Agata Zaweracz (1991) – 131 kg (58+73)
Kat. 94 kg
5. Krzysztof Januœ (1990) – 257 kg (117+140)

(b)

M³odziczki Extrans Patrii
– mistrzyniami Podkarpacia

w siatkówce pla¿owej!
³u mistrzyñ Podkarpacia i histo-
rycznego awansu.

Tego samego dnia odby³y siê
zawody w kategorii kadetek. KS
„Extrans-Patriê” reprezentowa³y
dwie pary, które awansowa³y do
pó³fina³ów mistrzostw Polski w
siatkówce pla¿owej. Aleksandra
Mich i Mariola Flis zajê³y II miej-
sce, natomiast Klaudia B¹k i Jo-
anna Dar³ak -III. pozycjê.

W mistrzostwach Polski m³odzi-
czek, które w dniach 18-20 czerw-
ca 2010 roku odby³y siê w Nowym
S¹czu, zawodniczki EXTRANS-
PATRII: Aleksandra Mich i Joan-
na Dar³ak zosta³y sklasyfikowane
na miejscach 13-16. Trenerem
naszych zawodniczek jest Micha³
Betleja.

Mariusz Kazior
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Zgodnie z przedsezonowymi za³o¿eniami, po roku gry na pi¹toligo-
wych boiskach, Lechia wraca do IV ligi. Przez wiêkszoœæ sezonu Le-
chia toczy³a wyrównan¹ walkê z Ikarusem Tuszów Narodowy. Dopie-
ro pod koniec sezonu pi³karze Ikarusa dostali zadyszki i Lechia za-
koñczy³a rozgrywki z wyraŸn¹ przewag¹ punktow¹. W 30 meczach
pi³karze z Sêdziszowa odnieœli 23 zwyciêstwa, 4 razy zremisowali i
ponieœli 3 pora¿ki. Rekordowe zwyciêstwa to 11:0 ze Z³otniczank¹,
8:1 z Tempem Cmolas i 7:1 z LKS BrzeŸnica. Najwy¿sza pora¿ka to
0:4 w Woli Mieleckiej ze Startem. £upem bramkowym podzielili siê:
22 – Pawe³ Idzik; 10 – Marek Szeliga (gra³ jesieni¹ w 13 meczach); 9
– Wojciech Duduœ, Jan Pazdan; 6 – Adrian Filipek, Kamil Potwora,
£ukasz Doroba; 5 – Dariusz Frankiewicz; 3 – Rafa³ Pas, Krystian
Branas, Pawe³ Godek; 2 – £ukasz Ciska³, Tomasz Magdoñ; 1- Bart³o-
miej Dar³ak.

Si³¹ podopiecznych Romana Gruszeckiego by³a m³odoœæ i ambi-
cja, wynikaj¹ca z tego, ¿e dru¿yna oparta zosta³a na wychowankach.
Niezbêdny element rutyny wprowadzali doœwiadczeni: Pawe³ Idzik i
pozyskany wiosn¹ by³y m³odzie¿owy reprezentant Polski, w przesz³o-
œci gracz Korony Kielce i Kolejarza Stró¿e Dariusz Frankiewicz.

Kibice z powiatu oczekuj¹cy derbów miêdzy Lechi¹ i B³êkitnymi
Ropczyce czeka rozczarowanie, bowiem pi³karze obu ekip zamieni-
li siê miejscami w IV i V lidze.

W ostatnich meczach Lechia uzyska³a wyniki: Lechia – Pogórze
3:0 (Branas, Godek, Duduœ); Czarnovia – Lechia 1:1 (Duduœ); Le-
chia – Kaskada 4:0 (Ciska³, Pazdan, Idzik, Duduœ); Z³otniczanka –
Lechia 0:11 (Idzik, Pas – po 3, Ciska³, Potwora, Godek, Filipek, Mag-
doñ); Lechia – Chemik 0:1; Lechia – Brzostowianka 2:0 (Magdoñ,
Idzik); LKS BrzeŸnica – Lechia 1:7 (Doroba, Frankiewicz, Pazdan –
po 2, Potwora); Lechia – Nagoszyn 3:0 (Filipek, Pazdan, Frankie-
wicz); Sokó³ Kolbuszowa Dln. – Lechia 0:2 (Branas, Pazdan); Tem-
po Cmolas – Lechia 1:8 (Filipek – 4, Idzik – 2, Potwora, Duduœ)

1. Lechia Sêdziszów M³p. __ 30 __ 23 __ 4 ___3 ___ 73 ___ 88-25
2. Ikarus Tuszów Narodowy ___ 30 __ 19 ___6 ___ 5 ___ 63 ____ 76-28
3. Chemik Pustków ________ 30 __ 18 ___5 ___ 7 ___ 59 ____ 68-35
4. Sokó³ Kolbuszowa Dolna ___ 30 __ 19 ___2 ___ 9 ___ 59 ____ 59-26
5. Pogórze Wielopole Skrz. ____ 30 __ 16 ___7 ___ 7 ___ 55 ____ 68-46
6. Rani¿ovia Rani¿ów _______ 30 __ 15 ___6 ___ 9 ___ 54 ____ 70-63
7. Start Wola Mielecka ______ 30 __ 14 ___7 ___ 9 ___ 49 ____ 51-36
8. Stal II Mielec ___________ 30 __ 12 ___4 __ 14 ___ 40 ____ 61-46
9. Czarnovia Czarna ________ 30 __ 11 ___7 __ 12 ___ 40 ____ 47-46
10. Kaskada Kamionka ______ 30 __ 12 ___3 __ 15 ___ 39 ____ 50-63
11. Zryw Dzikowiec _________ 30 __ 10 ___6 __ 14 ___ 36 ____ 36-43
12. LKS Nagoszyn __________ 30 ___ 8 ___8 __ 14 ___ 32 ____ 55-63
13. Brzostowianka Brzostek ___ 30 ___ 7 ___9 __ 14 ___ 30 ____ 44-73
14. Tempo Cmolas __________ 30 ___ 7 ___3 __ 20 ___ 24 ____ 43-79
15. LKS BrzeŸnica __________ 30 ___ 6 ___5 __ 19 ___ 20 ____ 43-73
16. Z³otniczanka Z³otniki _____ 30 ___ 1 ___2 __ 27 ____5 ___ 19-133

W ni¿szych klasach rozgrywkowych na uwagê zas³uguje zaskakuj¹co
s³aba postawa pi³karzy z Zagorzyc, którzy przysz³y sezon spêdz¹ na
boiskach klasy B oraz doskona³a gra, nagrodzona awansem do klasy
A pi³karzy Progresu Kawêczyn. Pozosta³e dru¿yny spisa³y siê na mia-
rê swoich mo¿liwoœci, zajmuj¹c bezpieczne miejsca w tabelach.

Klasa A (Dêbica)
Sokó³ w czo³ówce klasy A

Sokó³ – Ostra Gumniska 3:3; £êki Górne – Sokó³ 3:2; Sokó³ – Baszta Zawada 2:1; Czekaj
Ropczyce – Sokó³ 3:2; Sokó³ – ̄ yraków 3:1; Dragon Korzeniów – Sokó³ 1:2; Sokó³ – £opuchowa
1:1; Inter Gnojnica – Sokó³ 1:5; G³owaczowa – Sokó³ 2:3; Sokó³ – Victoria Ocieka 1:0

V liga

Lechia awansowa³a
do IV ligi

1. Strzelec Frysztak ________ 30 __ 25 ___5 ___ 0 ___ 80 ____ 99-22
2. Ostra Gumniska ________ 30 __ 22 ___2 ___ 6 ___ 68 ____ 80-33
3. Borowiec Straszêcin _______ 30 __ 15 ___9 ___ 6 ___ 54 ____ 68-42
4. £êki Górne ____________ 30 __ 13 ___9 ___ 8 ___ 48 ____ 58-49
5. Sokó³ Krzywa _________ 30 __ 13 __ 6 __ 11 ___ 45 ___ 64-51
6. Radomyœlanka _________ 30 __ 12 ___6 __ 12 ___ 42 ____ 57-59
7. Czekaj Ropczyce _________ 30 __ 12 ___4 __ 14 ___ 40 ____ 51-66
8. Or³y Borowa ___________ 30 __ 12 ___4 __ 14 ___ 40 ____ 55-75
9. Victoria Ocieka _________ 30 __ 11 ___6 __ 13 ___ 39 ____ 50-49
10. £opuchowa ___________ 30 __ 11 ___5 __ 14 ___ 38 ____ 49-45
11. Pustków Wieœ __________ 30 __ 11 ___5 __ 14 ___ 38 ____ 45-57
12. Dragon Korzeniów _______ 30 __ 11 ___4 __ 15 ___ 37 ____ 51-64
13. ¯yraków _____________ 30 __ 10 ___2 __ 18 ___ 32 ____ 42-65
14. Inter Gnojnica __________ 30 ___ 8 ___4 __ 18 ___ 28 ____ 50-93
15. G³owaczowa ___________ 30 ___ 5 __ 10 __ 15 ___ 25 ____ 29-52
16. Baszta Zawada _________ 30 ___ 6 ___5 __ 19 ___ 23 ____ 52-78

Klasa A (Rzeszów)
P³omieñ zdegradowany do klasy B

Izolator II – P³omieñ 5:3; P³omieñ – Hermanowa 1:3; Czarni Czudec – P³omieñ 4:2; P³omieñ –
Bratek Bratkowice 1:6; Jednoœæ Niechobrz – P³omieñ 4:0; P³omieñ – Iskra Zg³obieñ 3:2; Sokó³
Soko³ów – P³omieñ 3:2; P³omieñ – G³ogovia 1:2; P³omieñ – Œwilczanka 1:2; Rudna Ma³a –
P³omieñ 3:0
1. Resovia II ____________ 26 __ 20 ___1 ___ 5 ___ 61 ____ 83-26
2. Izolator II Boguchwa³a ____ 26 __ 16 ___5 ___ 5 ___ 53 ____ 73-35
3. Bratek Bratkowice _______ 26 __ 15 ___6 ___ 5 ___ 51 ____ 45-26
4. Jednoœæ Niechobrz _______ 26 __ 16 ___2 ___ 8 ___ 50 ____ 46-31
5. G³ogovia G³ogów ________ 26 __ 13 ___6 ___ 7 ___ 45 ____ 38-32
6. Mariott Hermanowa ______ 26 __ 13 ___4 ___ 9 ___ 43 ____ 63-38
7. Sokó³ Soko³ów _________ 26 __ 11 ___4 __ 11 ___ 37 ____ 49-51
8. Œwilczanka Œwilcza _______ 26 __ 10 ___6 __ 10 ___ 36 ____ 31-43
9. Jasionka _____________ 26 ___ 9 ___3 __ 14 ___ 30 ____ 35-64
10. Czarni Czudec __________ 26 ___ 7 ___6 __ 13 ___ 27 ____ 29-40
11. Rudna Ma³a ___________ 26 ___ 7 ___5 __ 14 ___ 26 ____ 33-52
12. Aramix Niebylec _________ 26 ___ 5 ___6 __ 15 ___ 21 ____ 27-45
13. Iskra Zg³obieñ _________ 26 ___ 5 ___6 __ 15 ___ 21 ____ 26-47
14. P³omieñ Zagorzyce _____ 26 __ 4 __ 2 __ 20 ___ 14 ___ 36-84

Klasa B (Dêbica)
Progres Kawêczyn awansowa³ do klasy A

Borkovia – Paszczyniak 0:1; Korona – Olchovia 3:3; Gogo³ów – Progres 1:3; Borkovia – Olimpia
Nockowa 2:1; Korona – Progres 0:1; Gród – Huragan 3:1; Paszczyniak – Gród 4:3; Progres –
Borkovia 1:0; Olchovia – Progres 1:3; Korona – Ma³a 6:2; Gogo³ów – Gród 1:1; Gród – Pewnoœæ
0:5; Huragan – Korona 0:4; Ma³a – Borkovia 0:5; Progres – Olimpia 3:1; Progres – Paszczyniak
2:1; Borkovia – Huragan 3:0; Korona – Gród 4:1; Gogo³ów – Korona 2:2; Gród – Borkovia 1:3;
Gród – Olchovia 2:3; Progres – Ma³a 7:0; Borkovia – Gogo³ów 4:0; Korona – Pewnoœæ 2:1; Pasz-
czyniak – Korona 0:2; Pewnoœæ – Borkovia 4:2; Gród – Olimpia 3:1; Huragan – Progres 0:7
1. Progres Kawêczyn _____ 20 __ 18 __ 1 ___1 ___ 55 ___ 69-13
2. Pewnoœæ Lubzina ________ 20 __ 15 ___2 ___ 3 ___ 47 ____ 54-23
3. Olimpia Nockowa _______ 20 __ 12 ___2 ___ 6 ___ 38 ____ 48-25
4. Olchovia Olchowa _______ 20 __ 11 ___4 ___ 5 ___ 37 ____ 47-29
5. Korona Góra Ropczycka __ 20 __ 10 __ 5 ___5 ___ 35 ___ 44-30
6. Borkovia Borek Wielki __ 20 __ 9 __ 4 ___7 ___ 31 ___ 38-30
7. Paszczyniak Paszczyna ____ 20 ___ 9 ___3 ___ 8 ___ 30 ____ 31-29
8. Skarbek Gogo³ów _______ 20 ___ 2 ___6 __ 12 ___ 12 ____ 26-65
9. Ma³a _______________ 20 ___ 2 ___5 __ 13 ___ 11 ____ 16-58
10. Gród Bêdziemyœl ______ 20 __ 2 __ 3 __ 15 ____9 ___ 25-57
11. Huragan Przedbórz ______ 20 ___ 1 ___3 __ 16 ____6 ____ 16-55

Klasa B (Rzeszów)
Œredni sezon Plonu

Plon – Korona II Rzeszów 2:2; LKS Bia³a – Plon 3:1; Plon – D¹b D¹browa 1:1; Rudnianka – Plon
2:2; Plon – Orze³ Wysoka G³ogowska 2:2; Przybyszówka – Plon 5:0; Plon – Limbach II Zaczernie
3:2; Novi Nosówka – Plon 3:1; Plon – Junak S³ocina 0:1 Mrowlanka – Plon 1:5
1. Novi Nosówka _________ 26 __ 23 ___3 ___ 0 ___ 72 ____ 78-22
2. Przybyszówka __________ 26 __ 21 ___2 ___ 3 ___ 65 ___ 100-21
3. Junak S³ocina/Rzeszów ____ 26 __ 20 ___0 ___ 6 ___ 60 ____ 91-25
4. Meblosystem Zabajka _____ 26 __ 18 ___3 ___ 5 ___ 57 ____ 78-38
5. KS Limblach II Zaczernie ____ 26 __ 13 ___1 __ 12 ___ 40 ____ 79-58
6. Victoria Budy G³ogowskie ___ 26 __ 11 ___4 __ 11 ___ 37 ____ 48-42
7. Korona II Rzeszów _______ 26 __ 11 ___4 __ 11 ___ 37 ____ 51-49
8. Trzcianka Trzciana _______ 26 ___ 9 ___4 __ 13 ___ 31 ____ 59-51
9. Plon Klêczany ________ 26 __ 7 __ 9 __ 10 ___ 30 ___ 54-67
10. Orze³ Wysoka G³ogowska ___ 26 ___ 7 ___4 __ 15 ___ 25 ____ 42-47
11. LKS Bia³a _____________ 26 ___ 8 ___1 __ 17 ___ 25 ____ 43-86
12. D¹b Kwaœniak D¹browa ___ 26 ___ 6 ___5 __ 15 ___ 23 ____ 34-84
13. Mrowlanka Mrowla ______ 26 ___ 4 ___2 __ 20 ___ 14 ____ 36-90
14. Rudnianka Rudna Wielka __ 26 ___ 2 ___2 __ 22 ____8 ___ 24-137

(b)
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W dniach 3- 6.06.2010 roku, w
dalekim Elbl¹gu, odby³y siê Ogól-
nopolskie Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej w halowych grach zespo-
³owych. Z województwa podkar-
packiego, na zawody wyjecha³y
nastêpuj¹ce dru¿yny:
SP Góra Ropczycka – mini siat-
kówka dziewcz¹t
SP Krasne – mini siatkówka
ch³opców
SP nr 16 Przemyœl – mini pi³ka
rêczna dziewcz¹t
SP nr 4 Przemyœl – mini pi³ka
rêczna ch³opców.

Igrzyska rozpoczê³y siê 4.06, tj.
w pi¹tek. Wówczas, w hali elbl¹-
skiego MOSiR-u, zosta³ zapalony
olimpijski znicz, a wszystkich obec-
nych powita³ wiceprezydent mia-
sta Elbl¹ga.

Na zawody w mini siatkówce
dziewcz¹t przyjecha³o 16 dru¿yn,
które reprezentowa³y 16 woje-
wództw i z nich utworzono czte-
ry grupy. W naszej znalaz³y siê
zawodniczki z Bobowej, Wroc³a-
wia oraz Kalisza. Pierwsze dwa
mecze dziewczêta rozegra³y
4.06., z Kaliszem oraz Bobow¹.
Niestety, w tym drugim meczu
g³ówna rozgrywaj¹ca, Marlena
D³ugosz, skrêci³a sobie kostkê i
musia³a zrezygnowaæ z dalszego
udzia³u w rozgrywkach. Tym sa-
mym dziewczêta zosta³y os³abio-
ne podwójnie, gdy¿ na zawody, z
powodu choroby, nie pojecha³a
przyjmuj¹ca i zbijaj¹ca zawod-
niczka Kinga Ziajor. Zawodniczek
graj¹cych zosta³o wiêc siedem, co
w mini siatkówce oznacza wyklu-
czenie z dalszej gry. Dziêki jed-
nak przychylnoœci g³ównego sê-
dziego, siatkarki z Góry Ropczyc-
kiej mog³y uczestniczyæ w zawo-
dach, ale gra³y poza konkurencj¹
i nie mog³y siêgn¹æ ju¿ po wy¿sze
trofea. Zdoby³y jednak cenne do-
œwiadczenie, podpatrzy³y grê in-
nych zawodniczek i ich umiejêt-
noœci na pewno nieco siê pod-
nios³y.

Korzystaj¹c z piêknej pogody i
maj¹c trochê wolnego czasu,

uda³o nam siê równie¿ wybraæ na
pla¿ê, do miejscowoœci Kadany.
Dla wiêkszoœci dziewcz¹t by³ to
pierwszy pobyt nad morzem, wiêc
oprócz zabawy na pla¿y, skorzy-
sta³y równie¿ z morskiej k¹pieli i
zbiera³y muszelki.

Zawody te pozostawi³y w naszej
pamiêci niezapomniane chwile i
wra¿enia, doskona³e przygotowa-
nie dru¿yn siatkarskich, pracê
sêdziów i fachow¹ organizacjê
igrzysk i mam tylko nadziejê, ¿e
uda nam siê ten sukces jeszcze
kiedyœ powtórzyæ.

W zespole gra³y:
�Karolina Wozowicz, Aleksan-

dra Macio³ek – klasa III
�Kinga Jaszczyszyn – klasa IV
�Oliwia Kubik, Aleksandra Wój-

cik – klasa V
� Ilona Surman (kapitan), Ga-

briela Kosiñska, Marlena D³u-
gosz – klasa VI.
Koszulki dla zespo³u ufundo-

wa³ Prezes Korony Góra Rop-
czycka Pan Alfred Ku³ak.

Wyjazd siatkarek do Elbl¹ga by³
mo¿liwy dziêki Sponsorom, któ-
rymi byli:

Siatkarki SP Góra Ropczycka
reprezentowa³y Podkarpacie w Elbl¹gu

�Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Pan Kazimierz Kie³b

�Gminny Szkolny Zwi¹zek Spor-
towy „Sêdzisz”

�Podkarpacki Wojewódzki
Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
Rzeszowie

�Prezes Gminnej Spó³dzielni w
Sêdziszowie M³p. Pan Janusz

Baran
�Prezes Firmy „Cukromix” w

Ropczycach Pani Teresa Wa-
leñ.
Wszystkim serdecznie dziêku-

jemy!

Tekst i zdjêcia:
Monika Mêdlowska

Dru¿yna z Góry Ropczyckiej podczas Mistrzostw Polski w Elbl¹gu.

Przemarsz reprezentacji Podkarpacia.
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