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z³ - z³o¿onych zosta³o 12 wnio1. O powodziach, które nawiedzi³y równie¿ nasz¹ gminê w maju
sków na kwotê 600 000 z³. - rodziny te czekaj¹ na wycenê rzei czerwcu, napisano ju¿ tysi¹czoznawcy.
ce s³ów. Straty powsta³e podJednoczeœnie cztery rodziny
czas tego kataklizmu bêd¹ usuoczekuje na wynik badañ geolowane jeszcze przez najbli¿sze
lata. I to zarówno te powsta³e
gicznych i ekspertyzê budowlan¹
w zwi¹zku z uszkodzeniami buw infrastrukturze komunalnej
dynków mieszkalnych powstajak i te powsta³e w prywatnych
³ych w wyniku osuwisk ziemi.
gospodarstwach czy zak³adach
pracy. Dla najbardziej poszko- 2. W akcji powodziowej bra³y
udzia³ jednostki Ochotniczych
dowanych Wojewoda przeznaStra¿y Po¿arnych nie tylko z
czy³ zasi³ki powodziowe wyp³anaszej gminy i powiatu ale i z
cane przez Miejsko-Gminny
terenu województwa. W sumie
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
udzia³ wziê³o 36 jednostek i
Do³o¿yliœmy wszelkich starañ by
oko³o 300 stra¿aków – ochotte zasi³ki wyp³acaæ niezw³oczników, a do tego kompania
nie po otrzymaniu stosownych
podchor¹¿ych ze Szko³y G³ówœrodków z bud¿etu Wojewody.
nej S³u¿by Po¿arniczej w WarW sumie wyp³aconych zosta³o:
szawie. Koszty, zwi¹zane z za– zasi³ków do 6 tys. z³ - dla 341
kupem tysiêcy worków na piarodzin na kwotê 1 025 000 z³
sek, setek kubików piasku i jego
– zasi³ków do 20 tys. z³ - dla 63
transportu, paliwa, wy¿ywienia
rodzin na kwotê 357 202 z³
czy wreszcie nale¿nych stra¿a– zasi³ek od 20 tys. z³. do 100 tys.

Pomoc dla powodzian
na cele edukacyjne
Rodziny poszkodowane wskutek powodzi, którym decyzj¹ Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przyznano zasi³ek celowy w wysokoœci do 6 tysiêcy z³, mog¹
sk³adaæ wnioski o wyp³atê jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego – zasi³ku powodziowego dla uczniów zamieszkuj¹cych na terenach zalanych. Wnioskodawc¹ mo¿e
byæ: rodzic, rodzic zastêpczy, uczeñ pe³noletni, opiekun prawny.
Uprawnionymi do skorzystania z zasi³ku powodziowego s¹:
– dzieci realizuj¹ce w roku szkolnym 2009/2010 obowi¹zkowe
roczne przygotowanie przedszkolne,
– uczniowie uczêszczaj¹cy w
roku szkolnym 2009/2010 do
szkó³ wszystkich typów (szko³y
podstawowe, gimnazja , szko³y œrednie - z wy³¹czeniem szkó³
dla doros³ych).

Wniosek o wyp³atê jednorazowego œwiadczenia pieniê¿nego
mo¿na pobraæ ze strony internetowej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., w ZOSiP Gminy Sêdziszów M³p., w MGOPS w Sêdziszowie M³p. lub w sekretariatach
szkó³. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ
kserokopiê decyzji Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o przyznaniu zasi³ku celowego w wyniku powodzi
(orygina³ decyzji do wgl¹du).

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkole Gminy Sêdziszów M³p.
ul. ks. St. Maci¹ga 5 w Sêdziszowie M³p., tel. 17 2216594.
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kom diet wynios³y 256 tys. z³.
w Zagorzycach Dolnych (ko³o
Czêœæ tych wydatków, w wysoSKR). W dalszej kolejnoœci mokoœci 200 tys. z³, Gmina pozysty, k³adki i drogi.
ska³a z bud¿etu Wojewody, o 5. Ca³kowitemu zniszczeniu uleg³
pozosta³¹ czêœæ czyni starania.
sêdziszowski stadion. Tak naKorzystaj¹c z okazji raz jeszcze
prawdê to spe³ni³ on rolê suchechcê w imieniu swoim, ale te¿ i
go polderu. Woda, która wp³yzapewne wszystkich mieszkañnê³a na stadion, nie dotar³a w
ców gminy, podziêkowaæ strainne rejony Sêdziszowa M³p. Nie¿akom i wszystkim ludziom domniej dru¿yna IV-ligowej Lechii
brej woli nios¹cym pomoc za
oraz jej dru¿yny m³odzie¿owe
bezinteresownoœæ, gotowoœæ
nie mog¹ tam toczyæ rozgrywek.
do pomocy bliŸniemu i ka¿d¹,
Czwartoligowcy rozwi¹zali pronajmniejsz¹ nawet pomoc.
blem w ten sposób, ¿e w rundzie
3. Gminna komisja do spraw szajesiennej sezonu 2010/11 wszystcowania szkód powodziowych
kie mecze rozegraj¹ na wyjeŸw infrastrukturze komunalnej,
dzie, dru¿yny m³odzie¿owe
spowodowanych przez gwa³musz¹ poszukaæ sobie stadiotowne opady deszczu, które
nów na terenie dru¿yn wiejskich.
wyst¹pi³y w dniach 16. do 20.
Jednoczeœnie gmina niezw³oczmaja i 3. czerwca 2010 roku
nie przyst¹pi³a do odbudowy
przedstawi³a Wojewodzie prozniszczonego stadionu.
tokó³, w którym straty zosta³y 6. W gminie rozpoczê³a siê najoszacowane w wysokoœci prawiêksza inwestycja w jej historii
wie 7 milionów z³. W szczegól– rozpoczêto budowê odcinka
noœci dotknê³o to mostów, k³aautostrady. O potrzebie jej budek, dróg o nawierzchni bitudowy nie ma co dyskutowaæ.
micznej, ¿wirowej i gruntowych
Nale¿y jednak zadbaæ o nasze
oraz przepustów na po³udniu
drogi. Wszak do przewiezienia
gminy, przede wszystkim w Zabêd¹ miliony ton ziemi i mategorzycach Dolnych, Zagorzyria³ów. Nie chcemy, by buduj¹c
cach Górnych i czêœciowo w
autostradê zniszczono nam droGórze Ropczyckiej i Szkodnej.
gi. Firma buduj¹ca autostradê
Po pozytywnym zweryfikowaniu
zobowi¹zana jest do uzgodnieprotoko³u o szkodach powonia tras po których bêd¹ mog³y
dziowych przez urzêdników
siê poruszaæ jej pojazdy z zarz¹dWojewody, Gmina podjê³a stacami tych dróg oraz do ich odrania o pozyskanie œrodków z
budowania. Chcemy tu œciœle
MSWiA na usuwanie skutków
wspó³pracowaæ ze Starostwem
powodzi w infrastrukturze
Powiatowym w Ropczycach.
gminnej. W ostatnich dniach
Wed³ug naszych ustaleñ ruch saGmina otrzyma³a promesê w
mochodów zwi¹zanych z buwysokoœci 1,3 mln. z³. Du¿¹ podow¹ autostrady na terenie namoc¹ w pozyskaniu tych œrodszej gminy ma siê odbywaæ: od
ków wykaza³ siê Pose³ na Sejm
„czwórki” ulicami Witosa, GrunRP – p. Wies³aw Rygiel. Chcê
waldzk¹, Kolbuszowsk¹ do momu za to serdecznie podziêkostu pomiêdzy Krzywa a Czarn¹;
waæ i liczê na to, ¿e nie zapodrog¹ gminn¹ na Podkoœciele
mni o sêdziszowskiej gminie
na odcinku od drogi wojewódzprzy nastêpnych promesach.
kiej do pierwszych domów;
4. Ostatnie powodzie dotknê³y te¿
drog¹ do Kruszgeo (za ich
Podkarpacki Zarz¹d Melioracji
zgod¹), a potem przez Star¹
i Urz¹dzeñ Wodnych , który
Wieœ do drogi powiatowej i daodpowiada za wszystkie cieki
lej w stronê Bratkowic; od Borwodne na terenie naszej gminy.
ku Wielkiego drog¹ gminn¹
Wiele ze szkód w gminnych
przez Boreczek, potem powiamostach czy drogach jest beztow¹ prowadz¹c¹ w stronê Wopoœrednio zwi¹zana ze szkodalicy Piaskowej. Zasadniczy jednak
mi na rzekach. Z tego powodu
ruch pojazdów ma siê odbywaæ
prace zwi¹zane z usuwaniem
drogami serwisowymi budowaszkód powodziowych musz¹ byæ
nymi w pierwszej kolejnoœci
skoordynowane. Gmina zawarobok autostrady. Poprosiliœmy
³a stosowne porozumienie z
jednoczeœnie inwestora (GDDPZMiUW na podstawie wspólKiA) oraz wykonawcê, by wszystnych przegl¹dów i protoko³ów
kie pojazdy wykonuj¹ce prace
i chcemy przyst¹piæ do odbuprzy autostradzie by³y odpowieddowy zniszczonych obiektów.
nio oznakowane.
Pierwszym obiektem, który bêKazimierz Kie³b
dzie odbudowywany jest most
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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Nagrody Zarz¹du Województwa
dla Dyrektora MGOK Kazimierza Popielarza i „Rochów”
11 lipca 2010 roku w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego dla twórców zas³u¿onych dla
kultury i sztuki naszego regionu. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê: Dyrektor MGOK w
Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz oraz
Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”.
Zarz¹d Województwa Podkarpackiego przyznaje nagrody, bior¹c pod uwagê dorobek artystyczny twórców. Jest to zarówno
forma nagrody za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, jak i zachêta do
dalszej dzia³alnoœci na rzecz kultury.
W liœcie gratulacyjnym, wystosowanym z okazji przyznania nagrody dla dyrektora Popielarza,
Marsza³ek Województwa Zygmunt Cholewiñski podnosi³ zaanga¿owanie laureata w dzia³alnoœæ
na rzecz edukacji kulturalnej,
ochrony dziedzictwa kulturowego i aktywizowania spo³ecznoœci
lokalnej. Gratulowa³ wielu istotnych imprez kulturalnych oraz
sukcesów w promowaniu twórczoœci artystów z naszego regionu. Doceni³ tak¿e otwartoœæ na
nowoczesne technologie i wykorzystywanie ich do wzbogacania
i upowszechniania oferty kulturalnej.
W imieniu Zarz¹du Województwa, nagrody wrêcza³ Cz³onek
Zarz¹du Jan Burek.
W tym roku Zarz¹d przyzna³
31 nagród indywidualnych: 24 za
ca³okszta³t dzia³alnoœci i 7 za
szczególne osi¹gniêcia oraz 11
nagród zbiorowych.
Wœród osób nagrodzonych za
ca³okszta³t dzia³alnoœci znalaz³ siê
Dyrektor MGOK w Sêdziszowie
M³p. Kazimierz Popielarz. Ponadto w tej samej kategorii uhonorowano m.in.: Jolantê DanakGajdê – dziennikarkê Radia Rzeszów, Józefa Ambrozowicza – fotografika i wydawcê, Czes³awa
Dr¹ga – regionalistê, bibliofila,
pracownika WDK w Rzeszowie,
Alicjê Haszczak – choreografa,
autorkê podrêcznika metodycznego tañców rzeszowskich, W³adys³awa Pogodê – muzyka ludowego z Huciny.
Ponadto indywidualne nagrody finansowe za szczególne osi¹gniêcia otrzymali m.in.: Pawe³ G³a-

Gratulacje dla ZPiT „Rochy”.
dyœ – aktor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Stanis³aw D³uski – autor, poeta z Rzeszowa, Antoni Adamski – dzien-

Fot. M. Tobiasz-Dawidowicz
nikarz, publicysta, autor z Rzeszowa, Andrzej Potocki – historyk, dziennikarz, reporta¿ysta z
G³ogowa M³p.

Wœród nagrodzonych zespo³ów i stowarzyszeñ, oprócz sêdziszowskich „Rochów” znaleŸli siê:
Zespó³ Redakcyjny pisma muzyczno-literackiego „Kamerton”, Zespó³ Pieœni i Tañca „Przemyœl”,
Kapela Rodzinna „Kurasie” w
Lubzinie, Zespó³ Pieœni i Tañca
„Resovia Saltans”, Stowarzyszenie
Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowoœci Dzieci i M³odzie¿y „Wzrastanie”.
Podczas uroczystoœci wybrani
laureaci zaprezentowali siê na
scenie. Byli wœród nich m.in.: W³adys³aw Pogoda ze swoja kapel¹,
Zespó³ Pieœni i Tañca „Resovia Saltans” oraz Zespó³ Pieœni i Tañca
„Rochy” w tañcach ³owickich.
(b)
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Musimy chroniæ korzenie naszej kultury
Rozmowa z Kazimierzem Popielarzem,
dyrektorem Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p.,
laureatem nagrody Zarz¹du Województwa Podkarpackiego
za ca³okszta³t dzia³alnoœci w dziedzinie kultury
Gratulujê znakomitego wyró¿nienia i proszê o kilka
s³ów refleksji, jakie znaczenie
ma dla Pana Nagroda Zarz¹du Województwa Podkarpackiego za ca³okszta³t dzia³alnoœci na polu kultury?
Cieszê siê z tej nagrody, bo to
jest docenienie tego, co robi³em
dotychczas, przez te trzydzieœci
lat funkcjonowania w kulturze.
Jest to presti¿owa nagroda, œwiadcz¹ca o tym, ¿e ktoœ tam w województwie s³ysza³ o mojej dzia³alnoœci i j¹ doceni³.
Bardzo by³o mi mi³o, ¿e mog³em tê nagrodê odebraæ w gronie wielu zacnych ludzi: sta³a przy
mnie pani Alicja Haszczak, ikona rzeszowskiego folkloru w dziedzinie tañca, która zebra³a i opisa³a praktycznie wszystkie tañce
z tego regionu, a na dodatek wychowa³a ca³e zastêpy ludzi, którzy teraz jej dzie³o kontynuuj¹,
pracuj¹c z zespo³ami pieœni i tañca b¹dŸ grupami tañca tradycyjnego; nagrodzony zosta³ tak¿e
W³adys³aw Pogoda tak¿e ikona
naszego folkloru w dziedzinie
muzyki. Nagrodê otrzyma³ Józef
Ambrozowicz, znakomity fotografik, który m.in. przygotowywa³
obydwa albumy o Sêdziszowie
M³p. To samo wyró¿nienie otrzyma³ tak¿e Czesiu Dr¹g, g³ówny
instruktor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie i wiele innych zas³u¿onych osób. Byæ w
takim towarzystwie to naprawdê
du¿y presti¿. To tak¿e zachêta do
tego, aby próbowaæ zrobiæ jeszcze coœ nowego. Najprzyjemniej
pracuje siê wtedy, gdy ludzie tê
pracê widz¹ i doceniaj¹.
Chcê jeszcze dodaæ, ¿e tê nagrodê zawdziêczam wszystkim
moim wspó³pracownikom. Praktycznie wszyscy, z którymi zaczyna³em pracê w Sêdziszowie przed
dwudziestu laty odeszli ju¿ na
emerytury – im i obecnym pracownikom, a tak¿e tym, z którymi pracowa³em w Kamionce, zawdziêczam tê nagrodê i im tê
nagrodê dedykujê.
Ponadto wdziêczny jestem naszym w³adzom samorz¹dowym, które nie ¿a³uj¹ pieniêdzy na kulturê.
Jakie by³y pocz¹tki pañskiej
aktywnoœci kulturalnej?
Z kultur¹ zacz¹³em mieæ do
czynienia dosyæ wczeœnie, bo ju¿
w czasach licealnych mieliœmy
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tak¹ grupê z W³adkiem Tabaszem,
z Marcinem Dañcem, który teraz
jest uznanym artyst¹ i wieloma innymi kolegami i kole¿ankami.
Wspólnie organizowaliœmy ró¿ne
przedsiêwziêcia kulturalne na terenie szko³y i w klubie, który mieœci³ siê w piwnicach szko³y.
Ponadto dzia³a³em w mojej rodzinnej miejscowoœci Kamionce,
gdzie zajmowa³em siê nie tylko kultur¹, ale i sportem: gra³em w pi³kê,
trenowa³em zapasy, kolarstwo.
PóŸniej poszed³em na studia na
Politechnikê do Rzeszowa i trafi³em do Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca „Po³oniny”. To by³
1977 rok. By³ to jeden z najlepszych zespo³ów studenckich w
Polsce. Z tym zespo³em zdoby³em
wiele nowych doœwiadczeñ.
Przede wszystkim mieliœmy mo¿liwoœæ wyjazdów zagranicznych „za
¿elazn¹ kurtynê”, co dla zwyk³ego
„zjadacza chleba” nie by³o ³atwe,
a nam siê zdarza³o dwa razy w
roku. JeŸdziliœmy do Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Francji,
Grecji i innych krajów Europy
Zachodniej. By³o to dla nas nowe,
wspania³e doœwiadczenie. Trafi³em wtedy na wspania³ego pedagoga, o którym ju¿ wspomina³em,
na pani¹ Alicjê Haszczakow¹, która wtedy prowadzi³a „Po³oniny”.
Spêdzi³em w tym zespole szmat
czasu, bo dziesiêæ lat – tañczy³em
nawet nie bêd¹c ju¿ studentem.
To zaowocowa³o tym, ¿e zapisa³em siê na czteroletni kurs choreograficzny, prowadzony pod auspicjami ministerstwa i Wojewódzkiego Domu Kultury.
Po skoñczeniu studiów mia³em
podj¹æ pracê w Dêbicy w oczyszczalni œcieków, zgodnie ze zdobytym wykszta³ceniem, ale wówczas uleg³em namowom dzia³acza
spo³ecznego z Kamionki pana
Bernarda Haracza, który twierdzi³, ¿e trzeba coœ zrobiæ dla swojej miejscowoœci i tak w 1983 roku
zosta³em dyrektorem Oœrodka
Kultury w Kamionce. Z perspektywy czasu nie ¿a³ujê, bo mia³em
mo¿liwoœæ poznaæ wielu interesuj¹cych ludzi.
A jakie by³y pocz¹tki w Sêdziszowie?
Do Sêdziszowa trafi³em w 1990
roku. Jednym z moich podstawowych zadañ, jakie sobie postawi³em, by³o stworzenie zespo³u pieœni i tañca. Ju¿ w tym samym roku

Nagrodê odbiera Dyrektor Kazimierz Popielarz.
powsta³y „Rochy”, obecnie œwiêtuj¹ce jubileusz dwudziestolecia dzia³alnoœci. Ja co prawda by³em tylko
inicjatorem, bo od pocz¹tku do
dzisiaj choreografem i kierownikiem artystycznym jest Krystyna
Szczerbiak. Dzisiaj „Rochy” s¹ wizytówk¹ gminy w kraju i za granic¹,
i tak jak ja, w roku swojego jubileuszu dwudziestolecia dzia³alnoœci
otrzyma³y nagrodê Zarz¹du Województwa Podkarpackiego za ca³okszta³t dzia³alnoœci.
Ale przecie¿ oprócz „Rochów”
od kilkunastu lat dzia³a zespó³
„Blues” prowadzony przez Edytê
Winkowsk¹, prezentuj¹cy wysoki
poziom, dzia³a chór prowadzony przez Paw³a Gnacka, s¹ teatry,
jest kapela „Paka Sêdzisza. Ponadto jest wiele imprez, które organizujemy, zarówno cyklicznych,
jak i okazjonalnych. Wymieniê na
przyk³ad Konkurs Poezji Religijnej, po raz pierwszy zorganizowany w 1991 roku z okazji wizyty
w Rzeszowie papie¿a Jana Paw³a
II, Jarmark Folklorystyczny, Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Jest jeszcze wiele ciekawych konkursów, które organizujemy. To wszystko zas³uga
pracowników.
Patrz¹c z perspektywy ponad
trzydziestu lat pracy na niwie
kulturalnej, co uzna³by Pan
za swój najwiêkszy sukces?
Trudno powiedzieæ. Myœlê, ¿e
moim sukcesem jest to, ¿e potrafiê siê dogadywaæ z ludŸmi. Wiadomo, bywaj¹ sporne sprawy, s¹
konflikty, ale mimo to udaje siê
stworzyæ tak¹ atmosferê, ¿e chce
siê dzia³aæ i pracowaæ. Natomiast
w dziedzinie kultury, wszystkie
du¿e imprezy cykliczne, wszystkie
zespo³y, które mamy i które ju¿
d³ugo dzia³aj¹ – to te¿ jest sukces, bo s¹ widoczne, s¹ cenione,
zapraszane na ró¿ne koncerty.

Fot. M. Tobiasz-Dawidowicz
Taka nagroda z pewnoœci¹
mobilizuje do pracy w przysz³oœci, jakie wiêc ma Pan
dalsze plany zawodowe?
Przede wszystkim chcemy
utrzymaæ te wszystkie formy dzia³alnoœci, które mamy. Ponadto
pojawiaj¹ siê u mnie ludzie, którzy interesuj¹ siê szachami, wiêc
byæ mo¿e odtworzymy funkcjonuj¹ce niegdyœ przy naszym
domu kultury ko³o szachowe.
Chcemy wróciæ do konkursu
„Licho nadali”, w ramach którego uczestnicy opowiadaj¹ historie zwi¹zane z dawnymi wierzeniami, zwyczajami, zabobonami
– aczkolwiek takich osób, które
mog³yby wyst¹piæ i tak¹ ciekaw¹
historiê opowiedzieæ jest coraz
mniej. Jest to niezwykle ciekawa
strona folkloru. Kiedyœ ludzie
mieszkaj¹cy na wsi, nie rozumiej¹c wielu zjawisk przyrodniczych
czy fizycznych, t³umaczyli je sobie na swój sposób. I te w³aœnie
t³umaczenia, opowieœci mia³yby
byæ prezentowane przez ludowych gawêdziarzy w konkursie
„Licho nadali”.
Ponadto zaczêliœmy zbieraæ
materia³y do filmu o polskiej wsi.
Sfilmowaliœmy tradycyjne ¿niwa z
sierpem, kos¹. Nastêpnie bêdziemy robiæ m³ockê, potem jesienne orki, zasiewy. Jeszcze w niektórych miejscowoœciach zosta³y
resztki tych dawnych sposobów
gospodarowania i chcemy je
utrwaliæ i ocaliæ od zapomnienia.
Kiedyœ, po latach, gdy ktoœ bêdzie
chcia³ robiæ widowiska obrzêdowe, bêdzie móg³ do tych materia³ów siêgn¹æ. A mo¿e i po to by
swoim wnukom pokazaæ. Musimy to chroniæ, bo to s¹ korzenie
naszej kultury.
¯yczê wiêc spe³nienia zamierzeñ i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Benedykt Czapka

Nr 7 (158) 10 sierpnia 2010 r.

KRONIKA POLICYJNA
Œmiertelne potr¹cenie pieszej
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wypadku, do którego dosz³o w nocy, z 31 czerwca na 01
lipca, w Sêdziszowie Ma³opolskim. W wyniku potr¹cenia zginê³a 30-letnia kobieta. Kierowca
opla by³ trzeŸwy.
Po godz. 21, na ulicy Weso³ej w
Sêdziszowie Ma³opolskim kierowca opla vectry uderzy³ w id¹c¹
poboczem kobietê. Ze wstêpnych
ustaleñ Policji wynika, ¿e piesza
wraz ze swoj¹ kole¿ank¹, sz³y lew¹
stron¹ jezdni. Nadje¿d¿aj¹cy kierowca opla prawdopodobnie nie
zauwa¿y³ kobiet i uderzy³ w jedn¹
z nich. 30-letnia mieszkanka gminy Sêdziszów, w wyniku odniesionych obra¿eñ zginê³a na miejscu.
Drugiej kobiecie nic siê nie sta³o.
Policjanci sprawdzili stan trzeŸwoœci 41-letniego kierowcy. Mê¿czyzna by³ trzeŸwy.
Policyjna grupa dochodzeniowo-œledcza, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzi³a oglêdziny miejsca wypadku oraz zabezpieczy³a œlady.
Rowerzysta ranny w wypadku
W sobotê, 3.07.2010 r., policjanci prowadzili oglêdziny wypadku drogowego w Wolicy Piaskowej. Kierowca volkswagena,
wyprzedzaj¹c zaprzêg konny,
potr¹ci³ 55-letniego rowerzystê.
O 10 rano, policyjna grupa dochodzeniowa zosta³a skierowana
na miejsce potr¹cenia rowerzysty. Funkcjonariusze zabezpieczyli
œlady, które pozwol¹ ustaliæ przyczyny oraz dok³adny przebieg
tego zdarzenia. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e jad¹cy volkswagenem 28-letni mieszkaniec
gminy Sêdziszów wyprzedzaj¹c
zaprzêg konny potr¹ci³ rowerzystê, kiedy ten skrêca³ w lewo.
W wyniku uderzenia jad¹cy rowerem 55-letni mê¿czyzna dozna³
urazu g³owy i barku. Poszkodowany zosta³ przewieziony do szpitala. Policjanci sprawdzili stan
trzeŸwoœci kierowcy volkswagena,
by³ trzeŸwy. Od rowerzysty pobrana zosta³a krew do badañ.
Sprawca tego zdarzenia us³ysza³ zarzut i dobrowolnie podda³
siê karze.

ukarali sprawcê tego zdarzenia,
którym okaza³ siê obywatel Ukrainy. Drugi mandat dosta³ poszkodowany w tym zdarzeniu kierowca mercedesa, gdy¿ okaza³o siê,
¿e nie ma on uprawnieñ do kierowania.
Po godz. 18. na skrzy¿owaniu
ulicy Wêglowskiego z krajow¹
„czwórk¹” zderzy³y siê dwa samochody. Jak ustalili policjanci, kieruj¹cy volkswagenem obywatel
Ukrainy skrêca³ w lewo. Nie ust¹pi³ on pierwszeñstwa jad¹cemu
w przeciwnym kierunku mercedesowi. W wyniku zderzenia samochodów lekkich obra¿eñ cia³a dozna³ kierowca mercedesa
oraz jego pasa¿erka.
Policjanci wypisali na miejscu
dwa mandaty. Obywatel Ukrainy
ukarany zosta³ za spowodowanie
kolizji, a kierowca mercedesa na
jazdê samochodem bez uprawnieñ.
Spacerowa³ „wê¿ykiem”
œrodkiem drogi
Kara aresztu, ograniczenia
wolnoœci lub grzywny grozi mieszkañcowi podsêdziszowskiej wsi.
Mê¿czyzna szed³ œrodkiem jedni
powoduj¹c zagro¿enie w bezpieczeñstwie drogowym. Jad¹ce samochody musia³y nagle hamowaæ i omijaæ go du¿ym ³ukiem.
Policjanci ustalili, ¿e by³ kompletnie pijany.
Policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê w
miejscowoœci Kawêczyn, zauwa¿yli, ¿e œrodkiem drogi idzie mê¿czyzna. Szed³ „wê¿ykiem” stwarzaj¹c zagro¿enie dla bezpieczeñstwa jego samego oraz innych
uczestników ruchu. Funkcjonariusze zatrzymali go. Mê¿czyzna
odmówi³ podania swoich danych osobowych, wiêc zosta³ przewieziony do komisariatu. Tam
ustalono jego to¿samoœæ. 40-letni mieszkaniec gminy Sêdziszów
Ma³opolski by³ pijany, badanie
wykaza³o 3,74 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Teraz mê¿czyzna odpowie
przed s¹dem za stworzenie zagro¿enia w ruchu drogowym oraz za
odmowê podania danych osobowych policjantom.

nieuwagê matki. Na szczêœcie 4latkowi nic siê nie sta³o.
Po po³udniu, 8-go lipca, do
dy¿urnego ropczyckiej Policji, zadzwoni³a roztrzêsiona kobieta.
Powiedzia³a, ¿e przed chwil¹, z
domu w Sêdziszowie M³p. wyszed³
4-letni ch³opiec. Dy¿urny natychmiast poda³ komunikat do wszystkich patroli. Po kilku minutach
sêdziszowscy policjanci zobaczyli biegn¹cego poboczem drogi
ch³opca, który odpowiada³ podanemu rysopisowi. Dziecko by³o
kilka ulic od domu. Ch³opiec by³
przestraszony, ale na szczêœcie nic
mu siê nie sta³o. Funkcjonariusze uspokoili malca i oddali go
pod opiekê mamy.
Znaleziono ludzkie szcz¹tki
Policjanci pracowali 8.07.2010 r.
na miejscu znalezienia ludzkich
szcz¹tków w Borku Wielkim.
Drogowcy w miejscu budowy
autostrady odkopali równie¿ elementy wyposa¿enia wojskowego
i amunicjê. Dzieñ wczeœniej, w
podobnych okolicznoœciach
ujawniono pociski z czasów II
wojny œwiatowej.
W czwartek pracownicy firmy
prowadz¹cej prace pod budowê
autostrady sprawdzali wytyczon¹
trasê wykrywaczem metali. Kiedy
urz¹dzenie da³o sygna³ dokonali
odkrywki. Okaza³o siê, ¿e p³ytko
pod ziemi¹ znajduj¹ siê szcz¹tki
ludzkich koœci, skorodowana
amunicja, metalowa mena¿ka
oraz skórzane elementy ubrañ.
Znaleziono tak¿e, prawdopodobnie niemiecki, wojskowy nieœmiertelnik. Policyjna grupa dochodzeniowo-œledcza przeprowadzi³a oglêdziny miejsca oraz
zabezpieczy³a znalezione koœci i
przedmioty.
Dzieñ wczeœniej pracownicy tej
samej firmy odkopali kilka pocisków, granat moŸdzierzowy oraz
wyrzutniê przeciwpancern¹ tzw.
„gruszkê”. Znalezione niewypa³y
zosta³y zabezpieczone przez saperów.
Wiele wskazuje na to, i¿ to dopiero pocz¹tek tego typu „znalezisk”. Trasa nowej autostrady
przebiega przez tereny frontu
wojennego.

Policjanci znaleŸli
Jedna kolizja, dwa mandaty
czteroletniego ch³opca
Tymczasowy areszt
Sêdziszowscy policjanci pracoSêdziszowscy policjanci szukali
dla podpalacza
wali 5-go lipca na miejscu kolizji ma³ego ch³opca. Dziecko wysz³o
Trzy miesi¹ce spêdzi w areszdrogowej. Pierwszym mandatem z domu wykorzystuj¹c chwilow¹ cie 27-latek, który podpali³ do-

mek letniskowy w Kamionce.
M³ody mê¿czyzna rozla³ ³atwopaln¹ substancjê i podpali³. W
budynku nocowa³o szeœæ osób,
nikomu nic siê nie sta³o.
W czwartek, 15.07.2010 r., oko³o godz. 3.50, dy¿urny ropczyckiej komendy powiadomiony zosta³ o po¿arze domku letniskowego w Kamionce. Po kilku minutach na miejscu byli ju¿ policjanci i stra¿acy. Szeœæ osób, które
nocowa³y w budynku by³o ju¿ na
zewn¹trz. Na szczêœcie nikt nie
zosta³ ranny. Okaza³o siê, ¿e doroœli us³yszeli podejrzany ha³as.
Gdy dostrzegli ogieñ, b³yskawicznie wyprowadzili wszystkich z
domku, w tym czworo dzieci w
wieku od 15 do 18 lat.
Policjanci zatrzymali sprawcê
tego podpalenia. Okaza³ siê nim
27-letni mieszkaniec gminy Sêdziszów M³p. M³ody mê¿czyzna przyzna³ siê do spowodowania po¿aru. W pi¹tek us³ysza³ zarzuty, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d w Ropczycach przychyli³ siê do wniosku Policji oraz prokuratury i tymczasowo aresztowa³
mê¿czyznê na trzy miesi¹ce.
Œledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w
Ropczycach.
Dwie osoby ranne w wypadku
W œrodê, 18.07.2010r., policjanci prowadzili oglêdziny miejsca zderzenia siê opla corsy z fordem escortem. W wypadku ranni zostali kieruj¹cy z obu samochodów. Kobieta i mê¿czyzna pozostali w szpitalu na dalszym leczeniu.
Po godz. 7, na drodze biegn¹cej przez Zagorzyce dosz³o do
wypadku drogowego. Policjanci
wykonuj¹cy czynnoœci na miejscu
ustalili prawdopodobny przebieg
zdarzeñ. Z ich ustaleñ wynika, ¿e
28-letnia kobieta kieruj¹ca oplem
omija³a stoj¹cego na poboczu
opla astrê. Nie ust¹pi³a jednak
pierwszeñstwa jad¹cemu z naprzeciwka fordem escortem.
W wyniku zderzenia pojazdów
do rzeszowskiego szpitala zostali
przewiezieni kierowcy obu samochodów. 32-letni kierowca astry
odjecha³ z miejsca zdarzenia
przed przyjazdem Policji. Od kierowców zosta³a pobrana krew do
badañ na zawartoœæ alkoholu.
Postêpowanie prowadzone w
sêdziszowskim komisariacie wyjaœni dok³adne okolicznoœci tego
wypadku.
(ci¹g dalszy na str. 6)
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Policjanci odwiedzili dzieci
na pó³kolonii w Bêdziemyœlu
Wakacje i zwi¹zane z nimi niebezpieczne sytuacje, jakie mog¹
spotkaæ najm³odszych podczas
lata, by³y tematem spotkania policjantów z uczestnikami pó³kolonii w Bêdziemyœlu. Funkcjonariusze czytali dzieciom bajki, dyskutowali z kolonistami na powa¿ne tematy. Spotkaniu towarzyszy³o du¿o œmiechu i zabawy.
Kilkanaœcioro dzieci z Bêdziemyœla spêdzi³o czêœæ swojego ostatniego dnia pó³kolonii w towarzystwie
policjantów. Poprzez rozmowê,
zabawy i dyskusje z dzieæmi funk-

cjonariuszka przekaza³a maluchom wiedzê o tym, jak powinny
zachowywaæ siê w sytuacjach dla
nich niebezpiecznych. Dzieci bardzo chêtnie rozmawia³y i zadawa³y
mnóstwo pytañ. Z uwag¹ równie¿
s³ucha³y bajki o nieznajomym. Na
zakoñczenie spotkania policjantka rozda³a uczestnikom spotkania
drobne upominki i s³odyczce.
Policjanci przygotowali dla
dzieci równie¿ niespodziankê.
Pod budynek podjecha³ dzielnicowy terenowym radiowozem z
ca³ym policyjnym sprzêtem. Mo¿na by³o dotkn¹æ policyjnych kajdanek, posiedzieæ za kierownic¹
radiowozu oraz us³yszeæ, jak g³o-

Cztery samochody zderzy³y siê
na krajowej „czwórce”
27-go lipca, policjanci prowadzili oglêdziny miejsca wypadku
drogowego na drodze krajowej
nr 4, w Olchowej. Zderzy³o siê
tam cztery samochody. Jedna
osoba zosta³a ranna.

Przed po³udniem na miejsce
zdarzenia drogowego pojecha³a
grupa dochodzeniowo-œledcza. Ze
wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e kieruj¹cy mercedesem
sprinterem najprawdopodobniej
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœæ
i najecha³ na ty³ toyoty auris. Ta
uderzy³a w opla zafirê. Ostatnim
uszkodzonym samochodem by³
opel vivaro. Do szpitala zosta³a przewieziona pasa¿erka toyoty. Kobieta po zaopatrzeniu zosta³a zwolniona do domu. W zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci na miejscu
zdarzenia ruch na krajowej
„czwórce” odbywa³ siê wahad³owo.
Podkom. Dominika Oleœ

kom. Krzysztof Szeliga. trzynastu
stró¿ów prawa otrzyma³o nagrody komendanta wojewódzkiego,
a 75 wyró¿nienia komendanta
powiatowego. Nadkom. Krzysz-

tof Szeliga oraz asp. Lucjan Marucha otrzymali br¹zowe odznaki „Zas³u¿ony policjant” od Ministra Spraw Wewnêtrznych.
Podkom. Dominika Oleœ

œny jest policyjny sygna³.
Podczas spotkania z dzieæmi
policjantom towarzyszy³y przedstawicielki ropczyckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, które
przekaza³y dzieciom porady dotycz¹ce bezpiecznego korzystania ze s³oñca oraz mówi³y, jak radziæ sobie z upa³em.

Swoje œwiêto obchodzili w pi¹tek, 23.07.2010r., policjanci naszego powiatu. Na
uroczystym apelu wrêczone zosta³y awanse na wy¿sze stopnie policyjne, odznaczenia oraz nagrody dla stró¿ów prawa. ¯yczenia ropczyckim policjantom z³o¿y³
m.in. Zastêpca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - m³. insp.
Andrzej Sabik.
O godzinie 14, na placu przy
powiatowej komendzie rozpocz¹³
siê uroczysty apel zwi¹zany z obchodami Œwiata Policji. W uroczystoœci uczestniczyli policjanci i
pracownicy cywilni komendy ale
równie¿ zaproszeni goœcie. S³owa
podziêkowañ oraz ¿yczenia nap³y-

nê³y m.in. od senatora Zdzis³awa
Pupy, w³adz samorz¹dowych oraz
Komendanta PSP w Ropczycach.
Podczas apelu wrêczono 52
nominacje na wy¿sze stopnie policyjne. Awansowa³ równie¿ Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach – nad-

Medale dla policjantów z Sêdziszowa Ma³opolskiego
W pi¹tek, 30.07.2010r., w sali kinowej Samorz¹dowego Centrum Kultury w Mielcu,
swoje œwiêto obchodzili mieleccy policjanci. Podczas uroczystoœci wrêczano równie¿
medale funkcjonariuszom z innych jednostek. Odznaczenia odebra³o trzech sêdziszowskich policjantów.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyzna³ medale trzem policjantom z Komisariatu Policji w
Sêdziszowie Ma³opolskim. Srebrny medal za d³ugoletni¹ s³u¿bê
odebra³ asp. Adam Pazdan. Medal za ofiarnoœæ i odwagê przyznany zosta³ trzem naszym stró¿om prawa: asp. sztab. Bogumi³owi Ryglowi, asp. Adamowi Pazdanowi oraz asp. Andrzejowi
Czó³no.
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Stró¿e prawa odebrali odznaczenia z r¹k Wicewojewody Ma³gorzaty Chomycz, Starosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrab¹szcza,
Z-cy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – m³. insp.
S³awomira Szczupaka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu – m³. insp. Miros³awa Furdyny.
Odznaczonym policjantom
serdecznie gratulujemy.
Podkom. Dominika Oleœ
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INWESTYCJE GMINNE
Remont drogi gminnej Zagorzyce –
Przymiarki na d³. 400 mb.
Zakres inwestycji: W ramach remontu wykonano podbudowê i
nawierzchniê bitumiczn¹ na odcinku 400 mb.
Wartoœæ: 119 636.00 z³
Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6.
Inwestor: Gmina Sêdziszów Ma³opolski, ulica Rynek 1, 39-120
Sêdziszów M³p.

Umocnienie drogi gminnej Góra Ropczycka – Budy.
Zabezpieczenie wodoci¹gu oraz drogi
gminnej Zagorzyce „za rzek¹”.
Zakres inwestycji: Inwestycja ta
wykonana zosta³a w zwi¹zku ze
stratami powodziowymi z 3
czerwca 2010 r. Zabezpieczenie
polega³o na uporz¹dkowaniu terenu, wykonaniu faszynady w
dnie celem wyp³ycenia dna powy¿ej wodoci¹gu, zabezpieczeniu dna potoku i skarp.

Zakres inwestycji: Inwestycja ta
wykonana zosta³a w zwi¹zku ze
stratami powodziowymi z 3
czerwca 2010 r. W ramach inwestycji wykonano umocnienie koszami kamiennymi brzegów cieku wodnego wraz ze wzmocnieniem skarp i przebudow¹ przepustu 150. Wzmocniono równie¿ konstrukcjê drogi w technologii t³uczniowej. Na odcinku 40
mb ustawiono porêcze stalowe.
Wartoœæ: 134 836,00 z³

Wartoœæ: 134 836,00 z³
Wykonawca: Zak³ad Budowlano
Wykonawca: Zak³ad Budowlano - Regulacyjno - Melioracyjny, Sta- Regulacyjno - Melioracyjny, Sta- nis³aw Pociask, 39-100 Ropczyce,
nis³aw Pociask, 39-100 Ropczyce, Mickiewicza 62 a.
Mickiewicza 62 a.
Inwestor: Gmina Sêdziszów MaInwestor: Gmina Sêdziszów Ma- ³opolski, ulica Rynek 1, 39-120
³opolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sê- Sêdziszów M³p.
dziszów M³p.
Oprac. G. Wrona

Na pocz¹tku lipca ruszy³ d³ugo oczekiwany remont odcinka ul. Grunwaldzkiej w Sêdziszowie M³p. od skrzy¿owania z ul. Kolbuszowsk¹ do ul. Witosa.
Remontowany odcinek drogi
wojewódzkiej nr 987 mierzy 1070
mb. W ramach inwestycji usuniêta zostanie kostka granitowa, a w
to miejsce po³o¿ona zostanie nawierzchnia bitumiczna. Remont i

zwi¹zane z nim utrudnienia w ruchu potrwaj¹ do koñca sierpnia.
Inwestycja kosztowaæ bêdzie ponad 1,1 mln z³. Œrodki w ca³oœci
pochodz¹ z bud¿etu samorz¹du
województwa podkarpackiego.

Poœwiêcenie pomnika
b³. ks. Jerzego Popie³uszki
15 sierpnia
na placu przed koœcio³em
parafialnym pw. Narodzenia
NMP w Sêdziszowie M³p.
zostanie poœwiêcony pomnik
b³. ks. Jerzego Popie³uszki.
Poœwiêcenia dokona ks. bp. Edward
Bia³og³owski.

Uroczystoœæ odbêdzie siê
przed msz¹ o godz. 8.00.

Fot.ekai
7
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Grunwald 1410-2010
15 lipca minê³a 600-na rocznica wielkiego zwyciêstwa armii polsko-litewskiej nad œci¹, w której wziê³y udzia³ wszystkie
wojskami krzy¿ackimi pod Grunwaldem. Jedna z najwiêkszych bitew œredniowiecza warstwy spo³eczeñstwa polskiego.
Pochód z koœcio³a parafialnego
przynios³a zmianê uk³adu si³ w œrodkowej Europie, czyni¹c z pañstwa polsko-litewskieotwiera³ pluton konnicy wieœniaków,
go g³ówne mocarstwo w tej czêœci kontynentu.

Pierwsze œwiêto
pañstwowe
Pozostawmy mediewistom rozwa¿ania nad przebiegiem dzia³añ
wojennych przed szeœcioma wiekami, warto jednak poœwiêciæ nieco uwagi miejscu bitwy pod Grunwaldem w historycznej œwiadomoœci Polaków. O to, aby na d³ugo w
tej¿e œwiadomoœci grunwaldzka
wiktoria zagoœci³a, zadba³ sam król
W³adys³aw Jagie³³o, który zarz¹dzi³, by w rocznice bitwy w koœcio³ach odprawiaæ uroczyste nabo¿eñstwa dziêkczynne z procesjami. Odbywa³y siê one regularnie
do XVII wieku, kiedy to inne wielkie triumfy orê¿a polskiego przys³oni³y s³awê Grunwaldu.

Ku pokrzepieniu serc
Pamiêæ o grunwaldzkim zwyciêstwie wróci³a z ogromn¹ si³¹
ponownie w XIX wieku, kiedy to
wielu artystów, tworz¹c „ku pokrzepieniu serc”, przypomina³o,
zgnêbionym zaborami rodakom,
chwile triumfu i œwietnoœci umêczonej Ojczyzny. Bitwa pod
Grunwaldem, w której ¿ywio³ s³owiañski zmia¿d¿y³, uosabiany
przez rycerzy w bia³ych p³aszczach z czarnym krzy¿em ¿ywio³
germañski, œwietnie siê do tego
nadawa³a. W 1878 roku Jan Matejko ukoñczy³, malowany od szeœciu lat, obraz „Bitwa pod Grunwaldem”, w 1900 Henryk Sienkiewicz po trzech latach ukoñczy³
powieœæ „Krzy¿acy”. Te dwa dzie³a kszta³towa³y wizerunek bitwy w
œwiadomoœci kolejnych pokoleñ
Polaków. Powsta³y w 1960 roku
film, w re¿yserii Aleksandra Forda, oparty na powieœci Sienkiewicza, powtarzany wielokrotnie,
ten obraz utrwali³.

Rok 1910
Jednak szczególn¹ wymowê
mia³y wielkie obchody grunwaldzkie, organizowane na ziemiach polskich, w piêæsetn¹ rocznicê bitwy. Najwiêksze, krakowskie, zgromadzi³y ponad 150 tysiêcy rodaków ze wszystkich zaborów i z zagranicy. Ods³oniêto
wówczas Pomnik Grunwaldzki,
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ufundowany przez Ignacego Jana
Paderewskiego, po raz pierwszy
publicznie wykonano „Rotê”.
By³a to ogromna manifestacja
uczuæ patriotycznych po ponad
wieku niewoli, spowodowanej
zaborami.

Rok 1910 w Sêdziszowie
Niemal ka¿da miejscowoœæ w
Galicji, gdzie swobody Polacy
mieli najwiêksze, mia³a aspiracje
by rocznicowe obchody zorganizowaæ. Nie inaczej by³o w Sêdziszowie. Ich przebieg opisuje kronika parafialna:
Dnia 3. lipca 1910 uczczono 500letni¹ pami¹tkê zwyciêstwa 15/7 1410
pod Grunwaldem nad krzy¿akami
przez króla polskiego W³adys³awa Jagie³³o odniesionego, z wielk¹ uroczysto-

pod dowództwem p. Franciszka Sapeckiego, w³aœciciela Bystrzycy dolnej,
za nim krzy¿ procesjonalny, potem
muzyka tutejsza, potem stra¿ po¿arna miasteczka ze sztandarem, dalej
dziewczêta, potem ch³opcy – dalej obrazy œwiêtych i chor¹gwie koœcielne,
ksiê¿a parafialni i OO. Kapucyni –
za nimi postêpowali Sokoli z Rzeszowa, Kolbuszowy, Dêbicy, Ropczyc,
Trzciany i miejscowi (...), dalej kobiety a za nimi mê¿czyŸni. Zamyka³ pochód pluton Krakusów – pochód (...)
zd¹¿a³ do parku dworskiego. Tu odprawi³ sumê przewielebny ks. Augustyn Watras, prowincja³ OO. Kapucynów w asystencji o. Mariana Najdeckiego Gwardiana, o. Piusa Zacharskiego, kleryków, x. Paw³a Sapeckiego i x. Ignacego Laskowskiego
wikarego tutejszego. Kazanie wyg³osi³
ks. Pawe³ Sapecki proboszcz miejscowy. Zgromadzonego ludu przesz³o

Ks. Pawe³ Sapecki, proboszcz sêdziszowski, jeden z organizatorów obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem w Sêdziszowie w 1910
roku.
Fot. Arch.
szeœæ tysiêcy mia³o udzia³ w nabo¿eñstwie z okolic Sêdziszowa. Po skoñczonem nabo¿eñstwie, w tym samym
porz¹dku ca³y pochód wróci³ do koœcio³a parafialnego (...).
Piêkn¹, choæ dziœ niedocenian¹, a czêsto zapomnian¹ pami¹tk¹ tamtego okresu, s¹ zachowane w wielu wioskach krzy¿e,
kapliczki, figury czy kamienne
obeliski. W s¹siedztwie Sêdziszowa M³p. istniej¹ cztery takie
obiekty: w Borku Wielkim, Rudzie, Wolicy Piaskowej i Wolicy
£ugowej. S¹ niemymi œwiadkami
pamiêci o jednej z najwiêkszych
chwil triumfu pañstwa polskiego.

Grunwald 2010
Opublikowane niedawno wyniki sonda¿y, przeprowadzonych
przez Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej pokazuj¹, jak w ostatnich latach zmieni³o siê postrzeganie bitwy pod Grunwaldem
przez Polaków. W 1987 roku,
wœród powodów do dumy dla
Polaków, wymienialiœmy bitwê na
pierwszym miejscu, w 2010 – na
pi¹tym. Ustêpuje obecnie wyborowi Karola Wojty³y na papie¿a,
powstaniu Solidarnoœci, obaleniu komunizmu, pontyfikatowi
Jana Paw³a II.
Zmieni³y siê czasy, bitwa zosta³a „odideologizowana”, nie s³u¿y
ju¿, jak w latach szeœædziesi¹tych,
jako argument w antyniemieckiej
propagandzie. Tote¿ i tegoroczne obchody szeœæsetnej rocznicy
mia³y zupe³nie inny charakter, ni¿
te sprzed stu lat. G³ównym ich
punktem by³a inscenizacja bitwy
na polach grunwaldzkich.
Podobne inscenizacje, chocia¿
Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, ufundowany w 1910 roku przez Ignacego Jana Paderew- na mniejsz¹ skalê, odbywaj¹ siê w
skiego, w czasie II wojny œwiatowej zniszczony przez nazistów, odnowiony w 1976 roku.
ca³ym kraju.
Fot. Iwona Grabska
(b)
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Od Cedyni do Grunwaldu
8. czerwca, by upamiêtniæ przypadaj¹c¹
w bie¿¹cym roku szeœæsetn¹ rocznicê bitwy pod Grunwaldem, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê konkurs historyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Tematyka konkursu dotyczy³a dziejów orê¿a polskiego od pocz¹tków pañstwa polskiego
do 15. lipca 1410 roku, czyli wielkiego
zwyciêstwa nad krzy¿akami.
W gronie uczniów szkó³ podstawowych najlepsze wyniki uzyskali:
1. Marlena D³ugosz – SP Góra
Ropczycka – 42 pkt.
2. Karolina Trela – SP 3 Sêdziszów M³p. – 40 pkt.
3. Joanna Po³eæ – SP Kawêczyn –
39 pkt.

Dru¿ynowo najlepsza okaza³a siê
Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej – 114,5 pkt. przed SP 2 w
Sêdziszowie M³p. – 110 pkt. oraz
SP w Kawêczynie – 106 pkt.
W rywalizacji uczestniczy³o 30
uczniów z 10 szkó³ podstawowych
z terenu gminy.
Wœród gimnazjalistów wyniki
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Mateusz Ocha³ – GM Zagorzyce Grn. – 49 pkt.
2. Aleksandra Œwiderska – GM
Sêdziszów M³p. – 47 pkt.
3. Mateusz Pazdan – GM Czarna
Sêdziszowska oraz Szymon Jêdrzejczyk – GM Sêdziszów M³p.
– 42 pkt.
Dru¿ynowo najlepsz¹ szko³¹ oka-

za³o siê GM Zagorzyce Grn. – 41
pkt. przed GM Sêdziszów M³p. –
39 pkt oraz GM Czarna Sêdz. –
31,4 pkt.
W konkursie rywalizowa³o 13
gimnazjalistów z trzech gimnazjów. Kolejnoœæ dru¿ynow¹ ustalono, obliczaj¹c œredni¹ liczbê
punktów uzyskan¹ przez reprezentanta szko³y.
Za stronê organizacyjn¹ konkursu odpowiada³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p., za stronê merytoryczn¹: mgr Beata Majcher
(czêœæ gimnazjalna) i mgr Benedykt Czapka (czêœæ dla szkó³ podstawowych).
W szranki stanêli tak¿e uczniowie uzdolnieni plastycznie. W

Ruszamy na Grunwald(y)!
Jak mi³o i z po¿ytkiem spêdziæ jeden z wakacyjnych dni? Proponujemy ruszyæ na
Grunwald! A dok³adniej na cztery Grunwaldy!
Dwa lata temu staraniem Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.
przez teren gminy wytyczono trasy rowerowe. Dodatkowo opublikowano przewodnik dla rowerowych turystów, autorstwa Piotra
Czeladki i Grzegorza Wrony. Ka¿dy: bardziej i mniej zaawansowany turysta, mo¿e znaleŸæ odpowiedni¹ dla siebie trasê, któr¹
przemierzaj¹c, nie tylko za¿yje
ruchu i œwie¿ego powietrza, ale
tak¿e bêdzie mia³ okazjê poznaæ
historyczne i przyrodnicze walory Ziemi Sêdziszowskiej. Jedna z
tych tras jest bardzo aktualna w
zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w bie¿¹- Pomnik w Borku Wielkim.

Grunwald w Rudzie.

Stuletni obelisk w Wolicy £ugowej

Równolatek poprzednich – Grunwald w Wolicy Piaskowej.

Fot. (4) G. Wrona

konkursie plastycznym, którego
tematem by³a bitwa pod Grunwaldem, zapad³y nastêpuj¹ce
rozstrzygniêcia:
Szko³y podstawowe:
1. Zuzanna Cebulska – SP Borek
Wlk.
2. Ewelina Pociask – SP 3 Sêdziszów M³p.
3. Adrianna Drozd – SP Zagorzyce Dln.
Gimnazja:
1. Barbara Kuczek – GM Sêdziszów M³p.
2. Angelika Marzec – GM Sêdziszów M³p.
3. Katarzyna Przyby³a – GM Zagorzyce Grn.
Na konkurs wp³ynê³o 54 prace. Laureaci nagrody odbior¹ w
dniu 29. sierpnia podczas do¿ynek, z r¹k Honorowego Patrona
Konkursu, Burmistrza Kazimierza Kie³ba.
(-)
cym roku 600-n¹ rocznic¹ bitwy
pod Grunwaldem. Nazwana zosta³a bowiem „Pamiêæ nie umiera” i wiedzie œladami pomników
Grunwaldu oraz miejsc pamiêci
narodowej.
Trasa rozpoczyna siê na sêdziszowskim Rynku, nastêpnie ulicami Partyzantów i Borkowsk¹ prowadzi do Borku Wielkiego, gdzie
stoi pierwszy z czterech pomników, wzniesionych na czeœæ wielkiego zwyciêstwa nad krzy¿akami
w 500-n¹ rocznicê. Dalej skrêca
na pó³noc, wiedzie przez Boreczek do Rudy, gdzie wœród drzew
stoi drugi pomnik. Stamt¹d szlak
prowadzi przez Czarn¹ i Krzyw¹
do Wolicy £ugowej, gdzie przy
drodze kolbuszowskiej od stu lat
stoi kolejny Grunwald. Z Wolicy
£ugowej trasa wiedzie do Wolicy
Piaskowej, gdzie niedaleko mostu na rzece Bystrzycy czuwa
czwarty z pomników.
Po drodze znajduje siê wiele innych ciekawych obiektów: kapliczek, przydro¿nych krzy¿y, koœcio³y w Borku Wielkim i Czarnej Sêdziszowskiej, pami¹tkowe obeliski,
poœwiêcone mieszkañcom okolicznych wiosek, poleg³ych w czasie
wojen œwiatowych, a tak¿e wiele
ciekawych okazów przyrody.
Trasa oznaczona jest kolorem
czarnym i ma d³ugoœæ 25,5 km.
To interesuj¹ca propozycja na
jeden z wakacyjnych dni.
Przewodnik po trasach rowerowych mo¿na œci¹gn¹æ ze strony internetowej www.sedziszowmlp.pl
(b)
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XXXV Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 czerwca 2010 r. odby³a siê
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Przed przyst¹pieniem do realizacji
porz¹dku obrad Burmistrz Sêdziszowa M³p.
przedstawi³ informacjê o skutkach powodzi, która wyst¹pi³a na terenie miasta oraz
gminy Sêdziszów M³p. w dniach 3/4 czerwca 2010 r.
Nastêpnie Rada podjê³a 10
uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie nabycia
nieruchomoœci gruntowej.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
nabycie od Pana Marka Daniela
zam. Pu³awy, na rzecz Gminy Sêdziszów M³p. prawa w³asnoœci 1/
2 czêœci nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w Sêdziszowie
M³p., oznaczonej jako dzia³ka nr
1559 o pow. ca³kowitej 0.0782 ha,
niezbêdnej pod rozbudowê szpitala lub pod urz¹dzenie parkingu przyszpitalnego – za ustalonà
cenæ 120 000,00 z³.
2. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sêdziszów M³p. na rok 2010 nr
XXXI/308/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
Moc¹ tej uchwa³y radni dokonali zmian w bud¿ecie gminy
na 2010 r. polegaj¹cych na:
Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych o kwotê 95.733 z³ z
tytu³u dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na usuwanie
skutków klêsk ¿ywio³owych z
przeznaczeniem na remont
drogi gminnej Zagorzyce –
Przymiarki – 95.733 z³.
Zmniejszeniu dochodów maj¹tkowych o kwotê 529.198
z³, w tym z tytu³u:
– dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Poprawa uk³adu komunikacyjnego przemys³owo-us³ugowo-mieszkaniowej czêœci Sêdziszowa M³p.
poprzez budowê i remont
dróg gminnych” realizowanego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg
lokalnych na lata 20082011 o kwotê 524.300 z³,
– dotacji rozwojowej na
dofinansowanie projektu
„Poprawa infrastruktury
sportowej w Gminie Sêdziszów M³p.” – 4.898 z³.
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– na kwotê 326.120 z³ wraz z
Zwiêkszeniu przychodów buAP – Podkarpacki System eewentualnymi odsetkami
d¿etu z tytu³u wolnych œrodAdministracji Publicznej” zajako zabezpieczenie umowy
ków o kwotê 1.000.000 z³.
planowanego do realizacji w
o przyznanie pomocy na
Zwiêkszeniu wydatków bieramach 3 osi priorytetowej”
projekt pn. „Przebudowa
¿¹cych o kwotê 971.421 z³ z
Spo³eczeñstwo Informacyjne
Domu Ludowego w Krzyprzeznaczeniem na:
Regionalnego Programu Opewej”. Zobowi¹zanie zostaje
– remont drogi gminnej Zaracyjnego Województwa Podzaci¹gniête na okres 7 lat od
gorzyce – Przymiarki –
karpackiego na lata 2007-2013”
daty dokonania p³atnoœci
95.733 z³,
oraz udzielenia pe³nomocnicostatecznej tj. do dnia
– odbudowê dróg i mostów
twa dla Lidera Projektu.
31.03.2018 r.
zniszczonych w wyniku poRadni wyrazili zgodê na zawar– na kwotê 720.885 z³ wraz z
wodzi z dnia 3/4 czerwca
cie umowy pomiêdzy Gmin¹
ewentualnymi odsetkami
br. - 585.438 z³,
Sêdziszów M³p. a Wojewódzjako zabezpieczenie umowy
– koszty ekspertyz budyntwem Podkarpackim w sprawie
zawartej z Województwem
ków mieszkalnych uszkookreœlenia szczegó³owych zasad
Podkarpackim w sprawie
dzonych w wyniku powowspó³pracy przy realizacji Prookreœlenia szczegó³owych
dzi i osuwisk – 40.250 z³,
jektu „PSeAP - Podkarpacki
zasad wspó³pracy przy reali– odbudowê p³yty boisk
System e-Administracji Publiczzacji Projektu „PSeAP – Podoraz ogrodzenia stadionu
nej” zaplanowanego do realikarpacki System e-Adminisportowego w Sêdziszowie
zacji w ramach 3 osi priorytestracji Publicznej” zaplanoM³p. uszkodzonego przez
towej „Spo³eczeñstwo informawany do realizacji w ramach
powódŸ – 150.000 z³,
cyjne Regionalnego Programu
3 osi priorytetowej „Spo³e– renowacjê parku „BuczyOperacyjnego Województwa
czeñstwo informacyjne Rena” w Górze Ropczyckiej
Podkarpackiego na lata 2007gionalnego Programu Opeuszkodzonego w wyniku
2013”.
racyjnego Województwa
powodzi - 45.000 z³,
Podkarpackiego na lata
– remont przepompowni 4. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniê2007-2013”. Zobowi¹zanie
uszkodzonych w wyniku
cia zobowi¹zania w zakresie inzostaje zaci¹gniête do dnia
powodzi – 15.000 z³,
westycji o wartoœci przekracza31.12.2017 r.
– wywóz odpadów popowoj¹cej kwoty ustalone w bud¿edziowych – 40.000 z³.
cie Gminy na 2010 r.
Zwiêkszeniu wydatków maPostanowiono zaci¹gn¹æ zobo- 6. Uchwa³a w sprawie okreœlenia
zakresu i formy informacji o
j¹tkowych o kwotê 127.320
wi¹zanie ponad kwotê wydatprzebiegu wykonania bud¿etu
z³ z przeznaczeniem na:
ków okreœlon¹ w bud¿ecie
gminy Sêdziszów M³p. za I pó³– projekt pn. „TermomoGminy na 2010 r. w ³¹cznej
rocze roku bud¿etowego oraz
dernizacja budynku Gimkwocie 2.719.292 z³ z przeznainformacji o przebiegu wykonazjum w Sêdziszowie
czeniem na:
nania planu finansowego MiejM³p.- wykonanie projektu
– realizacjê projektu „Termosko-Gminnego Oœrodka Kultuinstalacji solarnej, elekmodernizacja, remont oraz
ry w Sêdziszowie M³p. za I pó³trycznej oraz studium wyprzebudowa istniej¹cych inrocze.
konalnoœci” – 7.320 z³,
stalacji w budynku Domu
Informacji o przebiegu wyko– zakup dzia³ki pod rozbuLudowego w Wolicy Piaskonania bud¿etu za I pó³rocze
dowê szpitala i budowê
wej” – 822.840 z³,
roku bud¿etowego bêdzie
parkingu przy szpitalu –
– realizacjê projektu „Termoobejmowaæ:
120.000 z³.
modernizacja budynków
Czêœæ tabelaryczn¹ zawieraW zwi¹zku z rozstrzygniêoœwiatowych w Gminie Sêj¹c¹:
ciem postêpowania przetardziszów M³p.” – termomo– zestawienie planowanych
gowego zmniejszono wydatdernizacja budynku Gimnai zrealizowanych dochoki maj¹tkowe na zadaniu
zjum w Sêdziszowie M³p. –
dów oraz stopnia wykona„Poprawa uk³adu komuni1.225.542 z³.
nia planu wg Ÿróde³ i dziakacyjnego przemys³owo– budowê oœwietlenia uliczne³ów klasyfikacji bud¿etous³ugowo-mieszkaniowej
go w miejscowoœci Szkodna
wej z wyodrêbnieniem doczêœci Sêdziszowa M³p. po– 210.000 z³,
chodów bie¿¹cych i maj¹tprzez budowê i remont dróg
– realizacjê projektu „PSeAP
kowych,
gminnych” objêtego limitem
– Podkarpacki System e-Ad– zestawienie planowanych
wydatków na wieloletnie
ministracji Publicznej” –
i zrealizowanych wydatprogramy inwestycyjne o
460.910 z³.
ków bud¿etowych oraz
kwotê 524.300 z³.
stopnia wykonania planu,
5. Uchwa³a w sprawie upowa¿niew podziale na dzia³y i roz3. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia
nia do zaci¹gniêcia zobowi¹dzia³y klasyfikacji bud¿etozgody na zawarcie umowy z
zania wekslowego.
wej
Województwem PodkarpacRada wyrazi³a zgodê na wysta– zestawienie planowanych i
kim w sprawie okreœlenia szczewienie weksla in blanco dla Sazrealizowanych przychogó³owych zasad wspó³pracy
morz¹du Województwa Poddów i rozchodów bud¿etu,
przy realizacji projektu „PSekarpackiego:
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miejscowoœci po³o¿one na poniê¿nych maj¹cych charakter
w kwocie 1.450.000 z³, w tym:
Czêœæ opisow¹ zawieraj¹c¹:
³udnie od drogi nr 4 tj. Górê
cywilnoprawny wobec osób fi– omówienie przyczyn i rowykup obligacji gminnych
Ropczyck¹,
Zagorzyce,
zycznych, osób prawnych, a
wyemitowanych w 2006 r. i
dzaju zmian w bud¿ecie
Szkodn¹ i Bêdziemyœl. W tym
2007 r. – 1.450.000 z³,
tak¿e jednostek organizacyjwprowadzonych uchwa³aokrêgu wybieranych bêdzie 6
nych nie posiadaj¹cych osobo2)sfinansowanie deficytu bumi Rady Miejskiej i zarz¹woœci prawnej, warunki doradnych. Okrêg nr 3 obejmud¿etu Gminy Sêdziszów M³p.
dzeniami Burmistrza,
j¹cy miejscowoœci: Wolicê Piapuszczalnoœci pomocy publicz– omówienie przyczyn istotw kwocie 2.840.000 z³, wyniskow¹, Borek Wielki, Borenej w przypadkach, w których
kaj¹cego z koniecznoœci sfinych rozbie¿noœci miêdzy
czek, Rudê, Klêczany, Kawênansowania wydatków maulga stanowiæ bêdzie pomoc
kwotami planowanymi a
czyn, Krzyw¹, Czarn¹ i Cierpisz
publiczn¹, a tak¿e wskazuje
j¹tkowych z zakresu infrazrealizowanymi w zakresie
z 8 mandatami.
organy i osoby uprawnione do
struktury drogowej.
dochodów i wydatków,
udzielania tych ulg.
– stan zad³u¿enia,
10. Uchwa³a w sprawie zatwier– zagro¿enia i prognozy do- 8. Uchwa³a w sprawie zasad, spodzenia Planu Odnowy Miejscosobu i trybu udzielania ulg w 9. Uchwa³a w sprawie ustalenia
tycz¹ce realizacji bud¿etu
woœci Wolica Piaskowa na lata
sp³acie nale¿noœci pieniê¿nych
okrêgów wyborczych, ich graw II pó³roczu.
2009-2015.
nic i numerów, liczby radnych
o charakterze cywilnoprawwybieranych w okrêgu wyborRadni zatwierdzili plan odnonym przypadaj¹cych Gminie
7. Uchwa³a w sprawie emisji obliwy miejscowoœci Wolica Piaskoczym w wyborach do Rady
gacji komunalnych.
Sêdziszów M³p. oraz jej jedwa, który jest dokumentem koMiejskiej w Sêdziszowie M³p.
nostkom podleg³ym.
Rada Miejska zdecydowa³a o
niecznym do ubiegania siê o
Uchwa³a okreœla szczegó³owe
Rada Miejska postanowi³a o powyemitowaniu 4.290 obligacji
œrodki unijne w ramach Prozasady, sposób i tryb umarzadziale naszej gminy na trzy
o wartoœci nominalnej 1.000 z³
gramu Rozwoju Obszarów
okrêgi wyborcze. Okrêg nunia, odraczania terminu zap³aka¿da na ³¹czn¹ kwotê
mer 1 obejmuje miasto SêdziWiejskich.
ty oraz rozk³adania na raty p³at4.290.000 z³. Emisja obligacji
szów M³p. oraz Wolicê £ugow¹
bêdzie przeznaczona na:
noœci na rzecz Gminy Sêdzii wybieranych bêdzie 7 radszów M³p. i jej jednostek pod1)sp³atê zobowi¹zañ zaci¹gniêBIURO RADY MIEJSKIEJ
nych. Okrêg nr 2 obejmuje
leg³ych z tytu³u nale¿noœci pietych w poprzednich latach

Powszechny spis rolny
Mieszkañców wsi czeka w tym roku powszechny spis rolny (PSR). Rachmistrze zastukaj¹ do drzwi
od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika, ale spisywaæ bêd¹ stan na dzieñ 30 czerwca.
Ju¿ w sierpniu rachmistrze odwiedz¹ wszystkie gospodarstwa
rolne w naszej gminie podczas
obchodu przedspisowego. G³ównym celem obchodu jest weryfikacja i aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych z przydzielonych
obwodów spisowych oraz potwierdzenie ich geolokalizacji.
Dodatkowo wizyty w gospodarstwach rolnych s¹ dla rachmistrzów
okazj¹ do kontaktu z przysz³ymi
respondentami, poznania terenu,
na którym bêd¹ przeprowadzaæ
spis oraz dorêczenia listu Prezesa
GUS informuj¹cego o znaczeniu i
zakresie tematycznym spisu jak
równie¿ bezwzglêdnym zachowaniu tajemnicy statystycznej.
Rachmistrze ju¿ w trakcie obchodu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ustalenia terminu przeprowadzenia
wywiadu bezpoœredniego z u¿ytkownikiem gospodarstwa rolnego, ale tak¿e przekazania informacji o innych mo¿liwoœciach
spisania (samospis internetowy,
wywiad telefoniczny).
W PSR 2010 przewiduje siê objêcie badaniem:
u pe³nym – ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni
u¿ytków rolnych wynosz¹cej co
najmniej 1 ha, prowadz¹cych
dzia³alnoœæ rolnicz¹, ok. 10 tys.

gospodarstw rolnych o powierzchni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha prowadz¹cych uprawê roœlin lub chów zwierz¹t gospodarskich powy¿ej okreœlonych progów fizycznych stanowi¹cych minimalne progi wymagane przez Eurostat,
u reprezentacyjnym – ok. 150 tys.
pozosta³ych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ o powierzchni
poni¿ej 1 ha u¿ytków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci rolniczej).
Ogó³em w PSR 2010 badaniem
bêdzie objêtych ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln gospodarstw rolnych objêtych badaniem w spisach 1996 i 2002 r.).
W ramach spisu zostanie te¿ przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 tysi¹cach wylosowanych gospodarstw rolnych.
Podczas spisu rolnego spisywane bêd¹ m.in.:
u ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzglêdniaj¹ca cechy adresowe siedziby
u¿ytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o u¿ytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury w³asnoœciowej u¿ytków rolnych,
dzia³alnoœci rolniczej i innej ni¿

rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym).
u u¿ytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale
na kategorie u¿ytkowania oraz
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych,
u zwierzêta gospodarskie – stan
liczebnoœci i struktura pog³owia zwierz¹t gospodarskich poszczególnych gatunków,
u ci¹gniki, maszyny rolnicze i
urz¹dzenia – dane o liczbie ci¹gników w³asnych i wspólnych,
w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urz¹dzeñ rolniczych,
u zu¿ycie nawozów – dane w czystym sk³adniku o iloœci stosowanego nawo¿enia mineralnego, wapniowego oraz nawo¿enia organicznego pochodzenia zwierzêcego,
u pracuj¹cych w gospodarstwie
rolnym – informacje o wielkoœci i strukturze zasobów pracy
w rolnictwie (uwzglêdniane
bêd¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce pracê w gospodarstwie rolnym w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie),
u struktura dochodów gospodarstwa rolnego z u¿ytkowni-

kiem gospodarstwa rolnego
oraz korzystanie z programów
wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach z tytu³u
prowadzenia rolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej,
pracy najemnej, emerytur i
rent oraz innych Ÿróde³ niezarobkowych poza emerytur¹ i
rent, o fakcie korzystania przez
gospodarstwo z p³atnoœci do
gruntów ornych i programów
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich,
u metody produkcji rolniczej
(wp³yw rolnictwa na œrodowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wyp³ukiwanie sk³adników pokarmowych,
zabiegach przeciwerozyjnych,
systemach utrzymania zwierz¹t
gospodarskich.
Udzielenie odpowiedzi rachmistrzom spisowym jest obowi¹zkowe. Odpowiedzi niezgodne ze
stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi poci¹gaj¹ za sob¹ skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i
57 ustawy o statystyce publicznej.
Szczegó³owe informacje na temat tegorocznego Powszechnego
Spisu Rolnego znajduj¹ siê na stronie internetowej www.stat.gov.pl
Bêdzie to pierwszy spis rolny
przeprowadzany od czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
(-)
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Przez dwa wakacyjne tygodnie, od 2. do
13. sierpnia, najm³odsi mog¹ odwiedzaæ
sêdziszowski dom kultury i spêdzaæ mile
czas pod okiem tamtejszych instruktorów.
Dla chêtnych zaplanowano
ciekaw¹ ofertê zajêæ: „Wakacje z
pêdzlem i farb¹” – zajêcia plastyczne, „Malowane ig³¹ i nitk¹”
– zajêcia z szycia i haftu, Gry i
zabawy ruchowe, Wakacyjne zajêcia taneczne dla m³odzie¿y,
„Mali reporterzy” – zajêcia w Telewizji Sêdziszów.
Zajêcia ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y.
Jak podkreœlaj¹ instruktorzy prowadz¹cy zajêcia, rodzice, przychodz¹cy po dzieci, maj¹ du¿y
k³opot, by namówiæ je do powrotu do domu. Okazuje siê, ¿e ca³kiem du¿a liczba dzieci spêdza
wakacje w mieœcie i dla nich i ich
rodziców propozycja MGOK
by³a przys³owiowym „strza³em w
dziesi¹tkê”. Zamiast spêdzaæ czas
przed telewizorem lub komputerem mo¿na pod fachowym
okiem pracowników domu kultury poznaæ nowe techniki plastyczne, puœciæ wodze fantazji i
stworzyæ prawdziwe arcydzie³a
przy u¿yciu pêdzla, farby, ig³y i
nitki czy kredy. Mi³oœnicy nowoczesnych technologii rozgoœcili
siê w studiu sêdziszowskiej telewizji, gdzie z pomoc¹ pracowników

Na wakacyjn¹ nudê

Chodnik przed MGOK zamieni³ siê w kwitn¹c¹ ³¹kê.
redakcji przygotowywali swój
Zainteresowanie wakacjami w równie ciekaw¹ ofertê, a byæ
program, obs³ugiwali kamery i MGOK mile zaskoczy³o pracow- mo¿e nawet zorganizuj¹ pó³komikrofony. Efekt ich pracy zoba- ników placówki, którzy obiecuj¹ loniê.
(b)
czymy na antenie TV Sêdziszów. w przysz³ym roku przygotowaæ

Mali reporterzy realizuj¹ program w studio TV Sêdziszów.

Wakacje w bibliotece
Trwaj¹ wakacje, na które dzieci czeka³y z utêsknieniem. Rodzice, pragn¹c uatrakcyjniæ dzieciom wypoczynek, planuj¹ na
miarê mo¿liwoœci rodzinne wyjazdy. Nie wszystkie dzieci mog¹ jednak wypoczywaæ poza miejscem
zamieszkania, wiele pozosta³o w
domach. Z myœl¹ o nich bibliote-
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ki publiczne w naszej gminie przygotowa³y wiele atrakcyjnych zajêæ. Prowadzone s¹ one w ramach
akcji „Wakacje w bibliotece” w
godzinach pracy bibliotek. Maj¹
one na celu pobudzenie wyobraŸni i fantazji, uœwiadomienie
roli ksi¹¿ki w ¿yciu cz³owieka,
pozwalaj¹ na ró¿norodne formy

Wakacje z pêdzlem i farb¹.
aktywnoœci. Dzieci mog¹ braæ
udzia³ w zajêciach plastycznych,
s³uchaæ bajek czytanych przez bibliotekarki, ogl¹daæ bajki na
DVD, braæ udzia³ w konkursach
i zabawach czytelniczych. Ponadto w Bibliotece Publicznej w Czarnej Sêdziszowskiej organizowane
s¹ zajêcia doskonal¹ce jêzyk angielski. W ramach wspó³pracy ze
Szko³¹ Jêzyków Obcych „Promar” dzieci nieodp³atnie, w
trzech grupach, wed³ug stopnia

zaawansowania, kszta³c¹ swoje
umiejêtnoœci jêzykowe. Zajêcia te
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Biblioteka w czarnej Sêdziszowskiej zaprasza swoich czytelników do udzia³u w konkursie
„Wakacje w obiektywie”. Udane
wakacje to nie tylko te nad morzem czy w górach.
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z propozycji bibliotek
publicznych w gminie.
EZ
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Pi³ka
no¿na
14. sierpnia pi³karze Lechii zainauguruj¹ sezon 2010/11 na boiskach IV ligi, meczem w Nisku z
tamtejszym Soko³em. Terminarz

IV liga
Mecze sparingowe Lechii:
Lechia – Partyzant Targowiska _____ 1:1
Lechia – Resovia II Rzeszów _______ 2:1
Wis³ok Wiœniowa – Lechia _________ 0:2
Lechia – Tomasovia Tomaszów Lub. ___ 0:1
Igloopol Dêbica – Lechia _________ 2:2
Sokó³ Kolbuszowa Dolna – Lechia ___ 1:5
Lechia – Herman Hermanowa ______ 3:2
Kaskada Kamionka – Lechia ______ 0:1
(14.08)Sokó³ Nisko - Lechia Sêdziszów M³p.
(21.08)Stal Nowa Dêba - Lechia
Sêdziszów M³p.
(29.08)Strumyk Malawa - Lechia
Sêdziszów M³p.
(1.09) Wis³oka Dêbica - Lechia
Sêdziszów M³p.
(4.09) KS Zaczernie - Lechia Sêdziszów M³p.
(12.09)Crasnovia Krasne - Lechia Sêdziszów M³p.
(18.09)Rafineria Czarni Jas³o Lechia Sêdziszów M³p.
(25.09)JKS 1909 Jaros³aw - Lechia
Sêdziszów M³p.
(3.10) Kolbuszowianka - Lechia
Sêdziszów M³p.
(10.10)Piast Tuczempy - Lechia
Sêdziszów M³p.
(16.10)¯urawianka - Lechia Sêdziszów M³p.
(24.10)MKS Kañczuga - Lechia
Sêdziszów M³p.
(30.10)Orze³ Przeworsk - Lechia
Sêdziszów M³p.
(6.11) Pogoñ Le¿ajsk - Lechia
Sêdziszów M³p.
(11.11)Rzemieœlnik Pilzno - Lechia Sêdziszów M³p.

Klasa A (Dêbica)
(15.08)LKS Nagoszyn - Sokó³
Krzywa,
K³os Kawêczyn - Victoria
Ocieka

Lechii przedstawia siê niecodziennie, bowiem ze wzglêdu na
zniszczony stadion, wszystkie mecze w rundzie jesiennej Lechia
rozegra na wyjeŸdzie, natomiast
wiosn¹ wszystkie spotkania sêdziszowian odbêd¹ siê w naszym
mieœcie. Ustalenie takiego terminarza by³o mo¿liwe dziêki zgodzie
przedstawicieli wszystkich czwartoligowców. Dziêki temu Lechia
nie poniesie kosztów zwi¹zanych
z wynajmem boiska w jednej z
okolicznych miejscowoœci.
(22.08)Dragon Korzeniów - K³os
Kawêczyn,
Sokó³ Krzywa - Czekaj
Ropczyce
(25.08)K³os Kawêczyn - Sokó³
Krzywa
(29.08)Sokó³ Krzywa - Victoria
Ocieka,
LKS £opuchowa - K³os
Kawêczyn
(05.09)K³os Kawêczyn - Borowiec Straszêcin,
Dragon Korzeniów - Sokó³ Krzywa
(12.09)Ostra Gumniska - Sokó³
Krzywa,
Brzostowianka Brzostek K³os Kawêczyn
(15.09)K³os Kawêczyn - LKS
BrzeŸnica,
Sokó³ Krzywa - LKS £opuchowa
(19.09)Borowiec Straszêcin Sokó³ Krzywa,
Monis Bielowy - K³os Kawêczyn
(26.09)K³os Kawêczyn - LKS Pustków,
Sokó³ Krzywa - Brzostowianka Brzostek
(03.10)LKS BrzeŸnica - Sokó³
Krzywa,
£êki Górne - K³os Kawêczyn
(10.10)K³os Kawêczyn - Stra¿ak
Lubzina,
Sokó³ Krzywa - Monis Bielowy
(17.10)LKS Pustków - Sokó³ Krzywa,
Or³y Borowa -K³os Kawêczyn
(24.10)K³os Kawêczyn - LKS Nagoszyn,
Sokó³ Krzywa - £êki Górne
(31.10)Stra¿ak Lubzina - Sokó³
Krzywa,
Czekaj Ropczyce - K³os
Kawêczyn
(07.11)K³os Kawêczyn - Ostra
Gumniska,

W kadrze zasz³y nieliczne, ale
istotne zmiany. Przede wszystkim
nie uda³o siê zatrzymaæ Dariusza
Frankiewicza, który wybra³ grê w
III lidze greckiej (Doxa Kranoulas). W jego miejsce pozyskano
Jaros³awa Kutera (Wis³ok Wiœniowa). Ten doœwiadczony zawodnik
w przesz³oœci wystêpowa³ ju¿ w
barwach Lechii. Wróci³ tak¿e do
dru¿yny Konrad Ciepiela – wychowanek, ostatnio reprezentuj¹cy P³omieñ Zagorzyce. Trwaj¹
nadal próby zaanga¿owania

bramkarza. Obecnie z dru¿yn¹
trenuje Kamil Mazurek (Sokó³
Kolbuszowa Dolna).
W ni¿szych ligach nasz stan posiadania siê nie zmieni³. W klasie A
nadal nasz¹ gminê reprezentowaæ
bêd¹ 2 dru¿yny: Sokó³ Krzywa i K³os
Kawêczyn (beniaminek), a w klasie B – piêæ: Borkovia Borek Wielki, Gród Bêdziemyœl i Korona Góra
Ropczycka (grupa dêbicka), Plon
Klêczany (grupa rzeszowska) oraz
P³omieñ Zagorzyce (spadkowicz)
w grupie strzy¿owskiej.

Sokó³ Krzywa - Or³y Bo- (22.08)Rudnianka Rudna Wielrowa
ka – Plon

Klasa B (Dêbica)

(29.08)Plon – Rudzik Rudna
Ma³a
(1.09) Iskra Zg³obieñ – Plon

(22.08)LKS Ostrów – Borkovia, (5.09) Plon – Grunwald BudziGród Bêdziemyœl – Inter
wój
Gnojnica,
(12.09)Junak S³ocina – Plon
Paszczyniak Paszczyna –
Korona Góra Ropczycka (19.09)Plon – KP Zabajka
(29.08)Baszta Zawada – Korona, (26.09)KS II Zaczernie – Plon
(3.10) Plon – Victoria Budy G³oBorkovia – Gród
gowskie
(05.09)Gród – LKS Stasiówka,
Huragan Przedbórz – (10.10)Trzcianka Trzciana –
Plon
Borkovia,
Korona – Olchovia
(17.10)Plon – Staroniwa Rzeszów
(12.09)Olimpia Nockowa – Ko- (24.10)Plon – LKS Bia³a
rona,
(31.10)D¹b D¹browa – Plon
Borkovia – LZS Ma³a,
LKS Ostrów – Gród
(19.09)Gród – Baszta Zawada,
Paszczyniak – Borkovia,
Korona – Inter Gnojnica

Klasa B
(Rzeszów – Strzy¿ów)

(15.08)P³omieñ Zagorzyce - Al(26.09)Borkovia – Korona,
batros Szufnarowa
Gród – Huragan Przedbórz
(22.08)Diament Pstr¹gowa - P³omieñ Zagorzyce
(3.10) LZS Ma³a – Gród,
Korona – LKS Stasiówka, (29.08)P³omieñ Zagorzyce - PryOlchovia – Borkovia
watna Lecka
(10.10)Borkovia – Olimpia Noc- (1.09) Herman II Hermanowa kowa,
P³omieñ Zagorzyce
LKS Ostrów – Korona,
(5.09) P³omieñ Zagorzyce - GKS
Gród – Paszczyniak
Niebylec
(17.10)Korona – Gród,
(12.09)Czarni Czudec - P³omieñ
Inter Gnojnica – BorkoZagorzyce
via,
(19.09)P³omieñ Zagorzyce (24.10)Baszta Zawada – BorkoGrom Mogielnica
via,
(26.09)Sokó³
Grodzisko - P³oGród – Olchovia,
mieñ
Zagorzyce
Huragan Przedbórz – Ko(03.10)P³omieñ Zagorzyce rona
Orze³ Lubla
(31.10)Korona – LZS Ma³a, Olim(10.10)Start Lubenia - P³omieñ
pia Nockowa – Gród,
Zagorzyce
Borkovia – LKS Stasiówka
(17.10)P³omieñ Zagorzyce - Korona Dobrzechów

Klasa B (Rzeszów)

(24.10)Huragan Koz³ówek - P³omieñ Zagorzyce

(15.08)Plon Klêczany – Mrow- (31.10)P³omieñ Zagorzyce - Skarlanka Mrowla
bek Gogo³ów
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Dru¿yny Plonu Klêczany i Korony Góra Ropczycka z dzia³aczami i organizatorami XX Turnieju o Puchar Burmistrza.

Plon Klêczany zdoby³ Puchar Burmistrza
Plon Klêczany, po zwyciêstwie w meczu fina³owym 5:1 nad Koron¹ Góra Ropczycka,
zwyciê¿y³ w XX Jubileuszowym Turnieju Pi³ki
No¿nej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Kibice pi³karscy w gminie Sêdziszów M³p. przez trzy lipcowe
niedziele emocjonowali siê rozgrywkami o Puchar Burmistrza
w pi³ce no¿nej. W zmaganiach wyst¹pi³o osiem dru¿yn, które rywalizowa³y systemem pucharowym.
W æwieræfina³ach, rozegranych
11. lipca, pad³y wyniki:
P³omieñ Zagorzyce – Gród Bêdziemyœl
________________________ 5:1
Korona Góra Ropczycka – Progres Kawêczyn
________________________ 1:0
Sokó³ Krzywa – Lecha Sêdziszów M³p. (jun.)
___________________ 0:0 (k. 4-2)
Borkovia Borek Wlk. – Plon Klêczany
___________________ 2:2 (k. 2-4)
Spotkania pó³fina³owe
rozegrano 18. lipca:
Korona Góra Ropczycka – P³omieñ Zagorzyce
________________________ 2:1
Plon Klêczany – Sokó³ Krzywa
___________________ 1:1 (k. 4-2)
Spotkania fina³owe rozegrano
25 lipca na stadionie w Krzywej.

Gospodarze meczów fina³owych – Sokó³ Krzywa musia³ zadowoliæ siê IV miejscem.
W meczu o III miejsce:
P³omieñ Zagorzyce – Sokó³ Krzywa
___________________ 3:3 (k. 3:1)
bramki: Zatorski, Ocha³, Sikora
dla P³omienia; Zawisza 2, G³odek
dla Soko³a.
Fina³:
Plon Klêczany – Korona Góra Ropczycka
________________________ 5:1
bramki: Drozd 2, Mita, Ciupak,
D³ugosz dla Plonu; Rogala dla
Korony.
(-)

Gratulacje od Burmistrza Kazimierza Kie³ba dla dru¿yny P³omienia Zagorzyce.
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