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VIII edycja konkursu Solidna Firma
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego zakoñczona
VIII edycja Konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego 2010” dobieg³a koñca. Rozstrzygniêcie mia³o miejsce w „Motelu Super 6” 22 stycznia 2011 roku.
W tej edycji konkursu tytu³ „Solidna Firma Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego” otrzyma³y:
FUH „WAM” Wojciech, Adam, Marcin, Dariusz ¯y³ka
Gminna Spó³dzielnia „SCH” Iwierzyce
Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z.o.o
PHU „Wêglobud” Andrzej Hajduk
„Trans-Bet” s.c M.S.A Tomaszewscy
ZM Invest S.A
ZPH „Cerplast” Sp. z.o.o

Laureaci VIII edycji konkursu „Solidna Firma Powiatu Ropczycko Sêdziszowskiego”. Druga od
lewej Franciszka Bogdan – prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej.
Konkurs organizowany jest przez
Stowarzyszenie Przedsiêbiorców
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego oraz Samorz¹d Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego. Kapitu³a konkursu wy³oni³a laureatów, wœród których znalaz³y siê

firmy inwestuj¹ce we w³asny rozwój oraz stawiaj¹ce na jakoœæ
œwiadczonych us³ug. Wa¿nym
kryterium by³a równie¿ dzia³alnoœæ charytatywna firm bior¹cych udzia³ w konkursie.
Inf. w³asna

Dyplomy uznania przekazane zosta³y nastêpuj¹cym firmom:
Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Ropczycach
FHU „Wêglobud” Tadeusz Nieroda
FHU „TRANS-STAR” s.c. Zbigniew, Halina Rokosz
HUZISiG „SANTEX”
KIDDE POLSKA Sp. z.o.o
M³yn Us³ugowo-Handlowy „Ocieka” £ukasz Skowroñski
Motel „Super 6” Halina Maræ
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z.o.o
Przedsiêbiorstwo Handlowo - Produkcyjno -Turystyczne „POLCHEMIA” Tadeusz Lech
Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych Sp. z.o.o w Ropczycach
Zak³ad Us³ug Komunalnych w Ostrowie
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych Warsztaty Szkolne

Obraduj¹ stra¿acy
Na terenie gminy Sêdziszów M³p. rozpoczê³y siê zebrania sprawozdawczo-wyborcze w
jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, w trakcie których wybierane s¹ nowe
zarz¹dy na kadencjê 2011–2016.
8 stycznia br. zebrania takie mia³y ju¿ miejsce w Bêdziemyœlu, Czarnej Sêdziszowskiej
i Klêczanach a 15 stycznia br. zebranie odby³o siê w Krzywej.
Oto sk³ady nowych zarz¹dów jednostek OSP:
OSP CZARNA SÊDZISZOWSKA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Andrzej Œwierad
Wiceprezes–Naczelnik – Wies³aw Przydzia³
Wiceprezes – Edward Guzy
Sekretarz – Jan Pipa³a
Skarbnik – Stanis³aw Gniewek
Gospodarz – Jerzy Pipa³a
Kronikarz – Jan Pipa³a
Cz³onek – W³adys³aw Skwirut
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Mieczys³aw Ziobro
Wiceprzewodnicz¹cy – Tadeusz B¹k
Sekretarz – Robert Szybisty

Prezes – Andrzej Œwierad
OSP BÊDZIEMYŒL
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Dominik Lorenc
Wiceprezes–Naczelnik – Albert Bu³atek
Wiceprezes – Pawe³ Drozd
Sekretarz – Karolina Bu³atek
Skarbnik – Monika Kania
Gospodarz – Mateusz Bocheñski
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Pawe³ Pazdan
Sekretarz – Przemys³aw Irzeñski
Cz³onek – Arkadiusz Grudziñski

OSP KRZYWA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Józef Majka
Wiceprezes – Naczelnik – Henryk Zaj¹c
Wiceprezes – Adam Zawadzki
Z-ca Naczelnika – Les³aw Bezara
Sekretarz – £ukasz Trojan
Skarbnik – Kazimierz Kozak
Gospodarz – Mieczys³aw Œwiniuch
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Janusz Basara
Cz³onek – Andrzej K³ósek
Cz³onek – Augustyn Bocheñski

DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJDELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
GMINNEGO ZOSP RP:
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJ- Prezes – Józef Majka
Prezes – Andrzej Œwierad
SKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Wiceprezes–Naczelnik – Henryk Zaj¹c
Naczelnik – Wies³aw Przydzia³
Prezes – Dominik Lorenc
Wiceprezes – Adam Zawadzki
Cz³onek – Dawid Œwierad
Naczelnik – Albert Bu³atek
Z-ca Naczelnika – Les³aw Bezara
Cz³onek – Robert Sêd³ak
Sekretarz – £ukasz Trojan
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODPRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU OD- DZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP: PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP: Prezes – Dominik Lorenc
DZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
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Prezes – Józef Majka
Wiceprezes–Naczelnik – Henryk Zaj¹c
OSP KLÊCZANY
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Tomasz Gwizdak
Wiceprezes–Naczelnik – Ryszard Szozda
Wiceprezes – Piotr Kopala
Z-ca Naczelnika – Robert Szozda
Sekretarz – £ukasz Pomianek
Skarbnik – Grzegorz Charchut
Kronikarz – £ukasz Gwizdak
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Zbigniew Dziedzic
Wiceprzewodnicz¹cy – W³adys³aw K³os
Sekretarz – Micha³ Doroba
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Wiceprezes – Naczelnik – Ryszard Szozda

(ci¹g dalszy na str. 5)
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W Sêdziszowie M³p. planuj¹
jak zabezpieczyæ miasto przed powodzi¹
17 stycznia br. w Sêdziszowie M³p., z inicjatywy Burmistrza Kazimierza Kie³ba i
pos³a Wies³awa Rygla, odby³o siê spotkanie poœwiêcone ochronie przed powodzi¹
gminy Sêdziszów M³p. oraz ca³ego powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Ubieg³oroczna powódŸ, która
nawiedzi³a miasto i gminê by³a tak
dotkliwa, ¿e w³adze miasta nie zaniedbuj¹ ¿adnych mo¿liwoœci, aby
ustrzec siê przed podobnym kataklizmem w przysz³oœci. W spotkaniu w sêdziszowskim ratuszu
uczestniczyli m.in.: Zdzis³aw Pupa
– Senator RP, Kazimierz Moskal –
Pose³ na Sejm RP, Lucjan KuŸniar
– Cz³onek Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego jako przedstawiciel Marsza³ka Województwa Podkarpackiego, Stanis³aw Telesz –
Zastêpca Dyrektora Wydzia³u
Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu
Wojewódzkiego, reprezentuj¹cy
Wojewodê Podkarpackiego, Ma³gorzata Wajda – Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych, Stanis³aw
Ziemiñski – Starosta Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego, Dorota Strzy¿ – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Boles³aw Bujak – Burmistrz Ropczyc, El¿bieta Œwiniuch – Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., Piotr
Cielec – Wójt Gminy Ostrów, Bogus³aw Mucha – Wójt Gminy Iwierzyce, Czes³aw Leja – Wójt Gminy
Wielopole Skrzyñskie oraz Ryszard £êgiewicz – Prezes Zarz¹du
Hispano-Suiza Polska reprezentuj¹cy du¿e zak³ady pracy, Zenon
Oleœ – przedstawiciel przedsiêbiorców.
W trakcie narady przedstawiono szkody jakie wyrz¹dzi³a powódŸ
w naszej gminie i powiecie w 2010
r. oraz zaproponowano podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia przed ewentualnymi nastêpnymi takimi zdarzeniami.
Pose³ Wies³aw Rygiel zapewni³:
Mamy pewne pomys³y, które pozwol¹ zabezpieczyæ powiat przed powodzi¹, zapad³y tak¿e pewne ustalenia, dotycz¹ce bie¿¹cych prac i napraw, które powinny byæ wykonane
jak najszybciej. PowódŸ niejedno ma
imiê. Inaczej ona wygl¹da³a w Ropczycach, gdzie zniszczy³a g³ównie infrastrukturê komunaln¹, oszczêdzaj¹c zak³ady pracy, inaczej w Sêdziszowie, gdzie tragicznie uderzy³a w³aœnie
w zak³ady przemys³owe. Na terenie
Sêdziszowa gra idzie o blisko 200 mln

Od lewej: Ma³gorzata Wajda – Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych, Les³aw KuŸniar – Cz³onek Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego, Wies³aw Rygiel – pose³ na Sejm RP, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., Zdzis³aw Pupa – senator RP.
z³ strat, poniesionych przez zak³ady
przemys³owe wskutek powodzi i oczywiœcie o utrzymanie tych miejsc pracy. Wiemy od organów za³o¿ycielskich
kilku z poszkodowanych zak³adów, ¿e
powtórzenie siê takiego kataklizmu
mo¿e spowodowaæ ich przeniesienie
w inne miejsce. Nie mo¿emy do tego
dopuœciæ. Zapewniam, ¿e bêdziemy siê
spotykaæ i monitowaæ instytucje odpowiedzialne za realizacjê inwestycji
przeciwpowodziowych oraz za realizacjê prac melioracyjnych.
Dzisiejsze spotkanie jest efektem wizyty ówczesnego wojewody Miros³awa
Karapyty w poszkodowanych zak³adach we wrzeœniu ubieg³ego roku –
podkreœli³ Burmistrz Kazimierz
Kie³b. Dziœ zapad³y konkretne decyzje
dotycz¹ce zabezpieczenia przeciwpowodziowego z punktu widzenia zak³adów
pracy oraz mieszkañców zamieszkuj¹cych obszar le¿¹cy w pobli¿u potoku
Budzisz. Mogê powiedzieæ, ¿e ju¿
wiosn¹ rozpoczn¹ siê prace udro¿niaj¹ce potok Budzisz i mam nadziejê, ¿e
to uspokoi w³aœcicieli zak³adów i firm
oraz mieszkañców. Us³yszeliœmy dziœ
tak¿e zapewnienie o konkretniejszym
zabezpieczeniu przeciwpowodziowym,
czyli o budowie zapory na potoku Budzisz, co jest bardziej skomplikowane,
ale mam nadziejê, ¿e doczeka siê realizacji jeszcze w tym roku.
Lucjan KuŸniar – Cz³onek Zarz¹du Województwa Podkarpackiego zapewni³ o przychylnoœci
w³adz samorz¹du wojewódzkiego
dla planowanych na terenie powiatu zadañ:
To spotkanie zbiega siê z dzia³aniami
zarz¹du województwa w zakresie zabez-

W spotkaniu wziêli udzia³ samorz¹dowcy z ca³ego powiatu. Na zdj.: przemawia Boles³aw
Bujak, Burmistrz Ropczyc.
pieczenia przeciwpowodziowego miejsc
pracy na terenie województwa, s¹dzê
wiêc, ¿e nie bêdzie problemu ze znalezieniem pieniêdzy na realizacjê planowanych na terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego zadañ. Trzeba teraz szybko i dobrze te zadania przygotowaæ do
realizacji od strony formalno-prawnej.
Senator Zdzis³aw Pupa poinformowa³, ¿e 1. lutego organizuje w Senacie konferencjê na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w której uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele wszystkich najwa¿niejszych instytucji,
odpowiedzialnych za ochronê
przed powodzi¹. Przed oczami
mamy dramat powodzi w Australii,
Brazylii – powiedzia³ – nie mo¿emy
dopuœciæ, aby podobne rzeczy dzia³y
siê w Sêdziszowie czy Ropczycach.
Pani Ma³gorzata Wajda Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
przedstawi³a koncepcje przeprowadzenia dzia³añ maj¹cych na
celu zabezpieczenie Gminy Sêdziszów M³p. oraz Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego przed kolejnymi powodziami. G³ówne cele stawiane na najbli¿szy czas to udro¿nienie rzek i potoków, co w zdecydowanym stopniu wp³ynie na
zwiêkszenie przep³ywu wód.
Dzia³ania przeciwpowodziowe zosta³y podzielone na doraŸne, tymczasowe i docelowe - powiedzia³a. W

ramach dzia³añ doraŸnych Podkarpacki Zarz¹d Melioracji przeprowadzi udro¿nienia najgroŸniejszych potoków, w tym potoku Budzisz, który
ma bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo Sêdziszowa. Je¿eli chodzi o dzia³ania docelowe, to kontynuowane
bêd¹ prace nad 11zbiornikami w zlewni Wielopolki. Natomiast dzia³ania
tymczasowe bêdziemy siê starali zrealizowaæ poprzez budowê suchego
zbiornika na potoku Budzisz.
Dyrektor Wajda zadeklarowa³a, ¿e w 2011 r. na regulacjê i prace zwi¹zane z wycink¹ drzew rosn¹cych w korycie rzeki Budzisz
zabezpieczono œrodki w wysokoœci ok. 800.000 z³. Prace te bêd¹
wykonane ju¿ w lutym br. Ponadto bardzo realna jest te¿ budowa
zapory na rz. Budzisz w m. Góra
Ropczycka i utworzenie tam suchego polderu, który w przysz³oœci ma staæ siê mokrym zbiornikiem retencyjnym o powierzchni 55 ha i pojemnoœci 3 mln m3.
Wszystkie zadania, o których
mówi³a Dyrektor Ma³gorzata
Wajda, zosta³y ujête w programie
ochrony przeciwpowodziowej w
dorzeczu górnej Wis³y, który jeszcze w tym roku bêdzie przyjêty
przez Radê Ministrów i bêdzie
sta³ym Ÿród³em finansowania
dzia³añ przeciwpowodziowych
do roku 2030.
(b)
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III Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
W dniu 29 grudnia 2010 r. odby³a siê III
Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.,
w czasie której radni podjêli 9 uchwa³:

re by³y przeznaczone na finansowanie planowanego
deficytu o kwotê 6.000 z³;
- zwiêkszeniu przychodów bud¿etu z tytu³u wolnych œrodków o kwotê 6.000 z³ i przeznaczeniu na finansowanie
rozchodów.

1. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y nr XXXVII/347/10
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. z dnia 30 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie udzielenia po¿yczki
dla Miejsko-Gminnego Oœrod- 3. Uchwa³a w sprawie powo³ania
sk³adów osobowych sta³ych
ka Kultury w Sêdziszowie M³p.
Komisji Rady Miejskiej.
Radni postanowili o udzieleniu
Sta³e Komisje Rady Miejskiej
po¿yczki z bud¿etu Gminy Sêzosta³y powo³ane w nastêpuj¹dziszów M³p. dla Miejsko-Gmincych sk³adach:
nego Oœrodka Kultury w Sêdzi– Komisja Rewizyjna: Franciszowie M³p. w kwocie 166.000 z³
szek Bochnak, Marian W¹na projekt „Przebudowa Domu
sik, Stanis³aw Bochenek, LeLudowego w Klêczanach” reszek Œwider;
alizowanego w ramach PROW.
– Komisja Rozwoju Spo³ecznoGospodarczego i Gospodar2. Uchwa³a w sprawie zmiany
ki Finansowej: Bernadeta
uchwa³y bud¿etowej Gminy SêFrysztak, Tadeusz Hulek,
dziszów M³p. za rok 2010 nr
Krzysztof Sado, Jerzy Kieba³a;
XXXI/308/10 z dnia 27 stycz– Komisja Rolnictwa i Gosponia 2010 r.
darki ¯ywnoœciowej: StaniRada dokona³a zmian w bud¿es³aw Bochenek, Marian W¹cie gminy na 2011 r. polegaj¹sik, Jan Kujda;
cych na:
– Komisja Oœwiaty i Kultury:
- zwiêkszeniu dochodów bieBernadeta Frysztak, Jan Ró¿¹cych bud¿etu o kwotê
¿añski, Boles³aw Jasiñski,
20.497 z³ z tytu³u rekompenMarcin Lach;
saty utraconych dochodów
– Komisja Zdrowia, Spraw Sow podatkach i op³atach locjalnych i Sportu: Boles³aw
kalnych;
Jasiñski, Iwona Szeliga,
- zmniejszeniu dochodów bieKrzysztof Sado, Piotr Ba³a;
¿¹cych bud¿etu o kwotê
– Komisja Prawa, Porz¹dku
20.497 z³ z tytu³u podatku od
Publicznego i Ochrony Œronieruchomoœci od osób
dowiska: Robert Drozd, Toprawnych;
masz Niewiadomski, Edward
- zmniejszeniu wydatków maKuc, Tadeusz Hulek;
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
– Komisja Gospodarki Komu6.000 z³ przeznaczonych na
nalnej, Mieszkaniowej, Bu„Przebudowê Domu Ludodownictwa i Komunikacji:
wego w Krzywej”;
Teodozja Król, Iwona Szeli- zwiêkszeniu rozchodów buga, Leszek Œwider, Jan Kujda.
d¿etu o kwotê 6.000 z³ z przeznaczeniem na po¿yczkê dla
Miejsko-Gminnego Oœrodka 4. Uchwa³a w sprawie powo³ania
Komisji Inwentar yzacyjnej
Kultury w Sêdziszowie M³p.;
Mienia Komunalnego.
- zmniejszeniu planowanego
Rada powo³a³a Komisjê Inwendeficytu bud¿etu o kwotê
taryzacyjn¹ w sk³adzie: Pan Jan
6.000 z³;
Ró¿añski – Przewodnicz¹cy,
- zmniejszeniu przychodów z
Pani Bernadeta Frysztak – Cz³otytu³u wolnych œrodków, któ-

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoœci
Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 10, wywieszony zosta³ na okres 21 dni,
wykaz nieruchomoœci zabudowanej bêd¹cej w 1/2 czêœci w³asnoœci¹ Gminy Sêdziszów M³p.
przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej.
Po³o¿enie: Sêdziszów M³p. Ul. Rynek 5
Nr dzia³ki: 1554/2
Nr Ksiêgi wieczystej: 7205
Przeznaczenie nieruchomoœci: sprzeda¿ w drodze bezprzetargowej na rzecz wspó³w³aœcicieli
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nek,Pan Tomasz Niewiadomski
go ze z³o¿a Góra Ropczycka”,
– Cz³onek.
w której stwierdzono brak poDo zadañ Komisji nale¿y spotrzeby przeprowadzenia oceny
rz¹dzanie spisów inwentaryzaoddzia³ywania przedsiêwziêcia
cyjnych, kart inwentaryzacyjna œrodowisko.
nych oraz kompletowanie dokumentów stwierdzaj¹cych 8. Uchwa³a w sprawie zniesienia
prawo do nieruchomoœci na
formy ochrony z drzewa uznarzecz Gminy Sêdziszów Ma³onego za pomnik przyrody ropolski.
sn¹cego w miejscowoœci Wolica £ugowa na dzia³ce o nr ew.
5. Uchwa³a w sprawie ustalenia
896/1, Gmina Sêdziszów M³p.
zasad wyp³aty diet.
stanowi¹cej w³asnoœæ Pani
Radni od 2011 r. otrzymywaæ
Anny Paœko.
bêd¹ zrycza³towan¹ miesiêczn¹
Rada Miejska znios³a ochronê
dietê uzale¿nion¹ od przeciêtnepomnika przyrody dêba szygo miesiêcznego wynagrodzenia
pu³kowego Quercus robur L.
z poprzedniego kwarta³u og³oo wysokoœci 25 m. i obwodzie
szonego przez Prezesa GUS:
pnia 850 cm, mierzonym na
- Przewodnicz¹cy Rady – 60%
wysokoœci 130 cm rosn¹cego
przeciêtnego miesiêcznego
w miejscowoœci Wolica £ugowynagrodzenia,
wa na dzia³ce stanowi¹cej w³a- Wiceprzewodnicz¹cy Rady –
snoœæ Pani Anny Paœko ze
16% przeciêtnego miesiêczwzglêdu na utratê wartoœci
nego wynagrodzenia,
przyrodniczej oraz w celu za- radni pe³ni¹cy funkcjê przepewnienia bezpieczeñstwa
wodnicz¹cych komisji Rady
powszechnego.
– 14% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia,
9. Uchwa³a w sprawie okreœlenia
- pozostali radni – 12% przewarunków i trybu finansowaciêtnego miesiêcznego wynania rozwoju sportu na terenie
grodzenia.
Gminy Sêdziszów M³p.
So³tysi i Przewodnicz¹cy Zarz¹Rada okreœli³a warunki i tryb
dów Osiedli za udzia³ w Sesji
finansowania przez Gminê Sêotrzymaj¹ dietê w wysokoœci
dziszów M³p. przedsiêwziêæ
150 z³.
sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu. Gmina Sêdziszów M³p. two6. Uchwa³a w sprawie ustalenia
rz¹c warunki sprzyjaj¹ce rozwynagrodzenia dla Burmistrza
wojowi sportu realizowaæ bêSêdziszowa M³p.
dzie cel publiczny, w zakresie:
Rada ustali³a Burmistrzowi wya) poprawy warunków upranagrodzenie w wysokoœci:
wiania sportu przez cz³on- wynagrodzenie zasadnicze
ków klubów sportowych,
5.100 z³,
b) osi¹gania wy¿szych wyni- dodatek funkcyjny 1925 z³,
ków sportowych,
- dodatek specjalny 1.756 z³
c) zwiêkszenia dostêpnoœci spo- dodatek za wys³ugê 1.020 z³.
³ecznoœci lokalnej do dzia³alnoœci sportowej prowadzo7. Uchwa³a w sprawie odst¹pienej przez kluby sportowe,
nia od sporz¹dzenia miejscod) poprawy kondycji fizycznej
wego planu zagospodarowania
i zdrowia psychicznego
przestrzennego dla terenu górmieszkañców poprzez
niczego „Góra Ropczycka”.
uczestnictwo w aktywnym
Radni zdecydowali o odst¹piestylu ¿ycia,
niu siê od sporz¹dzenia miejscoe) promocji sportu i aktywnewego planu zagospodarowania
go stylu ¿ycia,
przestrzennego dla terenu górf) umo¿liwienie dostêpu do
niczego „Góra Ropczycka”
ró¿norodnych form aktywutworzonego Koncesj¹ z dnia
noœci sportowej jak najwiêk22.02.2010 r. Nr 2/2010 wydan¹
szej liczbie mieszkañców
przez Ministra Œrodowiska. Dla
Gminy Sêdziszów M³p.
tego terenu zosta³a wydana deWspieranie finansowe rozwocyzja o œrodowiskowych uwaju sportu nastêpuje w formie
runkowaniach dla przedsiêdotacji celowej, przyznawanej
wziêcia pn. „uzyskanie koncesji
klubowi sportowemu.
na wydobywanie gazu ziemneBIURO RADY MIEJSKIEJ
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Z³ote Gody

27. stycznia 2011 roku, w hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie parom, które prze¿y³y w jednym zwi¹zku co najmniej 50 lat.

Dostojnych jubilatów oraz ich
najbli¿szych powita³ Burmistrz
Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b.
Obecni byli tak¿e: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Hulek,
Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Jan Maroñ, ks. Ryszard Lis proboszcz
parafii p.w. Narodzenia NMP w
Sêdziszowie M³p., ks. Krzysztof
Gac proboszcz parafii p.w. Bo¿e- Gratulacje przyjmuj¹ Józef i Krystyna Maroniowie.
Fot. (3) R. Cio³kosz
go Mi³osierdzia w Sêdziszowie
M³p., o. Janusz Pa³ka gwardian
klasztoru oo. Kapucynów w Sêdziszowie M³p., dyrektor Gimnazjum Bo¿ena Michalska, dyrektor MGOK Kazimierz Popielarz.
Po oficjalnym powitaniu zabrzmia³ Marsz Mendelssohna, a
nastêpnie Burmistrz Kazimierz
Kie³b, w towarzystwie Z-cy Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz
pracowników Urzêdu Stanu Cywilnego – pañ: Alicji Szarek i
Anny Rozwadowskiej, w imieniu
Prezydenta RP odznaczy³ kolejno pary ma³¿eñskie Medalami za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. Burmistrz Kazimierz Kie³b dekoruje Aleksandra i W³adys³awê Wróbel. Kierownik USC Alicja Szarek sk³ada gratulacje Bronis³awowi i Marii Drozd.
W imieniu Rady Miejskiej, ¿yczePodczas styczniowej uroczystoœci Medale otrzyma³y 23 pary ma³¿eñskie:
nia Jubilatom z³o¿y³ PrzewodniTadeusz
i
Michalina
Babiarz z Sêdziszowa M³p.,
Roman i Cecylia Jagoda z Sêdziszowa M³p.,
cz¹cy Tadeusz Hulek. Tak¿e ks.
Jan i Stefania Bajor z Krzywej,
Bronis³aw i Antonina Jakubek z Wolicy Piaskowej,
proboszcz Ryszard Lis skierowa³
Edward i Maria Bryk z Sêdziszowa M³p.,
Józef i Krystyna Maroñ z Kawêczyna,
do zgromadzonych ciep³e s³owa.
Stanis³aw i Maria Che³pa z Zagorzyc,
Ferdynand i Emilia Ogorza³ek z Sêdziszowa M³p.,
W imieniu odznaczonych, poStanis³aw i Janina Doroba z Sêdziszowa M³p.,
Bronis³aw i Kazimiera Pazdan z Kawêczyna,
dziêkowania organizatorom uroBronis³aw i Maria Drozd z Sêdziszowa M³p.,
Adam i W³adys³awa Rogó¿ z Sêdziszowa M³p.,
czystoœci z³o¿yli pañstwo AleksanJan i Augustyna Drozd z Zagorzyc,
Stefan i Helena Ró¿añscy z Czarnej Sêdziszowskiej,
der i W³adys³awa Wróblowie.
Stanis³aw i Maria Filipek z Wolicy Piaskowej,
Edward i Maria Oleœ z Sêdziszowa M³p.,
Po toastach i gromkim „Sto lat”,
Stefan i Józefa Filipek z Wolicy Piaskowej,
W³adys³aw i Maria Skoczek z Borku Wielkiego,
uczestnikom uroczystoœci czas
Józef i Helena Fito³ z Borku Wielkiego,
W³adys³aw i Zofia Œwider z Kawêczyna,
umila³y: Zespó³ Tañca EstradoweTadeusz i Alfreda Goraj z Borku Wielkiego,
Aleksander i W³adys³awa Wróbel z Sêdziszowa M³p.
go „Blues” oraz Kapela PodwórW³adys³aw i Jadwiga Grzegorscy z Sêdziszowa M³p.,
kowa „Paka Sêdzisza”.
(-)
(ci¹g dalszy ze str. 2)
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – £ukasz Gwizdak
OSP SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Eugeniusz Alberski
Wiceprezes – Marcin Kuman
Wiceprezes – Kazimierz Czuczman
Z-ca Naczelnika – Robert Koza
Sekretarz – Grzegorz Wrona
Skarbnik – Mateusz K³eczek
Cz³onek Zarz¹du – Jacek Przybek

KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Dawid Zaj¹c
Cz³onek – Mateusz Kopala
Cz³onek – Kamil Pukalski
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Eugeniusz Alberski
Sekretarz – Grzegorz Wrona
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Eugeniusz Alberski
Sekretarz – Grzegorz Wrona
Opr. JM, MC

Harmonogram pozosta³ych zebrañ sprawozdawczo-wyborczych w OSP
przedstawia siê nastêpuj¹co:
OSP ___________________ Data zebrania _______ Godz. zebrania
Kawêczyn Sêdz. ______________ 29.01.2011 ___________ 17:00
Wolica £ugowa ______________ 29.01.2011 ___________ 17:00
Borek Wielki ________________ 5.02.2011 ___________ 17:00
Boreczek ___________________ 5.02.2011 ___________ 17:00
Ruda _____________________ 5.02.2011 ___________ 17:00
Cierpisz ___________________ 12.02.2011 ___________ 17:00
Wolica Piaskowa _____________ 12.02.2011 ___________ 17:00
Góra Ropczycka _____________ 19.02.2011 ___________ 17:00
Zagorzyce Dolne _____________ 19.02.2011 ___________ 17:00
Szkodna __________________ 20.02.2011 ___________ 14:00
Zagorzyce Górne _____________ 20.02.2011 ___________ 17:00

5

Nr 1 (164) 31 stycznia 2011 r.

POLICJA
informuje

Roczna odprawa ropczyckiej Policji
W dniu 20.01.2011r., w budynku Starostwa Powiatowego w
Ropczycach, odby³a siê odprawa
s³u¿bowa podsumowuj¹ca 2010
rok pracy Policji w powiecie ropczycko-sêdziszowskim z udzia³em
inspektora Kazimierza Mruka - I
Zastêpcy Komendanta Wojewódzkiego Policji.
To spotkanie by³o okazj¹ do rozmowy o bezpieczeñstwie w powiecie ropczycko-sêdziszowskim. Do
dyskusji w³¹czyli siê równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
oraz powiatowych i innych s³u¿b
mundurowych. Na pocz¹tku spotkania Komendant Powiatowy
Policji w Ropczycach podinsp.
Witold Wójcik wrêczy³ nagrody
pieniê¿ne dla szeœciu funkcjonariuszy tej komendy za wzorowe wykonywanie obowi¹zków.
Podczas odprawy komendant
powiatowy przedstawi³ sprawozdanie z pracy policjantów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego w
2010r. Aby obrazowo je przedstawiæ nadkom. Krzysztof Szeliga
referowa³ je na podstawie multimedialnej prezentacji.
Du¿o uwagi poœwiêcono budowanej na naszym terenie autostradzie i wykonanym inwestycjom
drogowym w roku ubieg³ym, omawiaj¹c przy tym zagro¿enia dla

bezpieczeñstwa mieszkañców
zwi¹zanych z tymi pracami. W
roku bie¿¹cym bêdziemy d¹¿yæ do
osi¹gniêcia jeszcze lepszych wyników, a przede wszystkim chcemy
jeszcze bardziej troszczyæ siê o
bezpieczeñstwo mieszkañców naszego powiatu.
Policjanci zatrzymali czterech
pijanych kierowców
A¿ czterech nietrzeŸwych kierowców zatrzymali policjanci w
poniedzia³ek, 24-go stycznia. Rekordzista kierowa³ chryslerem
maj¹c ponad trzy promile alkoholu.
W przeci¹gu dziewiêciu godzin
policjanci interweniowali cztery
razy w zwi¹zku z zatrzymaniem
pijanych kierowców. Rekordzista
kierowa³ chryslerem w Czarnej
Sêdziszowskiej. O fakcie tym poinformowa³ policjantów mieszkaniec Rzeszowa. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce ustalili, ¿e „na podwójnym gazie” jecha³ 37-letni mieszkaniec gminy
Sêdziszów M³p. Ponadto samochód nie by³ ani zarejestrowany,
ani ubezpieczony. Kiedy policjanci ustalili, i¿ pijany kierowca zamierza wyjechaæ za granicê, zatrzymali go w policyjnej izbie zatrzymañ. Nastêpnego dnia us³ysza³ on zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeŸwoœci.
Mê¿czyzna przyzna³ siê i podda³
dobrowolnie karze.
Dwie godziny póŸniej, w Ropczycach na ulicy Mickiewicza, policjanci zatrzymali do kontroli dostawczego mercedesa. Okaza³o
siê, ¿e jego kierowca jest pijany.
Mieszkaniec Dêbicy mia³ 0,65
promila.
Po godzinie, policjanci zostali
skierowani na miejsce kolizji drogowej w Ropczycach, na ulicy
Robotniczej. Mieszkaniec Gliwic

zg³asza³, ¿e w jego mercedesa
uderzy³ volkswagen golf, który
nastêpnie odjecha³. Policjanci
ustalili kierowcê golfa. Badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o obecnoœæ alkoholu w jego organizmie.
W zwi¹zku z tym, ¿e oddali³ siê
on z miejsca zdarzenia pobrano
mu krew do badañ. Dalsze czynnoœci wyjaœni¹ dok³adne okolicznoœci tego zdarzenia oraz przes¹dz¹ o ewentualnym zarzucie
dla mieszkañca Ropczyc.
Ostatni zatrzymany tego dnia
pijany kierowca, to mieszkaniec
gminy Iwierzyce, który jecha³
volkswagenem. Policjanci zatrzymali go kwadrans po godz. 21 w
Kawêczynie. Mê¿czyzna mia³ 2,3
promila.

wsi, który tego dnia by³ z wizyt¹ u
swojej rodziny, w bloku, w którym dosz³o do po¿aru.
Przyby³a na miejsce karetka pogotowia zabra³a obu mê¿czyzn
do rzeszowskiego szpitala. Policjanci przeprowadzili oglêdziny
miejsca tego zdarzenia. Zabezpieczone przez nich œlady pozwol¹ na wyjaœnienie dok³adnych
przyczyn po¿aru.
Wstêpnie policjanci ustalili, ¿e
w mieszkaniu nie by³o pod³¹czonego pr¹du ani gazu. W³aœciciel
najprawdopodobniej oœwietla³ i
dogrzewa³ pomieszczenia przy
u¿yciu lamp naftowych. Prawdopodobnie to w³aœnie zaprószenie
ognia z jednej z lamp by³o przyczyn¹ po¿aru.

Policjanci wyprowadzili dwóch
mê¿czyzn z po¿aru
Dwaj mieszkañcy Sêdziszowa
trafili do szpitala, po tym jak w
mieszkaniu, w którym przebywali, wybuch³ po¿ar. Z p³on¹cego
domu wyprowadzili ich policjanci. Funkcjonariuszom pomaga³
mê¿czyzna, który przyszed³ w
goœci do rodziny mieszkaj¹cej w
tym samym bloku.
Wieczorem, w Nowy Rok, w jednym z mieszkañ na sêdziszowskim
Osiedlu M³odych wybuch³ po¿ar.
Gdy na miejsce dojecha³ policyjny patrol, w mieszkaniu by³o
mnóstwo dymu i ognia. W pewnym momencie z p³on¹cego
mieszkania us³yszano g³osy. Zebrani mieszkañcy powiedzieli policjantom, ¿e pod tym adresem
mieszka samotny mê¿czyzna.
Funkcjonariusze weszli do œrodka. Okaza³o siê, ¿e w mieszkaniu
przebywa³ 50-letni w³aœciciel oraz
jego 30-letni goœæ. Policjanci wyprowadzili poszkodowanych na
zewn¹trz. Pomaga³ im w tym
mieszkaniec podsêdziszowskiej

Infolinia dla ofiar przemocy
w rodzinie
Od 4 stycznia 2011, pod numerem 0801 12 00 02, dzia³a infolinia, gdzie wszelk¹ pomoc znajd¹
osoby pokrzywdzone przestêpstwem ze strony osób uprzednio
skazanych za czyny z u¿yciem
przemocy, w szczególnoœci sprawców przemocy domowej.
Infolinia prowadzona jest
przez konsultantów Pañstwowej
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, w ramach
ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii 0801 12 00 02. Pod tym
numerem osoby poszkodowane
przemoc¹ w rodzinie znajd¹
wszelk¹ niezbêdn¹ pomoc, zarówno psychologiczn¹, prawn¹, jak i
interwencyjn¹. Uruchomienie telefonu by³o mo¿liwe dziêki porozumieniu, podpisanemu przez
Komendanta G³ównego Policji,
Ministra Sprawiedliwoœci oraz
Dyrektora Pañstwowej Agencji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Podkom. Dominika Oleœ

Policjanci odwiedzili dzieci w bibliotece
Ponad dwadzieœcioro maluchów spotka³o siê z policjantami w Górze Ropczyckiej. By³y
rozmowy o bezpieczeñstwie oraz sytuacjach groŸnych dla dzieci. W ramach dzia³añ
„B¹dŸ widoczny – b¹dŸ bezpieczny” funkcjonariusze rozdali uczestnikom spotkania
odblaski, a na po¿egnacie s³odycze.

Policyjny radiowóz cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem dzieci.
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Na zakoñczenie ferii panie bibliotekarki z Góry Ropczyckiej zaprosi³y policjantów na spotkanie
z dzieæmi. O umówionej godzinie, w siedzibie biblioteki, na
funkcjonariuszy czeka³y dzieci.
Najm³odsze przysz³y z rodzicami,
a nawet dziadkami. Aby kilkulatki lepiej zrozumia³y co robiæ w
niebezpiecznych sytuacjach po-

licjanci przeczytali im bajkê o
ró¿nych niebezpiecznych sytuacjach. Starsi z uwag¹ s³uchali o
niebezpieczeñstwach jakie czyhaj¹ na nich w Interencie.
Policjanci przypomnieli starszym,
a m³odszym wyt³umaczyli, jak nale¿y bezpiecznie poruszaæ siê po drodze. W ramach prowadzonych
przez ropczyck¹ komendê dzia³añ
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SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Komendanta Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.
oraz o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w 2010 roku.
G³ówne kierunki pracy Policji w 2010 roku
wyznacza³y priorytety Komendanta G³ównego Policji, zwane „Priorytetami„ na lata
2010-2012 oraz Rz¹dowy Program Ograniczenia Przestêpczoœci i Aspo³ecznych Zachowañ „Razem Bezpieczniej”, a tak¿e inne
rz¹dowe i resortowe programy dotycz¹ce
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Na podstawie biuletynu statystycznego wyliczono, ¿e w 2010
roku w Komisariacie Policji w Sêdziszowie M³p. wszczêto ³¹cznie
330 œledztw i dochodzeñ (266 w
2009 roku) w toku, których ujawniono ³¹cznie 274 czyny przestêpcze, z czego w 223 przypadkach
wykryto sprawców.
· Wykrywalnoœæ ogólna wszystkich przestêpstw wynios³a
80,2% (79,9% w 2009 roku).
· Wykrywalnoœæ przestêpstw kryminalnych wynios³a 61,0%
(61,3% w 2009 roku),
· Wykrywalnoœæ przestêpstw gospodarczych wynios³a 100%
W 175 przypadkach wobec podejrzanych skierowano wnioski o
objêcie aktem oskar¿enia. Wobec
3 sprawców zastosowano œrodek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Ponadto odnotowano równie¿
6 czynów karalnych pope³nionych przez 9 nieletnich (4 czynów i 5 nieletnich w 2009 roku).
W 2010 roku w Komisariacie
Policji w Sêdziszowie M³p. prowadzono ³¹cznie 65 spraw poszukiwawczych z czego 40 spraw zakoñczono ustaleniem miejsca
pobytu.
Analizuj¹c dane z Tab. 1 nale¿y stwierdziæ, ¿e zagro¿enie

Tab. 1. Struktury przestêpczoœci na terenie dzia³ania Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.

Tab. 2. Sêdziszowscy policjanci w 2010 dokonali zatrzymañ:

przestêpczoœci¹ na terenie gminy Sêdziszów M³p. utrzymuje siê
na zbli¿onym poziomie do roku
poprzedniego. Nast¹pi³ nieznaczny wzrost iloœci stwierdzonych przestêpstw zarówno w kategorii przestêpczoœci ogólnej jak
i kryminalnej. W zakresie przestêpczoœci ogólnej nast¹pi³ wzrost
wykrywalnoœci o 0,3% z odnotowanej w ubieg³ym roku 79,9% do
80,2% za 2010 r.
W 2010 r. odnotowano ³¹cznie
39 wypadków drogowych z czego 27 umorzono wobec braku
ustawowych znamion czynu zabronionego i stwierdzenia wykroczenia (kolizji), zaœ w 12 przypadkach sprawców objêto aktem
oskar¿enia. W ca³ym 2010 roku
odnotowano 3 wypadki ze skutkiem œmiertelnym tj. na drodze
technicznej przylegaj¹cej do tra-

sy K-4 w Sêdziszowie M³p. oraz
dwa wypadki na trasie K-4 w obrêbie skrzy¿owania do Góry Ropczyckiej oraz w obrêbie skrzy¿owania z ul. Po³udniow¹ w Sêdziszowie M³p.
W analizowanym okresie czasu ujawniono ³¹cznie 1439 wykroczeñ (1556 w 2009 roku).
W 555 przypadkach na³o¿ono
mandaty karne, sporz¹dzono 152
wniosków o ukaranie do s¹du. W
668 przypadkach zastosowano
poza karne œrodki oddzia³ywania
wychowawczego (pouczenia).
W ca³ym 2010 roku policjanci z
Komisariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. przeprowadzili ³¹cznie 2918
ró¿nego rodzaju interwencji.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt,
¿e nie odnotowano przestêpstw
o najciê¿szym charakterze gatunkowym typu: zabójstwo, rozbój z

„B¹dŸ widoczny – b¹dŸ bezpieczny” dzieci otrzyma³y odblaski. Funkcjonariusze wyjaœnili równie¿ co
robiæ kiedy zaatakuje nas pies.
Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni. Cieszyli siê, ¿e mog¹
przymierzyæ elementy policyjnych
mundurów oraz dotkn¹æ wyposa¿enia policjantów. Na zakoñczenie spotkania stró¿e prawa poczêstowali dzieci lizakami i zaprosili
do radiowozu. Nie obesz³o siê bez
w³¹czenia sygna³ów. Ka¿dy chcia³
chocia¿ na moment usi¹œæ za kierownic¹ policyjnego samochodu.
Dla policjantów dzieci przygotowa³y obrazki oraz piosenkê o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym. Podczas spotkania w bibliotece dzieci otrzyma³y odblaski.

u¿yciem broni czy te¿ zgwa³cenia.
Podsumowuj¹c pracê Sêdziszowskich policjantów nie sposób
pomin¹æ czerwcowej powodzi,
która jak¿e dotkliwie objê³a swym
zasiêgiem teren jak i budynek Komisariatu Policji. Dziêki du¿emu
zaanga¿owaniu policjantów w
znacznym stopniu ograniczono
straty w mieniu Komisariatu.
Szczególne s³owa podziêkowania
nale¿y skierowaæ na rêce Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego,
który czynnie w³¹czy³ siê w usuwanie skutków powodzi i przywrócenie prawid³owego funkcjonowania Komisariatu.
Maj¹c na uwadze dotychczasowy stan bezpieczeñstwa oraz
uwzglêdniaj¹c oczekiwania spo³eczne do najwa¿niejszych kierunków pracy w 2011 roku nale¿y zaliczyæ:
· Skuteczne zapobieganie oraz
œciganie sprawców przestêpstw
i wykroczeñ, szczególnie uci¹¿liwych dla lokalnej spo³ecznoœci.
· Poprawa wyników w zakresie
zwalczania przestêpczoœci nieletnich.
· Poprawa wskaŸników zatrzymañ przestêpców na gor¹cym
uczynku.
· Utrzymanie wysokiej, spo³ecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeñstwa
wœród mieszkañców miasta i
gminy Sêdziszów M³p.
asp. sztab. Bogdan ¯uczek
Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p.
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Analiza

zdarzeñ zaistnia³ych na terenie operacyjnego dzia³ania
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach w 2010 r.

W okresie poddanym analizie
jednostki taktyczne stra¿y po¿arnych uczestniczy³y 2760 razy w
zdarzeniach zwi¹zanych z likwidacj¹ zagro¿eñ powsta³ych na
terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
Najwiêksza liczba interwencji
odnotowana zosta³a na prze³omie
maja i czerwca, kiedy to mieliœmy
do czynienia z kolejnymi etapami
zagro¿eñ powodziowych: 16 maja,
2 czerwca i kulminacji zagro¿eñ
powodziowych w dniu 3 czerwca.
Obszar dzia³añ i zakres zadañ, jaki
zosta³ objêty zagro¿eniem powodziowym, w znacznej mierze przekroczy³ mo¿liwoœci taktyczne jednostek PSP i OSP z terenu tut. powiatu, dlatego do walki z powodzi¹
oraz nastêpnie z jej skutkami za-

dysponowane zosta³y si³y i œrodki
Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaœniczego z terenu ca³ego województwa podkarpackiego, a tak¿e
innych czêœci kraju. Dzia³ania ratownicze, których przyczyn¹ by³y
kolejne fale powodziowe, trwa³y
ponad dwa miesi¹ce, wskutek czego odnotowaliœmy ponad 2100 interwencji i by³o to o tysi¹c interwencji wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku,
a ogólna iloœæ zdarzeñ piêciokrotnie zwiêkszy³a siê w porównaniu z
rokiem 2007 i 2008. Podkreœliæ równie¿ nale¿y, ¿e znaczne si³y i œrodki
z tut. powiatu uczestniczy³y w dzia³aniach przeciwpowodziowych na
terenach powiatu mieleckiego i
tarnobrzeskiego w ca³ym okresie
trwania powodzi.
Innymi przyczynami zdarzeñ
powsta³ych na terenie chronionym by³y: wady urz¹dzeñ elektrycznych, wy³adowania atmosferyczne, nieumyœlne dzia³anie cz³owieka, nieprawid³owa eksploatacja urz¹dzeñ, celowe dzia³ania
cz³owieka, silne wiatry, nietypowe zachowanie zwierz¹t itp.
Zarówno w przypadku po¿arów
jak i miejscowych zagro¿eñ dzia³a-

Interwencje jednostek PSP i OSP w latach 2002-2010

Zestawienie zdarzeñ w rozbiciu na wielkoœæ

Zestawienie zdarzeñ powsta³ych w 2010 r w gminie Sêdziszów M³p.:

Zestawienie iloœci zdarzeñ i zadysponowanych do ich likwidacji sekcji oraz
ratowników bez alarmów fa³szywych na terenie ca³ego powiatu
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Podziêkowanie dla stra¿aków z Ropczyc za udzia³ w akcji przeciwpowodziowej w ubieg³ym roku.
Fot. PSP Ropczyce
nia prowadzone by³y si³ami i œrodkami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
wspierane przez jednostki OSP.
W ubieg³ym roku na terenie naszego powiatu mia³ miejsce po¿ar, który ze wzglêdu na swoj¹
powierzchniê 20 tys. m2 zakwalifikowany zosta³ jako po¿ar bardzo du¿y. Zdarzenie mia³o miejsce na sk³adowisku odpadów komunalnych w miejscowoœci Kozodrza w dniu 22 sierpnia w godzinach popo³udniowych. Po¿arem objêta by³a po³udniowa skarpa segmentu wysypiska. W wyniku silnych podmuchów wiatru
po¿ar rozprzestrzenia³ siê bardzo
szybko na koronê segmentu oraz
skarpê pó³nocn¹. Utrudnieniem
w prowadzeniu dzia³añ gaœni-

czych by³o du¿e zadymienie. Dzia³ania gaœnicze trwa³y ponad dobê
a w gaszeniu po¿aru uczestniczy³o 29 zastêpów i 122 stra¿aków
ratowników.
Miejscowe zagro¿enia kwalifikowane jako œrednie to g³ównie
zdarzenia w komunikacji drogowej, to zdarzenia w których osobom poszkodowanym udzielono
pomocy przed lekarskiej lub pomocy lekarskiej. Zdarzenia zaliczone do miejscowych zagro¿eñ
jako lokalne to gównie usuwanie
skutków powodzi i innych zdarzeñ losowych bez udzia³u ludzi.
Jednostki taktyczne Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w³¹czone do
KSRG uczestniczy³y w sumie w 746
zdarzeniach oraz 34 razy bra³y

Udzia³ jednostek PSP i OSP w dzia³aniach ratowniczo –gaœniczych w rozbiciu
na rodzaj zdarzeñ bez alarmów fa³szywych na terenie ca³ego powiatu

Udzia³ jednostek PSP i OSP w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych na terenie
gminy Sêdziszów M³p.:

Zestawienie strat i wartoœci uratowanego mienia w 2010 r. na terenie gminy
Sêdziszów M³p. w tys. z³
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udzia³ w wyjazdowych dzia³aniach poza terenem tut. powiatu. Dzia³ania wyjazdowe realizowane by³y na terenach objêtych
powodzi¹ na obszarze powiatu
mieleckiego, dêbickiego oraz
tarnobrzeskiego.
Najwiêksz¹ liczbê wyjazdów
spoœród jednostek OSP z ca³ego
powiatu odnotowa³a jednostka
OSP Ropczyce-Œródmieœcie, 165
zdarzeñ oraz trzykrotny wyjazd
do akcji przeciwpowodziowej na
tereny powiatu tarnobrzeskiego
i mieleckiego. Najwiêksz¹ liczbê
wyjazdów spoœród jednostek OSP
z gm. Sêdziszów M³p. odnotowa³a OSP Krzywa, która uczestniczy³a w 118 zdarzeniach oraz trzykrotnie wyje¿d¿a³a poza teren
tut. powiatu do akcji przeciwpowodziowej. W nastêpnej kolejnoœci najwiêksz¹ liczbê odnotowa³y
jednostki OSP Sêdziszów M³p. –
98 i trzykrotny wyjazd poza teren
tut. powiatu do akcji przeciwpowodziowej, oraz jednostka OSP
Zagorzyce Górne – 96 odnotowanych zdarzeñ i jeden wyjazd
poza teren tut. powiatu do akcji
przeciwpowodziowej.
Analizuj¹c jednak zakres zadañ
i stopieñ trudnoœci realizowanych zagadnieñ podczas tych
zdarzeñ nie nale¿y stawiaæ na tym
samym poziomie akcji, których
czas trwania wynosi³ kilkanaœcie
minut z akcjami, które niejednokrotnie trwa³y kilkadziesi¹t godzin. Podkreœliæ jednak nale¿y
du¿y wk³ad i zaanga¿owanie jednostek OSP w dzia³ania ratowniczo-gaœnicze, za co Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach sk³ada
serdeczne podziêkowania.
Liczba osób rannych oraz
œmiertelnych w wyniku nag³ych
zdarzeñ w 2010r. na terenie gminy
Sêdziszów M³p.

Zestawienie iloœci zaistnia³ych
zdarzeñ w rozbiciu na poszczególne
dni tygodnia.

Rok 2010 by³ drugim rokiem z
kolei kiedy mieliœmy do czynienia
z zagro¿eniem powodziowym na
du¿¹ skalê. Fala powodziowa
wskutek gwa³townych i d³ugotrwa³ych opadów przechodzi³a
przez miejscowoœci naszego powiatu trzykrotnie, powoduj¹c
du¿e straty w infrastrukturze oraz
w mieniu. D³ugotrwa³e opady w
miesi¹cu maju spowodowa³y powódŸ w dniu 16 maja na terenie
ca³ego powiatu. Kolejne zagro¿enie powodziowe mia³o miejsce
we wczesnych godzinach porannych w dniu 2 czerwca i dotyczy³o ono g³ównie Wielopola Skrz.
i Sêdziszowa Ma³opolskiego. Kulminacj¹ zdarzeñ by³a gwa³towna
burza w dniu 3 czerwca w godzinach popo³udniowych, która
objê³a swym zasiêgiem ca³y powiat ale szczególne zniszczenia
poczyni³a w Sêdziszowie M³p.
Od 16 maja do 13 czerwca 2010
(za ten okres dokonano szczegó³owego wyliczenia iloœci godzin
zwi¹zanych z dzia³aniami powodziowymi) w dzia³aniach uczestniczy³o 820 stra¿aków PSP i OSP
z terenu powiatu ropczycko-sêZestawienie iloœci zaistnia³ych
zdarzeñ w rozbiciu na poszczególne
miesi¹ce roku.

dziszowskiego, w sumie wypracowali oni wszyscy 42918 godzin, z
czego 6567 godzin poza terenem
naszego powiatu. W wyniku intensywnych opadów deszczu, zalania fal¹ powodziow¹, zalanych
i podtopionych zosta³o blisko 5
tys. ha, terenów rolniczych i obszarów mieszkalnych, podtopionych ponad 1,5 tys. budynków a
w strefie bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ znalaz³o siê 5,5
tys. mieszkañców z czego ewakuacji podda³o siê 97 osób, na szczêœcie wiêksza czêœæ tej ewakuacji
przeprowadzona by³a w sposób
prewencyjny, niemniej jednak
odnotowano kilkanaœcie przypadków ewakuacji ludzi przy u¿yciu pontonów i ³odzi ratunkowych. Tegoroczne powodzie objê³y swym zasiêgiem wszystkie piêæ
gmin, bezpoœrednio powodzi¹
dotkniêtych by³o 30 miejscowoœci naszego powiatu. Fala powodziowa pojawia³a siê w miejscowoœciach i na terenach gdzie
przez ostatnie kilkadziesi¹t lat nie
odnotowywano takich zjawisk.
W trakcie przygotowañ oraz
do zabezpieczenia budynków i
obiektów przed zalaniem wydano na terenie powiatu przez w³adze samorz¹dowe oko³o 70 tys.
worków i kilkanaœcie tys. ton piasku. W zwi¹zku z powodzi¹ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna wspólnie z
Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ zrealizowa³a ponad 2100 zg³oszeñ
udzielaj¹c niezbêdnej pomocy,
najczêœciej zwi¹zanej z zabezpieczaniem budynków i obiektów,
poprzez uk³adanie worków z piaskiem, ewakuacji mienia, ludzi i
zwierz¹t, wypompowywaniem
wody z zalanych obiektów, piwnic i studni, usuwaniem szlamu z
terenów placów i obiektów przemys³owych. Ostatnie dzia³ania
zwi¹zane z usuwaniem skutków

powodzi realizowane jeszcze by³y
w pierwszej po³owie lipca. Dzia³ania te wspierane by³y dwukrotnie przez zastêpy stra¿aków spoza naszego powiatu. W trakcie
pierwszej powodzi i w usuwaniu
jej skutków pomagali naszym
mieszkañcom stra¿acy z powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, le¿ajskiego, lubaczowskiego,
przemyskiego, jaros³awskiego – w
sumie 24 zastêpy i 177 stra¿aków
ratowników. Natomiast w trakcie
powodzi z czerwca dzia³ania
wspierane by³y przez stra¿aków z
powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, przemyskiego, sanockiego, kroœnieñskiego, ³añcuckiego, rzeszowskiego – w sumie 140
stra¿aków w 35 zastêpach oraz
grupa 28 stra¿aków ze Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej z
Warszawy, wyposa¿onych w pompy szlamowe i sprzêt niezbêdny
do usuwania skutków powodzi.
Ju¿ od 19 maja stra¿acy tut. komendy czynnie brali udzia³ w
ewakuacji ludnoœci przy u¿yciu
pontonu ratowniczego, a tak¿e
w pracach sztabu na terenach
dotkniêtych powodzi¹ w powiecie tarnobrzeskim. Inne zadania
stawiane stra¿akom naszej komendy to umacnianie wa³ów i
dostarczanie ¿ywnoœci w okolicy
Gorzyc i Mielca, usuwanie skutków powodzi na terenie powiatu
tarnobrzeskiego, mieleckiego
oraz dêbickiego. Wspólnie ze
stra¿akami PSP cz³onkowie OSP
zarówno z jednostek w³¹czonych
do KSRG oraz spoza systemu realizowa³y dzia³ania ratownicze na
innych powiatach polegaj¹ce na
zabezpieczaniu wa³ów w okolicach Gorzyc, Tarnobrzega i Mielca prowadzi³y tam równie¿ dzia³ania maj¹ce na celu usuwanie
skutków powodzi. W sumie na
teren powiatu tarnobrzeskiego
zadysponowano 42 zastêpy, blisko 210 stra¿aków, a na teren
powiatu mieleckiego 6 zastêpów
i 30 stra¿aków. Zadanie poza terenem naszego powiatu realizowane by³y podczas 16 zorganizowanych wyjazdów pod dowództwem stra¿aków PSP.
W miesi¹cu wrzeœniu mieliœmy
ponownie do czynienia z podwy¿szonymi stanami wód w rzekach
na terenie powiatu. Na szczêœcie
sytuacja pogodowa uleg³a poprawie i nie dosz³o do kolejnej powodzi, podtopienia lokalne zosta³y usuniête przy u¿yciu w³asnych
si³ i œrodków.
Sporz¹dzi³:
kpt. in¿. Bogus³aw Drozd
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SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI W LICZBACH
Na dzieñ 31 grudnia 2010 r. gmina Sêdziszów M³p. liczy³a 23.492
mieszkañców zameldowanych na
pobyt sta³y. Samo miasto to 7.460
osób (57 osób wiêcej ni¿ w 2009 r.),
zaœ liczba 16.032 to mieszkañcy
so³ectw (a¿ 82 osoby wiêcej ni¿ w
2009 r.) Teren Osiedla M³odych
w Sêdziszowie M³p. wraz z ulicami
S³oneczn¹, Weso³¹ i Fabryczn¹
zamieszkiwa³o 2.967 osób (o 33
osoby mniej ni¿ w 2009 r.)
Liczba mieszkañców
w poszczególnych miejscowoœciach
Miejscowoœæ .................. Liczba mieszkañców
Sêdziszów M³p. .................................. 7.460
Bêdziemyœl ........................................ 1.011
Boreczek .............................................. 368
Borek Wielki ..................................... 1.572
Cierpisz ................................................ 175
Czarna Sêdz. ..................................... 1.502
Góra Ropczycka ................................ 1.202
Kawêczyn Sêdz. .................................... 997
Krzywa ............................................. 1.167
Klêczany ........................................... 1.515
Ruda ................................................... 381
Szkodna .............................................. 837
Wolica £ugowa .................................... 748
Wolica Piaskowa ............................... 1.211
Zagorzyce Dolne ............................... 1.743
Zagorzyce Górne .............................. 1.603
OGÓ£EM ......................................... 23.492
Liczba osób zameldowanych
na poszczególnych ulicach w mieœcie
Ulica ............................ Liczba mieszkañców
Aleja 1000-lecia ..................................... 93
Armii Krajowej ......................................... 4
Bednarska ............................................. 30
Blich ...................................................... 29
Borkowska .......................................... 183
Bursztynowa ......................................... 34
Cicha ..................................................... 29
Dzia³kowa ............................................. 53
Fabryczna .............................................. 89
Garncarska ............................................ 26
G³owackiego ....................................... 116
Grunwaldzka ...................................... 327
Jab³onowskich ......................................... 8
Jagielloñska .......................................... 22
Jana Kroczki ........................................... 0
Jana Paw³a II ...................................... 175
Kard. Stefana Wyszyñskiego ................... 56
Kasztanowa .......................................... 82
Klonowa .............................................. 154
Kochanowskiego ................................... 22
Kolbuszowska ..................................... 111
Kolejowa ............................................... 65
Ko³³¹taja ............................................... 99
Konopnickiej ......................................... 72
Koralowa .............................................. 37
Koœciuszki .............................................. 76
Krokusowa ............................................ 11
Krótka .................................................. 10
3-go Maja ........................................... 133
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Fot. J. Ambrozowicz
Ks. St. Maci¹ga ....................................... 36
Ks. Jana Granickiego ............................. 33
Ks. Paw³a Sapeckiego ............................. 19
Ksiê¿omost .......................................... 108
Kwiatowa .............................................. 35
Letnia .................................................. 117
Lipowa .................................................. 89
£ugowa ................................................. 68
Micha³owskich ......................................... 0
Mickiewicza .......................................... 141
Miko³aja Ligêzy ....................................... 5
Odrow¹¿ów ............................................. 5
Ogrodowa ............................................. 36
Olszana ................................................... 2
Orzeszkowej .......................................... 33
Piaskowa ............................................ 131
Piekarska .............................................. 41
Pi³sudskiego ........................................ 115
Polna .................................................. 165
Po³udniowa ........................................... 17
Potockich .............................................. 12
Prof. Stanis³awa Kota ............................. 15
Prusa .................................................... 27
Reja ...................................................... 29
Rêdziny ............................................... 239
Rubinowa ................................................ 0
Rynek .................................................. 141
Rzeszowska ........................................... 37
Sienkiewicza .......................................... 83
S³oneczna .............................................. 38
S³owackiego .......................................... 89
Solidarnoœci ........................................... 18
Spacerowa ............................................. 32
Sportowa .............................................. 25
Starzeñskich ............................................ 0
Staszica ................................................. 26
Szafirowa .............................................. 18
Szeroka ................................................... 9
Szkarpowa ............................................ 47
Œw. Antoniego ....................................... 28
Œw. Barbary ........................................... 47
Œw. Franciszka ....................................... 30
Œw. Klary ................................................ 44
Tarnowskich ............................................. 0
Warzywna ............................................... 4
Weso³a .................................................. 67
Wêglowskiego ....................................... 54

W. Witosa ............................................... 32
W. Szymborskiej ..................................... 10
Wyspiañskiego ....................................... 20
W ci¹gu ca³ego 2010 r. zameldowa³o siê na terenie naszej gminy 193 osoby (1 osoba wiêcej ni¿
w 2009 r.), wymeldowa³o siê z pobytu sta³ego 166 osób natomiast
samych przemeldowanych w obrêbie miasta i gminy, zmieniaj¹cych swój adres pobytu sta³ego
by³o 237 osób.

Na pobyt czasowy, trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, zameldowa³o
siê na terenie ca³ej gminy Sêdziszów M³p. 191 osób, maj¹ oni
pobyt sta³y w innych miejscowoœciach. Czasowo wyjecha³o z naszej gminy za granicê, g³ównie w
poszukiwaniu pracy 21 osób, z
czego a¿ 17 to mê¿czyŸni. G³ównymi krajami wyjazdu s¹ nadal:
USA, Wielka Brytania czy Irlandia. W 2010 r., wyje¿d¿ali za granicê zarówno mieszkañcy terenu
wiejskiego jak i miejskiego. Czasowo nieobecnych mieszkañców
naszej gminy by³o 264. Nieobecnoœæ ta spowodowana jest nauk¹
b¹dŸ prac¹ poza miejscem sta³ego pobytu.
Przyrost naturalny w 2010 r.,
czyli ró¿nica pomiêdzy liczb¹
urodzeñ (268) a liczb¹ zgonów
(185) w mieœcie i gminie wynosi
(+83 osoby). Saldo migracji natomiast, czyli ró¿nica miêdzy nap³ywem a odp³ywem ludnoœci z

danego obszaru w okreœlonym
czasie, wynios³o w 2010 r. (+ 27
osób). Pe³ny obraz zmiany liczby
mieszkañców danego obszaru w
demografii daje przyrost rzeczywisty, otrzymany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze
wspó³czynnikiem migracji. Jest to
suma wielkoœci przyrostu naturalnego i salda migracji:
PRZ=PN+SM=83+27=110, przyrost ten jest ni¿szy o 66 osób w
stosunku do roku 2009.

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, w
roku 2010 w gminie Sêdziszów
M³p. urodzi³o siê 268 ma³ych
mieszkañców, w samym mieœcie
urodzi³o siê 42 dziewczynki i 46
ch³opców, natomiast na terenie
wiejskim 101 ma³ych mieszkanek
i 79 mieszkañców.
Podobnie jak w latach ubieg³ych, liczba narodzin dzieci na
wsi znacznie przewy¿sza liczbê
narodzin w mieœcie oraz podobnie jak w roku 2009 r., najwiêcej
urodzi³o siê dzieci w miejscowoœci Zagorzyce (37), nastêpnie w
Borku Wielkim (25) i Czarnej Sêdziszowskiej (17).
ogó³em miasto wieœ
ch³opcy ............... 125 ......... 46 ...... 79
dziewczynki ........ 143 ......... 42 ..... 101
razem ................. 268 ......... 88 ..... 180
Dane na 31.12.2010 r.

Najczêœciej nadawanymi w 2010 r.
imionami damskimi by³y: Milena,
Julita oraz Lena, natomiast mê-
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skimi: Jakub, Szymon i Kacper.
Dzieciom urodzonym za granic¹
nadawano chêtnie Jessica, Oliwia, Viktoria, Sophie, Amadeus,
Nicholas, Olivier, Patrick.
Ogó³ mieszkañców w podziale
na p³eæ wygl¹da nastêpuj¹co:
mê¿czyŸni kobiety ogó³em
miasto ........ 3.631 ......... 3.829 ..... 7.460
wieœ ............ 7.841 ......... 8.191 .... 16.032
ogó³em ...... 11.472 ....... 12.020 ... 23.492
Zauwa¿amy, i¿ tak jak w latach
poprzednich, mê¿czyŸni nadal
stanowi¹ mniejszoœæ w gminie,
wzorem lat poprzednich na 100
statystycznych panów „przypada”
prawie 105 pañ, kobiety nadal
przewa¿aj¹ nie tylko w mieœcie,
ale tak¿e na terenie wiejskim
gminy.
Sêdziszowski Ratusz, a konkretnie tutejszy Urz¹d Stanu Cywilnego zaszczyci³y obecnoœci¹ 163
pary, w tym zwi¹zek ma³¿eñski
konkordatowy zawar³o 141 par,
natomiast cywilny 22.
W dniu 1 wrzeœnia 2010 r. po
raz pierwszy progi szko³y podstawowej przekroczy³o 258 siedmiolatków, a w 2011 r. pójdzie do
szko³y 224 pierwszoklasistów. Naukê w gimnazjum rozpoczê³o w
2010 r. 173 trzynastolatków, a w
2011 r. pójdzie do tego typu szkó³
201 uczniów.
Do rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej oraz za³o¿enia ewidencji zosta³y sporz¹dzone listy osób
z rocznika 1992 i przekazane do
WKU Mielec. Rejestr ten obejmuje 193 kobiety i 203 mê¿czyzn.
Rejestracja polega na przes³aniu
rejestrów osób rocznika podstawowego (1992) w formie pisemnej i elektronicznej.
Zebrane dane znajduj¹ce siê
w rejestrach pos³u¿¹ do za³o¿enia ewidencji i sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która odbêdzie siê w Ropczycach na prze³omie lutego i
marca 2011 r., zgodnie z wojewódzkim planem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego, a jego zadaniem jest
powo³anie Powiatowej Komisji
Lekarskiej, która ma za zadanie
ustaliæ kategoriê zdrowia i orzec
o ewentualnej przydatnoœci b¹dŸ
nie osób ubiegaj¹cych siê o wst¹pienie do Si³ Zbrojnych RP.
Swój pierwszy dowód osobisty
w 2010 r. odebra³o 396 pe³nolet-

nich mieszkañców gminy, a w bie¿¹cym roku powinno zg³osiæ siê
po dowód osobisty 343 osiemnastolatków.
W ca³ym 2010 r., biuro ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych wyda³o 1145 nowych dowodów osobistych. Dowody te wymieniane by³y w wiêkszoœci z powodu zmiany miejsca zamieszkania b¹dŸ zmian w aktach stanu
cywilnego.
Liczba wydanych dowodów osobistych
w poszczególnych miesi¹cach 2010 r.
styczeñ .................................................. 63
luty ....................................................... 86
marzec .................................................. 82
kwiecieñ ................................................ 95
maj ....................................................... 91
czerwiec ................................................. 92
lipiec .................................................... 102
sierpieñ ................................................ 111
wrzesieñ .............................................. 115
paŸdziernik ......................................... 106
listopad ............................................... 103
grudzieñ ................................................ 99
ogó³em .............................................. 1145
Nadal na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p. zameldowane
s¹ osoby, które nie wymieni³y jeszcze starego, zielonego dowodu
osobistego na nowy, plastikowy.
W wiêkszoœci s¹ to osoby przebywaj¹ce prawdopodobnie za granic¹. Mog¹ tego dokonaæ w ka¿dej chwili po powrocie do kraju.
Od 1 stycznia 2010 r., wesz³a w
¿ycie nowelizacja ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, z której wynika, ¿e od tej
pory dowód osobisty mo¿na
otrzymaæ bezp³atnie, niezale¿nie
od tego czy go zgubimy, zniszczymy czy zostanie nam skradziony.
Nieodp³atnie dowód osobisty
otrzymuj¹ nie tylko osoby, które
po raz pierwszy sk³adaj¹ wniosek,
ale tak¿e ci, którzy musz¹ go wymieniæ z powodu zmiany danych
osobowych zwi¹zanych np. ze
zmian¹ stanu cywilnego, miejsca
zameldowania czy z powodu
up³ywu terminu wa¿noœci.
Ka¿da pe³noletnia osoba ma
obowi¹zek posiadania wa¿nego
dowodu osobistego zawieraj¹cego aktualne dane. Przypominam
tutaj, i¿ w/g obowi¹zuj¹cych
przepisów dowody z nieaktualnymi danymi trac¹ wa¿noœæ po 3
miesi¹cach, w przypadku gdy
przebywamy za granic¹ – po 4
miesi¹cach.
Od 1 lipca 2011 r., wydawane
bêd¹ nowe dowody z mikroprocesorem (wzbogacone o elektroniczny noœnik danych tzw. chip).

W za³o¿eniu ustawodawcy maj¹
byæ wielofunkcyjne, bardziej bezpieczne, umo¿liwiaj¹ce elektroniczny kontakt z urzêdami, z miejscem na kwalifikowany e-podpis.
Zmieni siê zawartoœæ dowodu
osobistego, oprócz czêœci graficznej zostanie w nim zamieszczona
warstwa elektroniczna, która
zwiêkszy poziom ochrony tego
dokumentu przed fa³szerstwami
i poszerzy jego funkcjonalnoœæ.
Wszystkie informacje w warstwie
graficznej dowodu osobistego
(umieszczone na awersie i rewersie karty) zostan¹ zapisane równie¿ na elektronicznym noœniku
danych w dokumencie. Dodatkowo znajd¹ siê tam dane s³u¿¹ce
do sk³adania podpisu elektronicznego – który w elektronicznych kontaktach z urzêdami bêdzie równowa¿ny ze z³o¿eniem
w³asnorêcznego podpisu. Wprowadzenie warstwy elektronicznej
dowodu osobistego pozwoli tak¿e na elektroniczne potwierdzenie autentycznoœci dokumentu
np. w urzêdzie czy banku.
W odró¿nieniu od obecnie
obowi¹zuj¹cego wzoru dowodu
osobistego, nowy dokument nie
bêdzie zawiera³ rysopisu, adresu
zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza
dokumentu. Zmiana zakresu danych uproœci procedurê wydawania tego dokumentu, dziêki czemu proces ten bêdzie bardziej
przyjazny dla obywatela.
Do dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja
o obywatelstwie polskim. U³atwi
to pos³ugiwanie siê dowodem
osobistym jako dokumentem
poza granicami kraju. Nowy dowód osobisty bêdzie dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ
i obywatelstwo na terenie Polski
oraz m.in. pañstw strefy Schengen. Prawo posiadania dowodu
osobistego bêdzie mia³ ka¿dy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
od chwili urodzenia, natomiast
osoby pe³noletnie zamieszka³e na
terytorium RP bêd¹ mia³y obowi¹zek posiadania tego dokumentu. Dzieci do 5 roku ¿ycia
otrzymaj¹ dowód osobisty z terminem wa¿noœci 5 lat, a pozosta³e osoby na 10 lat.
O dokument to¿samoœci bêdzie mo¿na staraæ siê w dowolnej gminie, a nie jak dot¹d, tylko
w urzêdzie w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zameldowania. Dowód osobisty ma byæ wydawany
wy³¹cznie na terenie kraju. Poniewa¿ w dowodzie nie bêdzie ju¿

danych adresowych, jego posiadacz nie bêdzie musia³ wymieniaæ
dokumentu, jeœli zmieni miejsce
zameldowania.
W pierwszej kolejnoœci nowe
dowody osobiste otrzymaj¹ osoby, którym wydano dokument to¿samoœci w 2001 r., w nastêpnych
latach wymianie podlegaæ bêd¹
dowody z dobiegaj¹cym koñca 10letnim terminem wa¿noœci.
W 2011 r. ka¿dy z nas bêdzie
obchodzi³ swoje urodziny, zapewne najbardziej œwiêtowaæ bêd¹
18-latkowie, ale my najszczersze
¿yczenia sk³adamy ni¿ej wymienionym Seniorom naszej gminy:
– Pani Seliga Karolina zam. Ruda, 19 stycznia br. skoñczy 99 lat,
– Pan WoŸnik Franciszek zam. Bêdziemyœl,
17 listopada br. skoñczy 98 lat,
– Pani Ocha³ Józefa zam. Zagorzyce, 4 grudnia br. skoñczy 98 lat,
– Pani Skarbek Stefania zam. Zagorzyce,
9 lutego br. skoñczy 97 lat,
– Pani Kubik Maria zam. Sêdziszów M³p.,
27 kwietnia br. skoñczy 97 lat,
– Pani Pondo Maria zam. Klêczany, 29 grudnia br. skoñczy 97 lat,
– Pani Pastu³a Paulina zam. Klêczany, 6 lutego br. skoñczy 96 lat,
– Pani Pomianek Maria zam. Bêdziemyœl,
6 lutego br. skoñczy 96 lat,
– Pani Twardowska Antonina zam. Klêczany,
11 marca br. skoñczy 96 lat,
– Pan Idzik Józef zam. Sêdziszów M³p.,
15 paŸdziernika br. skoñczy 96 lat,
– Pani Dudek Maria zam. Wolica Piaskowa,
6 grudnia br. skoñczy 96 lat,
– Pani G¹sior Zofia zam. Czarna Sêdziszowska, 22 stycznia br. skoñczy 95 lat,
– Pani Róg Józefa zam. Góra Ropczycka,
28 lutego br. skoñczy 95 lat,
– Pani Daniel Maria zam. Wolica Piaskowa,
18 marca br. skoñczy 95 lat,
– Pani Bia³ek Maria, zam. Sêdziszów M³p.,
22 marca br. skoñczy 95 lat,
– Pan Czechowski Tadeusz, zam. Sêdziszów
M³p., 27 marca br. skoñczy 95 lat,
– Pan Majka Andrzej, zam. Czarna Sêdziszowska, 19 kwietnia br. skoñczy 95 lat,
– O. Warachim Karol (Hieronim), zam. Sêdziszów M³p., 6 wrzeœnia br. skoñczy 95 lat,
– Pani Charchut Stanis³awa, zam. Zagorzyce,
1 paŸdziernika br. skoñczy 95 lat,
– Pan Bronhard Kazimierz, zam. Wolica £ugowa, 22 listopada br. skoñczy 95 lat,
– Pani ¯uczek Józefa, zam. Sêdziszów M³p.,
26 grudnia br. skoñczy 95 lat,
Wszystkim Szanownym Seniorom – Jubilatom, ¿yczymy wiêc
zdrowia, du¿o si³ i radosnej jesieni ¿ycia.
Opracowa³a: Agnieszka Saj,
Inspektor w Referacie Spraw
Organizacyjnych
i Obywatelskich
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A S³owo sta³o siê Cia³em
I zamieszka³o wœród nas
I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê
Chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje
Od Ojca, pe³en ³aski i prawdy.
Przez kolejne dni Adwentu
przygotowywaliœmy siê do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, aby za przyk³adem pasterzy i trzech królów,
pe³ni radoœci i nadziei, móc stan¹æ u betlejemskiej groty i z czystym sercem zaœpiewaæ: „Z narodzenia Pana dzieñ dziœ weso³y...”.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej, oprócz
zwyk³ych przygotowañ, wytrwale
æwiczyli na próbach Jase³ka, które chcieli zaprezentowaæ wszystkim mieszkañcom swojej miejscowoœci. Próby wymaga³y du¿ego
zaanga¿owania, wytrwa³oœci, pomys³owoœci ze strony m³odych
aktorów. Scenariusz by³ obszerny, role d³ugie, chocia¿ ciekawe i
atrakcyjne do zagrania. Pomimo
tych trudnoœci, chêtnych do
udzia³u w Jase³kach nie brakowa³o. £¹cznie wyst¹pi³o oko³o 50.
uczniów. Ka¿dy znalaz³ swoje
miejsce. Dziewczynki zapisa³y siê
do chóru anio³ków i piêknie zaœpiewa³y kilkanaœcie kolêd i pastora³ek. Ch³opcy wcielili siê w
role pasterzy, trzech królów, diabe³ków i inne. Szczególnym zaszczytem by³y role: Matki Bo¿ej i
Œwiêtego Józefa. Martynka Kosiñska zagra³a rolê troskliwej Maryi,
tuli³a Dzieci¹tko i œpiewa³a Mu
rzewn¹ ko³ysankê, a Maksymilian
Wiktor, z godnoœci¹ i powag¹,
wita³ pasterzy i królów, i odbiera³
od nich dary.
Dodatkow¹ atrakcj¹ Jase³ek by³
brawurowo i skocznie wykonany
taniec górali i góralek. Uczniowie w piêknych strojach, doskonale wyæwiczeni przez Pani¹ Renatê Pypeæ, otrzymali za swój
popis g³oœne i d³ugie brawa.
Równie piêkny by³ taniec anio³ków, czyli uczennic z klas: trzeciej i drugiej. Dziewczynki tañczy³y z wdziêkiem i gracj¹, dok³adnie wykonuj¹c wszystkie polecenia Pani Moniki Mêdlowskiej.
Zas³u¿y³y na du¿e brawa.
Wiele pochwa³ zebrali odtwórcy g³ównych ról: Kacper Matuszny w roli Heroda i Maksymilian
Toton w roli Bartosza. Uczniowie Ci doskonale wykorzystali
swoje zdolnoœci aktorskie, aby
oddaæ g³êbie wykreowanych
przez siebie postaci. Zas³u¿yli na
uznanie za trud, w³o¿ony podczas
prób w opracowanie swoich ról.
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Jase³ka na góralsk¹ nutê
i wspólne kolêdowanie

Do stajenki przybyli Trzej Królowie.

Znakomity w roli Heroda by³ Kacper Matuszny.
Pozosta³e role by³y mo¿e nieco
krótsze, lecz zagrane sugestywnie
i przekonuj¹co.
Scenariusz wybra³a i dostosowa³a do mo¿liwoœci uczniów Pani
Bo¿ena Wiktor, która równie¿
przygotowa³a ich do wystêpu.
Dziêkujemy Jej za trud, w³o¿ony
w przygotowanie tego atrakcyjnego widowiska.
Misterium bo¿onarodzeniowe
sk³ada³o siê z trzech aktów.
Pierwszy opowiada³ o pastuszkach, pas¹cych na hali swoje
owieczki, którym ukaza³ siê Anio³
/Ada Œwiêtoñ/ i zwiastowa³ im
radosn¹ nowinê o narodzeniu
Mesjasza. Mali aktorzy zagrali te
sceny naturalnie i zabawnie, bardzo umiejêtnie pokazali zdziwienie, a nawet przera¿enie paste-

rzy na widok nieznanych im zjawisk. Bardzo podoba³a siê scena,
w której Bartosz /Maksymilian
Toton/ t³umaczy³ m³odszym pasterzom, co maj¹ robiæ i jak dojœæ
do Jezusa. Niektórych widzów
najbardziej zachwyci³ akt pierwszy ze wzglêdu na piêkn¹ grê
wszystkich pastuszków /Jan Wszo³ek, Jaromir K³ósek, Szymon Go³¹b, Dominik Kubik, Tomasz
Wszo³ek, Jakub Bieszczad, Bart³omiej Paœkiewicz, Konrad Ró¿ak,
Maksymilian Ciebiera/.
Akt drugi by³ mroczny i tajemniczy, gdy¿ dotyczy³ postaci Heroda /Kacper Matuszny/, który,
kierowany podszeptami diab³a /
Kinga Jaszczyszyn/, postanowi³
wymordowaæ betlejemskich
ch³opców do lat trzech, gdy¿

domniemywa³, ¿e wœród nich jest
Jezus – przysz³y w³adca Izraela.
Kacper zagra³ swoj¹ rolê tak, aby
mog³a byæ ostrze¿eniem dla tych,
którzy w³asn¹ karierê stawiaj¹ nad
dobro innych ludzi. Widzom bardzo podoba³a siê gra odtwórców
ról: Œmierci /Bogus³aw Bochnak/, Diab³ów /Kinga Jaszczyszyn, Mateusz Paœkiewicz, Kamil
Walczyk, Krzysztof Miœ/.
W trzecim akcie pasterze i trzej
królowie przyszli do stajenki, aby
powitaæ Bo¿¹ Dziecinê i z³o¿yæ
swoje dary. Towarzyszy³ im œpiew
kolêd, w wykonaniu chóru i solistek. Ca³oœæ zamknê³a patriotyczna, pouczaj¹ca rozmowa Bartosza z Baltazarem, którzy nawo³uj¹
do zgody i przyjaŸni, w imiê mi³oœci do Boga i Ojczyzny.
Jase³ka obejrza³o oko³o 250
widzów. Po zakoñczeniu przedstawienia, wszyscy przybyli goœcie
powstali z miejsc i brawami nagrodzili aktorów i ich opiekunów.
Mali aktorzy otrzymali równie¿
kosz cukierków, którym obdarowali ich Panowie: Stanis³aw Bochenek i Stanis³aw Wozowicz oraz
czekolady.
Piêkne dekoracje obmyœli³y i
wykona³y nauczycielki: Dorota
Batory, Ma³gorzata Ka³dan, Maria Mycek, Bo¿ena Wiktor.
Po zakoñczeniu przedstawienia mali aktorzy, wraz z widzami,
w duchu bo¿onarodzeniowym
œpiewali piêkne polskie kolêdy.
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Do wspólnego œpiewu przygrywa³a na gitarze Pani Halina Polak z
Sêdziszowa M³p. Mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ wystawê „Nad Nim
anieli w locie stanêli...” Bo¿e Narodzenie w poezji i sztuce, przygotowan¹ przez Pani¹ Krystynê
Taczuk.
Na widowni zasiedli znamienici goœcie:
· Senator Rzeczypospolitej Polskiej Zdzis³aw Pupa
· Proboszcz Parafii Góra Ropczycka ks. Julian Jarz¹b
· Cz³onek Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Wozowicz
· Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p., So³tys Góry Ropczyckiej
Stanis³aw Bochenek
· Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa,
Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w
Ropczycach, Prezes UKS Korona Góra Ropczycka Alfred
Ku³ak
· Dyrektor M-GOK w Sêdziszowie M³p. Kazimierz Popielarz
· Prezes Gospodarstwa Rolnego
w Górze Ropczyckiej Franciszka Bogdan
· Prezes OSP w Górze Ropczyckiej Marek Walczyk
· Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Zygmunt Jaworek
· Emerytowane nauczycielki szko³y i przedszkola, z dyrektorami:
Iren¹ Hos¹ i £ucj¹ Marzec.
Jase³ka by³y pierwszym punktem uroczystych obchodów 110.
rocznicy utworzenia Szko³y Pod-

stawowej w Górze Ropczyckiej.
Jesieni¹ odbêd¹ siê g³ówne uroczystoœci, na które ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy.
I tak w ciep³ej, serdecznej i
przyjaznej atmosferze spêdziliœmy
dwie godziny i ¿al wracaæ by³o do
domów. Jednak ¿yjemy oczekiwaniem do nastêpnego spotkania.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
zorganizowali bardzo mi³e spotkanie. Szczególne podziêkowania sk³adamy Pani Bo¿enie Wiktor – inicjatorce i re¿yserowi jase³kowego spektaklu. Wielkie
podziêkowanie ma³ym aktorom
i widzom oraz goœciom za wniesion¹ serdeczn¹ atmosferê. Go- Anielskie œpiewanie obudzi³o œpi¹cych pasterzy.

Pasterze w drodze do szopy.
r¹ce podziêkowania za pomoc w
realizacji spektaklu sk³adamy
Panu Dyrektorowi Kazimierzowi
Popielarzowi i pracownikom
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p. Po-

Fot. (4) R. Wszo³ek
dziêkowania kierujemy równie¿
do Pana Ryszarda Wszo³ka, który wykona³ pami¹tkowe zdjêcia
w trakcie przedstawienia i nagra³
filmy, które, dziêki Jego uprzejmoœci, mo¿emy obejrzeæ.

Dziêkujemy, ¿e mogliœmy byæ
wszyscy razem. Dziêkujemy
wszystkim za wszystko i z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpne
spotkanie.
Inf. w³.

Spotkanie op³atkowo-noworoczne w Zagorzycach Górnych
9 stycznia br. w Domu Stra¿aka w Zagorzycach Górnych, z inicjatywy so³tysa Barbary
Traciak, odby³o siê spotkanie op³atkowo-noworoczne, które zgromadzi³o blisko 80-ciu
cz³onków stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w tej miejscowoœci oraz radnych so³eckich i osoby
samotne.
Jak mówi so³tys, takie spotkanie to okazja do integracji, podzielenia siê op³atkiem i dobrym
s³owem oraz wspólnego œpiewania kolêd. So³tys ¿yczy³a „otwartoœci na to, co przynosi codziennoœæ, optymizmu oraz aby czasu
i ¿yczliwych rozmów wystarczy³o
nie tylko dla bliskich, ale tak¿e
dla wszystkich ludzi, których w
tym roku spotkamy”. Wspó³organizatorami tego spotkania by³o
Stowarzyszenie Kobiet z Zagorzyc Górnych oraz jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Wœród przyby³ych goœci byli m.in.
Wies³aw Rygiel – pose³ na Sejm
RP, dr W³adys³aw Tabasz – prze-

Od prawej so³tys Barbara Traciak wraz z uczestnikamispotkania noworocznego
Wspólne œpiewanie przy akompaniamencie Leszek Saczek i ks. Eugeniusz
Mi³oœ. Panie ze Stowarzyszenia
akordeonu
przygotowa³y tradycyjne potrawy
wodnicz¹cy Rady Powiatu Rop- m.in. pierogi z kapust¹, barszcz z
czycko-Sêdziszowskiego i W³ady- grzybami i kapustê z grochem
s³aw Szczêch - wiceprzewodnicz¹- oraz swojski chleb, którym trudcy Rady Powiatu, El¿bieta Œwi- no by³o siê oprzeæ. - Chcia³abym
niuch – zastêpca burmistrza Sê- serdecznie podziêkowaæ wszystkim osodziszowa M³p. oraz ks. proboszcz bom, które w³¹czy³y siê w przygotowa-

nie spotkania, a szczególnie panu
Leszkowi Walczykowi prezesowi Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Ropczycach oraz panu W³adys³awowi Radzikowi w³aœcicielowi
firmy „Œlusarstwo” w Straszêcinie, za
wsparcie finansowe i rzeczowe – powiedzia³a so³tys Barbara Traciak.
Inf. w³asna
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Wigilia dla podopiecznych MGOPS
W dniu 21 grudnia 2010 r. w Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. odby³a siê coroczna wieczerza wigilijna dla osób samotnych i potrzebuj¹cych wsparcia.
Spotkanie to zosta³o zorganizowane przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. Przygotowanych zosta³o kilka tradycyjnych potraw –
na stole wigilijnym znalaz³y siê
m.in. barszcz z grzybami, ziemniaki, ryby, kapusta z grochem oraz
pierogi. Na spotkaniu wigilijnym
obecni byli m.in.: proboszcz sêdziszowskiej fary ks. Ryszard Lis,
gwardian klasztoru oo. kapucynów o. Janusz Pa³ka oraz przed-

stawiciele tut. Urzêdu na czele z
burmistrzem Kazimierzem Kie³bem.
Wigilia odby³a siê w rodzinnej
atmosferze, wszyscy uczestnicy mieli okazjê do podzielenia siê op³atkiem, z³o¿enia ¿yczeñ œwi¹tecznych
i noworocznych, zjedzenia wspólnej wieczerzy i œpiewania kolêd
wraz z chórem „Wanda”. Na zakoñczenie, uczestnicy wigilii obdarowani zostali œwi¹tecznymi upominkami.
Inf. w³asna

W spotkaniu wziêli udzia³ m.in.: El¿bieta Œwiniuch – Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., o. Janusz
Pa³ka – gwardian klasztoru oo. Kapucynów, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., ks.
Ryszard Lis – proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP, s. Letycja, Tadeusz Hulek – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Jan Maroñ – Sekretarz Gminy, Bogus³aw Œwider – Przewodnicz¹cy Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie wigilijne w Kawêczynie
W œrodê 22 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Kawêczynie odby³o siê nastrojo- kursu na najpiêkniejsz¹ anglojêwe, niezwyk³e przedstawienie pt. „Spotkanie wigilijne”. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zyczn¹ kolêdê lub piosenkê œwi¹teczn¹”. Nagrody zosta³y ufundofakt, i¿ jego treœæ przekazano w jêzyku angielskim.
Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e publicznoœæ reagowa³a bardzo entuzjastycznie na wystêp uczniów klasy IV
i V. Prezentacje w wersji anglojêzycznej nie s¹ w tej szkole ewenementem, bowiem rodzice uczniów niejednokrotnie z nimi siê ju¿ zetknêli.
Uczniowie przygotowywali ju¿
uprzednio przedstawienia: „The
Bored King”, „Lazy Mary”. Celem
tego uroczystego spotkania by³o
ukazanie Narodzin Pana Jezusa w
Betlejem, pokazanie obchodów
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w innych
krajach i przypomnienie roli Œwiêtego Miko³aja.
Nie bez znaczenia by³a te¿ popularyzacja jêzyka angielskiego i
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wzbogacenie s³ownictwa zarówno m³odych aktorów jak i s³uchaczy. Uczniowie wiedz¹, i¿ jêzyki
obce to przysz³oœæ i warto w nie
inwestowaæ. Przedstawienie w jêzyku angielskim obejmowa³o kolêdy i piosenki bo¿onarodzeniowe, etiudy teatralne. Zyska³o ono
aprobatê i podziw zgromadzonych rodziców uczniów. Z pewnym zaskoczeniem przyjêli oni
fakt, i¿ uczniom klasy IV uda³o
siê opanowaæ d³ugie kwestie wypowiadane w jêzyku angielskim.
Podobna uroczystoœæ odby³a siê
21.XII b.r. w Szkole Podstawowej
w Zagorzycach Górnych. Tu¿ po
wystêpie og³oszono wyniki „Kon-

wane przez wydawnictwa:
OXFORD UNIVERSITY PRESS i
PEARSON LONGMAN.
Organizowanie tego rodzaju
wystêpów to wspania³a pouczaj¹ca przygoda. Uczniowie maj¹
okazjê sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w praktycznym dzia³aniu.
Wzruszeni rodzice, babcie i rodzeñstwo m³odych aktorów oklaskami wyrazili wdziêcznoœæ za
w³o¿ony trud i wysi³ek. Takich
prze¿yæ nie da siê zapomnieæ.
Kiedyœ mawiano, ¿e wszystkie
drogi prowadz¹ do Rzymu. Czasy siê zmieniaj¹, a wraz z nimi aforyzmy. Dziœ coraz czêœciej s³yszymy, ¿e drogi te prowadz¹ do...
Londynu.

Jase³ka w wykonaniu uczniów z Kawêczyna.
Zachwyt widziany w oczach zgromadzonych obserwatorów przedstawienia dowodzi, ¿e istotnie pod¹¿aj¹ oni za „nakazem chwili”.
Zw³aszcza rodzice dumni s¹ z osi¹gniêæ swych dzieci, które wyrastaj¹
na prawdziwie „œwiatowe jednostki”. Byæ mo¿e w czasie przerwy œwi¹tecznej odwiedz¹ swych krewnych
mieszkaj¹cych w Anglii. Wówczas
bez kompleksów bêd¹ mog³y do³¹czyæ do wspólnego œpiewania np.
w tamtejszych koœcio³ach lub podczas spotkañ towarzyskich.
Tekst i fotografie:
Magdalena Czapka-Król
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IX Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
13 stycznia 2011r. pod has³em „Œpiewajcie Panu Swojemu”, odby³ siê w MGOK w
Sêdziszowie M³p. IX Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. Konkurs ten od 2003
roku wpisany jest w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w sêdziszowskim Domu Kultury.
Jego organizatorzy – Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra
Skargi i Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p.
– kolejny raz utwierdzili siê w
przekonaniu, ¿e dzieci i m³odzie¿
chêtnie kultywuj¹ staropolski
zwyczaj œpiewania kolêd. Na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedzieli m. in. ks.
Ryszard Lis – Proboszcz Parafii
p. w. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., p. Stanis³aw D¹broœ
– Dyrektor Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego i wielu Dyrektorów Przedszkoli, Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów i Szkó³ Ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Sêdziszów M³p.
Wystêpy uczestników konkursu ocenia³o jury w sk³adzie:
– p. El¿bieta Œwiniuch – Zastêpca Burmistrza Sêdziszowa M³p.
– p. Monika Szarek – d³ugoletni
nauczyciel muzyki w sêdziszowskich szko³ach i emerytowany
Dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 3 w Sêdziszowie M³p – przewodnicz¹ca
– ks. Krzysztof Gac – proboszcz
Parafii p. w. Bo¿ego Mi³osierdzia w Sêdziszowie M³p.,
– o. Janusz Pa³ka – Gwardian
Klasztoru OO. Kapucynów w
Sêdziszowie M³p.
– p. Pawe³ Pasela – nauczyciel
muzyki w Gimnazjum w Iwierzycach.
Konkurs prowadzi³y uczennice liceum: Justyna Ocha³ i Marta
Szeliga z klasy 1f.
Po raz pierwszy odby³ siê on w
czterech grupach wiekowych, a
jego wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Kolêdnicy z Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Kmieæ, Julita Gniewek, Maksymilian Siewierski, Mi³osz Dral, B³a¿ej Pichla i solista –
Mateusz Jarz¹b z Publicznego Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Druga kategoria wiekowa
(szko³y podstawowe)
I miejsce – Aleksandra Pieja, Konrad Siwiec ze
Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej
II miejsce – Karolina Dzik ze Szko³y Podstawowej w Krzywej
III miejsce – Zuzanna Medygra³ ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Wyró¿nienie – Aleksandra Majka z oddzia³u
„0” Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim
Trzecia kategoria wiekowa
(gimnazja)
I miejsce – zespó³ wokalno-instrumentalny:
Oliwia Œwider, Klaudia Bednarz, Katarzyna
Majka – œpiew oraz Justyna Drozd – gitara, Izabela Skoczek – skrzypce, Katarzyna
Wojdon – skrzypce z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
II miejsce – Ewelina Traciak z Gimnazjum w
Zagorzycach Górnych
III miejsce – Emilia Róg z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
Czwarta kategoria wiekowa
(szko³y ponadgimnazjalne)
I miejsce – Alicja Fija³kowska, Aneta Rolek,
Monika Strza³ka z LO w Sêdziszowie M³p.

Pierwsza kategoria wiekowa
(przedszkola)
I miejsce – Oliwia Bartusik, Aleksandra Janas,
Mateusz Ko³odziej z Publicznego Przedszkola w Wolicy Piaskowej
II miejsce – grupa straszaków z Publicznego
Przedszkola nr 1 w Sêdziszowie M³p. i zespó³ wokalny w sk³adzie: Maciej Czapka,
Zuzanna Gdowik, Amelia Idzik, Dominika
Warzocha, Karolina Kubrak, Martyna Podopieczni DCA.

Fot. M. Hadyœ

Aleksandra Majka z oddzia³u „0” Szko³y Pod- Karolina Dzik ze Szko³y Podstawowej w Krzystawowej w Borku Wielkim.
wej.
II miejsce – Patrycja Polek z LO w Sêdziszowie
M³p. i Sylwia Panek z LO w Sêdziszowie M³p.
III miejsce – zespó³ wokalno-instrumentalny
– Iwona Matysek, Katarzyna Ksi¹¿ek, Mateusz Dar³ak z ZSZ w Sêdziszowie M³p.
Du¿¹ radoœæ dostarczyli publicznoœci swoim wystêpem wychowankowie z Polskiego Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym z ko³a w Sêdziszowie
M³p. i Filii w Wiercanach, którzy
jak co roku odpowiedzieli na zaproszenie. Za wystêp otrzymali na-

grodê specjaln¹ i, podobnie jak
wszyscy wystêpuj¹cy, odebrali dyplomy uczestnictwa.
W przygotowanie imprezy bardzo aktywnie w³¹czy³y siê p. Edyta Winkowska, Wioletta Czapka i
p. El¿bieta Chor¹¿y z MGOK oraz
p. Jolanta Ziobro z liceum.
Opuszczaj¹c salê po konkursie mieliœmy odczucia, ¿e warto
pomyœleæ o przygotowaniu jubileuszowego przegl¹du w przysz³ym roku...
Halina Szela

Fot. (3) LO
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Jase³ka w wykonaniu uczniów
z Czarnej Sêdziszowskiej i Krzywej
17 stycznia 2011 r. w Koœciele Parafialnym w Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê Jase³ka dwóch szkó³ podstawowych: z Czarnej i Krzywej.

Wielkie wzruszenie wywo³a³y kolêdy i pastora³ki œpiewane przez chór i solistów.

Koœció³ w Czarnej Sêdz. wype³ni³ siê po brzegi.

Pomys³
na ferie
z MGOK
macji lalki teatralnej.
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Ju¿ po raz drugi raz uczniowie
Szkó³ Podstawowych w Czarnej
Sêdziszowskiej i Krzywej wystawili Jase³ka w Koœciele Parafialnym
w Czarnej Sêdziszowskiej. Pomys³
ksiêdza proboszcza i nauczycieli
– po³¹czenia szkó³ – okaza³ siê
dobry, gdy¿ niedzielne przedstawienie w koœciele zgromadzi³o
mieszkañców ca³ej parafii. Organizacyjnie by³o na pewno trudniej, gdy¿ przygotowanie wspólnego scenariusza, dowiezienie
dzieci na próby do koœcio³a czy
Fot. (3) T. ¯¹d³o chocia¿by utrzymanie dyscypliny
wœród setki aktorów by³o dla organizatorów wielkim wyzwaniem.
Jednak zapa³ dzieci, nauczycieli i
pomoc rodziców pomog³y w zrealizowaniu wspólnego przedsiêwziêcia. Aktorzy œwietnie opanowali swoje teksty z wielkim przejêciem odgrywaj¹c role Maryi,
Józefa, Heroda, pastuszków, a
zw³aszcza diab³ów, wywo³uj¹cych
strach i przera¿enie wœród najm³odszej czêœci widowni.
Wielkie wzruszenie wywo³a³y kolêdy i pastora³ki œpiewane przez
chór i solistów. Wa¿n¹ rolê spe³ni³a równie¿ scenografia wprowadzaj¹ca odpowiedni nastrój. To wszystko z³o¿y³o siê na piêkne przedstawienie, które przypomina³o wydarzenie jakim by³o narodzenie Chrystusa. Aktorzy zostali nagrodzeni
brawami oraz s³odyczami ufundowanymi przez organizacje dzia³aj¹ce w Czarnej i Krzywej. Organizatorzy dziêkuj¹ uczniom, ksiê¿om, nauczycielom, pracownikom
obs³ugi, rodzicom oraz sponsorom
za wszelk¹ pomoc w zorganizowaniu tej uroczystoœci.
(-)

Ferie w SP
w Bêdziemyœlu

Moc atrakcji dla najm³odszych przygotowa³ na tegoroczne ferie sêdziszowski
Rzeszowska aktorka Jolanta Nord uczy aniMGOK.
By³y specjalne seanse w kinie
„Jednoœæ”, zajêcia teatralne, wokalne, hafciarskie, plastyczne i
mnóstwo innych. Bardzo du¿ym
zainteresowaniem dzieci cieszy³y
siê warsztaty teatralne pt. „Zimowa akademia teatralna”, które
prowadzi³a znana rzeszowska aktorka Jolanta Nord. Kandydaci
na aktorów poznawali tajniki pracy z tekstem, animacji lalki teatralnej, odpowiedniej dykcji, a nawet
pracy przepon¹. Miejscowi instruktorzy prowadzili z dzieæmi

Trzej Królowie z wizyt¹ u Heroda.

warsztaty wokalne, karaoke. Mali
artyœci-plastycy wykonywali figurki z masy solnej, a mi³oœnicy „tañca ig³y z nitk¹” wyczarowywali
wspania³e haftowanie arcydzie³a.
Na zakoñczenie ferii, w sobotê
29. stycznia odby³ siê wielki bal
karnawa³owy, na którym bawi³a
siê ponad setka dzieci.
W sumie, przez tydzieñ MGOK
zapewni³ ciekawe ferie ponad
dwustu dzieciom.
(w)
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Przedszkolaki z Przedszkola nr 2 wyst¹pi³y w programie inspirowanym muzyk¹ Fryderyka Chopina.

WOŒP zagra³a w Sêdziszowie M³p.
9 stycznia w ca³ym kraju zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy pod batut¹ skich przedszkoli, uczniowie SP ponad 11 tys. z³. W s¹siednich
Jurka Owsiaka. W tym roku do akcji zbierania pieniêdzy na zakup sprzêtu medyczne- 3 w jase³kach, licealiœci, gimnazja- Ropczycach orkiestra zagra³a na
liœci, ZPiT „Rochy”, Zespó³ „Blu- 32 tys. z³, w Wielopolu Skrz. zego w³¹czy³ siê tak¿e Sêdziszów M³p.
Na czele miejscowego sztabu stanêli Agnieszka i Jan Sobeccy, a w
akcjê zbiórki do puszek w³¹czyli siê
sêdziszowscy harcerze. Goœciny wolontariuszom u¿yczy³ MGOK w Sêdziszowie m³p., który zadba³ o or-

ganizacjê koncertu dla mieszkañców, a dyrektor Kazimierz Popielarz, wespó³ z szefostwem sztabu
poprowadzi³ imprezê.
Na scenie zaprezentowa³y siê
przedszkolaki z obu sêdziszow-

es”, grupa „EL-BO” z Ropczyc,
„Immortal Dancers”, „BWG”,
„Flow” oraz „Nacinacze Sykomory” ze Stalowej Woli i „Revolution” z Rzeszowa.
W sumie ze zbiórki do puszek,
loterii, licytacji uda³o siê zebraæ

brano 11 tys., w Iwierzycach 2 tys.,
a w Ostrowie 1 tys. z³.
W ca³ym powiecie ropczyckosêdziszowskim zebrano ponad 57
tys. z³.
(b)

Terminarz Imprez
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury na rok 2011
Styczeñ

9.01

XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

13.01

IX Gminny Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek

24-29.01

Luty

Marzec

Widowisko „Do szopy hej pasterze” – Grupa Obrzêdowa
z Soniny

31.01

Konferencja z dyrektorami szkó³ z terenu Gminy

13.02

Premiera Musicalu „Dzwonnik z Notre Dame”- LO Sêdziszów M³p.

18.02

V Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sêdziszowskiej” – we wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3
w Sêdziszowie M³p

27.03
30.03

Kwiecieñ
Maj

13-14.04

5-12.06

Akcja „Ferie”

30.01

27.02

Czerwiec

Lipiec
528 Rocznica Nadania Praw Miejskich – Premiera „Wesela
Sierpieñ
zagorzyckiego”
Widowisko pt. „W sêdziszowskiej karczmie” – Grupa Obrzê- Wrzesieñ
dowa „Rochy”
PaŸdziernik
Gminny Konkurs Krasomówczy

„Dni Sêdziszowa”
4.06 – Turniej Szachowy
5.06 – Jarmark Folklorystyczny
9.06 –Teatralny Autograf
9.06 – Spektakl Teatru im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa
10.06 – Prezentacje Artystyczne Szkó³
10.06 – Bieg Sêdzisza
11.06 – Wybory Miss Sêdziszowa
11.06 – Zawody wêdkarskie
12.06 – Festyn rodzinny (Stadion)
– Koncert zespo³u £ZY

21.07

XV Œwiatowy Festiwal Zespo³ów Polonijnych

21.08

Do¿ynki 2011 r.

*
I po³.m-ca
30.10

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe

Jubileusz 10-lecia Kapeli Podwórkowej „Paka Sêdzisza”
Koncert Zespo³u „Stare Dobre Ma³¿eñstwo”
„Licho nadali” – konkurs o czarach, gus³ach i innych nadzwyczajnych zjawiskach
Eliminacje Rejonowe Konkursu „Literatura i dzieci”

15.04

Kiermasz Palm i Pisanek Wielkanocnych

3.05

220 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja – „Majówka” Listopad

11.11

93 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci

28.05

„Krajka” – Przegl¹d Piosenki Harcerskiej

09.12

XXI Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

*
Grudzieñ

* dok³adna data jeszcze nie zosta³a ustalona
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XX Czarniañskie Zimowe Marsze na
Orientacjê by³y I rund¹ Pucharu
Polski, a zarazem I rund¹ II edycji
Pucharu Podkarpacia, zatem pierwsze punkty do obu klasyfikacji zdobyte.

XX CzarZiMnO 2011

Sama impreza zosta³a zorganizowana z rozmachem. Tu¿ po
przyjeŸdzie ka¿dy z uczestników
otrzyma³ okolicznoœciowy, szklany kubek oraz naklejki „20 lat CzarZiMnO”. Nastêpnie, po zakwaterowaniu w salach lekcyjnych i
na górnym korytarzu ka¿dy chêtny móg³ wzi¹æ udzia³ w grze terenowej „Zapamiêtaj i znajdŸ”, przygotowanej przez PInO (przoZwyciêzcy z dyplomami i nagrodami.
downika imprez na orientacjê)
Andrzeja Rybskiego, opiekuna
Wyniki:
grupy z Ustrzyk Dolnych. Od soboty rano mo¿na by³o te¿ szukaæ
Kategoria TD:
okolicznoœciowego kesza (http:/
1.Daria Prêdki, Anna Ziembikiewicz –
/www.opencaching.pl/) w zagajUstrzyki Dln.
niku przy szkole, którego przygo2.Adam Steciuk, Paulina Pañczyszyn –
towa³ pierwszy organizator CzaUstrzyki Dln.
rZiMnO – Dariusz Saj. W sobotê
3.Kinga Miszczak, Remigiusz Kunasz –
te¿ by³a g³ówna czêœæ zawodów.
Ustrzyki Dln.
W terenie odby³y siê dwa etapy
dzienne z tzw. startem lotnym do
drugiego etapu. Miêdzy etapami
Kategoria TM:
zawodnicy mieli mo¿liwoœæ uzu1.Klaudia Gilarska, Micha³ Obara – Nowa
pe³nienia p³ynów i kalorii. Po
Sarzyna
drugim etapie – zjazd do bazy
2.Katarzyna Maliborska, Kamil Ry³o –
(Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Kolbuszowa
Czarnej Sêdziszowskiej) i gor¹cy
3.Mateusz Michna, Ermina Piech – Nowa
posi³ek. Po obiedzie zabawa o
Sarzyna
nazwie InOMrówka i konkurs
ekologiczny. Wieczorem wyjazd
na ostatni etap – nocny – który
Kategoria TJ:
skoñczy³ siê oko³o 22.30.
1.Micha³ Andrzejewski, Mateusz PiechoAura towarzysz¹ca zawodom
wiak – Szczecin
nie by³a najlepsza z powodu pa2.Bart³omiej Mazan, Dawid Wojciechowdaj¹cego deszczu. Jednak wysoski – Szczecin
ka temperatura spowodowa³a, ¿e
3.Alicja Glinka, Szymon Glinka – Gliwice
humory by³y znakomite. Wszystkie dru¿yny bra³y udzia³ we wszystkich etapach.
Kategoria TS:
Zespó³ organizacyjny liczy³ 30
1.Adam Skoczyñski, S³awomir Frynas –
osób, w tym 8 nauczycieli, 16 abPiaski
solwentów oraz 2 uczniów Gim2.Edward Fudro – Warszawa
nazjum w Czarnej Sêdziszowskiej
3.Marcin Krasuski – Warszawa
im. Jana Paw³a II. Wszystkim
nale¿¹ siê wyrazy uznania dla ich
poœwiêcenia i podziêkowania za
InOMrówka:
wykonanie olbrzymiej pracy pod1.Maria Karkula – Ustrzyki Dln.
czas organizacji i przeprowadza2.Jan Ryzner – Nowa Sarzyna
nia zawodów.
3.Dominika Markowicz – Ustrzyki Dln.
W zawodach bra³o udzia³ 144
zawodników w 4 kategoriach: TD
– 16 osób, TM – 42 osoby, TJ – 47
Konkurs ekologiczny:
osób, TS 39 osób. Z grupami zg³o1.Tomasz Gronau – Warszawa
szonymi z poszczególnych szkó³
2.Weronika Sarna – Rzeszów
przyjecha³o 7 opiekunów.
3.S³awomir Frynas – Piaski
AC
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Na trasie.

Sponsorzy zawodów (kolejnoœæ alfabetyczna):
- Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p.,
- Buciarnia – p. Ireneusz S³upski z Rzeszowa,
- Dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej,
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej,
- Empik Rzeszów p. Andrzej Sroka,
- Firma Handlowo-Us³ugowa KAM w Krzywej p. Andrzej Dziuba,
- Firma KAM w Krzywej,
- Firma MEBLO-SYSTEM w Zabajce,
- Firma „Progres” p. Bieœ Mariusz,
- Firma ¯elazny sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
- Ksiêgarnia „Bajka” w Sedziszowie M³p. p. Renata Patro,
- MURPOL p. Zbigniew Murias,
- Pracownia Z³otnicza Barbara Œwietlik-Madej w Rzeszowie,
- Przeds. Produkcji Kruszywa i Us³ug Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie,
- Starostwo Powiatowe w Ropczycach,
- Zak³ad Drzewny p. Piotr Czapka,
- Zarz¹d Oddzia³u PTSM w Kroœnie,
- p. Stanis³aw RYMUT,
- p. Malski Janusz,
- p. Strza³ka Zbigniew,
i inne osoby prywatne.
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Nie pozwolili sobie oczu zawi¹zaæ…
Z Brzezówki do Oœwiêcimia
Stanis³aw Dydo urodzi³ siê 23
lutego 1922 roku w Brzezówce w
rodzinie nauczycielskiej; ojciec
Karol Dydo kierownik miejscowej
szko³y powszechnej, mama Emilia Dydo z domu Mêdrak, nauczycielki. Ma³y Staœ rozpocz¹³ edukacjê w szkole powszechnej w
Brzezówce, a po przeniesieniu
s³u¿bowym ojca do Babic (te¿ na
stanowisko dyrektora szko³y powszechnej) ko³o Oœwiêcimia tam
ukoñczy³ pierwszy stopieñ edukacji. Ma³¹ maturê uzyska³ w Gimnazjum im. ks. Stanis³awa Konarskiego w Oœwiêcimiu w 1939 roku.
Swoj¹ przysz³oœæ Staœ wi¹za³ z
prac¹ in¿yniera: zda³ egzaminy
wstêpne do Liceum Mechanicznego w Katowicach.

Znowu w konspiracji
W grudniu 1942 roku Stanis³aw
Dydo zosta³ zatrudniony jako
urzêdnik (Wydzia³ Zaopatrzenia
i Wy¿ywienia) w firmie wojskowej
„Bauleitung” w Pustkowie. W tym
czasie Stanis³aw te¿ zosta³ ponownie zaprzysiê¿ony do ZWZ-AK
przez oficera szkoleniowego
ppor. Edwarda Wandzio ps.
„Chmura”. Stanis³aw Dydo ps.
„Franek” uczestniczy³ w kursach
tajnego nauczania i zajêciach tajnego kursu podchor¹¿ych. W
Polskim Pañstwie Podziemnym
zda³ du¿¹ maturê.
Dowódca plutonu
dywersyjnego
Stanis³aw Dydo ps. „Steinert”
po zdanych egzaminach odj¹³ dowództwo plutonu dywersyjnego
na Placówce Ropczyce I kryptonim Rakieta (Obwód Dêbica).
Prowadzi³ instrukta¿ wojskowy i
szkolenia terenowe, kolportowa³
prasê podziemn¹, organizowa³
akcje specjalne (np. likwidacje
konfidentów czyli wspó³pracowników okupanta niemieckiego JF).

Strzela do samolotów i
ucieka przed okupantami
We wrzeœniu 1939 roku Stanis³aw Dydo wspó³organizowa³
obronê przeciwlotnicz¹ w Babicach. Nastêpnie z ca³¹ rodzin¹
uda³o siê Dydom uciec na
wschód i dotarli a¿ pod Kock.
Niestety 17 wrzeœnia od wschodu
na Polskê napadli sowieci. Dydowie znowu uciekali, tym razem
W Podobwodzie
na zachód. Staszek wróci³ do
Sêdziszów M³p.
Babic i podj¹³ pracê w drogerii
W maju 1944 roku Stanis³aw
Romana Kwiatkowskiego w Dydo przeszed³ do oddzia³u dysOœwiêcimiu jako laborant-foto- pozycyjnego Podobwodu Sêdzigraf.
szów Ma³opolski. W ramach Akcji „Burza” przeprowadza³ akcje
Zaprzysiê¿ony do ZWZ
uwalniania wiêŸniów z niemiecStaszek Dydo zosta³ w 1940 kich transportów, zdobywania
roku zaprzysiê¿ony do Zwi¹zku sprzêtu technicznego i broni dla
Walki Zbrojnej przez Antoniego struktur Polskiego Pañstwa PodSzlachcica ps. „Laura”. Nowy ziemnego oraz wykonywa³ zadaZWZ-etowiec kolportowa³ prasê nia rozpoznawcze. W BrzeŸnicy
podziemn¹ i gromadzi³ broñ.
dowodzi³ odbiciem wiêŸniów
konwojowanych przez Niemców.
Zwalniaj¹ miejsce
Na czele grupy dywersyjnej z Witdla obozu
kowic zdoby³ 12 aparatów nadawW dniu 6 marca 1941 roku Dy- czo-odbiorczych z niemieckiego
dowie: Emilia, Irena, Maria, Zo- magazynu szko³y ogrodniczej w
fia i Stanis³aw zostali wysiedleni z Ropczycach. Stanis³aw Dydo zoOœwiêcimia, gdy¿ Niemcy rozpo- sta³ wyznaczony dowódc¹ grupy
czêli budowê Stammlager Au- dyspozycyjnej przy dowództwie I
schwitz, póŸniejszego Konzentra- rejonu walki (Sêdziszów M³p.tionslager Auschwitz. Kolej¹ Dy- Gnojnica- Chech³y).
dowie zostali deportowani do
Tarnowa (Adam Cyra podaje, ¿e
Wysadza³ tory
do Rzeszowa - JF) i zamieszkali w
i walczy³ na Ka³u¿ówce
Pietrzejowej (pow. ropczycki), a
Wspólnie ze swoim patrolem
nastêpnie w Ropczycach przy uli- dywersyjnym bra³ udzia³ w akcji
cy Wielopolskiej 79. Staszek wysadzania torów kolejowych na
podj¹³ pracê w Rzeszowie na ul. linii Ropczyce – Brzezówka. Wal3 Maja w Zak³adzie fotograficz- czy³ w II rejonie zgrupowania mjr
nym „Foto” Stanis³awa Rylskiego. A.K. Lazarowicza ps. „Klamra”

przy odpieraniu niemieckiego
szturmu na wzgórza Ka³u¿ówka.
Pod now¹ okupacj¹
We wrzeœniu 1944 roku Staszek
Dydo by³ ju¿ zdemobilizowany i
ukrywa³ siê w leœnej ziemiance, a
nastêpnie w Przyborowie i Grotkowicach ko³o Pilzna w maj¹tkach ksiê¿nej Heleny Jab³onowskiej. W marcu 1945 roku „Steinert” wyjecha³ do Krakowa i zamieszka³ najpierw przy ul. Krowoderskiej 11, póŸniej na ul. Juliusza Leo 9a/7.
Student i konspirator
Stanis³aw Dydo zosta³ od kwietnia 1945 roku studentem Studium Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Jagielloñskiego w
Krakowie. Z polecenia inspektora rzeszowskiego AK- „NIE” mjr.
£ukasza Ciepliñskiego ps. „P³ug”
„Steinert” zorganizowa³ i prowadzi³ wspólnie z ppor. Ludwikiem
Kubikiem ps. „Stanis³aw” punkty
przerzutowe dla ¿o³nierzy podziemia ewakuowanych z Rzeszowszczyzny na zachód. Stanis³aw Dydo od wrzeœnia 1945 roku
dzia³a³ ju¿ w strukturach Wolnoœci i Niezawis³oœci. By³ ³¹cznikiem
w zarz¹dzie Okrêgu, a od stycznia 1946 roku kierownikiem
³¹cznoœci wewnêtrznej Obszaru
Po³udniowego. By³ bardzo ruchliwy, przewozi³ materia³y konspiracyjne do Rzeszowa, Wroc³awia i
Jeleniej Góry.

Stanis³aw Dydo ps. „Franek”, „Pawe³”, Steinert” to kolejny syn naszej ziemi, który zapisa³
siê z³otymi zg³oskami z historii Polski.

nej deklaracji wspó³pracy agenturalnej zosta³ zwolniony. Wspó³pracy z Urzêdem Bezpieczeñstwa
Dydo jednak nigdy nie podj¹³.
Wprawdzie póŸniejsza UB- S³u¿ba Bezpieczeñstwa b³êdnie
stwierdzi³a, ¿e Dydo zosta³ zwolniony „po operacyjnym wykorzystaniu”, jednak Staœ pozosta³ wierny przysiêdze Polskiemu Pañstwu
Podziemnemu.
Na Dolnym Œl¹sku
Stanis³aw Dydo, aby unikn¹æ
kontaktów z UB zbieg³ na teren
Dolnego Œl¹ska. Od mjr. Ciepliñskiego otrzyma³ polecenie przejêcia szcz¹tkowych kontaktów
rozwi¹zanego w lipcu przez pp³k.
M. Szumañskiego Okrêgu Wroc³aw „Wschód”. Od sierpnia do
wrzeœnia 1946 roku Stanis³aw
Dydo by³ pe³ni¹cym obowi¹zki
kierownika faktycznie nieistniej¹cego w tym czasie Okrêgu Wroc³aw (mia³ jedynie kontakt na
trzech ludzi). Od paŸdziernika
1947 roku by³ kierownikiem Wydzia³u Organizacyjnego dolnoœl¹skich struktur WiN, który zosta³ odbudowany przez mjr. A.
Lazarowicza i mjr. L. Marsza³ka.

Aresztowany
(po raz pierwszy)
Stanis³aw Dydo w dniu 21
czerwca 1946 roku zosta³ aresztowany przez bezpiekê w Krakowie. Wpad³ w zasadzkê urz¹dzon¹
w koœciele OO Kapucynów, gdzie
umiejscowiono punkt kontaktowy przeznaczony dla kurierów
WiN przyje¿d¿aj¹cych z Okrêgu
Jelenia Góra „Zachód”. W czasie
rewizji osobistej znaleziono przy
nim podziemn¹ prasê („Orze³
Bia³y”, „Niepodleg³oœæ”, „Ku
Wolnoœci”, „Przegl¹d Polityczny
Pracowa³ sumiennie
i Prasowy”) oraz konspiracyjne
Wg zeznañ mjr. Lazarowiczainstrukcje, okólniki i kwity finan- Dydo pracowa³ sumiennie.
sowe.
Zorganizowa³ ³¹cznoœæ wewnêtrzn¹ okrêgu i punkty wlotoPrzes³uchanie
we dla kurierów delegowanych z
W czasie przes³uchania Stani- Zarz¹du Obszaru Po³udniowego,
s³aw Dydo ps. „Steinert” przyzna³ osobiœcie utrzymywa³ kontakty z
siê jedynie do pracy w ³¹cznoœci
„ROAK” i po podpisaniu ¿¹da(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
Rejonem K³odzko, prowadzi³
sprawy finansowe, pocz¹tkowo
nadzorowa³ tak¿e archiwum i
komórkê legalizacyjn¹. We Wroc³awiu nasz bohater mieszka³ kolejno przy ul. Jagielloñczyka
37/1 i ul. Berenta 53.
Student prawa
Staszek Dydo by³ w tym czasie
równie¿ studentem Uniwersytetu Wroc³awskiego na Wydziale
Prawno – Administracyjnym. Zosta³ równie¿ kierownikiem Sekcji
Lekkoatletycznej AZS. Dydo
uczestniczy³ w sportowych zawodach akademickich i obozach
rekreacyjnych.
Zak³ada Okrêg w Poznaniu
Staszek 10 listopada 1947 roku
wyjecha³ do Poznania, aby zdynamizowaæ prace przy odtwarzaniu tamtejszego Obszaru Zachodniego okrêgu WiN. Ju¿ zamieszka³ przy ul. Wierzbiencice
37a/14, gdy K. Brudziñska zawiadomi³a go o przeszukaniach w
jego mieszkaniu we Wroc³awiu na
ul. Berenta 53. Natychmiast
Dydo wyjecha³ do Gliwic i Spytkowic usi³uj¹c zgubiæ po sobie Wiêzienie na Ulicy Kleczkowskiej we Wroc³awiu
œlad.
W kotle
W dniu 18 grudnia 1947 roku
Stanis³aw Dydo zosta³ œci¹gniêty
przez wczeœniej aresztowanego
dzia³acza Zarz¹du Obszaru Zachodniego do Wroc³awia na
umówiony punkt kontaktowy.
Punkt by³ obserwowany przez
WUBP. Staszka aresztowano w
zasadzce zorganizowanej w koœciele Œw. Józefa.
W katowni UB
W kwestionariuszu sprawy Stanis³awa Dydo ref. Henryk Jurkowki napisa³ –G³os czysty, przyciszony, osobliwoœæ ubrania: garnitur
jasny, krawat zielony w paski ciemniejsze„Steinert” by³ bity i maltretowany. 19 lipca zosta³ doprowadzony do wiêzienia przy ul. S¹dowej.
Dziesi¹tego sierpnia 1948 roku w
procesie dzia³aczy Zarz¹du Okrêgu Wroc³aw WiN Stanis³aw Dydo
zosta³ skazany przez Wojskowy
S¹d Rejonowy we Wroc³awiu na
karê œmierci. Stanis³aw 19 sierpnia zosta³ przetransportowany
do wiêzienia przy ul. Kleczkowskiej i tam osadzony w pojedynczej celi na oddziale II a w pawilonie I.
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Po¿egnanie z rodzin¹
W ostatnim liœcie do najbli¿szej
rodziny Stanis³aw Dydo napisa³ –
Du¿o i czêsto myœlê o Was i nie
tracê nadziei, ¿e jeszcze do Was
wrócê- Ju¿ wczeœniej Boles³aw
Bierut decyzj¹ z 19 listopada
1948 roku nie skorzysta³ z prawa
³aski i utrzyma³ w mocy wyrok
œmierci.
Wyrok wykonano
Ponad trzy miesi¹ce potem
matka Stanis³awa Dydy napisa³a
do wdowy po W³adys³awie Cisku
– widzia³am siê ze spowiednikiem
naszych Biedaków. Pociesza³
mnie, ¿e oni na pewno ju¿ w niebie, bo umierali jak œwiêci, ¿e
œmieræ mieli zaszczytn¹. Mój Staœ
nigdy nie p³aka³, ale po spowiedzi p³aka³ i wo³a³: mamo, mamusiu, zostaniecie same! A potem ju¿
spokojnie stanêli pod murem,
nie pozwolili sobie oczu zawi¹zywaæ ani siê nie odwrócili. Tak
zginêli nasi Biedacy Najdro¿sipisa³a.
W dniu 27 listopada 1948
roku o godz. 17.30 ppor. Stanis³aw Dydo ps. „Steinert” zosta³
rozstrzelany razem z mjr. Ludwikiem Marsza³kiem ps.

„Zbroja”, W³adys³awem Ciskiem ps. „Rom” i por. Janem
Klamutem ps. „Górski” na terenie naro¿nego dziedziñca
wiêzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wroc³awiu.
Co pozosta³o
Nastêpnego dnia komisja wiêzienna w sk³adzie komendant pawilonu, oddzia³owy magazynier
i przodownik administracyjny
przekaza³a protokolarnie do depozytu wiêzienia rzeczy znalezione w celi Stanis³awa Dydo:
jedn¹ parê bamboszy (u¿ywane),
dwie ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa
i jedn¹ chusteczkê jedwabn¹.
Pozosta³y listy po¿egnalne, napisane przed egzekucj¹. Staœ pozostawi³ matce ró¿aniec na pami¹tkê. Dwa dni po egzekucji
cia³o Stasia pogrzebano na
Cmentarzu Osobowickim we
Wroc³awiu w grobie nr 7 na
polu 83b. Dopiero po wielu latach rodzina mog³a zaopiekowaæ
siê nale¿ycie mogi³¹. W 1988
roku w koœciele Garnizonowym
we Wroc³awiu ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ czwórki bohaterów straconych 27 listopada
1948 roku.

Rodzina pamiêta
Pan Adam Cyra zabiega o zachowanie w ludzkiej pamiêci bohaterskiej rodziny Dydów. Poza
Stanis³awem mêczeñsk¹ œmieræ
poniós³ jego ojciec, Karol Dydo.
By³ on aresztowany 20 kwietnia
1940 roku w Oœwiêcimiu przez
gestapo jako jeden z wielu nauczycieli ziemi Oœwiêcimskiej i
zosta³ wywieziony do obozu w
Mauthausen. Wed³ug Adama
Cyra 29 lipca zgin¹³ jako pierwszy w tym obozie. Wdowa po nim
Emilia Dydo otrzyma³a od w³adz
niemieckich zawiadomienie, ¿e
mo¿e przyjechaæ do KL Mauthausen w celu zobaczenia cia³a
mê¿a przed spaleniem w obozowym krematorium. Emilia dotar³a do Austrii wraz ze znajomym kolejarzem. Tam, po przyjeŸdzie esesmani pokazali jej w
pomieszczeniu obok krematorium cia³o mê¿a. By³o owiniête
przeœcierad³em, u stóp zmar³ego by³ wieniec, a na jego twarzy
widoczna by³a zakrzep³a krew.
Przedstawiciele w³adz obozowych z³o¿yli Emili Dydo kondolencje, informuj¹c j¹ ob³udnie,
¿e schorowanego mê¿a, pomimo troskliwej opieki w szpitalu
nie uda³o siê utrzymaæ przy
¿yciu. Zaoferowano jej, ¿e za
odpowiedni¹ op³at¹ prochy
mê¿a po skremowaniu mog¹
zostaæ odes³ane do domu.
Emilia Dydo przysta³a na tê
ofertê. Wkrótce do Oœwiêcimia
z obozu w Mauthausen nadesz³a
urna z prochami i odby³y siê uroczystoœci pogrzebowe na cmentarzu parafialnym z udzia³em licznie zgromadzonych mieszkañców miasta oraz okolic.Wed³ug Tomasza Balbusa Karol Dydo z Mauthausen powêdrowa³ do obozu w Oœwiêcimiu i
tam zmar³.
Siostra Stasia, Zofia Petryka z
domu Dydo by³a w Ropczycach
³¹czniczk¹ Armii Krajowej (Podobwód Sêdziszów M³p.). Ta po latach napisa³a o procesie brata: Proces trwa³ d³ugo, gdy¿ s¹dzono kilkadziesi¹t osób. W ¿adnej
gazecie nie by³o wzmianki o przebiegu rozpraw.
Jan Flisak

Opracowa³em na podstawie
Adama Cyry „Reporter”, Tomasza Balbusa „Ludzie podziemia
AK-WiN w Polsce po³udniowozachodniej (1945-1948) Tom I,
Wroc³aw 2003 oraz innych dostêpnych publikacji.

Nr 1 (164) 31 stycznia 2011 r.

Prognozy z zagród, pól i lasów
Oczy Anio³ów – tak lud gwiazdy zowie –
- Patrz¹, czuwaj¹c i trzymaj¹ stra¿e.
I czy siê zb³¹kasz w stepie, czy w d¹browie,
To znana gwiazda drogê ci poka¿e
(Wincenty Pol)
Kiedy zimow¹ por¹, po wieczornicach, przodkowie nasi
wracali w „domowe pielesze”,
bywa³o, i¿ nieraz pob³¹dzili w zdawaæ by siê mog³o w znanej im
okolicy. Nawet krótkotrwa³e zawieje tak j¹ potrafi³y zmieniæ, i¿
w³asne pole wydawa³o siê obce.
Dziœ m³odym nie staje wyobraŸni, jak mo¿na bez komputerów i
telewizorów przetrwaæ d³ugie, zimowe wieczory. Przed laty w myœl
powiedzenia „wspólnie raŸniej”
uczestnicy wieczornic: szatkowali kapustê, skubali pierze, przêdli, haftowali, ³uskali groch i bób,
a nawet urz¹dzali potañcówki.
P³ynê³y przy tym opowieœci o
dawnych czasach i ciekawych wydarzeniach z ¿ycia codziennego.
Snu³y siê baœnie, legendy oraz
barwne anegdoty przeplatane
licznymi przys³owiami. Czêstym
tematem rozmów by³a pogoda i
zwi¹zane z ni¹ prognozy. „Ca³unem œniegu pokryta odlega ziemia w
œnie twardym. Tylko wrone ptactwo
kracze na powietrzu, tylko tropem
zdradza siê zwierz” – tak autor
„Roku myœliwca” opisuje polsk¹
zimê, niezmienn¹ od stuleci.
Dawniej zdarza³y siê i ciep³e stycznie, o czym œwiadcz¹ zachowane
ludowe przys³owia. Warto je przytoczyæ, maj¹c jeszcze w pamiêci
³agodny tegoroczny pierwszy
miesi¹c: „Gdy w styczniu ciecze, zima
siê odwlecze”, „Kiedy w styczniu mróz
nie zmrozi trawy, to w sierpniu spal¹
j¹ letnie upa³y”, „Styczeñ gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem
wraz wych³odzi”. W domowych zaciszach ludzie czêsto powtarzali
utrwalane z pokolenia na pokolenie wyniki wieloletnich spostrze¿eñ i zwi¹zane z nimi przepowiednie. Zauwa¿yli na przyk³ad, ¿e jeœli w œwiêto Trzech Króli
jest ciep³o, to utrzymaæ siê mo¿e
ono nawet do 25 stycznia, tj. do
uroczystoœci wspomnienia Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a. W
tym czasie pogoda najczêœciej siê
odwraca i ponownie nastaj¹ dni
mroŸne, œnie¿ne: „Kiedy Pawe³ siê
nawróci, zima na wspak siê obróci”.
Ostatnia dekada stycznia powinna zatem przynieœæ typowo zimo-

we ch³ody, co wró¿y pomyœlnoœæ
dla przysz³ych plonów: „Na Nawrócenie Paw³a dobra pogoda, bêdzie
na zbo¿e uroda, a gdy odwil¿ i deszcz
– urodzaju groŸny wieszcz”. Wspomniane przez W. Pola wrone
ptactwo, przelatuj¹ce z pól do
ludzkich domostw przepowiada³o nadejœcie silnych mrozów, mile
widzianych pod koniec stycznia.
Warto jeszcze przypomnieæ ciekawe przys³owie: „Fabian i Sebastian gdy mróz dadz¹, srog¹ zimê przyprowadz¹” (20I). W bie¿¹cym
roku dzieñ ten by³ doœæ ciep³y,
pochmurny, ale czai³y siê ju¿
och³odzenia ze œniegami i mrozami. Na szczêœcie dni staj¹ siê
coraz d³u¿sze, przepe³nione obiecuj¹cym œpiewem drobnego ptactwa, i … nie zapominajmy o popularnym u nas przys³owiu: „Œwiêta Agnieszka wypuszcza skowronka z
mieszka” (21I). Niegdyœ przy ka¿dym niemal domu widnia³y drzewa owocowe, które o tej porze
lœni³y biel¹ pni. Nasi przodkowie
obowi¹zkowo bielili je wapnem,
aby promienie s³oñca nie pobudzi³y drzew przedwczeœnie do
¿ycia, gdy¿: „Agnieszka i Wincenty
sprawiaj¹, ¿e soki w drzewach kr¹¿yæ
poczynaj¹” (21,22I). Maj¹c jeszcze
w pamiêci pogodê z 29 I, zacytujmy przys³owia: „Gdy Franciszek
mokry, lipiec bêdzie przekropny”, „Gdy
w Franciszka deszcz i wiatr dmucha,
na dobre plony roœnie otucha”. Z
kolei: „Gdy Makary jasny, bêdzie
wrzesieñ krasny” (31I) – to dla
osób, które planuj¹ urlopy na
koniec lata.
„W lutym zmieniaj¹ siê widoki
natury” – pisze W. Pol, bowiem:
„Zimowy krajobraz traci œwie¿oœæ
swoj¹”. W³aœnie myœliwi, rolnicy i
„leœni ludzie” jako najœciœlej zwi¹zani z natur¹, bacznie obserwuj¹
wszelkie zmiany w niej zachodz¹ce – zw³aszcza na pocz¹tku miesi¹ca: „Gdy pierwszego piêknie wszêdzie, tedy dobra wiosna bêdzie”. Przys³owie to odnosi siê do lutego ,
nazywanego kiedyœ sieczeniem
lub sr¹paczem, bowiem str¹pi
czyli œcina mrozem drogi i pola.
„Na Gromnicê rozchodz¹ siê wilki z
gromady”(2II), tote¿ Gromniczna
Pani – jak na obrazie Piotra Stachowicza – przechadza siê noc¹
op³otkami zaœnie¿onej wioski i
zapalon¹ œwiec¹ odpêdza te groŸne zwierzêta:
„Gdy w noc miesiêczn¹ wilki w
polach wyj¹,

Ludzie siê ze snu budz¹ z wielkim
strachem
I s³ychaæ szepty pod wioskowym
dachem:
- Pod Sw¹ obronê weŸmij nas,
Maryjo!” (autor nieznany).
Nie bez przyczyny uwa¿ano, ¿e:
„Mrozy bêd¹ jeszcze têgie, jeœli w Gromnicznej wilijê, ptaszek siê z kolei na
drodze wody napije”. Myœliwi i leœnicy uwa¿ali, ¿e gdy w tym czasie
„rozwala niedŸwiedŸ budê”(jest
ciep³o), zima jeszcze prêdko siê
nie skoñczy. Odpowiednikiem
jest znane u nas przys³owie: „Gdy
w Gromniczn¹ mróz, szykuj ch³opie
wóz, a gdy odtajanie, szykuj sanie”.
Wed³ug polskiej tradycji koñczy³
siê wtedy ostatecznie okres Bo¿ego Narodzenia, oznaczaj¹c
œrodek zimy: „Gromnica zimy po³owica”. Zelga czyli roztopy w tym
czasie poczytywane by³y za bardzo niepomyœlny znak na przysz³oœæ i przepowiada³y liche plony: „Gdy w Gromnicê siê rozdeszczy,
to dla zbo¿a znak z³owieszczy”, natomiast: „Gdy luty mrozy daje, wró¿y
urodzaje”. Prawdopodobnie ma to
zwi¹zek ze skutkami opóŸniaj¹cej
siê wiosny: „Jeœli luty ciep³o trzyma,
bêdzie jeszcze w marcu zima”, „Gdy
luty ciep³y i po wodzie, wiosna póŸno
nast¹pi i o ch³odzie”. Szczególnie
z³owró¿bnie brzmi¹ przys³owia
dotycz¹ce dnia œw. Walentego
(14II): „Gdy w œw. Walek deszcz
pada, d³ug¹ zimê zapowiada”, „W
œw. Walek deszcze, zima potrwa jeszcze”, „Deszcz w Cyryla, Metodego (te¿
14II), dla rolnika nic dobrego”, ale:
„Gdy œw. Ma³gorzata (22II) w szacie
bia³ej po polu spaceruje, ju¿ w marcu
gospodarz jej ³askawoœæ odczuje”. W
miarê ogrzewania siê powietrza,
nawet pod koniec lutego, rozpoczynaj¹ siê ci¹gi dzikich gêsi i kaczek. Dla myœliwych pierwszy

œpiew skowronka oznacza³ kres
polowañ „na skórkê” (np. lisy,
wilki). Na zapustne sto³y trafia³o
ju¿ miêso zwierz¹t hodowlanych;
niekiedy tylko szlachcic zapolowa³ na rogacza „na upatrzonego”, ale ju¿ bez psów. Zimowe
polowania „wielkie i ma³e” definitywnie siê zakoñczy³y, „a cz³ek i
koñ, i pies myœliwski ma spoczynek”.
Nadal jednak œledzono zachowanie zwierz¹t i obserwowano stan
roœlin. Przygotowania do wiosennych prac w polu nale¿a³o przyœpieszyæ, gdy dêby zakwita³y wczeœniej ni¿ jesiony. Mi³oœnicy leœnych wêdrówek winni zwróciæ
uwagê na powszechnie wystêpuj¹ce na naszym terenie sosny. Jeœli na nich i pod nimi znajduje siê
wiele szyszek, zima jeszcze potrwa
doœæ d³ugo. Tê sam¹ zasadê nale¿y odnieœæ do iloœci ¿o³êdzi. Wszyscy znaj¹ powszechne u nas brzozy. Nale¿y tylko przypomnieæ sobie, w jaki sposób jesieni¹ zaczyna³y na nich ¿ó³kn¹æ liœcie; je¿eli
na dolnych ga³¹zkach, trzeba
spodziewaæ siê opóŸnionej i nieprzyjemnej wiosny. W³aœciciele
sadów te¿ mog¹ wiele powiedzieæ
na temat zimy. Gdy drzewa owocowa³y wyj¹tkowo obficie, a ponadto doœæ póŸno straci³y liœcie,
mo¿na siê spodziewaæ, ¿e zima
jeszcze nieraz nam dokuczy. W
prognozowaniu pogody najlepiej
sprawdzaj¹ siê drzewa i krzewy
prowadzone systemem tradycyjnym, co niestety nale¿y ju¿ do
rzadkoœci. Ostatnio ludzie coraz
bardziej oddalaj¹ siê od natury,
nawet mieszkañcy wsi nie s¹ tutaj
wyj¹tkiem. A szkoda, gdy¿ – jak
pisze Zbigniew Przybylak – „Roœlinne biura prognoz pogody myl¹ siê
rzadko”.
Tekst i lustracja Maria Wilczok
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Udany pocz¹tek roku siatkarek
Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
Z dwóch ostatnich meczów ligowych w 2010 roku, rozegranych na wyjeŸdzie, siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów M³p. przywioz³y komplet, szeœæ punktów!
Najpierw, 11 grudnia, w X. kolejce, sprawi³y mi³¹ niespodziankê swoim kibicom i sympatykom,
wygrywaj¹c w Kroœnie z wiceliderem, Karpatami, 3-0! Natomiast
18 grudnia zmierzy³y siê z Anser
Siark¹ w Tarnobrzegu, wygrywaj¹c 3-1 (25-18, 25-21, 21-25, 2520). Na koniec 2010 roku, po
rozegraniu 11 kolejek, Extrans
Patria Sêdziszów M³p. plasowa³a
siê na pi¹tym miejscu w tabeli, z
dorobkiem 20 punktów, trac¹c
dwa pkt. do Wis³y AGH Kraków i
trzy pkt. do Tomasovii. Liderowa³a Szóstka Bi³goraj, przed Karpatami Krosno. Wa¿nym podkreœlenia jest fakt, ¿e w tych dwóch
meczach zespó³ œwietnie radzi³
sobie na parkiecie bez obecnoœci na boisku Moniki Bartnickiej,
która zagra³a tylko w czwartym
secie meczu w Tarnobrzegu, w
którym nasza dru¿yna zagra³a w
sk³adzie:
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg,
Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak,
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Paulina Pyræ
i Monika Bartnicka.
Trener: Monika Bartnicka.
Stachnik, sekretarz – Jerzy Stachnik z Kozodrzy.
Udanie zaczê³y siatkarki
Widzów: 200.
Extrans Patrii rywalizacjê II-liTrzeci wygrany mecz z rzêdu
gow¹ w 2011 roku, pokonuj¹c u siatkarek Extrans Patrii awansosiebie, w XII kolejce, Dalin My- wa³ je na czwarte miejsce w tabeœlenice 3-0.
li. W tym spotkaniu nasze siatkarki górowa³y nad rywalkami zw³aszExtrans Patria Sêdziszów
cza gr¹ w ataku i blokiem. ŒwietM³p. - Dalin Myœlenice 3:0
nie radzi³a sobie Karina Róg, któ(25:19, 25:21, 25:21)
ra by³a wyró¿niaj¹c¹ siê zawodExtrans Patria: ¯aneta Baran, niczk¹ tego meczu. To ona, w
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg, ostatnim secie, przy stanie 21-19,
Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak, zdoby³a trzy punkty, a zwyciêstwo
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna przypieczêtowa³a udan¹ akcj¹
Wrona (libero) oraz Joanna Katarzyna Kuty³a.
Chmura i Paulina Pyræ.
Trener: Monika Bartnicka.
Nie uda³ siê za to naszym siatDalin: Anna Kowalik, Katarzy- karkom wyjazdowy mecz XIII kona Sarlej, Monika Filipek, Moni- lejki, w Tomaszowie Lubelskim.
ka Szlachetka, Katarzyna Pro- Nie doœæ, ¿e kolejka by³a trzynaœniak, Izabella Gablankowska, sta, to trener Monika Bartnicka
Joanna Pietrzyk (libero) oraz nie mog³a skorzystaæ a¿ z piêciu
Aleksandra Janiczak, Marta zawodniczek z podstawowego
Œwierczyñska, Agnieszka Wojtan sk³adu, które zmog³a grypa. Woi Aleksandra Drewienkiewicz.
bec absencji: Katarzyny Kuty³y,
Trener: Jerzy Bicz.
Anny Myjak, Ma³gorzaty Hajduk,
Sêdziowali: Katarzyna Mencel Sandry Ciszczoñ i libero Katarzyi Piotr Bilkowski z £odzi, liniowi ny Wrony, sêdziszowianki prze– Micha³ Bochenek i Robert gra³y z Tomasovi¹ 0-3.
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ka i Ewelina Przyby³o.
Trener: Dariusz Pomykalski.
Sêdziowali: Robert Bronisz i
Artur Œliwiñski ze Œwidnika, liniowi – Micha³ Bochenek i Robert
Stachnik z Kozodrzy, sekretarz –
Marzena Dynerek z Dêbicy.
Widzów: 110.
Ciekawym widowiskiem dla 200osobowej publicznoœci okaza³ siê
derbowy pojedynek XV kolejki,
Extrans Patrii z Boles³awem Rzeszów, rozegrany 29 stycznia w Sêdziszowie M³p. Zakoñczy³ siê zas³u¿on¹
wygran¹ naszych siatkarek 3-1.

Tomasovia - Extrans Patria
Sêdziszów M³p. 3:0
(25:22, 25:18, 25:20)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Joanna Chmura, Paulina Pyræ,
Ma³gorzata M³ocek, Karina Róg,
Aleksandra Mich oraz Sylwia Zawiœlak (libero).
Trener: Monika Bartnicka.

Extrans Patria Sêdziszów
M³p. - Boles³aw Rzeszów 3:1
(25:16, 25:19, 22:25, 25:23)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Joanna Chmura, Ma³gorzata Hajduk, Anna
Myjak, Katarzyna Kuty³a, Sylwia
Zawiœlak (libero) oraz Karina Róg.
Trener: Monika Bartnicka.
Boles³aw: Aleksandra Kaza³a,
Alicja Wilk, Gabriela Mazur, Natalia Baran, Maja Œwi¹tek, Iwona
Grzegorczyk, Paulina Filipowicz
(libero) oraz Magdalena Dorosz.
Trener: Zbigniew Barszcz, II
trener: Micha³ £ukowicz.
Sêdziowali: Jacek Nowakowski
z Krakowa i Piotr Habel z Tarnowa, liniowi – Jaros³aw Zarzycki z
Mielca i Miros³aw Ludera z Rzeszowa, sekretarz – Teofil Cyran z
Rzeszowa. Sêdzia g³ówny – Wies³aw Cieœlik z Sosnowca.
Widzów: 200.

Siatkarki Extrans Patrii odroPo rozegraniu piêtnastu koledzi³y siê w XIV kolejce, pokonuj¹c na w³asnym parkiecie wa- jek, na czele tabeli IV grupy II ligi
wci¹¿ pozostaje Szóstka Bi³goraj,
leczn¹ Pogoñ Proszowice 3-1.
z dorobkiem 39 pkt., wyprzedzaj¹c o szeœæ pkt. Karpaty Krosno, a
Extrans Patria Sêdziszów
M³p. - Pogoñ Proszowice 3:1 o 10 pkt. - Tomasoviê i Extrans
(26:28, 26:24, 25:20, 25:20) Patriê Sêdziszów M³p.! Za nami w
Extrans Patria: ¯aneta Baran, tabeli, maj¹c jeden pkt. mniej, plaSandra Ciszczoñ, Karina Róg, suje siê Wis³a AGH Kraków, a BoMa³gorzata Hajduk, Anna Myjak, les³awa Rzeszów i Dalin Myœlenice
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna Wro- Extrans Patria wyprzedza a¿ o 12
na (libero) oraz Joanna Chmura, pkt. W nastêpnej, XVI kolejce, 5
Monika Bartnicka i Paulina Pyræ. lutego, nasz zespó³ zmierzy siê z
Sandecj¹ w Nowym S¹czu, a w
Trener: Monika Bartnicka.
Pogoñ: Marlena Maj, Eliza Ko- XVII, 12 lutego, do Sêdziszowa
perczak, Ewelina Belska, Kaja M³p. przyjedzie lider rozgrywek i
Rydzyñska, Magdalena Wiatrow- g³ówny faworyt do awansu do I
ska, Agnieszka WoŸniak, Anna ligi, Szóstka Bi³goraj. Zapraszamy!
Mariusz Kazior
Zuch (libero) oraz Mariola Buc-
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Kibice z Sêdziszowa M³p.
dopingowali skoczków

Podczas weekendu ze skokami narciarskimi w Zakopanem nie mog³o zabrakn¹æ fanów Adama Ma³ysza i jego kolegów, z Sêdziszowa
M³p. Pod Wielk¹ Krokwi¹ zawodników oklaskiwali m.in. Arkadiusz
Chor¹¿y z rodzin¹ (na zdj. z córk¹ Emilk¹ i synem Jakubem). Wraz
z kibicami z ca³ej Polski prze¿yli huœtawkê nastrojów podczas niedzielnego konkursu, obserwuj¹c groŸny upadek Or³a z Wis³y oraz
pierwszy triumf Kamila Stocha.

Lechia ³aduje akumulatory
W styczniu pi³karze Lechii rozpoczêli przygotowania do rundy
wiosennej sezonu 2010/11. Od 17
do 21 stycznia przebywali na zgrupowaniu w Go³kowicach k. Starego S¹cza, gdzie trenowali dwa
razy dziennie. Na zakoñczenie
rozegrali pierwszy sparring, pokonuj¹c Barciczankê Barcice (kl. O

Sport
szkolny

tarnowsko-nowos¹decka) 4:1
(bramki zdobywali: Idzik, Ciska³ i
Potwora 2). W kadrze Lechii zasz³y niewielkie zmiany. Przybyli:
Marcin Grzesiak z B³êkitnych
Ropczyce (bramkarz) i Dawid
Proczek z Victorii Ocieka (napastnik). Opuszczenie klubu rozwa¿a
bramkarz Kamil Mazurek. (b)

Pierwsze miejsce zajêli reprezentanci z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., drugie reprezentanci z Gimnazjum Czarnej Sêdziszowskiej. Trzecie miejsce zajêli
reprezentanci z Gimnazjum w
8 stycznia 2011 roku w Sêdziszo- Zagorzycach
wie odby³y siê gminne rozgrywki
Poœród dziewcz¹t rywalizacja
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców .W rozgrywkach wziê³y przebiega³a pomiêdzy reprezenudzia³ reprezentanci z gimna- tantkami z Gimnazjum w Zagozjów w Sêdziszowie, Zagorzycach rzycach a reprezentantkami z
Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowi Czarnej.
skiej. Mecz zakoñczy³ siê wyniWyniki rywalizacji ch³opców:
kiem 7:4 dla Gimnazjum w ZagoCzarna – Sêdziszów 5:6
rzycach.
Zagorzyce – Czarna 8:12
inf. w³.
Zagorzyce – Sêdziszów 10:3

Lechia zaplanowa³a w okresie przygotowawczym
nastêpuj¹cych sparingpartnerów:
29.01 – Kaskada Kamionka
5.02 – Igloopol Dêbica
12.02 – Zryw Dzikowiec
18.02 – Wolania Wola Rzêdziñska

19.02 – Resovia II Rzeszów
26.02 – Pogórze Wielopole Skrz.
5.03 – Sokó³ Kolbuszowa Dolna
5.03 – Monis Bielowy Strzegocice
12.03 – Czarnovia Czarna

Wyniki UKS TÊCZA
12.12.2010

Dom - Bud ¯o³ynia – UKS Têcza Sêdziszów M³p. 3:2
(23:25, 16:25, 28:26, 25:19, 16:14)
19.12.2010
UKS Têcza Sêdziszów M³p. – MOSiR Brzozovia Brzozów 0:3
(20:25, 20:25, 22:25)
9.01.2011
UKS Têcza Sêdziszów M³p. – ChSKFMPS Przemyœl 3:1
(25:18, 25:20, 19:25, 25:18)
16.01.2011
SMS NEOBUS Niebylec – UKS Têcza Sêdziszów M³p. 3:1
(20:25, 25:22, 25:19, 25:17)
23.01.2011
UKS Têcza Sêdziszów M³p. – DOM-BUD ¯o³ynia 3:0
(25:16, 25:20, 25:19)
1. G£OGOVIA G³ogów M³p.
7
21
21 : 1
550 : 390
2. Brzozovia Brzozów
7
13
16 : 11
611 : 582
3. NEOBUS Niebylec
7
12
14 : 14
607 : 636
4. Têcza Sêdziszów M³p.
7
7
10 : 16 560 : 587
5. DOM-BUD ¯o³ynia
7
7
11 : 18
598 : 655
6. ChSKFMPS Przemyœl
7
3
7 : 19
551 : 627
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