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Nowy prezes OSP w Zagorzycach Górnych
20 lutego br. druhowie z jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zagorzycach
Górnych wybrali nowy zarz¹d. Dotychczasowy prezes Stanis³aw Charchut pe³ni³ tê
funkcjê przez ponad 30 lat.
Zebranie podjê³o uchwa³ê, by
pan Charchut zosta³ prezesem
honorowym. Zebraniu przewodniczy³a Barbara Traciak so³tys
Zagorzyc Górnych. Na kolejn¹,
piêcioletni¹ kadencjê, wybrano
Boles³awa Pazdana, a na jego zastêpcê Józefa Kujdê. Naczelnikiem pozosta³ nadal Józef Walczyk, a zastêpc¹ Krzysztof Kurowski. Nie zabrak³o podziêkowañ
dla zarz¹du minionej kadencji
oraz gratulacji dla nowowybranych w³adz od zaproszonych goœci m.in. Wies³awa Rygla pos³a na
Sejm RP, Kazimierza Kie³ba burmistrza Sêdziszowa M³p., Eugeniusza Alberskiego prezesa Zarz¹-

Stra¿acy
zakoñczyli
wybory
Na terenie gminy Sêdziszów M³p.
od 8 stycznia 2011 r. do 20 lutego
2011 odby³y siê zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w trakcie których wybrano nowe
zarz¹dy na kadencjê 2011-2016.
W poprzednim numerze Biuletynu zaprezentowaliœmy sk³ady
zarz¹dów jednostek z Czarnej
Sêdz., Bêdziemyœla, Krzywej, Klêczan, Sêdziszowa M³p. Dziœ prezentujemy pozosta³e.
OSP BORECZEK
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Stanis³aw Œwider
Wiceprezes –Naczelnik – Zbigniew Szczêch
Wiceprezes –Wojciech Kozek
Wiceprezes – Jan Filipek
Z-ca Naczelnika – Rafa³ Œwider
Sekretarz – Jan Rolek
Skarbnik – Stanis³aw Maksymowicz
Gospodarz – Jan Bajor
Kronikarz – Monika Ferfecka
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Pawe³ Wójcik
Wiceprzewodnicz¹cy – Edward Filipek
Sekretarz – Waldemar Borek
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Stanis³aw Œwider
Naczelnik – Zbigniew Szczêch
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Od prawej: Stanis³aw Charchut – Honorowy Prezes OSP w Zagorzycach Górnych, so³tys Barbara Traciak, pose³ Wies³aw Rygiel, Wojciech Kozek –
przedstawiciel KP PSP, Eugeniusz Alberski – prezes Zarz¹du Gminnego OSP, Burmistrz Kazimierz Kie³b.
du Gminnego OSP w SêdziszoPodczas zebrania 19-tu dru- nych by³o ostatnim z zebrañ strawie M³p. oraz Wojciecha Kozka hom wrêczono odznaczenia za ¿ackich na terenie gminy Sêdziprzedstawiciela Komendy Powia- wys³ugê lat.
szów M³p.
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arZebranie sprawozdawczo-wynej w Ropczycach.
borcze OSP w Zagorzycach GórInf. w³asna
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Stanis³aw Œwider
OSP BOREK WIELKI
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Ryszard Przypek
Wiceprezes–Naczelnik – Marek Bochenek
Wiceprezes – Tomasz Felon
Z-ca Naczelnika – Sebastian Œwi¹tek
Sekretarz – Marek Kuroñ
Skarbnik – Micha³ Kuroñ
Gospodarz – Józef Marcinek
Cz³onek – Krzysztof Surdel
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Franciszek Potwora
Wiceprzewodnicz¹cy – S³awomir Bartkowicz
Sekretarz – Dawid Maræ
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Ryszard Przypek
Wiceprezes – Tomasz Felon
Cz³onek – Stanis³aw Majka
Cz³onek – Mateusz Rozmus
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Ryszard Przypek
OSP CIERPISZ
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Mieczys³aw Œwider
Wiceprezes–Naczelnik – Leszek Orzech
Z-ca Naczelnika – Damian Majka
Sekretarz – Pawe³ Zawisza
Skarbnik – Krzysztof Majka
Gospodarz – Witold Kot
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Jacek Kot
Wiceprzewodnicz¹cy – Marian Ró¿añski
Sekretarz – Wies³aw Hajduk
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Naczelnik – Leszek Orzech
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej – Marian
Ró¿añski

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Mieczys³aw Œwider
OSP GÓRA ROPCZYCKA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Marek Walczyk
Wiceprezes–Naczelnik – Krzysztof Wrona
Wiceprezes – Marek Róg
Z-ca Naczelnika – Andrzej Szpara
Sekretarz – Paulina Róg
Skarbnik – Grzegorz Walczyk
Gospodarz – Tadeusz Gil
Kronikarz – Tomasz Zub
Cz³onek – Józef Wozowicz
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Janusz Miœ
Wiceprzewodnicz¹cy – Krzysztof Kozek
Sekretarz – Magdalena Bochenek
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marek Walczyk
Cz³onek – Stanis³aw Szpara
Cz³onek – Tadeusz Gil
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marek Walczyk
OSP KAWÊCZYN SÊDZISZOWSKI
ZARZ¥D OSP:
Prezes – £ukasz Feret
Wiceprezes–Naczelnik – Krzysztof Baran
Wiceprezes – Zygmunt Daniel
Z-ca Naczelnika – Bogus³aw Kocur
Sekretarz – Artur Krzywdzik
Skarbnik – Tomasz Niewiadomski
Cz³onek – Stanis³aw Dar³ak
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – S³awomir Daniel
Wiceprzewodnicz¹cy – Bart³omiej W¹troba
Sekretarz – Bogus³aw ¯¹d³o
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Z-ca Naczelnika – Bogus³aw Kocur

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – £ukasz Feret
OSP RUDA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Marian Krupa
Wiceprezes–Naczelnik – Wojciech Bochnak
Z-ca Naczelnika – Mariusz Dzik
Sekretarz – Wojciech Zawisza
Skarbnik – Andrzej Zawisza
Gospodarz – S³awomir Dzik
Kronikarz – Wojciech Zawisza
Cz³onek – Marek Sum
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Piotr Olszowy
Wiceprzewodnicz¹cy – Zbigniew Saj
Sekretarz – Pawe³ Zio³o
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marian Krupa
Naczelnik – Wojciech Bochnak
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marian Krupa
OSP SZKODNA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Jan Ziajor
Wiceprezes–Naczelnik – Andrzej Czaja
Wiceprezes – Józef Drozd
Z-ca Naczelnika – Zbigniew Drozd
Sekretarz – Bogdan Bujak
Skarbnik – Stanis³aw Drozd
Gospodarz – Krzysztof Szpara
Kronikarz – Krzysztof Dutka
Cz³onek – Jerzy Ocha³
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Jan Szpara
Wiceprzewodnicz¹cy – Edward Bielak
Sekretarz – Roman Szpara
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Jan Ziajor
Wiceprezes – Józef Drozd
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PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Jan Ziajor
OSP WOLICA £UGOWA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Marek Drozd
Wiceprezes–Naczelnik – Jerzy Baran
Wiceprezes – Mariusz Ocha³
Z-ca Naczelnika – Pawe³ Szczypek
Sekretarz – Marcin ¯urek
Skarbnik – Andrzej Gargaœ
Gospodarz – Mieczys³aw Olech
Kronikarz – Stanis³aw Czapka
Cz³onek – Edward Szczypek
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Janusz Szczypek
Wiceprzewodnicz¹cy – Marek Æwiczak
Sekretarz – Ryszard Baran
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marek Drozd
Skarbnik – Andrzej Gargaœ
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Marek Drozd

OSP WOLICA PIASKOWA
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Tadeusz G³odek
Wiceprezes–Naczelnik – Ignacy Przydzia³
Wiceprezes – Wies³aw Fabianowicz
Z-ca Naczelnika – Jan Paj¹k
Sekretarz – Stefan Pondo
Skarbnik – Les³aw G³odek
Gospodarz – Józef Pichla
Kronikarz – Tadeusz Buraœ
Cz³onek – Roman G³odek
Cz³onek – Bogus³aw Daniel
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Piotr Marchlik
Wiceprzewodnicz¹cy – Grzegorz Siuszko
Sekretarz – Kazimierz Kozak
Cz³onek – Franciszek Paœko
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Tadeusz G³odek
Naczelnik – Ignacy Przydzia³
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Naczelnik – Ignacy Przydzia³

OSP ZAGORZYCE DOLNE
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Franciszek Bochnak
Wiceprezes–Naczelnik – Stanis³aw Kozek
Wiceprezes – Wies³aw Niemiec
Z-ca Naczelnika – Jaros³aw Róg
Sekretarz – Czes³aw Róg
Skarbnik – Andrzej Toton
Gospodarz – Boles³aw Róg
Kronikarz – Jan Toton
Cz³onek – Józef Toton
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Edward Jarz¹b
Wiceprzewodnicz¹cy – Les³aw Marciniec
Sekretarz – Stanis³aw Pazdan
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Franciszek Bochnak
Naczelnik – Stanis³aw Kozek
Sekretarz – Czes³aw Róg
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Franciszek Bochnak

OSP ZAGORZYCE GÓRNE
ZARZ¥D OSP:
Prezes – Boles³aw Przydzia³
Wiceprezes–Naczelnik – Józef Walczyk
Wiceprezes – Józef Kujda
Z-ca Naczelnika – Krzysztof Kurowski
Sekretarz – Zofia Pawlaczyk
Skarbnik – Janusz Ocha³
Gospodarz – Adam Kubik
Kronikarz – Szczepan Walczyk
Cz³onek – Mariusz Kubik
KOMISJA REWIZYJNA OSP:
Przewodnicz¹cy – Tadeusz Kujda
Wiceprzewodnicz¹cy – Dominik Ziobro
Sekretarz – Stanis³aw Bizoñ
DELEGACI NA ZJAZD ODDZIA£U MIEJSKOGMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Boles³aw Przydzia³
Naczelnik – Józef Walczyk
Skarbnik – Janusz Ocha³
Gospodarz – Adam Kubik
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZ¥DU ODDZIA£U MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP:
Prezes – Boles³aw Przydzia³
Oprac. M. Cieœlik

Wybory so³tysów i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli
1 marca br. w sêdziszowskim Domu Kultury odby³o siê spotkanie Burmistrza Kazimierza Kie³ba z so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli, podczas którego podsumowano koñcz¹c¹ siê 4-letni¹
kadencjê, ponadto podziêkowano przedstawicielom organów so³ectw i osiedli za
pracê na rzecz gminy i spo³ecznoœci lokalnej.
Rada Miejska w Sêdziszowie
M³p. na sesji w dn. 16 lutego br.
zarz¹dzi³a wybory organów so³ectw i osiedli, wyznaczaj¹c ponadto spoœród radnych przewodnicz¹cych zebrañ wiejskich i osiedli w mieœcie. Zebrania so³eckie
tradycyjnie odbywaæ siê bêd¹ w
niedzielê, a zebrania mieszkañców w mieœcie w czwartki. Pierwsze zebrania odby³y siê 6 marca
br. o godz. 16:00 w Zagorzycach
Dolnych i Górnych.
Wybory so³tysów i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli oraz
rad so³eckich i zarz¹dów osiedli
zakoñcz¹ siê 15 maja.

Podczas przeprowadzonych
ju¿ zebrañ wybrano: Franciszka
Bochnaka – so³tysem Zagorzyc
Dolnych, Barbarê Traciak –
so³tysem Zagorzyc Górnych, Jana
Bo¿ka – przewodnicz¹cym
zarz¹du Osiedla nr 1, Aleksandra
Che³pê – przewodnicz¹cym
zarz¹du Osiedla nr 3, Jana Kujdê
– so³tysem Szkodnej, Edwarda
Kuca – so³tysem Wolicy Piaskowej.
(-)

Edward Kuc (pierwszy z lewej) ponownie zosta³ wybrany so³tysem Wolicy Piaskowej, a Jan Kujda - Szkodnej. Barbara Traciak (z prawej) ponownie
zosta³a wybrana so³tysem Zagorzyc Górnych. Obok B. Traciak siedzi so³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw Bochenek.
Fot. J. Maroñ

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

HARMONOGRAM ZEBRAÑ MIESZKAÑCÓW SO£ECTW I OSIEDLI
CELEM PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ORGANÓW SAMORZ¥DU MIESZKAÑCÓW
Osiedle/So³ectwo
Imiê i nazwisko
Termin zebrania Godz. Miejsce
Przewodn. zebrania
So³ectwo Zagorzyce Dolne ....... Jan Kujda ..................... 6 marca 2011 r. ........ 16.00 ... Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
So³ectwo Zagorzyce Górne ....... Jan Ziajor ..................... 6 marca 2011 r. ........ 16.00 ... Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
Sêdziszów M³p. Osiedle Nr 1 ..... Krzysztof Sado .............. 10 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p.
Sêdziszów M³p. Osiedle Nr 3 ..... Boles³aw Jasiñski ........... 10 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Dom Kultury w Sêdziszowie M³p.
So³ectwo Szkodna ................... Stanis³aw Bochenek ....... 13 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Dom Stra¿aka w Szkodnej
So³ectwo Wolica Piaskowa ....... Jerzy Baran ................... 13 marca 2011 r. ...... 16.00 ... Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej
Sêdziszów M³p. Osiedle Nr 2 ..... Piotr Ba³a ...................... 17 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Dom Kultury w Sêdziszowie M³p.
So³ectwo Klêczany ................... Tadeusz Hulek ............... 20 marca 2011 r. ...... 16.00 ... Dom Ludowyw Klêczanach
So³ectwo Krzywa ..................... Marian W¹sik ................ 20 marca 2011 r. ...... 16.00 ... Dom Ludowy w Krzywej
Sêdziszów M³p. Osiedle Nr 5 ..... Bernadeta Frysztak ........ 24 marca 2011 r. ...... 18.00 ... Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
So³ectwo Borek Wielki .............. Leszek Œwider ................. 27 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Dom Stra¿aka w Borku Wielkim
So³ectwo Czarna Sêdz. ............. Jan Ró¿añski ................. 27 marca 2011 r. ...... 17.00 ... Dom Ludowy w Czarnej Sêdz.
So³ectwo Bêdziemyœl ................ Jerzy Kieba³a ................. 3 kwietnia 2011 r. ..... 16.00 ... Dom Kultury w Bêdziemyœlu
So³ectwo Boreczek ................... Józefa Bielak ................. 3 kwietnia 2011 r. ..... 10.30 ... Szko³a Podstawowa w Boreczku
Sêdziszów M³p. Osiedle Nr 4 ..... Iwona Szeliga ................ 7 kwietnia 2011 r. ..... 17.00 ... Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
So³ectwo Cierpisz ..................... Robert Drozd ................. 10 kwietnia 2011 r. ... 17.00 ... By³a Szko³a Podstawowa w Cierpiszu
So³ectwo Góra Ropczycka ........ Franciszek Bochnak ....... 10 kwietnia 2011 r. ... 17.00 ... Szko³a Podstawowa w Górze Ropczyckiej
So³ectwo Kawêczyn Sêdz. ......... Tomasz Niewiadomski .... 8 maja 2011 r. .......... 17.00 ... Szko³a Podstawowa w Kawêczynie Sêdz.
So³ectwo Ruda ........................ Edward Kuc ................... 15 maja 2011 r. ........ 17.00 ... Dom Stra¿aka w Rudzie
So³ectwo Wolica £ugowa .......... Marcin Lach ................... 15 maja 2011 r. ........ 16.00 ... Dom Stra¿aka w Wolicy £ugowej
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IV SESJA
RADY
MIEJSKIEJ
Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2011 r.
poœwiêcona by³a przede wszystkim uchwaleniu bud¿etu gminy. Oprócz bud¿etu Rada
przyjê³a jeszcze 10 innych uchwa³.
1. Uchwa³a bud¿etowa gminy
Sêdziszów M³p. na rok 2011
Dochody bud¿etu na 2011 r. planowane s¹ w wysokoœci 57.813.346
z³, natomiast wydatki zamkn¹ siê
kwot¹ 58.873.576 z³. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu w
kwocie 1.060.230 z³, który zostanie
pokryty przychodami pochodz¹cymi z po¿yczki na wyprzedzaj¹ce finansowanie dzia³añ finansowanych
z udzia³em œrodków z bud¿etu Unii
Europejskiej oraz emisji obligacji
gminnych. Na wydatki maj¹tkowe
zaplanowano kwotê 10.807.095 z³
co stanowi prawie 18% wydatków.
Najwiêkszym wydatkiem w bud¿ecie s¹ wydatki zwi¹zane z oœwiat¹,
które stanowi¹ 45% ogó³u wydatków bud¿etu.
Dochody w rozbiciu na poszczególne dzia³y przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
2.458.185 z³ w tym:
- œrodki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. „Ochrona zbiornika GZWP -425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II etap V
– budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w
Kawêczynie” – 1.650.985 z³
- wp³aty mieszkañców na budowê infrastruktury wodoci¹gowej i sanitarnej wsi –
800.000 z³,
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹ , gaz i
wodê – 336.000 z³,
3. Gospodarka mieszkaniowa –
783.659 z³,
4. Informatyka – 670.546 z³ w tym:
- dofinansowanie projektu pn.
„PSeAP - Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej”
ze œrodków EFRR realizowanego w ramach RPO
5. Administracja publiczna –
175.715 z³,
6. Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
– 14.053.000 z³, w tym najwiêksze pozycje to:
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- wp³ywy z podatku od nieruchomoœci – 5.260.000 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych –
100.000 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych –
6.240.000 z³
7. Ró¿ne rozliczenia – 24.712.441
z³, w tym najwiêksze pozycje to:
- subwencja oœwiatowa –
16.307.919 z³,
- subwencja wyrównawcza –
7.652.570 z³,
8. Oœwiata i wychowanie –
2.744.159 z³, w tym:
- œrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „termomodernizacja
budynków oœwiatowych w
Gminie Sêdziszów M³p.” –
1.429.574
9. Pomoc spo³eczna – 9.496.550 z³,
w tym najwiêksza pozycja to:
- dotacje celowe – 8.606.600 z³.
Plan wydatków wed³ug dzia³ów
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
3.996.970 z³, w tym m.in. na:
- dokumentacjê budowlanowykonawcz¹ na budowê sieci kanalizacji sanitarnej w
Borku Wielki – 64.750 z³,
- dokumentacjê na budowê
kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdziszowskiej- 94.500 z³,
- budowê sieci wodoci¹gowej
z pompowniami i przy³¹czami w miejscowoœci Szkodna
i cz. Zagorzyc – 1.093.000 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim –
500.000 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Krzywej – 1.441.920 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie Sêdziszowskim – 781.000 z³.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê – 282.733 z³,
3. Transport i ³¹cznoœæ –
4.570.524 z³, w tym m.in. na:
- wydatki bie¿¹ce (remonty
cz¹stkowe dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitumicznej, zimowe utrzymanie) – 1.454.984 z³,
- dokumentacjê projektowokosztorysow¹ na budowê ul.
1 KZ „ – 123.550 z³,
- dokumentacjê projektowokosztorysow¹ na budowê drogi gminnej w Wolicy Piaskowej (Za³u¿e-Wisy) – 11.852 z³,
- dokumentacjê na budowê
chodnika w Kawêczynie –
39.000 z³,
- dokumentacjê na budowê
chodnika przy drodze gminnej w Borku Wielkim –
35.000 z³,
- budowê po³¹czenia w Sêdziszowie M³p. ul. Fabryczna –
Gumat – 1.000.000 z³,
- przebudowê ulic w Sêdziszowie M³p. – Rêdziny Zachód
– 1.788.420 z³.
4. Gospodarka mieszkaniowa –

589.631 z³,
5. Dzia³. us³ugowa – 330.320 z³,
6. Informatyka – 799.858 z³ z przeznaczeniem na projekt realizowany z udzia³em œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
7. Administracja publiczna –
4.320.605 z³,
8. Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa – 3.755 z³.
9. Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa –
222.486 z³, w tym m in. na:
- wykonanie projektu na przy³¹cz i wewnêtrzn¹ instalacjê
gazow¹ i wodoci¹gow¹ do
Domu Stra¿aka w Szkodnej,
wykonanie tych instalacji
oraz posadzki – 20.591 z³.
10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowoœci prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem – 123.561 z³
11. Obs³uga d³ugu publicznego
– 793.197 z³,
12. Ró¿ne rozliczenia – 885.000 z³,
13. Oœwiata i wychowanie –
26.324.020 z³, w tym m.in. na
- utrzymanie szkó³ podstawowych – 13.276.779 z³,
- opracowanie dokumentacji
na przebudowê i rozbudowê
Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salê gimnastyczn¹ wraz z urz¹dzeniami technicznymi. – 50.000 z³,
- projekt budowlany przebudowy wewnêtrznej instalacji
gazowej wraz ze zmian¹ Ÿród³a zasilania instalacji c.o. na
gazowe w budynku SP nr 2 i
SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.–
16.000 z³,
- utrzymanie
oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach
podstawowych – 675.081 z³,
- utrzymanie przedszkoli –
1.696.619 z³, w tym opracowanie dokumentacji na przebudowê budynku komunalnego w Wolicy £ugowej na
przedszkole – 60.000 z³,
- utrzymanie gimnazjów –
6.162.368 z³,
- projekt realizowany z udzia³em œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Termomodernizacja obiektów oœwiatowych w Gminie Sêdziszów
M³p.” – 1.225.542 z³,
- opracowanie dokumentacji
na przebudowê budynku
Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 20.000 z³,
- dowo¿enie uczniów do szkó³
– 300.000 z³,
- utrzymanie zespo³u ekonomiczno-administracyjne
szkó³ – 720.497 z³,
- utrzymanie sto³ówek szkolnych – 1.622.550 z³,
14. Ochrona zdrowia – 346.064 z³,

w tym m. in. na:
- zwalczanie narkomanii –
5.000 z³,
- przeciwdzia³anie alkoholizmowi – 341.064 z³,
15. Pomoc
spo³eczna
–
11.128.074 z³, w tym m.in. na:
- œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego – 8.626.000 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 466.600 z³
- dodatki mieszkaniowe –
160.000 z³,
- utrzymanie oœrodka pomocy spo³ecznej – 1.013.203 z³,
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 144.302 z³, w tym m.in. na:
- œwietlice szkolne – 124.302 z³,
17. Gospodarka komunalna
i ochrona œrodowiska –
1.456.061 z³ w tym m. in. na:
- monta¿ krat na przepompowni œcieków w Sêdziszowie
M³p.– 50.000 z³,
- oczyszczanie miast – 243.500 z³,
- utrzymanie zieleni – 30.750 z³
- oœwietlenie ulic, placów i
dróg – 722.500 z³
- dokumentacjê na budowê
oœwietlenia ulicznego w
Czarnej – 15.000 z³,
- dokumentacjê na oœwietlenie drogi w Bêdziemyœlu –
20.591 z³,
- budowê oœwietlenia ulicznego w Szkodnej – 235.000 z³,
- budowê oœwietlenia w Czarnej – Wólka – 30.000 z³,
- budowê oœwietlenia w Zagorzycach D. (Tarnów) –
30.000 z³.
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.264.150 z³,
w tym m. in. na:
- termomodernizacja, remont oraz przebudowa istniej¹cych instalacji w budynku Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej – 520.000 z³,
- przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej
– 410.000 z³,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach
kuchennych i obudowa pod³ogi w Domu Ludowym w
Borku Wielkim – 20.591 z³,
- zakup urz¹dzeñ ch³odniczych do Domu Ludowego
w Klêczanach – 10.000 z³.
19. Kultura fizyczna i sport –
292.265 z³.
- dotacje dla klubów sportowych – 189.000 z³.
W ramach funduszu so³eckiego
w 2011 r. realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
1. Bêdziemyœl: 20.590 z³ – opracowanie dokumentacji oœwietlenia drogi gminnej.
2. Boreczek: 8.257 z³ – remont
parkingu wiejskiego, 3.500 z³ –
zakup wyposa¿enia do Domu
Stra¿aka.
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3. Borek Wielki: 20.590 z³ – wykonanie instalacji wentylacyjnej w
pomieszczeniach kuchennych
i obudowa pod³ogi w Domu
Ludowym w Borku Wielkim.
4. Cierpisz: 7.680 z³ – wymiana
ogrodzenia przy by³ej szkole.
5. Czarna Sêdziszowska: 15.000 z³
– opracowanie dokumentacji
na budowê oœwietlenia, 5.590
z³ – zakup wyposa¿enia do
Domu Ludowego.
6. Góra Ropczycka: 20.590 z³ –
remont kolektora krytego przy
drodze gminnej.
7. Kawêczyn: 20.590 z³ – remont
dachu budynku sportowego.
8. Klêczany: 10.000 z³ – zakup
ch³odni do Domu Ludowego,
10.590 z³ – zakup sto³ów do
Domu Ludowego.
9. Krzywa: 8.000 z³ – wykonanie
oœwietlenia przy drodze Krzywa-Pañskie, 12.590 z³ – remont
chodnika i placu wokó³ szko³y.
10. Ruda: 11.819 z³ – remont
Domu Stra¿aka w Rudzie.
11. Szkodna: 20.590 z³ – wykonanie projektu na przy³¹cz i wewnêtrzn¹ instalacjê gazow¹ do
Domu Stra¿aka oraz wykonanie
tych instalacji oraz posadzki.
12. Wolica £ugowa: 19.437 z³ –
remont drogi gminnej.
13. Wolica Piaskowa: 20.590 z³ –
utwardzenie parkingu przy
Domu Ludowym.
14. Zagorzyce Dolne: 3.000 z³ –
budowa sali gimnastycznej przy
SP w Zagorzycach D., 3.000 z³ –
zadania z zakresu sportu, 14.590
z³ – remonty dróg gminnych.
15. Zagorzyce Górne: 20.591 z³
– zamontowanie opraw oœwietleniowych na istniej¹cych s³upach w przysió³kach: Ratajówka, Pola, Rzeki, Rogówka, Sobótki, Przymiarki, Poklasne,
przy k³adce na Góry.
2. Uchwa³a w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sêdziszów M³p.
Radni uchwalili wieloletni¹ prognozê finansow¹ gminy Sêdziszów
M³p. na lata 2011-2017 tj. okres na
jaki przypada sp³ata rat po¿yczek i
wykup obligacji wyemitowanych w
latach 2006-2010 i planowanych do
wyemitowania w 2011 r. Wieloletnia prognoza finansowa zosta³a
opracowana w oparciu o analizê
wykonania bud¿etu gminy za lata
2007-2010 oraz z uwzglêdnieniem
za³o¿eñ makroekonomicznych na
lata 2010-2014. Prognoza kwoty d³ugu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zad³u¿enia. W 2014 r.
sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wyemitowanych obligacji stanowiæ
bêdzie 6,46% planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaŸnik sp³at
wynosi 8,09%
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy rzeczowej dla Powiatu Rop-

czycko-Sêdziszowskiego w kwocie
11.000 z³ w formie opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowê ulicy Konopnickiej w Sêdziszowie M³p.
odcinka od skrzy¿owania z ul. Solidarnoœci do skrzy¿owania z ul. Kolejow¹ (wraz ze skrzy¿owaniem).

ce do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego. Ponadto Komisja wydaje
opinie o zgodnoœci lokalizacji punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych z uchwa³ami Rady Miejskiej.

4. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin¹ Miastem Rzeszów.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
zawarcie porozumienie Gminy
Sêdziszów M³p. z Gmin¹ Miastem
Rzeszów w sprawie powierzenia
realizacji zadañ w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeŸwym dowiezionych z terenu Gminy Sêdziszów M³p. oraz sprawowania opieki nad tymi osobami
do czasu ich wytrzeŸwienia przez
Izbê WytrzeŸwieñ w Rzeszowie.

6. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2011 rok.
W przyjêtym przez Radê programie zawarte s¹ zdania zwi¹zane z zapobieganiem narkomanii,
które obejmuj¹:
u zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych
i osób zagro¿onych uzale¿nieniem,
u udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy narkomanii, pomocy psychospo³ecznej i prawnej,
u prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi¹zywania problemów narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y,
u wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, organizacji pozarz¹dowych i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów narkomanii.
Na realizacjê programu przewidziano kwotê 5.000 z³.

5. Uchwa³a w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
W programie okreœlone zosta³y zadania profilaktyczne, które
obejmuj¹:
u prowadzenie i finansowanie
bie¿¹cej dzia³alnoœci „Punktu
informacyjno-konsultacyjnego” dla osób uzale¿nionych od
alkoholu oraz ich rodzin,
u prowadzenie w „Punkcie informacyjno-konsultacyjnym” telefonu zaufania oraz dy¿urów, telefonicznych, konsultacji specjalistycznych przez psychologa, terapeutê dla osób uzale¿nionych od alkoholu, wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.
u prowadzenie i utrzymanie
„Œwietlicy socjoterapeutycznej”, doposa¿enie jej w pomoce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ grupy AA, ALANON, AL-ATEEN, DDA,
u prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych dla dzieci i
m³odzie¿y w placówkach oœwiatowych, klubach sportowych,
u doposa¿enie w sprzêt sportowy placówek oœwiatowych, w
których prowadzone s¹ pozalekcyjne zajêcia sportowe w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej,
u podejmowanie interwencji w
przypadku z³amania zakazu
sprzeda¿y alkoholu nieletnim,
nietrzeŸwym,
u kontrolê punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwolenia.
Na realizacjê programu przeznaczono kwotê 341.064 z³, która pochodzi z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Koordynatorem oraz inicjatorem realizacji zadañ jest Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, która podejmuje równie¿ czynnoœci zmierzaj¹-

7. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sêdziszów
Ma³opolski na lata 2009-2015”.
Radni przyjêli Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sêdziszów Ma³opolski na lata 20092015, który jest oficjalnym dokumentem umo¿liwiaj¹cym podmiotom lokalnym oraz samorz¹dowi ubieganie siê o fundusze
unijne na realizacjê dzia³añ rewitalizacyjnych.

Radni stwierdzili, ¿e wezwanie do
usuniêcia naruszenia prawa powsta³ego poprzez przyjêcie uchwa³y uchwalaj¹cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu parkingu przy ul. Fabrycznej w Sêdziszowie M³p. nie zas³uguje na uwzglêdnienie, gdy¿ spe³nia on wszystkie wymagania obowi¹zuj¹cych przepisów, zosta³ sporz¹dzony zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹ okreœlon¹ przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Uchwa³a w sprawie okreœlenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sêdziszów M³p.
Rada okreœli³a warunki i tryb
finansowania przez Gminê Sêdziszów M³p. przedsiêwziêæ sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu. Gmina
Sêdziszów M³p. tworz¹c warunki
sprzyjaj¹ce rozwojowi sportu realizowaæ bêdzie cel publiczny, w
zakresie:
a)poprawy warunków uprawiania sportu przez cz³onków klubów sportowych,
b)osi¹gania wy¿szych wyników
sportowych,
c)zwiêkszenia dostêpnoœci spo³ecznoœci lokalnej do dzia³alnoœci sportowej prowadzonej
przez kluby sportowe,
d) poprawy kondycji fizycznej i
zdrowia psychicznego mieszkañców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu ¿ycia,
e)promocji sportu i aktywnego
stylu ¿ycia,
f) umo¿liwienie dostêpu do ró¿norodnych form aktywnoœci
sportowej jak najwiêkszej liczbie mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p.
Wspieranie finansowe rozwoju sportu nastêpuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu.

11. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia wyborów organów
samorz¹du mieszkañców w so³ectwach i osiedlach na terenie
miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Rada og³osi³a wybory so³tysów,
rad so³eckich, zarz¹dów osiedli i
ich przewodnicz¹cych. Musz¹
one, zgodnie ze statutem, odbyæ
siê w terminie do 21 maja br.,
Rada wyznaczy³a równie¿ radnych, którzy przewodniczyæ bêd¹
Zebraniom Wiejskim i Osiedlowym, na których dokona siê wyboru nowych w³adz organów sa9. Uchwa³a w sprawie uznania morz¹du mieszkañców.
za bezzasadny wniosek WytwórW porz¹dku obrad Rada wyni Filtrów „PZL-Sêdziszów” S.A.
w Sêdziszowie M³p. o usuniêcie s³ucha³a sprawozdañ Pana Bogunaruszenia prawa powsta³ego s³awa Œwidra – Przewodnicz¹cepoprzez przyjêcie Uchwa³y Nr go Gminnej Komisji Rozwi¹zywaXXXIX/366/10 Rady Miejskiej w nia Problemów Alkoholowych z
Sêdziszowie M³p. z dnia 10 listo- realizacji w 2010 r. Gminnego
pada 2010 r. w sprawie uchwale- Programu Profilaktyki i Rozwi¹nia miejscowego planu zagospo- zywania Problemów Alkoholodarowania przestrzennego tere- wych i Gminnego Programu Przenu parkingu w Sêdziszowie M³p. ciwdzia³ania Narkomanii.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
przy ul. Fabrycznej.
8. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu dzia³ki Nr 1559 w Sêdziszowie Ma³opolskim przy ul. Wyspiañskiego.
Rada uchwali³a miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 1559 w Sêdziszowie M³p. przy ul. Wyspiañskiego z przeznaczeniem pod
us³ugi publiczne wraz z parkingiem zwi¹zanym z tymi us³ugami.
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Gminne inwestycje

Fot. (2) G. Wrona

Przebudowa Domu Ludowego w Górze Ropczyckiej
Zakres przebudowy obejmuje:
• wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
Zakres przebudowy obejmuje:
• docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków
• wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
• wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
• docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków
• remont kominów
• wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
• malowane œcian wewnêtrznych
• malowanie pokrycia dachowego
• remont posadzek
• malowane œcian wewnêtrznych
• wzmocnienie stropu w gara¿u OSP
• przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacji, gazowej, wod.-kan. i c.o. • przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacji, gazowej, wod.-kan. i c.o.
Wykonawca: „PAW-BUD” Pawe³ Syper, 39-315 Ruda 148
• wykonanie nowej wiêŸby dachowej i stropu podwieszanego
Kwota: 320395,45 z³.
Wykonawca: „PAW-BUD” Pawe³ Syper, 39-315 Ruda 148
Termin wykonania: 15.07.2011 r.
Kwota: 418 877,44 z³.
Oprac. G. Wrona
Termin wykonania: 30.07.2011 r.

Przebudowa Domu Ludowego w Wolicy Piaskowej

Rekordowa liczba uczestników
Dnia Dawcy Szpiku dla Ewy i innych
W niedzielê 13 lutego br. w sêdziszowskiej Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono
akcjê „Dzieñ Dawcy Szpiku dla Ewy i innych”. Tego dnia mieszkañcy Sêdziszowa M³p. i
okolic bardzo licznie odpowiedzieli na apel DKMS Polska oraz tutejszego Urzêdu
Miejskiego i podjêli decyzjê o do³¹czeniu do potencjalnych dawców szpiku. Na oddanie
krwi do badania zdecydowa³o siê a¿ 736 osób!
Ewa, dla której organizowano
dzieñ Dawcy, ma 34 lata, pochodzi z Wolicy Piaskowej, a obecnie
mieszka w Niemczech. Od 2009
roku zmaga siê z bia³aczk¹, jest
ju¿ po chemioterapii, jednak pod
koniec 2010 r. nast¹pi³ nawrót
choroby. Jedyn¹ alternatyw¹ ratowania ¿ycia Ewy jest przeszczep
szpiku kostnego, a najwiêksze
szanse znalezienia dawcy s¹ w regionie z którego Ewa pochodzi.
Akcja „Dzieñ Dawcy szpiku dla
Ewy i innych” poprzedzona by³a
szczegó³ow¹ informacj¹, zawart¹
na 300 plakatach i 3000 ulotek.
Do pobierania krwi zg³osi³o siê
13 pielêgniarek, 2 lekarzy, 20 osób
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prowadzi³o rejestracjê potencjalnych dawców, w ca³ym przedsiêwziêciu pomagali „Strzelcy” z sêdziszowskiego LO, ³¹cznie pracowa³o 55 wolontariuszy.
Przedstawiciele Fundacji
DKMS – Baza Dawców Komórek
Macierzystych Polska byli zachwyceni zainteresowaniem akcj¹. W
tym roku by³ to ju¿ kolejny Dzieñ
Dawców szpiku, ale w Sêdziszowie M³p. pobito rekord. Dla porównania w Stalowej Woli zarejestrowano 212 osób, w Piasecznie 147, w Radomiu 286, Mielcu
477, Bia³ymstoku 201, Bartoszycach 337.
Ogromna w tym zas³uga Pani

Fot. J. Maroñ
Janiny Maræ, która by³a inicjatorem, a nastêpnie koordynatorem
akcji z ramienia tut. Urzêdu Miejskiego.
W imieniu Ewy, dziêkujemy
Pani Jasiu!

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ sponsorom, którzy zadeklarowali pokrycie czêœci kosztów
badañ oraz ufundowali posi³ek i
s³odycze dla wolontariuszy.
Inf. w³asna
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POLICJA INFORMUJE

Wypadek drogowy
w Sêdziszowie Ma³opolskim
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci, w jakich 7-go marca dosz³o do wypadku, na skrzy¿owaniu ulicy Wêglowskiego z krajow¹
„czwórk¹”, w Sêdziszowie Ma³opolskim. Ranny kierowca volkswagena przebywa w szpitalu.
Przed godz. 15, dy¿urny ropczyckiej Policji otrzyma³ informacjê o zderzeniu siê samochodów
w Sêdziszowie. Na miejsce skierowany zosta³ policyjny patrol.
Ze wstêpnych ustaleñ funkcjonariuszy wynika, ¿e 42-letni kierowca opla astry wyje¿d¿aj¹c z
drogi podporz¹dkowanej na
drogê krajow¹ nr 4 nie udzieli³
pierwszeñstwa przejazdu volkswagenowi. W wyniku zderzenia
samochodów, 26-letni kierowca
passata zosta³ ranny i zosta³ przewieziony do szpitala.
Œlady wypadku zabezpieczone
podczas policyjnych oglêdzin pozwol¹ na wyjaœnienie dok³adnych
okolicznoœci zdarzenia.

Piêciu nietrzeŸwych
kierowców
W ci¹gu piêciu godzin,
8.03.2011r., policjanci wyeliminowali z ruchu czterech pijanych
kierowców samochodów. W po³udnie funkcjonariusze zatrzymali rowerzystê, który mia³ prawie 3 promile alkoholu we krwi.
Tu¿ po po³udniu, w ¯d¿arach
policjanci zatrzymali rowerzystê.
48-letni mieszkaniec gminy
Ostrów mia³ 2,8 promila alkoholu we krwi.
Kwadrans przed godz. 17, funkcjonariusze prowadzili kontrolê
drogow¹ kierowcy hyundaia.
Kiedy sprawdzili stan trzeŸwoœci
45-letniego mê¿czyzny okaza³o
siê, ¿e mieszkaniec gminy Sêdziszów ma 0,6 promila alkoholu.
Godzinê póŸniej stró¿e prawa
kontrolowali stan trzeŸwoœci 42-

letniego mieszkañca gminy
Ostrów. Mê¿czyzna jecha³ fordem
fiest¹ po drodze biegn¹cej przez
Borek Wielki. Badanie wykaza³o,
i¿ jest on pijany. Mia³ promil alkoholu.
Na „podwójnym gazie” kierowa³ równie¿ 48-letni mieszkaniec
gminy Iwierzyce. Policjanci zatrzymali kierowne przez niego
audi w Olchowej. Kierowca mia³
0,7 promila alkoholu.
W Kawêczynie policjanci wyeliminowali kolejnego pijanego kierowcê. Tym razem 44-letni mieszkaniec gminy Sêdziszów jecha³
fiatem seicento maj¹c 1,7 promila alkoholu.
Po raz kolejny apelujemy o zachowanie rozwagi i nie siadanie za
kierownicê po wypiciu alkoholu.
Przypominamy, ¿e za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeŸwoœci grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do 2 lat. Je¿eli pijanym jest
rowerzysta grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do roku.

Jecha³ na papierowych
tablicach rejestracyjnych
Zatrzymany przez policjantów
pijany kierowca odpowie za przestêpstwo i kilka wykroczeñ. Renault, którym jecha³, w miejscu
tablic rejestracyjnych, mia³ przymocowane wydrukowane na papierze w³oskie numery rejestracyjne.
W
œrodê
wieczorem,
9.03.2011r., policjanci pe³ni¹cy
s³u¿bê na terenie Borku Wielkiego dali sygna³ latark¹ do zatrzymania siê kierowcy renaulta laguna. Samochód nie zatrzyma³
siê i odjecha³ w kierunku Sêdziszowa Ma³opolskiego.
Po kilkuset metrach funkcjonariusze zatrzymali œcigany samochód. Kierowc¹ okaza³ siê 34-letni mieszkaniec Ropczyc. Podczas
kontroli okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna nie posiada przy sobie prawa

jazdy, a samochód nie jest w ogóle dopuszczony do poruszania siê
po drogach. W miejscu tablic
rejestracyjnych policjanci zobaczyli papierowe kartki, na których wydrukowane zosta³y w³oskie numery rejestracyjne. Kiedy
policjanci zbadali stan trzeŸwoœci kierowcy renault okaza³o siê,
¿e jest pijany. Mê¿czyzna mia³
promil alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Kiedy informacja o zatrzymaniu 34-latka wp³ynê³a do bazy
komendy okaza³o siê, ¿e zaledwie
trzy tygodnie wczeœniej ten sam
mê¿czyzna us³ysza³ od ropczyckich policjantów zarzut kierowania skod¹ w stanie nietrzeŸwoœci.

Uwa¿ajmy na z³odziei
mieszkaniowych
Dwie osoby zosta³y okradzione w mieszkaniach. Z³odzieje
wykorzystali nieuwagê mieszkañców oraz fakt otwartych drzwi
wejœciowe do mieszkañ.
W jeden wieczór, dwóm osobom skradziono pieni¹dze i dokumenty. Skradziony portfel znajdowa³ siê w mieszkaniu pokrzywdzonego, a w³aœcicielka torebki
by³a goœciem w drugim z okradzionych mieszkañ. Okaza³o siê,
¿e z³odziej wykorzysta³ fakt niezamkniêcia drzwi wejœciowych do
lokali. Niezauwa¿ony przez domowników, wszed³ do mieszkañ i
skrad³ rzeczy pozostawione blisko
drzwi.
Apelujemy o ka¿dorazowe zamykanie drzwi wejœciowych do mieszkañ, gdy¿ jedn¹ z metod z³odziei jest
chodzenie po klatkach schodowych

i zwyczajne sprawdzanie, czy któreœ
drzwi s¹ otwarte. Jeœli uda im siê
wejœæ do œrodka, wykorzystuj¹c nieuwagê domowników, kradn¹ to co
znajduje siê w przedpokoju lub korytarzu.
Jednoczeœnie prosimy o zwrócenie uwagi na obce osoby krêc¹ce
siê po klatkach schodowych. Je¿eli
zauwa¿ymy, ¿e ktoœ chodzi od mieszkania do mieszkania i po naciœniêciu klamki w drzwiach odchodzi
powiadommy policjê.

Telefon od wnuczka okaza³
siê oszustwem
Mieszkanka Ropczyc straci³a
pieni¹dze po tym, jak uwierzy³a
dzwoni¹cemu mê¿czyŸnie, ¿e jest
jej wnukiem i pilnie potrzebuje
gotówki. Teraz policjanci ustalaj¹
kto oszuka³ kobietê.
W sobotê, 12.03.2011r., ropczyccy policjanci przyjêli zawiadomienie o oszustwie. 77-letnia
pokrzywdzona zawiadomi³a, ¿e
dwa dni wczeœniej odebra³a telefon od mê¿czyzny, który podawa³
siê za jej wnuka. Mówi³, ¿e pilnie
potrzebuje gotówki. Mieszkanka
Ropczyc chc¹c pomóc wnukowi
podjê³a pieni¹dze z konta i przekaza³a je „znajomemu” wnuka.
Kiedy w sobotê spyta³a wnuka o
ca³¹ sytuacjê okaza³o siê, ¿e zosta³a oszukana.
Policjanci apeluj¹ o ostro¿noœæ i
rozwagê w sytuacjach takich jak ta.
Starszym osobom, które s¹ najbardziej nara¿one na tego typu oszustwa
wyt³umaczmy, ¿e pod ¿adnym pozorem nie powinny przekazywaæ pieniêdzy obcym.
podkom. Dominika Oleœ

WA¯NA INFORMACJA
DLA PRZYSZ£YCH MAM
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p.
– dzia³ œwiadczeñ rodzinnych informuje:
od 1 stycznia 2012 r. do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka, jak równie¿ dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u urodzenia dziecka
niezbêdne bêdzie zaœwiadczenie lekarskie
potwierdzaj¹ce pozostawanie kobiety pod opiek¹ medyczn¹
nie póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu,
wystawione przez lekarza ginekologa lub po³o¿n¹.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w MGOPS Sêdziszów M³p.,
ul. 3-go Maja 25, pokój nr 11 i 12, nr telefonu: 17 2226 893.
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Radoœæ i wzruszenie, œmiech i ³zy, gromkie brawa i owacje na stoj¹co – w taki oto sposób
reagowa³a sêdziszowska publicznoœæ na nowy musical Licealnego Teatru Muzycznego,
dzia³aj¹cego przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie M³p. Pe³en rozmachu spektakl, który przeniós³ widza do œredniowiecznego Pary¿a, gdzie na tle tajemniczej katedry
Notre-Dame rozegra³a siê historia wielkiej mi³oœci i namiêtnoœci, okaza³ siê kolejnym
spektakularnym sukcesem sêdziszowskiej m³odzie¿y.

Fot. (4) M. Skoczek

Strzelistych katedr œwiat istnieje dalej…
Wzniesiono j¹ na wyspie Île de
la Cité na Sekwanie. Budowa
trwa³a blisko 170 lat, zaœ jej nazwê t³umaczy siê jako Nasza Pani.
Wspania³a gotycka katedra Notre-Dame, bo o niej mowa, ju¿
od setek lat góruj¹ca ponad najstarsz¹ czêœci¹ Pary¿a, zachwyca
i oczarowuje rzesze turystów, bêd¹c jedn¹ z najbardziej rozpoznawalnych budowli francuskiej
stolicy. Jej tajemnicze nastrojowe
wnêtrza skrywaj¹ w sobie niejedn¹ niesamowit¹ historiê, któr¹
cierpliwy i wnikliwy obserwator
wyczytaæ mo¿e z tego architektonicznego cudu, przemawiaj¹cego setkami scen wykutych w
kamieniu.
Tak¹ to historiê, nieprawdziw¹
wszak¿e, lecz prawdopodobn¹,
przemyci³ na karty swej powieœci
Wiktor Hugo. Historiê piêkn¹ i
tragiczn¹ równoczeœnie. O wielkich porywach serca, szalonych
namiêtnoœciach i ognistej zazdroœci. O szczêœciu i cierpieniu tak
mocno splecionych, ¿e wrêcz nieroz³¹cznych. Opowieœæ ta przenosi w œwiat piêtnastowiecznego
Pary¿a, ponad którym bezsprzecznie góruj¹ dzwonnice
najs³ynniejszego koœcio³a w stolicy Francji – katedry Notre-Dame.
To w³aœnie tu, w towarzystwie
najbardziej oddanych przyjació³
– katedralnych dzwonów – skrywa siê przed okrutnym œwiatem
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cz³owiek o szpetnym wygl¹dzie,
ale piêknej duszy – dzwonnik
Quasimodo. Któ¿ z nas nie zna
tego imienia i tragicznej historii
¿ycia jego w³aœciciela? Skrzywdzonego przez naturê, garbatego i
kulawego dzwonnika, który, wyœmiewany i unikany przez wszystkich za swój wygl¹d, znajduje
wspó³czucie jedynie u Esmeraldy
– piêknej cygañskiej tancerki, której staje siê szczerze oddany.
Urok i klimat powieœci Wiktora Hugo niejednokrotnie z ró¿nym skutkiem usi³owano przenieœæ na deski sali teatralnych czy
ekrany kin, ale bezsprzecznie
najbardziej widowiskowy spektakl o losach dzwonnika Quasimodo stworzyli w 1998 roku LucPlamondon i Richard Cocciante
w musicalu Notre-Dame de Paris.
Porywaj¹ca muzyka, w któr¹ raz
za razem wkradaj¹ siê cygañskie
rytmy, oraz niebanalna fabu³a
urzek³y i zainspirowa³y tak¿e m³odzie¿ skupion¹ wokó³ Licealnego Teatru Muzycznego, dzia³aj¹cego prê¿nie ju¿ od ponad
dwóch lat przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie M³p.
Wzruszaj¹ca historia dzwonnika
Quasimodo i piêknej Esmeraldy
oraz genialne arie musicalowe
zrodzi³y u m³odych artystów z sêdziszowskiego liceum prawdziw¹
potrzebê zmierzenia siê z tym
repertuarem. Licealiœci postano-

wili przenieœæ francusk¹ stolicê
do Sêdziszowa i…
Có¿ tu du¿o mówiæ – po raz
trzeci sêdziszowska m³odzie¿
udowodni³a, ¿e staæ j¹ na wiele.
Po sukcesie naszego pierwszego
musicalu, Upiora w operze, którego akcja osadzona by³a w murach
starego paryskiego teatru, oraz
podró¿y do nêkanej przez wampiry Transylwanii z bohaterami
ubieg³orocznego widowiska OdnaleŸæ œwit (opartego na musicalu Taniec wampirów Teatru Muzycznego ROMA), licealiœci, id¹c
za ciosem, znów powêdrowali do
Pary¿a i sprawili, ¿e mogliœmy
zwiedziæ tajemnicze wnêtrza katedry Notre-Dame i nasyciæ swe
spragnione artystycznej strawy
dusze nietuzinkowym spektaklem. Wspólnie z m³odzie¿¹ spacerowaliœmy po paryskich placach i ulicach, które zawiod³y nas
wprost do serca francuskiej stolicy – katedry Notre-Dame. Ow¹
podró¿ rozpoczêliœmy wraz z

ubogim i wyegzaltowanym poet¹,
Piotrem Gringoire’m, który w zimowy poranek œwiêta Trzech
Króli zaprosi³ nas do wspólnego
kontemplowania sztuki w postaci misterium w³asnego autorstwa.
Zasiedliœmy wraz z t³umem paryskich mieszczan, Cyganów, ¿ebraków i w³óczêgów. Poœród zebranych obecny by³ tak¿e dostojny
sêdzia Klaudiusz Frollo. Spektakl
Gringoire’a okaza³ siê jednak
kompletn¹ klap¹ i zamieni³ siê w
wybory Króla B³aznów, których
oczywistym zwyciêzc¹ zosta³
dzwonnik najs³ynniejszego koœcio³a w stolicy Francji – oszpecony przez naturê Quasimodo.
Ze zrozpaczonym postaw¹ widowni Gringoire’m b³¹kaliœmy siê
po ubogich dzielnicach Pary¿a,
by wreszcie trafiæ do tymczasowej siedziby w³óczêgów, którym
przewodniczy³a bezwzglêdna
Madame Clopin. Ta zarz¹dzi³a
natychmiastowe powieszenie poety, jako ¿e wkroczy³ on na obcy
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teren, lecz Esmeralda, piêkna
dziewczyna porwana w dzieciñstwie i wychowana przez Cyganów, uratowa³a go od œmierci,
zawieraj¹c z nim cygañski œlub. Jej
uroda okaza³a siê tak niezwyk³a,
¿e oczarowa³a nawet samego
dzwonnika z Notre-Dame.
Wkrótce, pozostaj¹cy na us³ugach Klaudiusza Frollo, Quasimodo usi³owa³ na naszych oczach
porwaæ Esmeraldê, któr¹ sêdzia
ju¿ od dawna szaleñczo po¿¹da³.
Z opresji uwolni³ dziewczynê kapitan królewskich ³uczników PhoebusChâteaperes, obiekt mi³osnych westchnieñ uroczej Lilii.
Od tej chwili byliœmy œwiadkami
rodz¹cego siê uczucia pomiêdzy
Esmerald¹ oraz kochliwym i niezbyt wiernym Phoebusem, który,
nie pozostaj¹c obojêtnym na
wdziêki cygañskiej tancerki, zaczyna siê zastanawiaæ, jak wybrn¹æ z sytuacji, w której poci¹gaj¹ go dwie ró¿ne kobiety.
Jedna kobieta i trzech mê¿czyzn. Taki rozwój sytuacji móg³
doprowadziæ tylko do jednego –
kompletnej katastrofy, która dosiêga ka¿dego z naszych bohaterów. Mi³oœæ, namiêtnoœæ i po¿¹danie, doprawione spor¹ dawk¹
destrukcyjnej zazdroœci popychaj¹ do najrozmaitszych czynów.
Stajemy siê œwiadkami oszustw i
zbrodni, by wreszcie dotrzeæ do
finalnej sceny, w której prawdziwe uczucie zwyciê¿a. Szkoda tylko, ¿e naznaczone zostaje tragicznym piêtnem œmierci.
Przejmuj¹ca i opowiedziana z
niema³ym rozmachem historia
dzwonnika Quasimodo, który o
wzglêdy Cyganki walczy z przystojnym Phoebusem i… w³asnym
opiekunem, wzrusza nas od 13
lutego b.r., kiedy to mia³a miejsce premiera musicalu w wykonaniu Licealnego Teatru Muzycznego. Niedzielny spektakl
zaszczycili sw¹ obecnoœci¹: Ks.
Krzysztof Gac – proboszcz Parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p., O. Janusz Pa³ka –
Gwardian Klasztoru Ojców Kapucynów , Stanis³aw Ziemiñski –
Starosta Ropczycko-Sêdziszowski, Dorota Strzy¿ – Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., El¿bieta
Œwiniuch – z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p., Czes³aw Leja – Wójt
Wielopola Skrzyñskiego, Anna
Szczepanik – koordynator Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie Rejonu Dêbica, Marek Str¹czek –
Dowódca Okrêgu Po³udniowego

ZS „Strzelec”, kpt. Piotr Wieczorek – z XXI Brygady Strzelców
Podhalañskich, dyrektorzy szkó³
ponadgimnazjalnych, gimnazjów,
szkó³ podstawowych, przedszkoli, oœrodków kultury, bibliotek z
terenu Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Zachwycona publicznoœæ,
obecna na spektaklu premierowym, zgotowa³a aktorom owacje
na stoj¹co, oklaskom nie by³o
koñca. Podobne reakcje widzów
obserwowaæ mo¿na by³o na ka¿dym kolejnym spektaklu. To chyba najlepsze œwiadectwo na to,
¿e sêdziszowscy licealiœci ju¿ po
raz trzeci udowodnili, i¿ potrafi¹
zrobiæ naprawdê fantastyczne
widowisko pe³ne dobrego humoru i niema³ych wzruszeñ. Wysoka
frekwencja na spektaklach oraz
przychylne recenzje i opinie dowodz¹, ¿e godziny ¿mudnej i
mozolnej pracy nad przygotowaniem ka¿dego najdrobniejszego
elementu sztuki nie by³y czasem
straconym.
Tegoroczny musical to dzie³o
ponad 60 uczniów i absolwentów
liceum w Sêdziszowie M³p. Co
ósmy uczeñ naszej szko³y zaanga¿owa³ siê w prace nad widowiskiem, co cieszy nas tym bardziej,
¿e nie jesteœmy szko³¹ artystyczn¹.
To dziêki ciê¿kiej pracy m³odzie¿y, która poœwiêci³a wiele godzin
swego wolnego czasu, mogliœmy
podziwiaæ bajeczne kostiumy i
scenografiê przenosz¹c¹ widzów
prosto do XV-wiecznego Pary¿a.
Widowisko sta³o siê niepowtarzaln¹ okazj¹ na spotkanie z m³odymi artystami-amatorami, którzy
specjalnie dla nas zamienili siê w
Esmeraldê, Quasimodo i Frollo,
pokazuj¹c nam nieznan¹ dot¹d
twarz i g³êboko skrywane pok³ady wra¿liwoœci. W postaæ Esmeraldy wcieli³a siê Aneta Rolek,
uczennica klasy pierwszej, która

poza fantastycznym wokalem
wnios³a do sztuki sw¹ dziewczêc¹
subtelnoœæ i delikatnoœæ. G³ówn¹
rolê mêsk¹ odegra³ Arkadiusz
K³usowski, utalentowany wokalista z Rzeszowa, który w tym roku
zasili³ nasz¹ aktorsk¹ trupê swym
potê¿nym jak dzwon z NotreDame g³osem. Rolê Phoebusa
powierzono Andrzejowi Drozdowi, natomiast kreacjê po¿¹dliwego sêdziego Klaudiusza Frollo
stworzy³ Piotr Batory. Ponadto na
scenie mogliœmy zobaczyæ: Alicjê
Fija³kowsk¹ (Lilia), Jacka ¯urada
(Gringoire), Paulinê Kubas (Madame Clopin), Monikê Wszo³ek
(Prokurator Królewski), Macieja Bogusza (Jan Frollo), Patrycjê
Polek (Gudula), Aleksandrê
Chmiel (Poñczosznik), Sylwiê
Panek (¯ebraczka), Paw³a Mazka (Kronikarz), Klaudiê Go³¹b,
Denisa Rybaka oraz £ukasza
£agowskiego (aktorzy Gringoire’a). Role paryskich obywateli
odegrali: Monika Kozio³, Eryk
Czapka, Justyna Jamróz, Magdalena Malska, Daria Strêk, Magdalena Górska, Magdalena Porzuczek i Marek D³u¿eñ. Wokalistów wspomaga³ chór w sk³adzie:
Anna Batory, Dorota Gunia, Sabina Mazur, Monika Strza³ka,
Maria Wojton i Sylwia Panek.
Sukces spektaklu to tak¿e dzie³o
fantastycznych tancerzy w osobach: Kinga Filipek, Sara Marciniec, Ewelina Róg, Agnieszka
Popowicz, Natalia Pos³uszna,
Klaudia Kaznecka, Justyna Ocha³,
Martyna £yszczak, Ma³gorzata
´
Samociuk, Jakub Zdzieb³o
oraz
Hubert Tra³ka.
Oprawa widowiska, jak zwykle
w pe³ni profesjonalna, to z kolei
dzie³o: Ani Wójcik (kierownictwo
muzyczne), Klaudii Fr¹czek (choreografia), Marty ¯egleñ (charakteryzacja), Mateusza Ziemby (re¿yseria œwiate³), Mateusza Skocz-

ka i Wojciecha K³óska (re¿yseria
dŸwiêku) oraz P. £ukasza Kumora (projekty graficzne). Piêkn¹
scenografiê, notabene mistrzowsko zaprojektowan¹ przez P.
Marka Skoczka, dopieœci³a grupa plastyczek w osobach: Kinga
Rusin, Monika Bizoñ, Lidia Kucharska, Sylwia Koco³, Ewelina
Pondo, Justyna Jamróz, Natalia
Maza³o, Justyna Bezara, Magdalena D³u¿eñ i Jowita Stelmach.
Natomiast precyzyjne zmiany
dekoracji scenicznych zawdziêczmy obs³udze technicznej,
któr¹ w tym roku zasilili: Bart³omiej Feret (kierownik), Szymon
Drwal, £ukasz Dziedzic, Filip
Dar³ak, Mateusz Pêczkowski,
Konrad Kazimierski i Dominik
G¹ska.Prace uczniów koordynowali opiekunowie Licealnego
Teatru Muzycznego w sk³adzie:
P. Marek Skoczek, P. Tomasz Przywara, P. Andrzej Kozek, P. £ukasz
Kumor, P. £ukasz Dziurzyñski
oraz moja skromna, ni¿ej podpisana osoba.
Sukces uczniowskiego przedsiêwziêcia nie by³by mo¿liwy, gdyby
nie przychylnoœæ oraz nieoceniona pomoc wielu osób i instytucji,
które okaza³y wsparcie m³odym
artystom. Szczególne wyrazy
wdziêcznoœci nale¿¹ siê g³ównym
patronom i sponsorom widowiska: Starostwu Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Dyrekcji oraz
Radzie Rodziców Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie Ma³opolskim,
Miejsko-Gminnemu Oœrodkowi
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim na czele z Panem Dyrektorem Kazimierzem Popielarzem, a
tak¿e firmom „¯elazny”, „Stalbud” oraz „Rega Yacht”. Serdeczne podziêkowania m³odzie¿ kieruje tak¿e w stronê P. Jerzego Czosnyki, aktora i re¿ysera, który ju¿
po raz trzeci s³u¿y³ m³odzie¿y profesjonaln¹ pomoc¹ podczas warsztatów teatralnych.
Uczestnikami uczniowskiego
sukcesu s¹ równie¿ Rodziny licealistów i wszyscy, którzy dobrze
¿yczyli m³odzie¿y.
Mamy nadziejê, ¿e Dzwonnik z
Notre-Dame na d³ugo zagoœci w
pamiêci naszych widzów. W kuluarach mówi siê ju¿ o kolejnym
spektaklu, ale czy i o czym bêdzie,
dowiemy siê dopiero za rok. Pozostaje nam zatem czekaæ na nastêpne posuniêcia uczniów z sêdziszowskiego LO i mieæ nadziejê, ¿e zobaczymy ich w niejednej
jeszcze ods³onie.
Ewelina £agowska
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W niedzielê, 27. lutego br., w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdziszowie M³p.
odby³a siê uroczystoœæ z okazji 528 rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdziszowa
Ma³opolskiego.
Zebranych powita³ dyrektor
MGOK Kazimierz Popielarz.
Wœród zgromadzonych w Sali
widowiskowej sêdziszowskiego
domu kultury byli m.in.: senator
RP Zdzis³aw Pupa, pos³owie: Kazimierz Moskal i Wies³aw Rygiel,
o. Hieronim Warachim i o. Janusz Pa³ka – gwardian z klasztoru oo. Kapucynów, ks. Krzysztof
Gac – proboszcz parafii p.w. Bo¿ego Mi³osierdzia w Sêdziszowie
M³p., ks. Wojciech Wiœniowski –
proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Zagorzycach Dln., ks. Leszek Saczek –
proboszcz parafii pw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Zagorzycach
Grn., ks. Eugeniusz Mi³oœ, Czes³aw Dr¹g – Kierownik dzia³u
upowszechniania kultury i wspó³pracy z samorz¹dami WDK w
Rzeszowie, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Tadeusz Hulek, Burmistrz Kazimierz Kie³b, Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy szkó³.
Do zgromadzonych z okolicznoœciowym wyst¹pieniem zwróci³
siê gospodarz Gminy Sêdziszów
M³p. Burmistrz Kazimierz Kie³b.
Przemawiali tak¿e senator Zdzi-

s³aw Pupa i pose³ Wies³aw Rygiel.
Senator, wrêczaj¹c Burmistrzowi
sejmowe pióro, ¿yczy³ podpisywania samych dobrych dla miasta
decyzji.
Podczas uroczystoœci, Burmistrz Kazimierz Kie³b wrêczy³
nagrody laureatom V Gminnego
Konkursu Historycznego dla
uczniów szkó³ podstawowych,
przeprowadzonego 18. lutego.
Konkurs, organizowany przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 3 im. Jana
Paw³a II w Sêdziszowie M³p., tradycyjnie towarzyszy kolejnym
rocznicom nadania praw miejskich. Odnotujmy, ¿e nagrody
otrzymali:
W klasyfikacji indywidualnej:
1. Beata Motyka – SP Czarna Sêdz. oraz Monika Mielniczuk – SP 2 Sêdziszów M³p.
2. Adrianna Œwiêtoñ – SP Góra Ropczycka
3. Aleksandra Wójcik – SP Góra Ropczycka
W klasyfikacji dru¿ynowej:
1. SP Góra Ropczycka
2. SP Czarna Sêdz.
3. SP 3 Sêdziszów M³p.
Tradycyjnie, podczas urodzin
miasta jest czas na refleksjê historyczn¹. Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w

Orszak weselny: na przedzie Swaszka z ko³aczem w rêkach, Pan M³ody i Dru¿ba.
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Laureaci V Gminnego Konkursu Historycznego.
Sêdziszowie M³p. i redaktor Biuletynu Sêdziszowskiego Benedykt
Czapka przedstawi³ zarys ¿ycia
kulturalnego Sêdziszowa M³p. w
dawnych czasach. Wspomina³
m.in. wystêpy objazdowych zespo³ów teatralnych, w tym teatru
Konstantego £obojki, tego samego, w którym debiutowa³a m³odziutka Helena Modrzejewska.
Odœwie¿y³ pamiêæ o sali „Jednoœæ”, w okresie miêdzywojennym ogniskuj¹cej kulturalne
¿ycie miasta:

duty” zak³adaj¹ Chór Mêski „Echo”.
Warto zatrzymaæ siê na chwilê przy
owym amatorskim teatrze, w którym
wyró¿niali siê: Jan Skóra – œwietny
charakteryzator, Antoni Bielecki –
znakomity aktor, a tak¿e Maria Magdoñ, Teodora Brandys, Lola Przybylska, Edward Bia³ek, Mieczys³aw Idzik,
Franciszek Suchowski. Szczególnym
uznaniem cieszy³a siê gra Marii Satkowskiej, która by³a tak znakomit¹
aktork¹, ¿e powszechnie nazywano j¹
„Sêdziszowsk¹ Æwikliñsk¹”. W repertuarze Reduty by³y miêdzy innymi
takie sztuki: „Krakowiacy i Górale”,
„Chata za wsi¹”, „Zemsta”, „Œluby
panieñskie”, „Awantura o Basiê”.
Teatr Reduta kontynuowa³ dzia³alnoœæ w latach powojennych, z przerwami a¿ do po³owy lat 80-ych, kiedy
ze wzglêdu na z³y stan zdrowia i podesz³y wiek aktorów i brak zainteresowania ze strony m³odzie¿y, zakoñczy³
dzia³alnoœæ (…).

Po usuniêciu z Sêdziszowa wojsk
austriackich, oko³o 1900 roku, pozosta³a po nich masztarnia, czyli stajnie dla kawaleryjskich koni, któr¹
wielkim wysi³kiem oczyszczono, urz¹dzaj¹c salê widowiskow¹ i rozrywkow¹ „Jednoœæ”. Mieœci³a siê ona w
pobli¿u Rynku, na terenie obecnego
boiska szko³y nr 2. Dzia³o siê to zapewne ju¿ po I wojnie œwiatowej. W
W okresie powojennym najaktym czasie powsta³o te¿ stowarzyszenie „Ojczyzna”, z którego w 1923 roku tywniejszymi dzia³aczami „Reduwy³oni³ siê zespó³ teatralny „Reduta”. ty” i „Echa” byli Henryk Zach i
Dziesiêæ lat póŸniej cz³onkowie „Re- Micha³ Ma³ek.

W czêœci artystycznej uroczystoœci wyst¹pi³ Zespó³ Obrzêdowy z Zagorzyc z widowiskiem „Zagorzyckie wesele”. Chêtnych do
obejrzenia spektaklu by³o tak wielu, ¿e sala widowiskowa MGOK
nie pomieœci³a wszystkich zainteresowanych.
Spektakl, wg scenariusza i w re¿yserii Wioletty Czapki prezentowa³ najwa¿niejsze wydarzenia
dawnego wiejskiego wesela. By³y
wiêc poseliny, zmówiny, wyjœcie
Pani M³odej „po k¹dzieli”, wzruszaj¹cy obrzêd b³ogos³awieñstwa
przez rodziców, by³y tañce i zabawy wspólnie z publicznoœci¹,
obrzêd z ko³aczem, oczepiny,
podkuwanie Pani M³odej. Widzowie, mogli poczuæ siê jak prawdziwi goœcie weselni, bowiem zo-
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Franek i Maciej (Stanis³aw Charchut i Józef Gwi¿d¿) opowiadaj¹, jak to te¿ dosz³o do wesela
Zmówiny – rodzice M³odych ustalaj¹ podzia³ rodzinnych maj¹tków.
Kaœki i Jaœka.
stali poczêstowani weselnymi wypiekami i okowit¹.
Na pocz¹tku, przy zas³oniêtej
kurtynie, spoza której dochodzi³y odg³osy wesela, pojawili siê dwaj
goœcie weselni: Maciej (Józef
Gwi¿d¿) i Franek (Stanis³aw
Charchut), którzy zmêczeni tañcem, wyszli „przed cha³upê”, by
odpocz¹æ. Zaskoczeni widokiem
tak wielu ludzi, którzy przyszli
„pod wesele”, opowiadaj¹ zgromadzonym historiê Jaœka i Kasi:
jak to Jasiek, przysz³y Pan M³ody
(Robert Ocha³) wys³a³ do rodziców Kasi (Joanna Jarz¹b) Faktora (Sebastian Œwiêtoñ), z zadaniem wybadania rodziców Kaœki,
czy przyjm¹ go za ziêcia. Faktor
sprawi³ siê dobrze, wiêc wkrótce
spotkali siê Rodzice M³odej
(Anna Przydzia³ i Zbigniew Kozek) oraz M³odego (Zofia Bizoñ
i Edward Przydzia³) na zmówinach, by uzgodniæ warunki zam¹¿pójœcia. Szczególne emocje
budzi³y swary o maj¹tek, który od
rodziców mieli m³odzi otrzymaæ.
Omal nie dosz³o do k³ótni, do
czego jednak „obrotny w gêbie”
Faktor nie dopuœci³.
Widowisko zosta³o pomyœlane
w taki sposób, by jego aktywnymi
uczestnikami stali siê tak¿e widzowie. Gdy wiêc Pani M³oda w towarzystwie Agaty (Katarzyna
Róg) posz³a „po wsi” po wspomo¿eniu, do œlubu pob³ogos³awili j¹
siedz¹cy w pierwszym rzêdzie
Burmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, pose³ Kazimierz Moskal, a
tak¿e ksi¹dz dobrodziej Krzysztof
Gac. Siedz¹ce na widowni panny
Agata popêdza³a, gro¿¹c grubym
kosturem: „A ty czego siê nie ¿enis?
Pod¹¿ej za innemi!...”
Wiele tradycyjnych obrzêdów
zwi¹zanych by³o tak¿e ju¿ z sa-

Burmistrz Kazimierz Kie³b gratuluje aktorom z Zagorzyc znakomitego wystêpu.

Fot. (5) R. Cio³kosz – CENTRUM FOTO

Obsada widowiska „Zagorzyckie wesele”:
Pani M³oda: Joanna Jarz¹b
Matka M³odej: Anna Przydzia³
Matka M³odego: Zofia Bizoñ
Staroœcina, ¿ona Franka: Krystyna Charchut
Agata, ¿ona Macieja: Katarzyna Róg
Siostra M³odej: Ma³gorzata Charchut
Kucharka I: Zofia Pawlaczyk
Kucharka II: Helena Czaja
Dru¿ka I: Agnieszka Róg
Dru¿ka II: Anna Bizoñ
Dru¿ka III: Anna Bykowska
Dru¿ka IV: Paulina Ocha³
Dru¿ka V: Mariola Chmiel

mym weselem: Marsza³ek (Zbigniew Róg) tañczy³ z ko³aczem
na g³owie, a gdy ten nie mieœci³
siê w drzwiach, swacia usi³owali
poszerzyæ je siekier¹; swaszka
(Krystyna Charchut) i dru¿ki zaczepi³y Pani¹ M³od¹, która po
chwili, podczas tañców zaczê³a
kuleæ i dopiero podkucie jej butów przez kowala powodowa³o
jej wyzdrowienie.

Dru¿ka VI : Ma³gorzata Medygra³
Pan M³ody: Robert Ocha³
Ojciec M³odej: Zbigniew Kozek
Ojciec M³odego: Edward Przydzia³
Dru¿ba: Tadeusz Lis
Maciej, doktor: Józef Gwi¿d¿
Franek: Stanis³aw Charchut
Faktor: Sebastian Œwiêtoñ
Marsza³ek, Swat I: Zbigniew Róg
Swat II: Dawid Kubik
Swat III: Dawid Ocha³
Swat IV: Witold Paœko
Swat V: Andrzej Toton
Swat VI: Piotr Drozd

Kapela: kierownik kapeli – Pawe³ Pasela
(akordeon), Dariusz Worek – (I skrzypce),
Marta Grzybek – (II skrzypce),Tomasz
Mudryk – (klarnet), Janusz Ignas –
(kontrabas)
Aran¿acja muzyczna: Pawe³ Pasela
Kostiumy: Barbara Czeladka
Scenografia: El¿bieta Chor¹¿y
Elementy stolarskie scenografii:
Janusz Ignas
Scenariusz i re¿yseria: Wioletta Czapka
Potrawy i wypieki weselne: Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Górnych, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Dolnych.

Nie obesz³o siê i bez bitki. Krewkich rozgoni³ Dru¿ba (Tadeusz Lis).
Aktorzy z Zagorzyc za swój wystêp zostali nagrodzeni burzliwymi oklaskami.
W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem, widowisko zosta³o zaprezentowane ponownie, 13.
marca w MGOK w Sêdziszowie
M³p. o godz. 17.00, znów przy
wype³nionej po brzegi sali.

Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa etnograficzna ze zbiorów
Gminnego Oœrodka Kultury
w Wiercanach pt. „Jak dawniej
lud wiód³ ¿ycia trud”, na której
zgromadzono dawne narzêdzia
i przedmioty codziennego u¿ytku. Zainteresowani mogli j¹ ogl¹daæ do 16. marca w godzinach
pracy MGOK.
(b)
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Swoi, nie swoi…

(Styliñscy w Górze Ropczyckiej urodzeni)
Kiedy kilka lat temu og³oszony zosta³ plebiscyt na dziesiêciu najwybitniejszych krakowian XX wieku, z niejak¹ rezerw¹ przyjêto werdykt, z mocy którego na zaszczytnej liœcie pojawi³o siê nazwisko Józefa Pi³sudskiego.
Niekwestionowany m¹¿ stanu i
patriota urodzony by³ jednak
przecie¿ na Litwie, w rodzinie o
¿mudzkim rodowodzie. Rozmi³owany w Wilnie, kszta³cony w Charkowie, zes³any na Syberiê, w czasie zajmowania pozycji nieformalnego, lecz faktycznego, przywódcy kraju przebywa³ stale w Warszawie; w Krakowie tylko mieszka³
przez czas jakiœ – podobnie zreszt¹
jak w £odzi i kilku jeszcze miastach
europejskich… Ale Kraków uzna³
go za swego; choæ na marginesie
owego wyboru pojawi³o siê pytanie, jakie warunki trzeba spe³niaæ,
aby „byæ sk¹dœ”.
To pytanie stawiane bywa nie
bez kozery: ile¿ bowiem jest przypadków, ¿e ktoœ, ca³ym ¿yciem
zwi¹zany z jak¹œ miejscowoœci¹,
ma zupe³nie inne miejsce urodzenia, jeszcze inne zgonu? Czy zapisy w ksiêgach stanu cywilnego
maj¹ przes¹dzaæ o swoistym „przypisaniu do ziemi”?
W¹tpliwoœci takie trzeba sygnalizowaæ, jeœli chce siê przypomnieæ
trzy piêkne postaci, nader chlubnie zapisane w historii Tarnowa –
a wiêc uznane przez ten zacny (za
austriackich czasów bêd¹cy trzeci¹, po Krakowie i Lwowie, metropoli¹ galicyjsk¹!) gród za swoje: Franciszka, Jana i Mariana Styliñskich. Dwaj ostatni, synowie
pierwszego, mieli w metryce zapisan¹ jako miejsce narodzin Górê
Ropczyck¹; nic jednak nie wskazuje, aby z podsêdziszowsk¹ wsi¹
wi¹za³o ich coœ jeszcze. ¯e jednak
byli najautentyczniejszymi bohaterami, wspomnijmy ich…
Senior rodziny, Franciszek Styliñski, urodzi³ siê 16 lipca 1869 r.
w Olesnie ko³o D¹browy Tarnowskiej. W wieku dojrza³ym pracowa³ jako zarz¹dca tarnowskiego
browaru ksi¹¿¹t Sanguszków, niezale¿nie od tego nale¿a³a doñ
wytwórnia pieców kaflowych
„Flora”, a nastêpnie dom rolniczo-handlowy o tej samej nazwie.
Szczery patriota i spo³ecznik, aktywnie dzia³a³ na rzecz skautingu, Zwi¹zku Strzeleckiego, Dru¿yn Bartoszowych i Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” (w którym obdarzono go nawet godnoœci¹ prezesa). Po wybuchu I woj-
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ny œwiatowej obj¹³ najpierw funkcjê wicekomisarza wojskowego
Tarnowa, wkrótce jednak zaci¹gn¹³ siê – w stopniu sier¿anta
– do 1. Brygady Legionów. Odkomenderowany w lipcu 1916 do
miejsca zamieszkania, zorganizowa³ tam Ligê Kobiet Naczelnego
Komitetu Narodowego. Piastowa³ ponadto mandat radnego
miejskiego.
Zas³u¿ony w dzia³aniach niepodleg³oœciowych (by³ wœród inicjatorów przejêcia w³adzy z r¹k
Austriaków w nocy z 29 na 30 paŸdziernika 1918 r., zaraz potem
zorganizowa³ pierwsze struktury
policji pañstwowej), kombatant
wojny polsko-bolszewickiej, zosta³
nagrodzony przez ojczyznê
dzia³k¹ osadnicz¹ na Kresach
Wschodnich, w Baranowiczach.
Przemieszka³ tam kilkanaœcie lat;
w 1939 r. przeniós³ siê do podtarnowskiego Burzyna. Tam te¿ 23
lipca 1940 r. zmar³. Za bohaterstwo, okazane na froncie, otrzyma³ Order Virtuti Militari V klasy i Krzy¿ Walecznych. Jak ofiarnym by³ patriot¹, œwiadczy poruszaj¹cy fakt: kiedy w walkach pod
Wilejk¹ w 1920 r. zgin¹³ trzeci jego
syn, 13-letni (!) Karol, wys³a³ do
rodziny depeszê z tragiczn¹ wiadomoœci¹ i dopiskiem: „Przyœlijcie Stefana”, czyli kolejnego
syna… Stefan te¿ trafi³ na front.
Choæ znane dane biograficzne Franciszka Styliñskiego milcz¹
o jego pobycie w Górze Ropczyckiej, musia³ przynajmniej przez
czas jakiœ zamieszkiwaæ tam: w tej
wsi bowiem przyszli na œwiat dwaj
jego synowie – Jan (ur. 7 stycznia
1897) i Marian (31 lipca 1898).
Droga ¿yciowa obydwu by³a ci¹giem dalszym dokonañ ojca.
Jan, ju¿ jako uczeñ szko³y realnej w Tanowie, zalicza³ siê do grona wspó³za³o¿ycieli (w 1911r.) dru¿yny skautowej i ko³a TowarzystwaSportowo-Gimnastycznego „Strzelec”. Choæ m³ody wiekiem, w 1914
r. wst¹pi³ do Legionów, gdzie otrzyma³ funkcjê dowódcy plutonu,
walcz¹cego na KielecczyŸnie z Moskalami. Mianowany nastêpnie adiutantem komendanta 2. Batalionu 5. Pu³ku Piechoty walczy³ m.in.
pod £owczówkiem, Konarami,
Raœn¹, Wysokiem Litewskiem, przeby³ tak¿e ca³¹ kampaniê wo³yñsk¹
Legionów, dochodz¹c do szar¿y
kapitana. Podczas kryzysu przysiêgowego odmówi³ podporz¹dkowania siê woli zaborcy, za co zosta³
przymusowo wcielony do armii austriackiej i skierowany na front w³o-

Styliñscy w Legionach Polskich: Franciszek (siedzi), Marian (z lewej), Jan (obok) i Karol (klêczy u boku ojca).
Fot. archiwum
ski, gdzie zosta³ ranny. Po wycofaniu z frontu wyjecha³ na krótko
do Lwowa, po czym wróci³ do
domu i (jako zdymisjonowany oficer austriackiego 20. PP) obj¹³
funkcjê komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej na okrêg tarnowski, szkol¹c m.in. podoficerów
dla przysz³ej armii polskiej. Razem
z ojcem uczestniczy³ w nocnym
przewrocie wojskowym z paŸdziernika 1918 r., potem walczy³ w wojnie bolszewickiej, piastuj¹c funkcjê dowódcy batalionu 5. PP. W
okresie dwudziestolecia miêdzywojennego ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê
Handlow¹, próbowa³ szczêœcia na
roli, ale w 1928 wróci³ do wojska.
Doszed³ do stopnia majora, s³u¿y³
w Korpusie Ochrony Pogranicza,
m.in. pe³ni¹c funkcjê zwierzchnika Batalionu „Iwieniec”, w Kampanii Wrzeœniowej natomiast dowodzi³ batalionem 207. Pu³ku
Piechoty Rezerwowego, broni¹c
Lwowa przed Niemcami.
Ju¿ w listopadzie 1939 r. wst¹pi³ do S³u¿by Zwyciêstwu Polski.
Zorganizowawszy siatki konspiracyjnie w doskonale znanym sobie
powiecie, otrzyma³ w Zwi¹zku
Walki Zbrojnej nominacjê na inspektora rejonowego na Tarnów
(pos³ugiwa³ siê w tym czasie pseudonimem Selim i fa³szywym nazwiskiem Jan Szeligowski). Zagro¿ony aresztowaniem, musia³ wyjechaæ w paŸdzierniku 1940 r. z
miasta – schroni³ siê w Krakowie,
potem mieszka³ w Zakopanem.
Po wojnie wyjecha³ na Dolny
Œl¹sk. Do rodowego nazwiska
wróci³ dopiero w 1956. Zmar³ 30
paŸdziernika 1962 r. we Wroc³awiu. By³ odznaczony m.in. Krzy¿em Walecznych.
Jego m³odszy brat Marian by³
trzecim z rodziny legionist¹. Cz³onek skautingu i Strzelca, przed
wojn¹ zaliczy³ pomyœlnie kurs podoficerski. Jako zaledwie 16-latek
wyjecha³ w pierwszej tarnowskiej
grupie ochotników do Krakowa
– na Oleandry - i tam wst¹pi³ do 1.

Brygady. Walczy³ pod Nowym
Korczynem i Opatowcem, ¿o³nierskiego szczêœcia zabrak³o mu
w boju pod Konarami, gdy¿ odniós³ ranê, eliminuj¹c¹ go z dalszej s³u¿by. Uznany za inwalidê
wyjecha³ do Tarnowa, gdzie otrzyma³ przydzia³ do jednostek ty³owych. Kiedy wybuch³ kryzys przysiêgowy, odmówi³ wykonania rozkazu aresztowania niepokornych
legionistów – i w formie represji
zosta³ odkomenderowany do austriackiego 7. Pu³ku Piechoty, wraz
z którym wyl¹dowa³ na froncie
w³oskim, sk¹d jednak uda³o mu
siê wróciæ do Tarnowa. Otrzyma³
wtedy stanowisko komendanta
Oddzia³u Lotnego POW. Podczas
przewrotu dowodzi³ grup¹, rozbrajaj¹c¹ ¿o³nierzy zaborczych.
Potem walczy³ jeszcze przeciw
Ukraiñcom o Lwów, bra³ udzia³ w
zajmowaniu Pomorza, bi³ siê w
wojnie z bolszewikami (m.in. pod
M³aw¹, Rozwadowem, Brodnic¹).
Przeniesiony w 1921 r. do rezerwy
skorzysta³ z oferty objêcia – jako
osadnik wojskowy, odznaczony
m.in. krzy¿ami: Legionowym i
Obrony Lwowa - dzia³ki na Kresach. Nie zagrza³ tam jednak miejsca i w 1926 powróci³ w rodzinne
strony. Osiad³ w Burzynie, w 1932
r. wybrano go burmistrzem nieodleg³ego Tuchowa; funkcjê tê
sprawowa³ do wybuchu wojny. 20
maja 1941 r. zosta³ aresztowany
przez Niemców. Powodem uwiêzienia by³a jego przynale¿noœæ do
ZWZ (ps. Strza³a; dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ podj¹³ jeszcze w SZP).
23 marca 1942, po ciê¿kim œledztwie, wywieziono go do obozu
koncentracyjnego Auschwitz,
gdzie po trzech miesi¹cach (28
czerwca) zmar³.
Ojciec i synowie byli potomkami zacnego rodu, wywodz¹cego
siê z Olesna, i znanego od pokoleñ pod nazwiskiem Sty³a. Tak
podpisywa³ siê jeszcze ojciec Franciszka Jan, nauczyciel szko³y ludowej w Olesnie, potem ucz¹cy w
tarnowskich placówkach edukacyjnych. To chyba po nim potomkowie odziedziczyli zami³owanie
do dzia³alnoœci spo³ecznej i genetyczny wrêcz patriotyzm: Jan by³
wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia
Chrzeœcijañskich Rzemieœlników
„Gwiazda”, TG Sokó³, radnym
miejskim, cz³onkiem Rady Szkolnej Miejscowej, pierwszym dyrektorem Kasy Chorych. Zmar³ jako
Jan Sty³a – jednak ju¿ za jego ¿ycia
synowie i córki pos³ugiwali siê nazwiskiem Styliñscy. Sk¹d wziê³a siê
ta zmiana? Historia milczy.
A mo¿e ktoœ wie coœ o szczegó³ach pobytu Franciszka Styliñskiego w Górze Ropczyckiej? Tê biografiê warto by³oby uzupe³niæ…
Waldemar Ba³da
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Dzieñ Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej
im. Jana Paw³a II w Zagorzycach Górnych
Dzieñ Babci i Dziadka to wyœmienita okazja na to, aby wszystkie wnuki mog³y wyraziæ swym
babciom i dziadkom szacunek,
wdziêcznoœæ i mi³oœæ. To okazja
by podziêkowaæ Dziadkom za to,
¿e wpajaj¹ wnukom zasady moralne, wiarê, przekazuj¹ m¹droœæ
i doœwiadczenie ¿yciowe. Cenimy
ich tak¿e za przywi¹zanie do rodziny, pracowitoœæ, obowi¹zkowoœæ, a przede wszystkim za ich
wielkie i otwarte dla nas serce.
Kochani Dziadkowie – nikt inny
nie ma tyle cierpliwoœci i wyrozumia³oœci.
Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich œwiêta
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia: okazj¹ do spotkania siê ze sob¹
zdrowia, szczêœcia, radoœci
kilku pokoleñ. Co roku z wielkim
oraz pociechy z wnuków i prawnuków. zaanga¿owaniem dzieci przygotowuj¹ dla swoich bliskich wspania³¹
Takimi piêknymi ¿yczeniami, uroczystoœæ. Tegoroczna prezenlaurkami i w³asnorêcznie wykona- towa³a siê wyj¹tkowo okazale.
nymi prezentami obdarowali swo- Dziadkowie nie zawiedli swoich
je Babcie i Dziadków uczniowie z wnuków i bardzo licznie przybyli
naszej szko³y. Dzieñ Babci i Dziad- do szko³y dnia 10 lutego 2011 r.
ka jest œwiêtem szczególnie wa¿Uroczystoœæ rozpoczê³a p. Dynym, nie tylko dla seniorów. Jest rektor mgr El¿bieta Koziara sk³a-

daj¹c wszystkim goœciom najserdeczniejsze ¿yczenia. Nastêpnie
dzieci z „zerówki” i I klasy zaprezentowa³y program s³owno-muzyczny przygotowany przez wychowawczynie Annê Baran i Mariê Cabaj-Kuczek. Widzowie z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem obserwowali wystêpy ma³ych
aktorów, nagradzaj¹c brawami
ka¿dy wiersz, piosenkê i taniec.

Po uroczystej akademii dziadkowie wraz z wnukami spotkali
siê przy herbacie i ciastku, gdzie
mi³o up³yn¹³ im czas.
Uczniowie i nauczyciele serdecznie dziêkuj¹ Goœciom za tak
liczne przybycie, a Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu
uroczystoœci.
A. Baran
M. Cabaj-Kuczek
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5-lecie Konkursu
na ,,Najoryginalniejsz¹ Ozdobê Choinkow¹”
Ka¿da spo³ecznoœæ ludzka wytwarza taka kulturê, która zaspakaja potrzeby duchowe jej cz³onków oraz umacnia miêdzy nimi
wiêzi. W ramach tej kultury wystêpuj¹ wytworzone spo³ecznie i
funkcjonuj¹ce w ¿yciu ludzi obyczaje, zwyczaje, obrzêdy i œwiêta.
Obyczaj to trwa³y i uœwiêcony tradycj¹ sposób postêpowania okreœlonych okolicznoœciach. Zwyczaj
natomiast to ka¿de zachowanie
siê cz³owieka powielane w analogicznych sytuacjach. Obrzêdy zaœ
to zespo³y okreœlonych czynnoœci, s³ów i gestów wykonywanych
wg trybu okreœlonego przez obyczaj, tradycjê lub prawo. Zarówno obyczaje, zwyczaje czy obrzêdy zwi¹zane s¹ ze œwiêtami czyli
dniem lub dniami poœwiêconymi
uczczeniu wa¿nych i podnios³ych
wydarzeñ historycznych, religijnych, patriotycznych.
Najbogatsze tradycje obrzêdowe i zwyczaje zwi¹zane ze s¹ ze
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zaczynaj¹c od wigilii, która obfituje ogromem zwyczajów jak: 12 potraw, sianko na stole, parzysta liczba biesiadników, dzielenie siê
op³atkiem, czekanie na pierwsz¹
gwiazdkê, puste miejsce przy stole, œpiewanie kolêd, sk³adanie sobie ¿yczeñ itd. Do najm³odszych
tradycji wigilijnych zaliczymy strojenie choinki. Zwyczaj ten ukszta³towa³ siê w XV wieku w Alzacji.
Pocz¹tkowo drzewka te strojono
jab³kami, nastêpnie gwiazdkami
i œwiecami. Do Polski zwyczaj ten
przywêdrowa³ w XIX wieku i najpierw pojawi³ w domach mieszczañskich, potem trafi³ do salonów magnackich, najpóŸniej zawêdrowa³ do wiejskich chat i wypar³ tradycyjn¹ ,,pod³aŸniczkê’’.
Dziœ choinka jest przystrajana
ró¿nymi drobiazgami, piêknymi
bombkami, ³añcuchami, figurkami i innymi gad¿etami, których
niema³o w sklepach i marketach.
Zanika zwyczaj przystrajania
drzewka w³asnorêcznie wykonanymi ozdobami. Dlatego te¿ siêganie do tradycji wykonywania
samodzielnie ozdób choinkowych przyœwieca³o organizatorom Miêdzyszkolnego Konkursu
na „Najoryginalniejsz¹ Ozdobê
Choinkow¹” ze Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych. For-
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mu³a jego musia³a siê spodobaæ
uczestnikom, skoro w tym roku
obchodzimy ma³y jubileusz, 5-lecie jego trwania.
Obecna edycja zgromadzi³a
oko³o 280 prac wykonanych
przez 260 uczestników z 13 szkó³.
Uczestnicy byli oceniani w grupie dzieci m³odszych I-III i starszej IV-VI. Pojawi³a siê nowa kategoria „stroiki œwi¹teczne”.
Uczniowie wykonywali najczêœciej anio³ki, gwiazdy, miko³ajki,
bromki, choinki, dzwonki , ³añcuchy, szyszki i ró¿ne zwierz¹tka.
U¿ywali w swej pracy ró¿nych
materia³ów, najczêœciej papieru,
potem bibu³y, kokardy, wst¹¿ki,
nici, waty, sznurka, pióra, koronki, materia³u przyrodniczego,
masy solnej. Dzieci klei³y, okleja³y, ciê³y, sk³ada³y, formu³owa³y.
Zawsze co roku szukamy coœ no-

wego, obecnie by³y to bardzo
oryginalne ozdoby wykonane z
paseczków papieru.
W dniu 17 grudnia 2010 roku
przed komisj¹, która obradowa³a w sk³adzie: przewodnicz¹ca
Krystyna Kozdroñ, cz³onkowie
Bo¿ena Wiktor, Ewa Po³eæ, Ma³gorzata Malik, stanê³o trudne
zadanie. Przyzna³a ona 37 nagród
14 wyró¿nieñ. Wszystkie prace
zosta³y zaprezentowane w salonie
wystaw Biblioteki Pedagogicznej
filia w Sêdziszowie M³p. W dniu
13 stycznia 2011 odby³o siê uroczyste rozdanie nagród , na które oprócz organizatorów przybyli goœcie w osobach pos³a na Sejm
RP Wies³awa Rygla, Pani dyr.
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Lucyny Brymora, Pani
dyrektor ZEAS Ireny Lewickiej,
Pana dyrektora Domu Kultury

Kazimierza Popielarza oraz laureatów z opiekunami. W mi³ej,
œwi¹tecznej nast¹pi³o rozdanie
nagród, a potem odby³ siê poczêstunek.
Koñcz¹c dziêkujê Pani Krystynie Kozdroñ kierownikowi oraz
pracownikom Filii Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej w Sêdziszowie M³p. za przyjêcie naszej
wystawy i wszelk¹ pomoc. Dziêkujemy równie¿ sponsorom, dziêki którym by³a mo¿liwa organizacja spotkania, a uczestnicy otrzymali nagrody: Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. Kazimierzowi Kie³bowi, Stowarzyszeniu „Pro Misericordia” im Œw. Faustyny Kowalskiej, Ksiêdzu Wojciechowi Wiœniowskiemu Proboszczowi Parafii w Zagorzycach Dolnych, kierownictwu Delikatesów Centrum
przy ulicy Fabrycznej, w³aœcicielowi Zak³adu Wyrobów Piekarniczych Panu W³odzimierzowi Beresiowi, przedsiêbiorcy budowlanemu Wojciechowi Kozkowi, Jackowi Po³ciowi przedstawicielowi
Zak³adów „Zelmer”, Justynie Wiktor , która pozyska³a sponsorów
z ksiêgarñ w Rzeszowie, w³aœcicielowi sklepu warzywnemu „Junior”
Krzysztofowi Czocharze”.
Zapraszamy w kwietniu do
uczestnictwa Miêdzyszkolnym
Konkursie na Najpiêkniejsz¹
Kartkê Wielkanocn¹.
Zyta Wiktor

JESZCZE O „POLSKICH, ZIMOWYCH
Wspomnienia s¹ jedynym rajem, z którego nie mo¿emy zostaæ wypêdzeni”.

(Jean Paul)

Wed³ug ludowych przekonañ œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej przypada na œrodek gnanie odchodz¹cego roku i
zimy. Zgodnie z dawn¹, polsk¹ tradycj¹ koñczy siê wtedy okres Bo¿ego Narodzenia. tchn¹ce optymizmem powitanie
Nowego Roku. Wreszcie nastroPo raz ostatni rozbrzmiewaj¹ kolêdy œpiewane w naszych domach i koœcio³ach.
W tym dniu wierni zgromadzeni w Koœciele Parafialnym w Kawêczynie œwiêcili przyniesione
gromnice, a po mszy œwiêtej prze¿ywali ekscytuj¹ce, wzruszaj¹ce
chwile. Dostarczy³ ich program
„Polskie, zimowe œwiêta” przygotowany przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie. Pop³ynê³y s³owa poezji przeplecione kolêdami i pieœniami poœwiêconymi Matce Boskiej. Snu³y siê
wspomnienia nawi¹zuj¹ce do

naszych rodzimych tzw. zimowych œwi¹t. Przypomniana zosta³a radoœæ dziecka oczekuj¹cego
na przybycie œw. Miko³aja. Mo¿na by³o niemal us³yszeæ skrzypienie œniegu pod butami ludzi œpiesz¹cych na roraty. Jeszcze raz
przywo³ano w pamiêci niepowtarzalny, wigilijny wieczór oraz
pe³ne blasku Bo¿e Narodzenie.
Wœród feerii radosnych doznañ
jawi siê œwiêto Trzech Króli. Poprzedzaj¹ je: refleksyjne po¿e-

jowe œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej, rozjaœnione chybotliwym p³omykiem woskowej œwiecy.
W muzyce, œpiewie i poezji o¿y³y odwieczne pragnienia cz³owieka œni¹cego o szczêœciu, „którego nigdy dosyæ”. Najwa¿niejsz¹
rolê odegrali tutaj m³odzi aktorzy wspierani w czasie przygotowañ przez: dyrektora szko³y p.
Grzegorza Batorego (opracowanie muzyczne), p. Magdalenê
Czapkê – Król (scenariusz), p. El¿-
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WIELKI POST, ŒRÓDPOŒCIE
W mniemaniu naszych przodków
zima koñczy siê 6 marca, ale dwa
dni wczeœniej: „Na œw. Kazimierza
zima z wiosn¹ siê przemierza”. Wa¿ny dzieñ w prognozowaniu pogody to 10 marca – Wspomnienie Czterdziestu Mêczenników:
„Czterdziestu Mêczenników jakich,
czterdzieœci dni potem takich”. W
roku bie¿¹cym ten urozmaicony,
wró¿ebny czas zbiega siê z pocz¹tkiem Wielkiego Postu. Jak podaj¹
Ÿród³a, ustanowiony on zosta³ w
II w. i trwa³ wtedy krótko, tylko 2
dni – z powodu przeœladowania
chrzeœcijan. W wieku IV poszczono ju¿ 6 tygodni. Celem wielkopostnych umartwieñ by³o przygotowanie duszy i cia³a do pe³nego
prze¿ycia Tajemnicy Wielkanocy.
Od wieków zalecano ludziom
umiarkowanie w jedzeniu i piciu,
a tak¿e zaprzestanie zabaw i
wszelkich rozrywek. W Polsce
ograniczenia takie by³y przez
wiernych gorliwie respektowane,
a za uchybienia grozi³y kary. Jedna z legend zwi¹zanych z istnieniem wsi Kawêczyn podaje, jak
tragicznie dla w³aœciciela karczmy skoñczy³o siê organizowanie
zabawy w czasie Wielkiego Postu;
budynek wraz z biesiadnikami
zapad³ siê pod ziemiê, zaœ na jego
miejscu utworzy³o siê jezioro.
Wielki Post mia³ byæ wszelako
czasem bez grzechów. Szczególnie uci¹¿liwy obowi¹zywa³ u nas
w wiekach œrednich. Nale¿a³o
wtedy powstrzymywaæ siê od jedzenia miêsa i nabia³u. W zamo¿-

niejszych domach pozwalano sobie tylko na spo¿ywanie niewielkich iloœci ryb. „Suszono” w œrody
i pi¹tki, ograniczaj¹c siê do spo¿ywania chleba i picia wody.
Sprzed stuleci pochodzi przys³owie: „Moœci panie dobrodzieju, dobre
kluski na oleju”. Podstawê jad³ospisu stanowi³ bia³y, ja³owy
barszcz podawany z chlebem,
grochem, a póŸniej z ziemniakami. Gotowano te¿: bób, ró¿ne
kasze, rzepê, kiszon¹ kapustê
oraz popularn¹ w naszych stronach pamu³ê czyli gêst¹ zupê z
suszonych owoców. Za skromn¹
omastê musia³ wystarczyæ olej konopny lub lniany. Od XVIII w. restrykcyjne zalecenia nieco z³agodnia³y; dopuszczalne by³o spo¿ywanie nabia³u. Zdarza³o siê, ¿e
przed Wielkanoc¹ poszczono te¿
niejako z przymusu, dla zaoszczêdzenia malej¹cych o tej porze zapasów ¿ywnoœci. W dawniejszych
czasach przednowek by³ dla ludzi prawdziwym postrachem.
Poza ograniczeniami dotycz¹cymi po¿ywienia wierni narzucali
sobie te¿ inne umartwienia np.:
nosili szorstkie, niewygodne ubrania, powstrzymywali siê przed za¿ywaniem tabaki, nie grali na instrumentach. W tym czasie nie
wolno by³o: ¿artowaæ, prz¹œæ,
œpiewaæ, œmiaæ siê g³oœno, przegl¹daæ w lustrze, ubieraæ siê jaskrawo. Zamiera³o niemal ¿ycie
towarzyskie. Ludzie w koœcio³ach
i domach du¿o siê modlili, i czytali ksi¹¿ki o treœci religijnej. Jesz-

cze w drugiej po³owie XX w. w
wioskach starsi mieszkañcy zabraniali ogl¹dania telewizji i s³uchania radia. Iloœæ dni Wielkiego
Postu ma w pewnym sensie znaczenie symboliczne. Tyle dni spêdzi³ Pan Jezus na pustyni, Moj¿esz – na górze Synaj, tyle lat trwa³o kiedyœ pokolenie ludzkie. W
œredniowieczu w pi¹tki widywano tzw. kapników, którzy sami biczowali siebie, a¿ do krwi. Takie
brutalne praktyki z czasem zosta³y
zabronione przez Koœció³. Ascetyczna atmosfera wielkopostna
mia³a tez krótkie przerwy. Pierwszy kwietnia – to prima aprilis,
kiedy to pozwalano sobie na zuchwa³e ¿arty i psoty. Innym, krótkotrwa³ym odstêpstwem od zaleceñ Wielkiego Postu by³o tzw.
œródpoœcie, nazywane te¿ pó³poœciem; w dzisiejszych czasach zupe³nie zapomnianym. Niegdyœ
m³odzie¿ ha³aœliwie oznajmia³a
po³owê Wielkiego Postu, uderzaj¹c w kloce drewnianymi m³otkami i chrzêszcz¹c ko³atkami. Rozbijano te¿ na drogach gliniane
garnki z popio³em b¹dŸ rzucano
nimi we drzwi domów – g³ównie
tych, w których zamieszkiwa³y
nadobne dziewczêta. Zwyczaj ten
rozpowszechniony by³ przede
wszystkim w miastach, a towarzyszy³y mu okrzyki: „Pó³poœcie, pó³poœcie!”. W tym czasie przyroda
budzi³a siê ju¿ do ¿ycia, ale nie
zaszkodzi³o przyœpieszyæ ten proces i przepêdziæ uprzykrzon¹
zimê. W tym celu w czwarta nie-

ŒWIÊTACH” W KAWÊCZYNIE.
bietê Jasiñsk¹ (scenariusz) oraz
autorkê tej informacji (scenariusz, czêœæ tekstów).
W Szkole Podstawowej w Kawêczynie od dawna kultywowane s¹ zwyczaje zwi¹zane z naszymi tradycyjnymi œwiêtami. Niczym
pory roku w œwiecie przyrody niezmiennie odmieniaj¹ one codziennoœæ, dostarczaj¹ osobliwych doznañ, s¹ przejawem ¿ycia
spo³ecznego i miêdzyludzkich
kontaktów. Ju¿ w dzieciñstwie
kszta³tuj¹ siê okreœlone postawy,
doœwiadczenia i emocje, które
bêd¹ towarzyszy³y cz³owiekowi w
póŸniejszym ¿yciu.
Dziêki obyczajom utrwalanym
przez wieki nasi rodacy mogli prze-

trwaæ najtrudniejsze chwile w historii narodu. Ta szczególna wiêŸ z
przesz³oœci¹ oraz szacunek dla tradycji odró¿niaj¹ nas znacz¹co od
innych nacji. Uczniowie Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie umiejêtnie „prowadzeni” przez nauczycieli, zawsze rozumieli i aprobowali
wszelkie sposoby okazywania wiêzi
z dorobkiem minionych pokoleñ.
Z pasj¹ podejmowali nie³atwe nieraz zadania np. przygotowuj¹c siê
do corocznych jase³ek, konkursów,
okolicznoœciowych i okazjonalnych
uroczystoœci. Ka¿dy uczeñ otrzymywa³ szansê realizowania swoich aspiracji i talentów – na ró¿nych p³aszczyznach: w formach teatralnych,
plastyce, œpiewie, muzyce, tañcu,

literaturze, a nawet w majsterkowaniu, kiedy nale¿a³o przygotowaæ
rekwizyty lub elementy scenografii. Bywa³o, ¿e w czasie wystêpów
uczniowie pos³ugiwali siê zanikaj¹c¹ ju¿, miejscow¹ gwar¹. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Szko³a Podstawowa
w Kawêczynie „mia³a szczêœcie” do
osób, które by³y orêdownikami
aktywnego uczestnictwa dzieci w
¿yciu kulturalnym. Zdarza siê, i¿ jej
absolwenci, dzisiaj ju¿ ludzie doroœli, z rozrzewnieniem wspominaj¹ wyjazdowe wystêpy Zespo³ów
Teatralnych „Szyde³ko”, a póŸniej
„Barka”.
Szko³a nie ¿yje jednak sam¹ tylko przesz³oœci¹, ale potrafi te¿
dostosowaæ siê do zmieniaj¹cej

dzielê Wielkiego Postu, nazywan¹
Laetere, w wielu regionach kraju
topiono w wodzie s³omian¹ kuk³ê.
Nosi³a ona nazwy: Marzanna,
Marzaniok, Marzañka, albo:
Œmiercicha, Œmiertka, Morena –
od s³ów: mor, mara, zmora. Kolejnym obrzêdem by³y przemarsze
m³odzie¿y z zielonym, przystrojonym gaikiem – maikiem, który z
kolei symbolizowa³ wiosnê. Niekiedy zamiast zielonej ga³¹zki zdobiono wst¹¿kami szmacian¹ lalkê –
nazywano j¹ Dziawanna. W ten
sposób wyganiano z okolicy „morowe powietrze”, nios¹ce choroby i œmieræ. Obecnie uczniowie
niektórych szkó³ kultywuj¹ jeszcze
zwyczaj topienia Marzanny, ale
traktuj¹ go ju¿ jako zwyk³¹ rozrywkê. Czyni¹ to zwykle w pierwszym dniu wiosny, nazywanym
powszechnie „dniem wagarowicza”. Wszyscy ludzie niezale¿nie
od epoki, statusu spo³ecznego czy
uznawanego systemu wartoœci na
przedwioœniu niecierpliwie upatruj¹ najdrobniejszych nawet
zwiastunów wiosny. Dla mieszkañców wsi wa¿ny jest dzieñ 19 marca, gdy¿ œw. Józef pozwala wyruszyæ w pole. Przypomina te¿ o tym
przys³owie: „Œwiêty Józef lask¹ w ziemiê kole, wyje¿d¿ajcie ch³opy oraæ
pole”. Bywa jednakowo¿, i¿ zalecenie to nie mo¿e byæ zrealizowane
z powodu roztopów, mimo ¿e:
„Na œw. Grzegorza idzie zima do morza” (12III), a: „Œwiêty Józef Oblubieniec otwiera wioœnie goœciniec”.
Maria Wilczok
rzeczywistoœci. Przyk³adem z
ostatnich lat jest ogromna popularnoœæ etiud i piosenek prezentowanych przez uczniów w jêzyku angielskim. Nie bez znaczenia
s¹ równie¿ osi¹gniêcia w miêdzyszkolnych konkursach wiedzy o
Wielkiej Brytanii (w jêzyku angielskim). Zarówno dawne obyczaje, jak i tworz¹ca siê na naszych
oczach wspó³czesnoœæ s¹ doskona³¹ okazj¹ do pielêgnowania pozytywnych wartoœci. Przez nie
uzewnêtrznia siê nasz narodowy
temperament, poczucie narodowej to¿samoœci, patriotyzm, umi³owanie tego co swojskie, podziw
dla rodzimej przyrody oraz g³êboka wiêŸ z lokalnym œrodowiskiem. W taki sposób tworzy siê
wizerunek szko³y „z dusz¹”, szko³y z tradycjami.
Tekst Maria Wilczok
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Spotkanie w Czarnej Sêdziszowskiej
Czarna Sêdziszowska to du¿a
wieœ po³o¿ona na skraju dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Bogactwo przyrodnicze tej miejscowoœci jest umiejêtnie wykorzystywane przez nauczycieli Szko³y Podstawowej od kilku ju¿ lat w pracy
dydaktyczno – wychowawczej z
m³odzie¿¹ szkoln¹. Uczniowie tej
szko³y bior¹ udzia³ w ró¿norodnych konkursach, akcjach sadzenia lasu, sprz¹tania lasu, sprz¹tania œwiata. W szkole jest k¹cik
przyrodniczy, w którym odbywaj¹
siê regularne prelekcje dla dzie- Prezes Zdzis³aw Siewierski podczas spotkania
ci i m³odzie¿y o tematyce ³owiec- z uczniami w Czarnej Sêdz.

kiej. W oparciu o ten k¹cik szko³a organizuje gminny konkurs
plastyczny „Leœne Opowieœci”.
W tej przyrodniczej atmosferze
w br. szkolnym uczniowie wraz z
opiekunami przyst¹pili do konkursu prowadzonego przez Redakcjê
„£owca Polskiego” pt. „O¿ywiæ
Pola” – edycja „Rok sarny”. Z tej to
okazji 3 lutego goœci³ w tej szkole
Prezes Zarz¹du Okrêgu PZ£ w
Rzeszowie Pan Zdzis³aw Siewierski.
Na spotkaniu z uczniami niezwykle barwnie przybli¿a³ bogactwo rodzimej przyrody wyra¿aj¹c
siê równie¿ z uznaniem dla pracy

nauczycieli i uczniów na rzecz
szeroko rozumianej ochrony
przyrody w tutejszej szkole. Dostojny goœæ przypomnia³, ¿e w
minionych latach wielokrotnie
bywa³ ju¿ w tej szkole i niezmiennie zauwa¿a zainteresowanie
przyrod¹, ³owiectwem, wspó³prac¹ wœród nauczycieli i m³odzie¿y szkolnej.
Na zakoñczenie przekaza³ na
rzecz szko³y materia³y edukacyjne, które zostan¹ wykorzystane
w dalszej pracy wychowawczo –
dydaktycznej.
Jan Ró¿añski

nie we wspólnej historii. W zwi¹zku z tym m³odzie¿ technikum podejmuje szereg dzia³añ, zmierzaj¹cych do pog³êbienia wiedzy z
zakresu procesów integracji,
struktur UE, sposobów podejmowania decyzji w UE oraz historii i

kultury pañstw europejskich.
Dziêki tym dzia³aniom m³odzie¿
ma œwiadomoœæ w³asnego rozwoju, co wp³ywa na zwiêkszenie jej
aktywnoœci, motywacji i satysfakcji z tego, co robi.
Ma³gorzata Pieprzak

Karnawa³
w Europie
We wtorek 22-go lutego 2011r. Szkolny
Klub Europejski dzia³aj¹cy przy Zespole
Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego zorganizowa³ imprezê zatytu³owan¹ „Karnawa³ w Europie”. Jej celem
by³o przybli¿enie tradycji karnawa³owych
w Polsce i innych krajach europejskich.
Ca³y program mia³ charakter
swego rodzaju podró¿y po Europie, która pocz¹wszy od Wiednia,
poprzez Niemcy i Francjê, zakoñczy³a siê we W³oszech, a dok³adnie w Wenecji – stolicy masek, kostiumów i zabaw karnawa³owych.
Uczennice technikum fryzjerskiego zaprezentowa³y pokaz
mody i fryzur balowych.
Zdecydowane upiêcia, podkreœlona objêtoœæ w³osów, radosne
loki, fale retro, pukle, plecionki,
geometria, asymetria, prowokuj¹ce, zadziorne i tryskaj¹ce energi¹
fryzury przyku³y uwagê publicznoœci. Stylizacja ca³ego wizerunku: ubioru, fryzury i makija¿u,
zosta³a wykonana przez uczennice, które rozwijaj¹ swoje umiejêtnoœci w zakresie zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych. Ponadto
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê uk³ady taneczne, wykonane
przez uczniów klasy pierwszej, realizuj¹cych innowacjê „Taniec i
fitness drog¹ do lepszej sprawnoœci fizycznej” oraz wyst¹pienie
szkolnych wokalistek Katarzyny
Ksi¹¿ek i Iwony Metysek.
Szkolny Klub Europejski przy
ZSZ w Sêdziszowie M³p. dzia³a ju¿
kilka lat. Jego celem jest pobudzenie aktywnoœci uczniów, d¹-
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¿enie do poszerzenia ich zainteresowañ o sprawy europejskie,
pomoc w kszta³towaniu poczucia
przynale¿noœci do szerszej, otwartej na œwiat spo³ecznoœci europejskiej- spo³ecznoœci o ró¿nych tradycjach, maj¹cej jednak korze-

Kamizelki odblaskowe dla dzieci
W ramach kampanii informacyjno-prewencyjnej „Bezpieczna
droga do szko³y” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rozdaj¹c kamizelki odblaskowe
stara siê ograniczyæ liczbê wypadków z udzia³em dzieci. Wiêkszoœæ
tych wypadków zdarza siê na terenach wiejskich miêdzy jesieni¹
a wiosn¹, kiedy dzieci w drodze
do i ze szko³y poruszaj¹ siê po niebezpiecznych, krêtych, w¹skich i
czêsto nieoœwietlonych drogach.
Policja wskazuje, ¿e wielu z tych
wypadków uda³oby siê unikn¹æ,
gdyby dzieci by³y widoczne dla
zmotoryzowanych u¿ytkowników
dróg. Kamizelki i inne odblaskowe elementy mog¹ uratowaæ im
¿ycie i zdrowie.

Uczniowie z kl. II Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych wraz z dyrektor El¿biet¹ Koziar¹,
so³tysem Barbar¹ Traciak i wychowawc¹ Barbar¹ Brzuszek.
Po kilkanaœcie sztuk takich kamizelek z r¹k Tadeusza Sowy –
kierownika BP ARiMR w Ropczycach otrzymali uczniowie ze szkó³
podstawowych w Nawsiu, Szkod-

nej, Broniszowie i Zagorzycach
Górnych. Zachêcamy przedsiêbiorców i inne instytucje do kontynuowania tej akcji.
Inf. w³asna
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Rusza sezon
pi³karski
Sparringiem z Czarnovi¹ zakoñczy³a Lechia przygotowania
do rundy wiosennej sezonu
2010/11. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem sêdziszowian 2:0.
W ostatnim meczu kontrolnym
Lechia wyst¹pi³a w sk³adzie: Stachnik – Przybek, Godek, Doroba,
Rogó¿ – Pazdan, Ciska³, Magdoñ,
Kuter, Ciepiela – Idzik oraz Mazurek, Branas, Malisiewicz, Wszo³ek, Duduœ, Bizoñ, Filipek.
Rundê wiosenn¹ pi³karze z Sêdziszowa zainauguruj¹ meczem
z Soko³em Nisko w sobotê, 19.03
o godz. 15.00.
Nie musimy chyba przypominaæ kibicom, ¿e wszystkie wiosenne mecze Lechia rozegra na w³asnym boisku.
Wyniki meczów kontrolnych
Lechia Sêdz.M³p. – Barciczanka Barcice 4:1
Lechia Sêdz.M³p. – KP Kaskada Kam. 2:0
Igloopol Dêbica – Lechia Sêdz.M³p. 5:1
Lechia Sêdz.M³p. – Wis³ok Wiœniowa 0:3
Lechia Sêdz.M³p. – Zryw Dzikowiec 0:2
Lechia Sêdz.M³p. – Resovia II Rz 2:3
Lechia Sêdz.M³p. – Pogórze Wiel.Skrz. 3:0
Lechia Sêdz.M³p. – Sokó³ Kolb.Dln 0:3
Lechia Sêdz.M³p. – MONIS Bielowy Strzeg. 3:2
Lechia Sêdz.M³p. – Czarnovia Czarna 2:0
Terminarz Lechii w rundzie wiosennej
IV ligi
Kolejka 16 - 19-20 marca
Lechia Sêdziszów M³p. - Sokó³ Nisko
Kolejka 17 - 26-27 marca
Lechia Sêdziszów M³p. - Stal Nowa Dêba
Kolejka 18 - 2-3 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. - Strumyk Malawa
Kolejka 19 - 9-10 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. - Wis³oka Dêbica
Kolejka 20 - 16-17 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. - KS Zaczernie
Kolejka 21 - 23 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. - Crasnovia Krasne
Kolejka 22 - 30 kwietnia-1 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - Rafineria/Czarni Jas³o
Kolejka 23 - 7-8 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - JKS 1909 Jaros³aw
Kolejka 24 - 14-15 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - Kolbuszowianka
Kolejka 25 - 21-22 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - Piast Tuczempy
Kolejka 26 - 28-29 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - ¯urawianka ¯urawica
Kolejka 27 - 4-5 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. - MKS Kañczuga
Kolejka 28 - 11-12 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. - Orze³ Przeworsk
Kolejka 29 - 18 czerwca godz. 17.00
Lechia Sêdziszów M³p. - Pogoñ Le¿ajsk
Kolejka 30 - 26 czerwca godz. 17.00
Lechia Sêdziszów M³p. - Rzemieœlnik Pilzno

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
W RAMACH „XII PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STO£OWEGO”

I. Kategorie wiekowe :
II. Termin i miejsce Turnieju:
Wspó³zawodnictwo rozgrywane bêdzie w szeœciu grupach wiekowych
26 marca 2011 r. (sobota) – godz. 900
dla dziewcz¹t i ch³opców oraz kobiet i mê¿czyzn (uczestników obohala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. –
wi¹zuje dokument stwierdzaj¹cy datê urodzenia):
kat. do 13 lat (ch³opcy i dziewczêta), osoby niepe³no· do 13 lat (urodzeni w 1998 r. i m³odsi, tj. szko³y podstawowe),
sprawne,
· od 14 – 16 lat (urodzeni w latach 1995-1997, tj. gimnazja),
27 marca 2011 r. (niedziela) – godz. 900
· od 17 - 19 lat (urodzeni w latach 1992-1994),
hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. · od 20 - 39 lat (urodzeni w latach 1972-1991),
pozosta³e kategorie.
· 40 lat i powy¿ej (urodzeni w roku 1971 i starsi),
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Siatkarki Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
na pi¹tym miejscu w II lidze
Po wygranych u siebie z Pogoni¹ Proszowice i Boles³awem
Rzeszów po 3-1, siatkarki II-ligowej Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
z nadziejami na kolejne zdobycze punktowe jecha³y do Nowego S¹cza. Tam, 5 lutego 2011 r.,
w meczu XVI kolejki, wygra³y z
miejscow¹ Sandecj¹ 3-1.
Sandecja Nowy S¹cz –
Extrans Patria Sêdziszów
Ma³opolski 1:3
(18:25, 17:25, 25:19, 20:25)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg,
Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak,
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Ma³gorzata
M³ocek, Sylwia Zawiœlak i Aleksandra Mich. Trener: Monika
Bartnicka.
Po trzech kolejnych wygranych meczach nasze zawodniczki znalaz³y siê na trzecim miejscu
w tabeli, z dorobkiem 32 pkt., wyprzedzaj¹c Wis³ê AGH Kraków o
jeden punkt i Tomasoviê, która
zgromadzi³a 29 pkt. Wówczas
nasz zespó³ znalaz³ siê w pierwszej trójce dru¿yn, walcz¹cych o
awans do pierwszej ligi! Zadanie,
jakie przed sezonem Zarz¹d Klubu postawi³ przed trenerk¹ Monik¹ Bartnick¹ i zawodniczkami
- zajêcia w rozgrywkach miejsca
5-6 w drugoligowej tabeli, zosta³o wiêc wykonane z nawi¹zk¹. A
przecie¿ pojawi³a siê szansa na
ugranie czegoœ wiêcej.
W przedostatniej kolejce zasadniczej rundy rozgrywek, 12 lutego 2011 r., do Sêdziszowa Ma³opolskiego przyjecha³a ekipa zdecydowanego lidera grupy IV II ligi
- Szóstka Bi³goraj. W meczu na
szczycie XVII kolejki nasz zespó³
podj¹³ walkê i, przynajmniej w
dwóch pierwszych setach, kibice
mogli ogl¹daæ dobre widowisko.
W trzecim i czwartym secie trener Pawe³ Wrzeszcz wpuœci³ na
parkiet liderkê Szóstki Paulê
Rauch i wówczas przewaga goœci
sta³a siê wyraŸniejsza.

Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak,
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna Wrona (libero) oraz Ma³gorzata M³ocek, Aleksandra Mich i Sylwia Zawiœlak. Trener: Monika Bartnicka.
Po tym spotkaniu, nasza dru¿yna zajmowa³a czwarte miejsce w
tabeli, z przewag¹ trzech punktów nad Tomasovi¹, uprawniaj¹ce nas do dalszych gier o awans
do pierwszej ligi. Zachowanie
czwartego miejsca zale¿a³o od wyników dwóch spotkañ. Niestety, w
œrodê 16 lutego, w meczu rozegranym awansem, Tomasovia pokona³a Siarkê w Tarnobrzegu 3-1
(za trzy punkty) i zrówna³a siê
punktami z Extrans Patri¹. Nasz
zespó³ musia³ wiêc wygraæ w Krakowie z Wis³¹, z któr¹ jeszcze nigdy nie uda³o nam siê wygraæ
meczu, przynajmniej dwa sety.
Jednak znakomicie usposobione
krakowianki 19 lutego nie pozostawi³y naszym zawodniczkom z³udzeñ i wygra³y pewnie 3-0.
Wis³a AGH Kraków - Extrans
Patria Sêdziszów M³p. 3:0
(25:17, 25:14, 25:22)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg,
Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak,
Katarzyna Kuty³a, Katarzyna
Wrona (libero) oraz Sylwia Zawiœlak, Monika Bartnicka i Aleksandra Mich. Trener: Monika
Bartnicka.
Mecz w Krakowie by³ bezpoœrednio transmitowany przez
Radio Polska Siatkówka.
Pierwsz¹ historyczn¹ dla naszego
Klubu transmisjê radiow¹ prowadzi³ redaktor Wies³aw Syzdek.
Mecz z krakowsk¹ Wis³¹ by³ jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
w dotychczasowej historii
Extrans Patrii. Wystarczy³o w Krakowie wygraæ dwa sety, daj¹ce
upragniony jeden punkt, ¿eby
znaleŸæ siê w pierwszej czwórce i
po raz pierwszy powalczyæ o
pierwsz¹ ligê. Krakowianki gra³y
ogromnie zdeterminowane, gdy¿
im wygrana za trzy punkty pozwala³a unikn¹æ w pierwszej rundzie
play – offu gier z Szóstk¹ Bi³goraj. I dopiê³y swego, eliminuj¹c
nasz zespó³ z gry o miejsca 1 – 4.

miejscu w tabeli, z dorobkiem 32
pkt. 35-29, wyprzedzaj¹c o 7 pkt.
Boles³awa Rzeszów. W meczach I
rundy play-off, o mistrzostwo grupy czwartej rywalizowaæ bêd¹ :
Szóstka Bi³goraj z Tomasovi¹ Tomaszów Lubelski i Karpaty Krosno z Wis³¹ Kraków, zaœ o utrzymanie siê w II lidze zmierz¹ siê ze
sob¹: Dalin Myœlenice z Sandecj¹
Nowy S¹cz oraz Siarka Tarnobrzeg z Pogoni¹ Proszowice.
Odpowiadaj¹c na pytanie czy
Zarz¹d Extrans Patrii jest zadowolony z postawy zespo³u w tym
sezonie, Prezes Klubu Wies³aw
Kozie³ powiedzia³:
Zarz¹d jest bardzo zadowolony z
postawy zawodniczek i trenerki Moniki Bartnickiej. Zespó³ w sezonie
wygra³ 11 spotkañ i zaj¹³ w lidze pi¹te miejsce, co jest najlepszym wynikiem, w zaledwie drugim sezonie, w
historii naszych wystêpów na drugoligowym froncie. Zespó³ zaledwie ró¿nic¹ ma³ych setów przegra³ miejsce
w pierwszej czwórce z Tomasovi¹
Tomaszów Lubelski. Nasze siatkarki
sprawi³y jedn¹ gigantyczn¹ niespodziankê, wygrywaj¹c w Kroœnie, za
trzy punkty. Z zespo³ów, zajmuj¹cych
miejsce w pierwszej czwórce, w tym
sezonie nie uda³o nam siê wygraæ tylko z Bi³gorajem i Wis³¹, co nie ukrywamy, mamy zamiar zrobiæ za rok.
Wreszcie nale¿a³oby dodaæ, ¿e w
minionym sezonie siatkarki Extrans
Patrii zosta³y najwy¿ej sklasyfikowane, w ca³ym powiecie ropczycko-sêdziszowskim z dru¿yn, uczestnicz¹cych w ligowych rozgrywkach w
grach zespo³owych. To ogromny sukces, bior¹c pod uwagê, ¿e to zaledwie trzeci rok startów naszego Klubu w rozgrywkach.

Red. - Przed sezonem nast¹pi³y
spore zmiany w sk³adzie, a tak¿e
na stanowisku trenera dru¿yny.
W. Kozie³: W sezon 2010/2011
wchodziliœmy z nieukrywanymi obawami, poniewa¿, co tu kryæ, cudem
uratowaliœmy siê przed spadkiem w
poprzednim, debiutanckim sezonie,
na drugoligowym froncie. Ten cud
nazywa³ siê Monika Bartnicka. To
od jej pojawienia siê w zespole zaczê³y
Extrans Patria Sêdziszów
siê wygrane. Po zakoñczeniu sezonu
M³p. - Szóstka Bi³goraj 1:3
2009/2010 Klub rozsta³ siê z kilko(25:21, 21:25, 18:25, 15:25)
Extrans Patria ukoñczy³a wiêc ma zawodniczkami, w tym z Monik¹
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg, II-ligowe rozgrywki na pi¹tym Bartnick¹, a w ich miejsce pozyska³
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nowe, które, zdaniem trenera, gwarantowa³y grê zespo³u na du¿o wy¿szym poziomie, jak dotychczas. Klub
opuœci³y: Anna Broszkiewicz, Katarzyna Chmiel, Patrycja Zieliñska,
Ma³gorzata Ruszel i Irena Matejek.
W ich miejsce Klub pozyska³: Annê
Myjak z Muszynianki Muszyna,
Roksanê Zonik z MOSiR-u Mys³owice, Sandrê Ciszczoñ z Karpat Krosno, Karinê Róg z SMS-u Police. Po
rocznych wystêpach w MOSiR-ze Jas³o, do dru¿yny wróci³a Katarzyna
Kuty³a, po przerwie, spowodowanej
ciê¿k¹ kontuzj¹, powróci³a Sylwia Zawiœlak, a z zespo³u juniorek do³¹czyliœmy nasz¹ wychowankê Aleksandrê
Mich. Z wyj¹tkiem Roksany Zonik,
której transfer by³ kompletnym niewypa³em, pozosta³e nabytki zaczê³y robiæ
postêpy, ale ju¿ pod okiem nowego trenera…Moniki Bartnickiej. Wczeœniej
bowiem zespó³ zacz¹³ siê spisywaæ fatalnie, przegr ywaj¹c regularnie
wszystkie sparingi, co najgorsze z zespo³ami, wystêpuj¹cymi w lidze …juniorek. W tym wypadku Zarz¹d Klubu zwróci³ siê do trenera Dudka z propozycj¹ zatrudnienia po raz drugi
Moniki Bartnickiej, która, naszym
zdaniem, gwarantowa³a wysoki poziom na pozycji rozgrywaj¹cej, a tym
samym poprawienie skutecznoœci w
ataku. Ku naszemu zaskoczeniu trener Dudek powiedzia³, ¿e nie potrzebuje ¿adnego wzmocnienia. Wobec powy¿szego, niemog¹c dojœæ do porozumienia z trenerem Dudkiem, Zarz¹d
powierzy³ funkcjê pierwszego trenera
Monice Bartnickiej. Dziœ mo¿emy tylko powiedzieæ, ¿e warto by³o podj¹æ
takie ryzyko. Monika Bartnicka, bez
w¹tpienia, nale¿y do najzdolniejszych
trenerów m³odego pokolenia w Polsce. Oczywiœcie, praktycznie pó³ rundy zasadniczej Monika Bartnicka
wystêpowa³a na boisku, poniewa¿
potwierdzi³a siê opinia Zarz¹du, ¿e
najs³abszym ogniwem, przed sezonem,
w zespole, by³a pozycja rozgrywaj¹cej. Potem by³o ju¿ tylko dobrze. W
drugiej rundzie rozegra³a siê Sandra
Ciszczoñ, na sta³ym, wysokim poziomie gra³a ¯aneta Baran, najlepsza,
naszym zdaniem, zawodniczka w sezonie. Osobny rozdzia³ to Karina Róg,
która zast¹pi³a kontuzjowan¹ Asiê
Chmurê i … zosta³a ulubienic¹ sêdziszowskich kibiców. Równie¿ bardzo
dobry sezon mia³a Ania Myjak, która wczeœniej wystêpowa³a tylko w zespo³ach juniorskich. Pozosta³e dziew-
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czyny bardzo dobre mecze przeplata³y
ze s³abszymi, choæby Kasia Kuty³a,
która boryka siê z ogromn¹ iloœci¹
kontuzji, co niestety jest pozosta³oœci¹
z³ego prowadzenia w wieku kadetki i
juniorki.
Red. - Extrans Patria i Boles³aw
Rzeszów zakoñczyli ju¿ rozgrywki
ligowe w tym sezonie. Co dalej?
W. Kozie³ - Obecnie zespó³ przechodzi okres roztrenowania. Zarz¹d
uk³ada wszystkie sprawy, maj¹ce na
celu zamkniêcie sezonu i przygotowuje siê do kolejnego. Na pocz¹tek
przyjd¹ raporty sponsorskie, w których, jak co roku, bêdziemy informowaæ naszych sponsorów, na co wydaliœmy ich pieni¹dze oraz zaczniemy
przed³u¿anie umów i pozyskiwanie
nowych sponsorów. Zespó³ przejdzie
zapewne drobn¹ przebudowê, poniewa¿, jeœli zabezpieczymy niezbêdne œrodki, chcemy w nadchodz¹cych rozgrywkach zaj¹æ miejsce w pierwszej czwórce. Wszystkie nasze plany s¹ oczywiœcie zale¿ne od hojnoœci naszych sponsorów, którym, za poœrednictwem
„Biuletynu Sêdziszowskiego”, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ. W ubie-

g³ym sezonie wspomagali nas:
Extrans, Miasto i Gmina Sêdziszów
Ma³opolski, PGNiG, Veolia, MotoHurt Ropczyce, Vertipol, Hotel Senator, Rafi-Bud, Siedlisko Janczar,
Hispano-Suiza Polska, Sklepy Marycha, Artpress, Folwark Cyziówka,
Zak³ady Magnezytowe Ropczyce,
Bank PBS, Alfa Star, Tech-Vision,
GS Sêdziszów Ma³opolski, PGKiM
Sêdziszów Ma³opolski, Studio
Pcam, Mazak, Szyd³owiecka, Taurus, ResMlecz Trzebownisko, Hotel
Jartel, Starostwo Powiatowe, Wêglobud oraz Radio Polska Siatkówka.
Patronem medialnym Extrans Patrii
jest G³os Powiatu. Klub, od pocz¹tku swojego istnienia, prowadzi politykê jawnoœci finansowej oraz, zdaniem wielu, najlepszy marketing w
powiecie i jeden z lepszych na Podkarpaciu. Z nieukrywan¹ satysfakcj¹
patrzymy na inne kluby, które w tej
materii lepiej czy gorzej nas naœladuj¹,
bo to jest znak, ¿e robimy dobr¹ robotê.
Naszym najnowszym „dzieckiem” jest
Klubowa Telewizja Internetowa(kTVi), do której ogl¹dania serdecznie Pañstwa zapraszamy. Jest to
pierwsza w siatkówce klubowej telewi-

zja tego typu w Polsce. W imieniu
Zarz¹du jeszcze raz dziêkujê sponsorom za okazan¹ pomoc. Jesteœmy
przekonani, ¿e naszymi wynikami odp³aciliœmy Pañstwu Wasz¹ hojnoœæ.
Obiecujemy, ¿e w nastêpnym sezonie,
bêdziemy jak dotychczas, godnie reprezentowaæ Pañstwa Firmy na Szczeblu Centralnym rozgrywek. Dziêkujê
serdecznie mieszkañcom Naszego Miasta i Powiatu, którzy tak licznie dopingowali nas na naszych meczach
w roli gospodarza. Szczególnie dziêkujê tym, którzy za w³asne pieni¹dze
jeŸdzili za zespo³em przez 1/3 powierzchni Polski. Dziêkujê Klubowi
Kibica, który na drugoligowym froncie jest chyba najlepszy w kraju.
Osobne podziêkowanie sk³adam
Pañstwu Renacie i Zbigniewowi
Szeligom, w³aœcicielom Firmy
Extrans, a tak¿e Panu Kazimierzowi Kie³bowi Burmistrzowi Sêdziszowa Ma³opolskiego, za pomoc, jak¹
nam okazali.
W imieniu Zarz¹du zapraszam ju¿
dziœ na rozgrywki w przysz³ym sezonie, które, mam nadziejê, dostarcz¹
nam wszystkim du¿o radoœci i sportowych emocji.

Wygrana
siatkarek Extrans Patrii
w towarzyskim meczu
z juniorkami Norwegii
W dniu 10 marca 2011 r., w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Kozodrzy, zespó³ Extrans
Patrii rozegra³ towarzyski mecz z
reprezentacj¹ Norwegii juniorek
do lat 20, przebywaj¹c¹ na zgrupowaniu w Kielnarowej. Mecz by³
œwietn¹ promocj¹ siatkówki na
terenie gminy Ostrów, a zakoñczy³ siê pewn¹ wygran¹ naszej
dru¿yny 3-0.
Extrans Patria Sêdziszów
M³p. - Reprezentacja
Norwegii Juniorek do lat 20
3:0 ( 25:16, 25:19, 25:12)
Extrans Patria: ¯aneta Baran,
Sandra Ciszczoñ, Karina Róg,
Ma³gorzata Hajduk, Anna Myjak,
Paulina Pyræ, Katarzyna Wrona
(libero) oraz Ma³gorzata M³ocek
i Aleksandra Mich. Trener: Monika Bartnicka.

Mariusz Kazior

I TURNIEJ TENISA STO£OWEGO STRA¯AKÓW OSP
O PUCHAR BURMISTRZA SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
REGULAMIN
n od 17-39 lat (urodzeni w latach 1994-1972),
I. Cel: Upowszechnianie tenisa sto³owego i sportu wœród stra¿aków ochotniczych n 40 lat i powy¿ej (urodzeni w roku 1971 i starsi).
stra¿y po¿arnych.
V. Termin i miejsce Turnieju: 27 marca 2011 r. (niedziela) – godz. 900
II. Uczestnicy: W turnieju uczestniczyæ mog¹ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po– hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
¿arnych z terenu miasta i gminy Sêdziszów M³p.
VI. Nagrody:
III. Organizatorzy: n na szczeblu podstawowym – jednostki OSP, n na szczeblu 1. Przewiduje siê nagrody indywidualne w postaci pucharów, dyplomów i nagród
gminnym - Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
rzeczowych dla zdobywców miejsc od I-III w ka¿dej kategorii.
2. Fundatorzy nagród: Burmistrz Sêdziszowa M³p.
IV. System wspó³zawodnictwa:
1. Zawody przeprowadzone bêd¹ w grach indywidualnych w/g Przepisów Polskiego VII. Sprawy ró¿ne:
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego - „du¿¹” pi³eczk¹, do dwóch lub trzech wygranych 1. Interpretacja regulaminu turnieju nale¿y do organizatorów.
setów po 11 pkt., systemem pucharowym lub „do dwóch przegranych”, w 2. We wszystkich sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ turnieju mo¿na siê zwracaæ w
zale¿noœci od iloœci uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, decyzjê
Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. do: p. Jana Maronia – tel. (17) 745 36 13
dotycz¹c¹ systemu podejmuj¹ organizatorzy przed zawodami.
lub p. Marcina Cieœlika – tel. (17) 745 36 18
2. Wspó³zawodnictwo rozgrywane bêdzie w dwóch kategoriach wiekowych (bez
BURMISTRZ SÊDZISZOWA M£P.
podzia³u na p³eæ):
Kazimierz Kie³b
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