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WYBORY W SO£ECTWACH I OSIEDLACH
W so³ectwach i osiedlach w mieœcie odbywaj¹ siê zebrania mieszkañców, na których wybierani s¹ so³tysi, przewodnicz¹cy
zarz¹dów osiedli, rady so³eckie i zarz¹dy
osiedli na czteroletni¹ kadencjê przypadaj¹c¹ na lata 2011-2015.
Od ostatniego wydania Biuletynu odby³y siê trzy zebrania w
mieœcie oraz osiem w so³ectwach.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du
Osiedla Nr 2 wybrano Pana
Krzysztofa Bia³ego, Osiedla Nr 5
Pani¹ El¿bietê Dar³ak, a Osiedla
Nr 4 Pana Adama Walczyka.
W so³ectwach, gdzie frekwencja jest zdecydowania wy¿sza ni¿
w mieœcie, so³tysami zostali: Pan
W³adys³aw K³os w Klêczanach,
Pan Stanis³aw Pa³koñ w Krzywej,
Pan Mieczys³aw Migacz w Borku
Wielkim, Pani Dorota Sêd³ak w
Czarnej Sêdziszowskiej, Pan Les³aw Anyszek w Bêdziemyœlu, Pan
Wojciech Kozek w Boreczku, Pan
Mieczys³aw Œwider w Cierpiszu i
Pan Stanis³aw Bochenek w Górze Ropczyckiej.
Teraz nast¹pi œwi¹teczna przerwa w zebraniach, a ostatnie trzy
odbêd¹ siê w pierwszej po³owie
maja br.: w Kawêczynie 8.05. o
godz. 17.00 w szkole, a 15.05. w
Rudzie o godz. 17.00 i Wolicy

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu
nieruchomoœci
Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 10 ,
wywieszony zosta³ na okres 21
dni, wykaz nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych do
najmu bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy Sêdziszów M³p.
Po³o¿enie:
Sêdziszów M³p., ul. 3-go Maja 25
Nr dzia³ki: 1601
Nr Ksiêgi wieczystej: 40 825
Powierzchnia lokalu u¿ytkowego:
22,83 m2
Przeznaczenie nieruchomoœci:
Najem na czas oznaczony
Sêdziszów M³p. 2011-04-06
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Zebranie wiejskie w Klêczanach. Mieszkañcy ponownie wybrali na so³tysa W³adys³awa K³osa.
£ugowej o godz. 16.00 w miejscowych domach stra¿aka.
Pe³ne sk³ady rad so³eckich i zarz¹dów osiedli bêd¹ opublikowane w Biuletynie Sêdziszowskim po
odbyciu siê wszystkich zebrañ, a
obecnie s¹ dostêpne na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego
www.sedziszow-mlp.pl w zak³adce
Samorz¹d gminny/Jednostki pomocnicze.
Jan Maroñ
Zebranie wiejskie w Borku Wielkim. Przemawia Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, obok Józefa Bielak – d³ugoletnia so³tys Borku Wielkiego oraz Leszek Œwider – radny Rady Miejskiej.
Sekretarz Gminy

Targi
rolnicze
W dnia 11-13 marca 2011 r. w Kielcach
odbywa³y siê XVIII Miêdzynarodowe Targi
Techniki Rolniczej „AGROTECH” oraz Targi
Przemys³u Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leœnymi „LAS-EXPO”, na których znaleŸli siê zwiedzaj¹cy z terenu gminy Sêdziszów M³p.
Wyjazd blisko 50 rolników zorganizowa³ Powiatowy Oœrodek
Doradztwa Rolniczego, ca³oœæ
koordynowa³ Waldemar O¿óg –
doradca w sêdziszowskiej gminie.
Nowinki techniczne z 16 krajów
ogl¹dali równie¿ so³tysi Zagorzyc
Górnych – Barbara Traciak i
Szkodnej – Jan Kujda.
Tegoroczne targi by³y wyj¹tkowe z kilku powodów. Rekordowa
by³a nie tylko liczba zwiedzaj¹cych, która po raz pierwszy przekroczy³a 50 tys., ale równie¿ licz-

So³tys Zagorzyc Górnych Barbara Traciak na
targach rolniczych w Kielcach.
ba wystawców, swoje stoiska mia³o 550 firm. Wiele z oko³o 2 tysiêcy prezentowanych eksponatów,
to œwiatowe premiery na rynku

polskim, czêsto bêd¹ce œwiadectwem ogromnego postêpu technologicznego, jaki w ci¹gu kilku
ostatnich lat dokona³ siê w polskim rolnictwie. Wystawy otworzyli wyj¹tkowi goœcie: komisarz UE
ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloº oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który obj¹³ patronat honorowy. Wystawie „AGROTECH” towarzyszy³o wiele wa¿nych ogólnopolskich wydarzeñ. Wœród nich
by³ miêdzy innymi Krajowy Fina³
Olimpiady M³odych Producentów Rolnych, przyznano równie¿
medale i wyró¿nienia w ró¿nych
kategoriach.
Wystawie „LAS-EXPO” patronowa³a Generalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych. Zaprezentowano najnowoczeœniejsze narzêdzia i maszyny do pozyskiwania,
transportu i obróbki drewna
oraz koncepcje skutecznej
ochrony œrodowiska leœnego.
Warto przypomnieæ, ¿e rok 2011
ONZ ustanowi³o Miêdzynarodowym Rokiem Lasów.
Inf. w³asna
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„...bo wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy.
Historia ten jeden ma b³¹d.”
Rok 2011 to rok szczególny, bowiem przypada w nim szeœædziesi¹ta rocznica stracenia
z r¹k funkcjonariuszy UB cz³onków IV Zarz¹du G³ównego WiN, w tym por. Karola
Chmiela. Jest to równie¿ rok, w którym pierwszy raz obchodziliœmy w Polsce nowe
œwiêto pañstwowe: Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”.
Dziêki temu 1 marca to dzieñ,
w którym oddajemy ho³d tysi¹com ¿o³nierzy antykomunistycznego podziemia. Ju¿ po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej zmuszeni byli oni dalej walczyæ przeciwko zniewoleniu polskiego narodu i podporz¹dkowaniu Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Wielu z nich
przysz³o za to zap³aciæ najwy¿sz¹
cenê oddaj¹c ¿ycie. Jednym z
nich by³ por. Karol Chmiel, mieszkaniec Zagorzyc, cz³onek AK i
BCh, dzia³acz PSL i cz³onek Zarz¹du G³ównego WiN, od 2000
roku patron Gimnazjum w Zagorzycach Górnych. W tym roku by³
jeszcze jeden powód do wyj¹tkowych uroczystoœci. Por. Karol
Chmiel zosta³ poœmiertnie odznaczony przez Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski. Rodzina odebra³a odznaczenie z r¹k Prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego.
Uroczyste obchody zwi¹zane z
tymi wyj¹tkowymi wydarzeniami
odby³y siê 23 marca w Gimnazjum
im por. K. Chmiela w Zagorzycach Górnych.
Rocznicowe uroczystoœci rozpoczê³y siê przed budynkiem gimnazjum od wystawienia posterunku honorowego przy popiersiu
por. K. Chmiela i wprowadzeniu
asysty honorowej, któr¹ zapewni³a Kompania Honorowa 21
Brygady Strzelców Podhalañskich z Rzeszowa. Zgromadzeni
goœcie, w tym rodzina patrona
szko³y, wys³uchali decyzji o nadaniu odznaczenia, odczytanej
przez mjr Jacka Maika Szefa Wydzia³u Rekrutacji WKU w Mielcu. Przyby³y na uroczystoœæ Senator RP Zdzis³aw Pupa przekaza³ na rêce Dyrektor Gimnazjum
Pani Beaty Majcher okolicznoœciowy medal z intencj¹ „W nadziei i ufnoœci na pielêgnowanie
pamiêci, czynów i chwa³y ¯o³nierzy Wyklêtych i bohaterów Armii
Krajowej”. G³os zabra³ równie¿
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierz Kie³b. Pamiêæ
o bohaterach poleg³ych i zamor-

Franciszek Bochnak, krewny porucznika Karola Chmiela, przekazuje na rêce dyrektor Gimnazjum Beaty Majcher Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski. Na zdjêciu z prawej: przemawia Burmistrz Kazimierz Kie³b.

Uczniowie Gimnazjum w Zagorzycach Górnych w programie artystycznym ku czci swojego patrona.
dowanych w walce o niepodleg³¹
Polskê przywo³a³ mjr Jacek Maik
odczytuj¹c Apel Poleg³ych, ku
czci ofiar oddano salwê honorow¹. Przyby³e delegacje z³o¿y³y
kwiaty przed popiersiem por. K.
Chmiela. Ho³d bohaterowi oddali miêdzy innymi: Senator RP Zdzis³aw Pupa, w imieniu Pos³a na
Sejm RP Wies³awa Rygla - Dyrektor biura poselskiego Pan Krzysztof Waszczuk, Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Mielcu pp³k
Miros³aw Ciesielski, mjr Jacek
Maik - Szef Wydzia³u Rekrutacji
WKU w Mielcu, cz³onkowie rodziny, Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierz Kie³b z
delegacj¹, Dyrektor Gimnazjum
w Zagorzycach Górnych Beata
Majcher, m³odzie¿ szkolna.
Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w budynku gimnazjum.
M³odzie¿ przedstawi³a program
artystyczny ukazuj¹cy tragiczne
losy patrona szko³y. W opowieœæ
o ¿yciu K. Chmiela wpleciono
wiersze i piosenki. Œwiadomoœæ
prawdy opisywanych wydarzeñ
wywar³a na wszystkich ogromne

wra¿enie. Wielu nie kry³o ³ez
wzruszenia. Po tej czêœci trudno
by³o zabraæ g³os, szczególnie osobom bliskim zamordowanego.
Pierwszy wyst¹pi³ So³tys Zagorzyc
Dolnych Pan Franciszek Bochnak, cz³onek rodziny K. Chmiela. Wyjawi³ on decyzjê rodziny o
przekazaniu odznaczenia do Izby
Pamiêci w Gimnazjum. Wyst¹pienie nastêpnego goœcia na d³ugo
zapadnie w pamiêci uczestników
uroczystoœci. G³os zabra³ Pan
Franciszek Batory, brat zamordowanego wraz z K. Chmielem, Józefa Batorego, równie¿ cz³onka
IV Zarz¹du WIN. Jego bardzo
osobista opowieœæ, jako naocznego œwiadka tamtych zbrodniczych
wydarzeñ, wywar³a ogromne wra¿enie. Sala dziêkowa³a za to œwiadectwo bij¹c brawo na stoj¹co.
T³o historyczne omawianych wydarzeñ przybli¿y³a w wyk³adzie
Pani mgr Elzbieta Jakimek -Zapart
z Oddzia³u IPN w Krakowie. Jak
wyjaœni³a, jej zwi¹zek z tematyk¹
wykracza poza sferê zawodow¹.
Jest bowiem córk¹ jednego z „¯o³nierzy Wyklêtych”, który za dzia-

Fot. (3) J. Maroñ

³alnoœæ w AK zosta³ skazany na
karê œmierci.
Na zakoñczenie do zebranych
zwróci³ siê Dyrektor biura poselskiego Pan Krzysztof Waszczuk
odczytuj¹c list Pos³a na Sejm RP
Wies³awa Rygla, wyst¹pi³ tak¿e
poprzedni Dyrektor Gimnazjum
Stanis³aw Wozowicz.
Dziêki uprzejmoœci Oddzia³u IPN
w Rzeszowie, zebrani mogli obejrzeæ wystawê „¯o³nierze Wyklêci.
Antykomunistyczne podziemie na
RzeszowszczyŸnie po 1944 roku”.
Zwiedziæ mo¿na by³o równie¿ Izbê
Pamiêci, gdzie zgromadzono wiele
pami¹tek po por. K. Chmielu.
Podnios³a ale i wzruszaj¹ca
uroczystoœæ, która odby³a siê w
Gimnazjum w Zagorzycach daje
nadziejê, ¿e nie zginê³a i nie zginie pamiêæ o tych, dla których
has³o: „Bóg, Honor, Ojczyzna ”
to nie by³y tylko s³owa. Ofiara
¿ycia i œmierci z³o¿ona przez tych
bohaterów, da kolejnym pokoleniom m¹droœæ i rozwagê, tak potrzebn¹ do poznania tego co
prawdziwie najwa¿niejsze.
Jacek Flis
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V Sesja
Rady Miejskiej
W dniu 31 marca 2011 r. odby³a siê V Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Przed
przyst¹pieniem do realizacji porz¹dku obrad radni wys³uchali sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego w 2010 r. na terenie dzia³ania sêdziszowskiego komisariatu.
Nastêpnie Rada Miejska podjê³a
20 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sêdziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
Radni dokonali zmian w bud¿ecie gminy na 2011 r. polegaj¹cych na:
n Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu gminy o kwotê
521.122 z³, w tym z tytu³u:
- czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 162.122 z³,
- dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych - 300.000 z³,
- rozliczenia z lat ubieg³ych
(zwrot podatku VAT) –
59.000 z³
n Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 351.122
z³ z przeznaczeniem na remont
drogi gminnej Zagorzyce –
Ocha³ówka.
n Zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
170.000 z³ z przeznaczeniem na:
- zakup i monta¿ zbiornika
wody uzdatnionej dla hydroforni w Bêdziemyœlu –
70.000 z³,
- opracowanie dokumentacji
projektowej na budowê obwodnicy pó³nocnej Sêdziszowa M³p., etap III, budowa po³¹czenia komunikacyjnego
Gumat – Ropczyce - Kolonia
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ – 100.000 z³.
2. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia
zgody na wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w 2012 r.
Rada wyrazi³a zgodê na wyodrêbnienie œrodków funduszu
so³eckiego w bud¿ecie na 2012
rok.
3. Uchwa³a w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla drogi publicznej ³¹cz¹cej autostradê A4 z drog¹ krajow¹ Nr 4 na odcinku przebiegaj¹cym przez Borek Wielki.
Radni uchwalili miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego
pomiêdzy zjazdem z budowanej autostrady a drog¹ krajow¹
nr 4. Teren zostanie zabezpieczony pod budowê ³¹cznika i
bêdzie przebiega³ przez obszary niezabudowane. D³ugoœæ
³¹cznika wynosi 3,2 km.
4. Uchwa³a w sprawie ustalenia
op³aty za niektóre œwiadczenia
publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Sêdziszów Ma³opolski.
Rada Miejska ustali³a, ¿e us³ugi
œwiadczone przez publiczne
przedszkola prowadzone przez
Gminê Sêdziszów M³p. w zakresie podstawy programowej s¹
realizowane bezp³atnie w wymiarze piêciu godzin dziennie,
przez piêæ dni w tygodniu, od
poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach okreœlonych w statucie przedszkola. Natomiast za
œwiadczenia publicznych
przedszkoli, w czasie przekraczaj¹cym wymiar zajêæ, o których mowa powy¿ej obejmuj¹ce zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze jak np.:
gry i zabawy edukacyjne, wspomagaj¹ce rozwój psychofizyczny, emocjonalny i spo³eczny
dziecka, zabawy aktywizuj¹ce
oraz rozwijaj¹ce zainteresowania otaczaj¹cym œwiatem, zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze oraz zajêcia
opiekuñcze ustalono op³atê za
1 godzinê tych zajêæ w wysokoœci 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracê.
5. Kolejnych 15 uchwa³ dotyczy³o okreœlenia odwodów szkó³
podstawowych i gimnazjów.
Od 1 wrzeœnia 2011 r. w szko³ach podstawowych i gimnazjach bêd¹ obowi¹zywaæ nowe
obwody szkolne.
Obwód szkolny dla:
1)Szko³y Podstawowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p. obejmuje miejscowoœci:

v Sêdziszów M³p. ulice: Al. 1000lecia, Armii Krajowej, Bednarska, Blich, Cicha, Garncarska,
G³owackiego, Grunwaldzka, Jagielloñska, Jana Paw³a II, kard.
Wyszyñskiego, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolbuszowska, Kolejowa, Ko³³¹taja,
Konopnickiej, Koœciuszki, Krótka, Ksiê¿omost, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, £ugowa, ks. Granickiego, ks. Maci¹ga, ks. Sapeckiego, 3-go Maja, Mickiewicza,
Ogrodowa, Olszana, Orzeszkowej, Partyzantów, Piekarska, Pi³sudskiego, Polna, Po³udniowa,
prof. Kota, Prusa, Reja, Rêdziny do nr 33, Rynek, Rzeszowska, Sienkiewicza, S³owackiego,
Solidarnoœci, Sportowa, Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, œw. Antoniego, œw. Barbary, œw. Franciszka, œw. Klary,
Warzywna, Witosa, Wyspiañskiego,
v Zagorzyce nr 611 – 621.
2)Szko³y Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p. obejmuje miejscowoœæ:
v Sêdziszów M³p. - ulice: Borkowska, Bursztynowa, Dzia³kowa, Fabryczna, Jab³onowskich,
Koralowa, Kroczki, Krokusowa, Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich, Odrow¹¿ów, Osiedle
M³odych, Piaskowa, Potockich,
Rêdziny od nr 34, Rubinowa,
S³oneczna, Spacerowa, Starzeñskich, Szafirowa, Tarnowskich, Weso³a, Wêglowskiego.
3)Szko³y Podstawowej w Boreczku obejmuje miejscowoœci:
v Boreczek,
v Borek Wielki nr 513 – 575,
4)Szko³y Podstawowej w Borku
Wielkim obejmuje miejscowoœæ:
v Borek Wielki z wy³¹czeniem nr
513 – 575.
5)Szko³y Podstawowej w Czarnej
Sêdziszowskiej obejmuje miejscowoœci:
v Czarna Sêdziszowska,
v Cierpisz,
v Ruda z wy³¹czeniem nr 80 – 117,
127 – 155.
6)Szko³y Podstawowej w Kawêczynie Sêdziszowskim obejmuje miejscowoœci:
v Kawêczyn Sêdziszowski z wy³¹czeniem nr 184 - 204,
v Wolica £ugowa nr 1 – 120.
7)Szko³y Podstawowej w Klêczanach obejmuje miejscowoœci:
v Klêczany,
v Krzywa nr 199 – 202.
8)Szko³y Podstawowej w Krzywej
obejmuje miejscowoœci:
v Krzywa z wy³¹czeniem nr 199 202,

v Kawêczyn Sêdziszowski nr 184
– 204,
v Wolica £ugowa od nr 163 do
koñca.
9)Szko³y Podstawowej w Szkodnej obejmuje miejscowoœci:
v Szkodna,
v Zagorzyce nr 271 – 278, 700 –
709.
10) Szko³y Podstawowej w Wolicy Piaskowej obejmuje miejscowoœci:
v Wolica Piaskowa,
v Wolica £ugowa nr 121 – 162.
11) Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych obejmuje
miejscowoœæ:
v Zagorzyce nr 1 – 133, 415 – 610,
622.
12) Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych obejmuje
miejscowoœæ:
v Zagorzyce nr 134 – 270, 279 –
414, 623 – 699, 710 – 741.
13) Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej obejmuje miejscowoœci:
v Boreczek,
v Borek Wielki nr 513 - 575,
v Czarna Sêdziszowska,
v Cierpisz,
v Kawêczyn Sêdziszowski nr 184
– 204,
v Krzywa z wy³¹czeniem nr 199 –
202,
v Ruda,
v Wolica £ugowa od nr 163 do
koñca,
14) Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. obejmuje miejscowoœci:
v Bêdziemyœl,
v Borek Wielki z wy³¹czeniem nr
513 – 575,
v Góra Ropczycka,
v Kawêczyn Sêdziszowski z wy³¹czeniem nr 184 –204,
v Klêczany,
v Krzywa nr 199 – 202,
v Sêdziszów M³p.,
v Wolica Piaskowa,
v Wolica £ugowa nr 1 - 162,
v Zagorzyce nr 611 – 621.
15) Gimnazjum w Zagorzycach
obejmuje miejscowoœci:
v Szkodna,
v Zagorzyce z wy³¹czeniem nr
611 – 621.
Szczegó³owy opis zmian i jego
przyczyny zawarte s¹ w artykule
znajduj¹cym siê w bie¿¹cym wydaniu Biuletynu.
6. Uchwa³a w sprawie rozpoznania
skargi Pana Edwarda Mazka.
Rada Miejska uzna³a za bezzasadn¹ skargê Pana Edwarda
Mazka na dzia³ania Burmistrza
Sêdziszowa M³p.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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ZMIANY W OBWODACH SZKOLNYCH
Od 1 wrzeœnia br. na terenie naszej gminy zgodnie z 15 uchwa³ami Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. podjêtymi na sesji w dn.
31 marca br. w szko³ach podstawowych i gimnazjach obowi¹zywaæ bêd¹ nowe obwody szkolne.
Obecne obwody zosta³y okreœlone uchwa³ami Rady w 1999 r.,
kiedy wchodzi³a w ¿ycie reforma
systemu edukacji. Od tego czasu
up³ynê³o 12 lat, a w okresie tym w
niektórych miejscowoœciach
zmieniono numeracjê nieruchomoœci, powsta³y nowe parafie, w
mieœcie utworzono nowe ulice i
to wymusi³o zmianê obwodów
szkolnych. W szko³ach znajduj¹cych siê na terenach wiejskich
zmiany maj¹ jednak charakter
porz¹dkuj¹cy, a w Górze Ropczyckiej i Bêdziemyœlu obwody
szkolne w ogóle nie zosta³y zmienione.
Znacz¹ce zmiany bêd¹ natomiast w samym mieœcie, a podyktowane s¹ one prób¹ zrównowa¿enia iloœci uczniów w dwóch
miejskich szko³ach podstawowych, nr 2 w Rynku i nr 3 na Osiedlu M³odych. Obecnie w SP 2

uczy siê 246 uczniów a do SP 3
uczêszcza 300 uczniów. Do „trójki” w najbli¿szych latach przybêd¹ dzieci z ci¹gle zabudowuj¹cego siê „trójk¹ta” oraz bloku z
33 mieszkaniami, który powstaje
przy ul. S³onecznej. D¹¿¹c do
zrównowa¿enia dwóch szkó³ w
mieœcie do Szko³y Podstawowej
Nr 2 zostanie w³¹czona czêœæ osiedla Rêdziny-Wschód, ulice: œw.
Franciszka, œw. Barbary, œw. Klary, œw. Antoniego, ks. Sapeckiego, Szymborskiej oraz ul. Rêdziny do nr 33. Ponadto do „dwójki” chodziæ bêd¹ dzieci z ul.
Blich oraz z ca³ej ul. 3-go Maja
(dotychczas tylko do nr 48).
Zmiany w obwodach w mieœcie
to te¿ wynik sygna³ów czêœci rodziców z Rêdzin, których ¿yczeniem by³o, aby ich dzieci do I komunii przystêpowa³y w swojej macierzystej parafii, nie uda³o siê jed-

Zmiana granic obwodów szkolnych w najwiêkszym stopniu dotyczy szkó³ miejskich. Na zdj.
Szko³a Podstawowa nr 3 na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p.
nak w pe³ni podzieliæ miasta na
obwody szkolne zgodnie z granicami parafii. Podobny problem
wystêpuje w Zagorzycach po
utworzeniu nowej parafii w Zagorzycach Dolnych, tam te¿ jednak
nie do koñca obwody szkolne
pokrywaj¹ siê z parafiami.
Obwody gimnazjów zachowuj¹
zasadê wypracowan¹ w 1999 r., do
sêdziszowskiego gimnazjum zosta³a przypisana m³odzie¿, która
ukoñczy szko³y podstawowe Nr 2
i Nr 3 w Sêdziszowie M³p., Górze
Ropczyckiej, Borku Wielkim, Wo-

licy Piaskowej, Kawêczynie Sêdz.,
Klêczanach i Bêdziemyœlu. Do
Gimnazjum w Czarnej Sêdz. trafi
m³odzie¿ po ukoñczeniu szko³y
podstawowej w Boreczku, Krzywej i Czarnej Sêdz. a do zagorzyckiego gimnazjum ze szkó³ podstawowych w Zagorzycach Dolnych
i Górnych oraz Szkodnej.
Zmiany w obwodach szkolnych
bêd¹ obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia
2011 r., ale dzieci, które obecnie
uczêszczaj¹ do danej szko³y, bêd¹
mog³y kontynuowaæ w niej naukê
bez wzglêdu na obwód szkolny.

Obwody szkolne od 1 wrzeœnia 2011 r.:
Szko³a Podstawowa Nr 2 im. W³adys³awa Wêglowskiego w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 9
4Sêdziszów M³p. ulice: Al. 1000lecia, Armii Krajowej, Bednarska, Blich, Cicha, Garncarska,
G³owackiego, Grunwaldzka,
Jagielloñska, Jana Paw³a II,
kard. Wyszyñskiego, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolbuszowska, Kolejowa,
Ko³³¹taja, Konopnickiej, Koœciuszki, Krótka, Ksiê¿omost,
Kwiatowa, Letnia, Lipowa,
£ugowa, ks. Granickiego, ks.
Maci¹ga, ks. Sapeckiego, 3-go
Maja, Mickiewicza, Ogrodowa,
Olszana, Orzeszkowej, Partyzantów, Piekarska, Pi³sudskiego, Polna, Po³udniowa, prof.
Kota, Prusa, Reja, Rêdziny do
nr 33, Rynek, Rzeszowska, Sienkiewicza, S³owackiego, Solidarnoœci, Sportowa, Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, œw. Antoniego, œw. Barbary, œw. Franciszka, œw. Klary, Warzywna, Witosa, Wyspiañskiego,
4Zagorzyce nr 611 – 621.

ska, Bursztynowa, Dzia³kowa,
Fabryczna, Jab³onowskich, Koralowa, Kroczki, Krokusowa,
Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich, Odrow¹¿ów, Osiedle
M³odych, Piaskowa, Potockich,
Rêdziny od nr 34, Rubinowa,
S³oneczna, Spacerowa, Starzeñskich, Szafirowa, Tarnowskich, Weso³a, Wêglowskiego.
Szko³a Podstawowa w Boreczku
4Boreczek,
4Borek Wielki nr 513 – 575,
4Ruda nr 80 – 117, 127 – 155.
Szko³a Podstawowa w Borku
Wielkim
4Borek Wielki z wy³¹czeniem nr
513 – 575.
Szko³a Podstawowa im. ks. W³adys³awa Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej
4Czarna Sêdziszowska,
4Cierpisz,
4Ruda z wy³¹czeniem nr 80 – 117,
127 – 155.

Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Kawêczynie SêSzko³a Podstawowa Nr 3 im. Jana dziszowskim
Paw³a II w Sêdziszowie M³p., 4Kawêczyn Sêdz. z wy³¹czeniem
nr 184 - 204,
Osiedle M³odych 20
4Sêdziszów M³p. ulice: Borkow- 4Wolica £ugowa nr 1 – 120.

Szko³a Podstawowa w Klêcza- Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
nach
Czarnej Sêdziszowskiej
4Klêczany,
4 Boreczek,
4Krzywa nr 199 – 202.
4 Borek Wielki nr 513 - 575,
4 Czarna Sêdziszowska,
Szko³a Podstawowa w Krzywej
4 Cierpisz,
4Krzywa z wy³¹czeniem nr 199 - 4 Kawêczyn Sêdziszowski nr 184
202,
– 204,
4Kawêczyn Sêdz. nr 184 – 204, 4 Krzywa z wy³¹czeniem nr 199 –
4Wolica £ugowa od nr 163 do
202,
koñca.
4 Ruda,
4 Wolica £ugowa od nr 163 do
Szko³a Podstawowa w Szkodnej
koñca.
4Szkodna,
4Zagorzyce nr 271 - 278, 700 – Gimnazjum im. K. K. Baczyñskie709.
go w Sêdziszowie M³p.
4 Bêdziemyœl,
Szko³a Podstawowa im. W³adys³a- 4 Borek Wielki z wy³¹czeniem nr
wa Broniewskiego w Wolicy Pia513 – 575,
skowej
4 Góra Ropczycka,
4Wolica Piaskowa,
4 Kawêczyn Sêdz. z wy³¹czeniem
4Wolica £ugowa nr 121 – 162.
nr 184 –204,
4 Klêczany,
Szko³a Podstawowa im. W³adys³a- 4 Krzywa nr 199 – 202,
wa Broniewskiego w Zagorzy- 4 Sêdziszów M³p.,
cach Dolnych
4 Wolica Piaskowa,
4Zagorzyce nr 1 – 133, 415 – 610, 4 Wolica £ugowa nr 1 - 162,
622.
4 Zagorzyce nr 611 – 621.
Szko³a Podstawowa im. Jana
Paw³a II w Zagorzycach Górnych
4Zagorzyce nr 134 – 270, 279 –
414, 623 – 699, 710 – 741.

Gimnazjum im. por Karola
Chmiela w Zagorzycach
4 Szkodna,
4 Zagorzyce z wy³¹czeniem nr
611 – 621.
Jan Maroñ Sekretarz Gminy
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POLICJA
informuje
Bezpieczny powiat
ropczycko-sêdziszowski

Policjanci naszego powiatu wykrywaj¹ najwiêcej przestêpstw w ca³ym województwie
podkarpackim. Dane za miniony kwarta³
pokazuj¹, i¿ wskaŸnik wykrywalnoœci wynosi w naszym powiecie 95,8%.
Przez pierwsze trzy miesi¹ce 2011 r.
policjanci z powiatu ropczyckosêdziszowskiego wszczêli 297 postêpowañ przygotowawczych.
To o 72 dochodzenia wiêcej ni¿
w tym samym okresie czasu, zesz³ego roku. Pomimo tego, wskaŸnik wykrywalnoœci wyniós³ 95,8%.
Tym samym policjanci powiatu
znaleŸli siê na pierwszym miejscu
w województwie. Œredni wskaŸnik
wykrywalnoœci dla Podkarpacia
to 80,9%.
Ten bardzo doby wynik pracy
funkcjonariuszy nie oznacza, ¿e
spoczn¹ oni na laurach. Wrêcz
przeciwnie, w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu,
policjanci chc¹c utrzymaæ tak
dobre wyniki, bêd¹ pracowaæ z
jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem.
Policjanci odwiedzili uczniów
w Wolicy Piaskowej

W œrodê, 16.03.2011r., policjanci odwiedzili uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Wolicy Piaskowej. Dzieci wys³ucha³y rad
i ostrze¿eñ o ró¿nych zagro¿eniach czyhaj¹cych na najm³odszych.

Wizytê w szkole policjanci rozpoczêli od spotkania z przedszkolakami. Najm³odsi dowiedzieli siê
co robiæ w wielu niebezpiecznych
sytuacjach. Aby rady zapad³y mi
na d³u¿ej w pamiêci funkcjonariusze przeczytali bajkê , w której
bohater radzi dzieciom co nale¿y robiæ, a czego nigdy nie wolno
robiæ, aby nie sta³o im siê nic z³e-
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go. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê policyjny radiowóz, a uœmiech na twarzy wywo³a³y rozdawane przez policjantów
lizaki. W ramach dzia³añ „b¹dŸ
widoczny – b¹dŸ bezpieczny”
policjanci przekazali przedszkolakom kamizelki odblaskowe.
Uczniowie z klas I-III dowiedzieli
siê od policjantów m.in. co robiæ
kiedy zaczepia ich ktoœ obcy, jeœli
zgubi¹ siê w du¿ym sklepie czy atakuje ich pies. Funkcjonariusze
przypomnieli im zasady bezpiecznego poruszania siê po drodze
oraz o obowi¹zku je¿d¿enia w odpowiednich fotelikach samochodowych.
Zagro¿enia w Internecie oraz
konsekwencje nieodpowiedzialnego korzystania z telefonów komórkowych to g³ówne tematy
prelekcji policjantów dla najstarszych uczniów szko³y. Im równie¿
przypomniano zasady bezpieczeñstwa na drogach.
Wszystkie spotkania przebiega³y
w mi³ej atmosferze. Uczniowie, i
ci najm³odsi i najstarsi, chêtnie
rozmawiali z policjantami i
uczestniczyli w pokazach przyjmowania bezpiecznej pozycji
podczas ataku psa. Ka¿dy chcia³
przez moment poczuæ siê policjantem i przymierzyæ policyjn¹
czapkê, kamizelkê czy potrzymaæ
przez chwilê kajdanki, pa³kê lub
„lizaka”.
Pijany kierowca zatrzymany
przez policjantów

Ponad dwa promile wykaza³o badanie stanu trzeŸwoœci kierowcy opla. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli, gdy¿ przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ o 26 km/h.
28-go marca, po godzinie 21, policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej opla. Kierowca jecha³ z
prêdkoœci¹ 76 km/h po ulicy
Grunwaldzkiej w Sêdziszowie M³p.
Kiedy funkcjonariusze poprosili
mieszkañca gminy Sêdziszów o
dokumenty, 35-letni mê¿czyzna
oœwiadczy³, i¿ nie posiada ich przy
sobie. Podczas rozmowy policjanci wyczuli woñ alkoholu. Kiedy
sprawdzili stan trzeŸwoœci kierowcy okaza³o siê, ¿e jest on pijamy.
Mê¿czyzna mia³ 2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjanci ustali równie¿, ¿e zatrzymany kierowca ma cofniête
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Mê¿czyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeŸwoœci oraz pope³nione wykroczenia.

Odpowiedz¹ za kradzie¿
elektronarzêdzi

stowali dzieci s³odyczami, przekazali ró¿ne materia³y profilaktyczPolicjanci z Sêdziszowa Ma³opolskiego usta- ne oraz odblaskowe kamizelki.

lili, kto ukrad³ elektronarzêdzia ze stolarni w Szkodnej. Funkcjonariusze odzyskali
czêœæ skradzionych przedmiotów.
O kradzie¿y elektronarzêdzi, do
której dosz³o w nocy z 18/
19.02.2011r., policjanci zostali
powiadomieni 26 lutego br. Pokrzywdzony poniós³ straty w wysokoœci 850 z³. Funkcjonariusze rozpoczêli dzia³ania, które zakoñczy³y
siê ustaleniem sprawców. Okazali
siê nimi dwaj m³odzi mieszkañcy
podsêdziszowskiej wsi.
W dniu 28.03.2011r. policjanci
zatrzymali z³odziei. M³odzi mê¿czyŸni w wieku 17 i 19 lat, przyznali siê do pope³nienia zarzucanego im czynu. Policjanci odzyskali czeœæ skradzionych narzêdzi,
które wróc¹ do w³aœciciela.
Zgodnie z art. 278 kodeksu karnego, za kradzie¿ grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
Ca³a Polska Czyta Dzieciom

Z³odzieje zatrzymani przez
policjantów

Trzech mê¿czyzn us³ysza³o zarzut kradzie¿y elektronarzêdzi. Sêdziszowscy policjanci
odzyskali czêœæ skradzionego mienia.
W nocy z 25 na 26 lutego w Szkodnej, ktoœ ukrad³ narzêdzia o wartoœci prawie 4 tysiêcy z³otych.
Pokrzywdzony powiadomi³ Policjê. Na podstawie zebranych œladów sêdziszowscy policjanci wytypowali sprawców tego przestêpstwa. Wczoraj funkcjonariusze
przedstawili zarzuty kradzie¿y
trzem mieszkañcom gminy Wielopole. Z³odzieje przyznali siê do
kradzie¿y elektronarzêdzi.
Dodatkowo policjanci zarzucili
kolejnemu mê¿czyŸnie pomoc w
ukrywaniu skradzionego wczeœniej urz¹dzenia. 20-letni mieszkaniec tej samej gminy us³ysza³
zarzut. Odzyskane narzêdzia policjanci oddadz¹ w³aœcicielowi.

W ramach akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom
Nie wypalajmy traw
przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w SêdziWraz
z
wiosn¹ rozpocz¹³ siê okres wypalania
szowie M³p. zaprosi³y policjantów. Bajka
traw.
Ju¿
kilka razy policjanci interweniowali
czytana przez funkcjonariuszy dotyczy³a
w
miejscach
gdzie pali³y siê trawy. Przypomioczywiœcie bezpieczeñstwa maluchów.
namy,
¿e
jest
to niezgodne z prawem.
„Jakiœ pan dziœ sta³ po drzwiami,
ale ja go nie wpuœci³em. Chocia¿
dzwoni³, stuka³, puka³, lecz mu
drzwi nie otworzy³em. By³em
sam, a on mnie prosi³, aby wpuœciæ go do domu, bo by³ z tat¹
umówiony na naprawê telefonu.
Czy to prawda? Sk¹d mam wiedzieæ! Ka¿dy mo¿e tak powiedzieæ.” To fragment bajki czytanej przez policjantów najm³odszym. Dziêki takim spotkaniom
funkcjonariusze przekazuj¹ dzieciom podstawowe informacje o
bezpiecznych zachowaniach.
Po lekturze przyszed³ czas na
krótk¹ pogadankê na temat poruszania siê po drodze oraz obrony przed atakuj¹cym psem. Na koniec spotkania policjanci poczê-

Trawy p³onê³y m.in. w Borku
Wielkim i Bêdziemyœlu. Wszêdzie
potrzebna by³a interwencja jednostek stra¿y po¿arnej. Obecni
na miejscu policjanci nie stwierdzili aby po¿ary te zagra¿a³y ¿yciu
ludzi lub mieniu.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie
przyrody, za wypalanie roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach czy pasach przydro¿nych, w tym rowach, grozi kara
aresztu lub grzywny.
Natomiast kodeks wykroczeñ
precyzuje, ¿e kara aresztu trwa
najkrócej 5 dni, a najd³u¿ej 30
dni. Grzywna mo¿e wynieœæ nawet 5000 z³.
podkom. Dominika Oleœ
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Wybory do Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
W dniu 3 kwietnia 2011 roku
odby³y siê wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej – samorz¹du rolników.
Bior¹c udzia³ w wyborach rolnicy mogli zdecydowaæ czy za poœrednictwem izby rolniczej, bêd¹
wp³ywaæ na:
a) rz¹dowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie i wnioskowanie rozwi¹zañ,
b) poziom absorpcji funduszy
unijnych i innych œrodków
wsparcia,
c) kszta³t edukacji i doradztwa
rolniczego,
d) rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
e) poprawê struktury agrarnej,
œrodowiska przyrodniczego,
zdrowia i ochronê dziedzictwa
kulturowego w regionie,
f) wspó³pracê z zagranicznymi
organizacjami producentów
rolnych oraz inne wa¿ne sprawy dotycz¹ce sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz
godne warunki ¿ycia na wsi.

Uprawnionymi do g³osowania
w wyborach do Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej byli
podatnicy podatku rolnego, posiadaj¹cy gospodarstwo rolne o
³¹cznej powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
podatnicy podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz cz³onkowie Rolniczych Spó³dzielni Pracy posiadaj¹cy w nich wk³ady gruntowe.
Tylko tym osobom przys³ugiwa³o prawo kandydowania do Rad
Powiatowej Podkarpackiej Izby
Rolniczej oraz uczestniczenia w
ich wybieraniu.
Na terenie Gminy Sêdziszów
M³p. uprawnionych kandydowania oraz g³osowania w wyborach
by³o 4 957 osób.
W ka¿dym powiecie ziemskim
wybierana by³a Rada Powiatowa
Podkarpackiej Izby Rolniczej. W
jej sk³ad weszli rolnicy, którzy w
wyborach do tego organu, otrzymali najwiêksz¹ iloœæ wa¿nie oddanych g³osów. Rada Powiatowa
PIR nastêpnie wybiera, ze swego
sk³adu Przewodnicz¹cego Rady
Powiatowej i delegata do Walne-

go Zgromadzenia Podkarpackiej
Izby Rolniczej.
W Gminie takiej jak Sêdziszów
M³p., gdzie powierzchnia u¿ytków rolnych przekracza³a 4 tys.
ha wybieranych by³o siê dwóch
cz³onków Rady Powiatowej. W
okrêgu wyborczym stanowi¹cym
obszar miasta na prawach powiatu, wybierano tylko jednego
przedstawiciela.
W Naszej Gminie o wybór do
Rady Powiatowej ubiega³y siê 4
osoby. Kandydaci ci, oprócz zg³oszenia i oœwiadczenia o zgodzie
na kandydowanie, musieli, w
okreœlonym terminie, przed³o¿yæ
Okrêgowej Komisji Wyborczej listê cz³onków PIR zawieraj¹c¹ co
najmniej 50 podpisów poparcia.
Jedyny na terenie Gminy Sêdziszów M³p. lokal wyborczy znajdowa³ siê w Szkole Podstawowej nr
2 w Sêdziszowie M³p. i czynny by³
w godzinach 800 -1800. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 168 osób,
najwiêcej z terenu Zagorzyc,
Góry Ropczyckiej oraz Krzywej.
Frekwencja wyborcza wynios³a
3,39% i by³a zdecydowanie wy¿sze
ni¿ przed czterema laty(w trak-

cie poprzednich wyborów, gdy
wynosi³a 1,85%).
G³osuj¹cy na karcie do g³osowania mogli dokonaæ wyboru nie
wiêcej ni¿ 2 przedstawicieli do
Rady Powiatowej; 49 g³osuj¹cych
odda³o g³os na dwóch kandydatów, a 119 zakreœli³o na karcie
wyborczej jednego kandydata.
Po zakoñczeniu g³osowania
Komisja Wyborcza stwierdzi³a, ¿e
poszczególni kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
- Pan Krzysztof Dziuba – 69 g³osów,
- Pani Barbara Traciak – 90 g³osów,
- Pan Józef W¹troba – 30 g³osów,
- Pan Grzegorz Wolak – 28 g³osów.
Tak wiêc Miasto i Gminê Sêdziszów M³p. przez najbli¿sze 4
lata w Radzie Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej reprezentowaæ bêd¹ Pani Barbara Traciak
– so³tys So³ectwa Zagorzyce Górne oraz Pan Krzysztof Dziuba –
rolnik z Góry Ropczyckiej.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ich
praca i zdobywane doœwiadczenie owocowaæ bêd¹ popraw¹ warunków bytowania rolników naszej Gminy oraz przyczyni¹ siê do
lepszego wykorzystanie œrodków
unijnych przeznaczonych dla
obszarów wiejskich.
Jacek Daniel
Przewodnicz¹cy Okrêgowej
Komisji Wyborczej

Od wrzeœnia 2011 r. obowi¹zywaæ bêd¹

nowe op³aty za przedszkola!
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty, 31 marca 2011 r., na V Sesji Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p., przyjêto uchwa³ê w sprawie ustalenia op³aty za niektóre
œwiadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê Sêdziszów M³p.
Od 1 wrzeœnia 2011 roku we
wszystkich publicznych przedszkolach naszej gminy, przez 5 dni w
tygodniu (od poniedzia³ku do
pi¹tku) w godz. od 8.00 do 13.00,
realizowane bêdzie bezp³atne
nauczanie, wychowanie i opieka
(zgodnie z podstaw¹ programow¹
wychowania przedszkolnego).
Poza tymi godzinami zajêcia
dydaktyczne i opiekuñczo-wychowawcze jak np. gry i zabawy
edukacyjne wspomagaj¹ce rozwój psychofizyczny, emocjonalny
i spo³eczny dziecka, zabawy aktywizuj¹ce oraz rozwijaj¹ce zainteresowania otaczaj¹cym œwiatem,
zabawy plastyczne, muzyczne,
teatralne, twórcze oraz zajêcia
opiekuñcze realizowane bêd¹
odp³atnie. Za ka¿d¹ zadeklarowan¹ przez rodziców (opiekunów

prawnych) rozpoczêt¹ godzinê
(ponad podstawê programow¹)
op³ata wyniesie: 0,17% minimalnego wynagrodzenia za pracê.
Od wrzeœnia do grudnia 2011
roku bêdzie to 2,36 z³ /godz.
(0,17 x 1386,00 z³ = 2,36 z³).
W przypadku nieobecnoœci
dziecka w przedszkolu powy¿sze
op³aty podlegaæ bêd¹ proporcjonalnemu zwrotowi, o ile rodzice
(opiekunowie prawni) zg³osz¹
ten fakt w pierwszym dniu nieobecnoœci dziecka do godz. 8.00.
W przypadku korzystania ze
œwiadczeñ przedszkola przez troje lub wiêcej dzieci z jednej rodziny w danym roku szkolnym,
powy¿sza op³ata ulegnie obni¿eniu, o 50% na trzecie i nastêpne
dziecko.
Op³aty te nie obejmuj¹ op³at

W miesi¹cu z 21 dniami roboczymi op³ata za przedszkole, wed³ug stanu na 2011 r., kszta³towaæ siê bêdzie w nastêpuj¹cy sposób:
Liczba godzin ............................................................... Op³ata miesiêczna
(po zaokr¹gleniu do pe³nych z³)

5 godz. dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (podstawa programowa) ............ 0 z³
6 godz. dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ................................................ 50 z³
7 godz. dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ................................................ 99 z³
8 godz. dziennego pobytu dziecka w przedszkolu .............................................. 149 z³
9 godz. dziennego pobytu dziecka w przedszkolu .............................................. 198 z³
za posi³ki, które ustala dyrektor
przedszkola w porozumieniu z
organem prowadz¹cym, na poziomie kosztów zakupu surowców spo¿ywczych niezbêdnych
do przygotowania posi³ku.
Zajêcia dodatkowe obejmuj¹ce np. zajêcia umuzykalniaj¹ce,
z jêzyków obcych oraz inne organizowane przez dyrektora
przedszkola na wniosek rodziców
(opiekunów prawnych) p³atne
bêd¹ w ca³oœci przez rodziców
(opiekunów prawnych) - w wysokoœci pokrywaj¹cej koszty orga-

nizacji i prowadzenia tych zajêæ.
Zakres œwiadczeñ, wysokoœæ
op³at, termin pobierania op³at
miesiêcznych za œwiadczenia
udzielane przez publiczne przedszkola, termin obowi¹zywania
umowy oraz warunki jej wypowiedzenia okreœlaæ bêdzie umowa
cywilnoprawna zawierana pomiêdzy dyrektorem przedszkola,
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka przyjêtego do
przedszkola.
Irena Lewicka
Dyrektor ZOSiP
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Ogólnopolski
Turniej Wiedzy
Po¿arniczej
Ju¿ po raz kolejny Zarz¹d Miejsko-Gminny OSP w Sêdziszowie M³p. podj¹³ decyzjê
o w³¹czeniu siê dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej.
Z ramienia zarz¹du odpowiedzialnymi za organizacjê gminnych zmagañ konkursowych byli:
Z-ca Komendanta Gminnego kpt
Wojciech Kozek, który przygotowywa³ testy i pytania konkursowe
oraz V-ce prezes Zarz¹du Gminnego Andrzej Œwierad, prezes
OSP Czarna i jednoczeœnie dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej, który organizowa³
konkurs.
Jak co roku w/w wywi¹zali siê z
postawionego zadania bardzo
dobrze.
W dniu 30.03.2011r. na obiektach Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej
odby³y siê eliminacje gminne.
Zosta³y one poprzedzone rozes³aniem na pocz¹tku lutego do
wszystkich szkó³ podstawowych i
gimnazjów z terenu gminy Sêdziszów M³p. informacji zawieraj¹cych regulamin konkursu oraz
szczegó³owo okreœlony zakres
wiadomoœci wymaganych na konkursie wraz z materia³ami do nauki. W wyniku eliminacji szkolnych do szczebla gminnego zg³osi³o siê 10 szkó³ podstawowych z
miejscowoœci: Czarna Sêdziszowska, Kawêczyn, Klêczany, Boreczek, SP nr 3 Sêdziszów M³p., Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne, Bêdziemyœl, Góra Ropczycka,
Borek Wielki oraz gimnazja w
Zagorzycach Górnych, w Sêdziszowie M³p. i Czarnej Sêdziszowskiej. £¹cznie w eliminacjach
wziê³o udzia³ 29 uczniów. Warto
wspomnieæ, ¿e dla wszystkich
uczestników przygotowano dyplomy, drobne upominki i poczêstunek.
Rozpoczêcia turnieju dokona³
Andrzej Œwierad, który powita³
uczestników oraz przyby³ych goœci. Na turnieju byli obecni: Pani
Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Naczelnik Wydzia³u PSP
w Ropczycach m³. bryg. in¿. Janusz Piczak, Dowódca JRG st. kpt.
mgr in¿. Pawe³ Stok³osa, Z-ca Prezesa Powiatowego asp. Stanis³aw
Œwider, Prezes ZOMGOSP Euge-
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niusz Alberski, Sekretarz ZOMGOSP Marcin Cieœlik, Z-ca Komendanta Gminnego Kapitan
Wojciech Kozek, radnego Rady
Miejskiej Jana Ró¿añskiego, Dyrektorów szkó³ z Kawêczyna,
Góry Ropczyckiej, Czarnej Sêdziszowskiej oraz nauczycieli opiekunów i przede wszystkim uczestników. Przebieg eliminacji utrwala³a Telewizja Miejska.
Turniej rozpocz¹³ siê od pokazu sprzêtu stra¿ackiego zgromadzonego na placu przed szko³¹,
który ogl¹dali, oprócz uczestników konkursu i zaproszonych
goœci, uczniowie ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej
Sêdz. Swój sprzêt zaprezentowali
stra¿acy z PSP w Ropczycach pod
dowództwem m³odszego aspiranta Konrada Œwierada oraz stra¿acy z OSP Boreczek i OSP Czarna
Sêdziszowska. Dziêki sprzyjaj¹cej
pogodzie, m³odzie¿ mia³a okazjê
doœæ dok³adnie zapoznaæ siê z
prezentowanym sprzêtem oraz
mog³a zwiedziæ samochody i przymierzyæ niektóre elementy wyposa¿enia stra¿aków.
Nastêpnie uczestnicy konkursu przyst¹pili do czêœci testowej
konkursu. Po napisaniu testu
uczestnicy zostali zaproszeni na
obiad, a komisja przyst¹pi³a do

Uczestnicy zmagañ mieli mo¿liwoœæ obejrzenia sprzêtu stra¿ackiego.
oceny prac. Zgodnie z regulaminem do czêœci ustnej zakwalifikowa³o siê po 5 uczniów, którzy uzyskali najwy¿sze wyniki.
Zwyciêzcy, z r¹k Pani Burmistrz
i Przedstawicieli Komendy PSP,
otrzymali cenne nagrody. Ponadto osoby, które zajê³y dwa czo³owe miejsca w poszczególnych kategoriach reprezentowaæ bêd¹
nasz¹ gminê na eliminacjach powiatowych.
Turniej wiedzy po¿arniczej z
pewnoœci¹ przyczyni siê do przybli¿enia tematyki ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony
przed zagro¿eniami m³odzie¿y
naszych szkó³.
Nale¿y podkreœliæ bardzo
dobr¹ organizacjê konkursu.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim uczestnikom,
goœciom, opiekunom za podjêcie

Laureaci etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.

W wyniku czêœci ustnej
ustalono ostateczne
wyniki eliminacji gminnych:
W kategorii szkó³ podstawowych:
1. Konieczko Klaudia – SP Bêdziemyœl
2. Œwiêtoñ Adrianna – ZS Góra Ropczycka
3. Motyka Beata – SP Czarna Sêdziszowska
4. K³ósek Jaromir – ZS Góra Ropczycka
5. Lorenc Kinga – SP Bêdziemyœl
W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
1. Siwiec Kamil – Gimnazjum Czarna
2. Ferfecka Iwona – Gimnazjum Czarna
3. Kujda Dawid - Gimnazjum Zagorzyce
4. Pondo Dawid – Gimnazjum Czarna
5. Kozek Marcin – Gimnazjum Zagorzyce
inicjatywy i przyst¹pienie do konkursu oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomagali w
organizacji turnieju.
Iwona Œwierad

Fot. (2) Gim. Czarna Sêdz.

Nr 3 (166) 20 kwietnia 2011 r.

GRECJA

– KRAJ S£OÑCA,
MORZA I POMARAÑCZY
– zajêcia zorganizowane w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”.
W Szkole Podstawowej Nr 3 im.
Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p.
realizowany jest III etap projektu
„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy”. Praca z
dzieæmi jest prowadzona podczas
zajêæ obowi¹zkowych w ramach
realizacji podstawy programowej
oraz na zajêciach pozalekcyjnych.
Realizacja zajêæ dodatkowych
oparta zosta³a na autorskim pomyœle nauczyciela realizuj¹cego
projekt. „Mali podró¿nicy” odkrywaj¹ najpiêkniejsze miejsca Polski,
Europy i œwiata.
Dnia 11 marca odby³y siê zajêcia „Grecja – kraj s³oñca, morza i
pomarañczy”. Wychowawczyni
klasy, realizuj¹cej projekt zaprosi³a do wspó³pracy mamê jednego ze swoich uczniów – pani¹ Dorotê Paœniewsk¹.
Uczniowie z otwartoœci¹ i du¿ym zainteresowaniem przyjmuj¹
zapraszanych na zajêcia goœci.
Przeprowadzaj¹ z nimi wywiady,
a tak¿e dziel¹ siê wra¿eniami z
„odbytych podró¿y”.
Uwagê zapraszanych goœci przykuwaj¹ liczne œrodki dydaktyczne
zgromadzone w Dzieciêcych
Oœrodkach Zainteresowañ, które
szko³a pozyska³a dziêki udzia³owi
w projekcie, a s³u¿¹ce dzieciom
na co dzieñ w nauce i zabawie.
Dzieci z klasy I „a” z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y swojego goœcia.
Nie zdziwi³o ich przywitanie w jêzyku greckim. Rezolutnie odpowiedzia³y „kalimera” czyli „dzieñ
dobry”.
Atmosfera w klasie szybko sta³a siê rodzinna, dzieci siedzia³y na
krzese³kach w krêgu, gdzie te¿
poprosi³y o zajêcie miejsca swojego goœcia.
Spotkanie rozpoczê³a pani wychowawczyni, po czym dzieci
przywita³y mamê swojego kolegi
radosnym œpiewem. Pomog³o to
wszystkim w prze³amaniu tremy.
Reporterzy klasowi: Zuzia i
Dawid zadawali pani Dorocie
pytania zwi¹zane z jej osob¹, zainteresowaniami i podró¿ami po
Grecji. Dzieci te¿ chêtnie opowiada³y o swoich wra¿eniach zwi¹zanych z realizacj¹ projektu.

Gdyby nie moi greccy przodkowie,
odkrywcy, in¿ynierowie,
nie greccy mê¿owie stanu,
to nawet by woda z kranu
nie lecia³a, jak leci,
nie mówi¹c o szko³ach dla dzieci.

Pani Dorota Paœniewska zabra³a dzieci w podró¿ do kraju s³oñca, morza i pomarañczy.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy” daje mo¿liwoœæ korzystania z wielu interesuj¹cych pomocy dydaktycznych.
Dzieli³y siê swoimi spostrze¿eniami z przeprowadzonych zajêæ,
chwali³y siê znajomoœci¹ mapy,
poznanymi nazwami miast, bohaterami legend, poznan¹ histori¹
swojego miasta. Ilustracj¹ do tych
wypowiedzi by³y wstawki prac
przedstawiaj¹ce mapê ich marzeñ, wizytówki Sêdziszowa, rysunki z sympatycznym, w ich wykonaniu, Smokiem Wawelskim.
Dzieciom spodoba³ siê pomys³
podzia³u klasy na trzy grupy:
Gryfów, Chimer i Jednoro¿ców.
Atmosferê dope³ni³a prezentacja ksi¹¿ki z trójwymiarowymi ilustracjami, która to wprowadzi³a
dzieci w klimat staro¿ytnej Grecji i mitycznych stworów.
Biletem w podró¿y do œwiata
staro¿ytnych by³o opowiedzenie
mitu W labiryncie o herosie Tezeuszu, który na Krecie zg³adzi³
Minotaura. Dzieci ciep³o przyjê³y ten pomys³, podobnie jak zabawê w przydzielanie punktów na
skonstruowanych rêcznie punktatorach.
Liderzy poszczególnych grup
bez trudu odnaleŸli spoœród przygotowanych rekwizytów te zwi¹zane z mitem.
Podczas zajêæ towarzyszy³a

dzieciom atmosfera rywalizacji.
W kolejnym zadaniu wszyscy starali siê jak najszybciej u³o¿yæ ilustracjê do mitu z wylosowanych
kopert. Dzieci wykaza³y siê kreatywnoœci¹, buduj¹c – niczym
mistrz Dedal – swoje labirynty z
zapa³ek.
Uczniowie œwietnie sobie radzili z zadaniami , bez trudu potrafili odszukaæ Grecjê na mapie
Europy, odczytaæ nazwy otaczaj¹cych j¹ mórz, a tak¿e stolicê
kraju. Oprócz mapy tablicê zdobi³y rysunki dzieci, przedstawiaj¹ce podró¿e ich marzeñ, a tak¿e ilustracje pomagaj¹ce im w
wyobra¿eniu sobie zwyczajów
greckich. Rozwi¹zanie rebusów
zwi¹zanych z Grecj¹ i projektem
oraz malowanie w „Notatniku
podró¿nika” flagi Grecji zakoñczy³o czêœæ konkursow¹ zajêæ.
Dzieci z dum¹ prezentowa³y
zdobyte w grupach punkty, nie
wy³oniono zwyciêzców, gdy¿
wszystkie pracowa³y z zaanga¿owaniem. Ka¿de z nich otrzyma³o
pami¹tkow¹ zak³adkê do ksi¹¿ki.
Pani Dorota przedstawi³a równie¿ uczniom prezentacjê multimedialn¹ najznakomitszych zabytków Aten i Grecji. Dzieci do-

wiedzia³y siê, jak wygl¹da Akropol – Serce Europejskiej Kultury
– i jak go budowano. Opowiedzia³a tak¿e, jak wygl¹da Grecja dziœ.
Uczniowie oprócz staro¿ytnych
budowli zobaczyæ mogli œródziemnomorski œwiat fauny i flory, ciekawostki turystyczne, potrawy kuchni greckiej. Pokaz
zdjêæ uzupe³nia³y wspomnienia
dzieci z ich w³asnych podró¿y,
tak¿e po Europie.
Równie du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wystawka produktów spo¿ywczych. Ze zdziwieniem uczniowie odkryli, jak wiele artyku³ów pochodz¹cych z
Grecji mog¹ odnaleŸæ we w³asnej
kuchni.
Oczywiœcie zajêcia nie mog³y
odbyæ siê bez skosztowania tradycyjnego greckiego œniadania.
Gdy dzwonek obwieœci³ koniec
podró¿y po Grecji, nikt nie spieszy³ siê do opuszczenia klasy. Dzieciom uda³o siê zapomnieæ o szkole i podrêcznikach. Da³y porwaæ
siê do œwiata staro¿ytnych bogów,
herosów, ludzi z tamtej epoki i
ich m¹droœci, do Grecji – kraju
s³oñca, morza i pomarañczy.
Krystyna Bieniek
Dorota Paœniewska
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Najmilej wiosn¹.
Jest s³oneczny zachwyt
W zielonych
liniach przewróconych liœci.
Wiatr nimi ko³ysze
W takt koncertów leœnych.
(Banasiewicz H., „Wiosna”)

W NIEDZIELÊ PALMOW¥,
OCZEKIWANIE WIELKANOCY

Wielkanoc czyli Pascha – to
wielkie œwiêto wszystkich chrzeœcijan. Przypada po pierwszej,
wiosennej pe³ni, kiedy budz¹ca
siê do ¿ycia przyroda potêguje radoœæ odczuwania tego niezwyk³ego Wydarzenia:
Na Rezurekcjê graj¹ weselem organy,
A lud wtórzy im g³oœnym, radosnym
œpiewaniem,
Bo o to idzie Chrystus triumfuj¹cy,
wioœniany,
I jawi ka¿dej duszy: - Dziœ ze mn¹
zmartwychwstaniesz!
(Franciszek Surówka)
Zanim jednak zabrzmi pe³ne
uwielbienia „Alleluja!”, wierni
prze¿ywaj¹ wstrz¹saj¹cy w swej
duchowej wymowie Wielki Tydzieñ. Pocz¹tkiem owych wznios³ych obchodów i obrzêdów jest
Niedziela Palmowa, nazywana
równie¿ kiedyœ „Kwietn¹ lub
Wierzbn¹”. W tym dniu w koœcio³ach œwiêcone s¹ palmy – na pami¹tkê triumfalnego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy. Uroczyste procesje na Jego czeœæ
odbywa³y siê ju¿ w IV w., a jako
pierwsi uczestniczyli w nich
chrzeœcijanie w Jerozolimie. Od
XI w. œwiêcono wtedy zielone ga³¹zki, które od dawna uchodzi³y
za symbol odnawiaj¹cego siê
¿ycia. W naszej ludowej tradycji
zachowa³o siê wiele obrzêdów i
praktyk z wykorzystaniem ulistnionych ga³¹zek, najczêœciej
wierzbowych. Charakterystyczna
dla polskiego krajobrazu wierzba bardzo wczeœnie okrywa siê
srebrnymi, a nastêpnie z³ocistymi od py³ku „kotkami”. Niegdyœ
w Œrodê Popielcow¹ œcinano jej
ga³êzie i umieszczano w naczyniach z wod¹, by jeszcze przed
Wielkanoc¹ pokry³y siê œwie¿¹ zieleni¹. Przyozdabiano nimi póŸniej Wielkanocne palmy. W œródpoœciu natomiast wysiewano do
pojemników ziarno owsa, aby w
tej puszystej „³¹czce” umieœciæ
baranka. M³oda zieleñ zawsze
kojarzona by³a z witalnoœci¹,
zdrowiem i nadziej¹ na lepsz¹
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przysz³oœæ. Niedzielê Palmow¹
obchodzono w Polsce wyj¹tkowo
uroczyœcie i t³umnie. Do koœcio³ów przynoszono ga³¹zki pokryte
baziami i listowiem, udekorowane: pêdami borówki, barwinka,
mirtu, bukszpanu, a z czasem zasuszonymi kwiatami b¹dŸ wiechami roœlin trawiastych. Poœwiêcano te¿ du¿e liœcie okaza³ej palmy
królewskiej. W ró¿nych rejonach
kraju obowi¹zywa³y specyficzne
sposoby wykonywania palm. Góralskie do dziœ zadziwiaj¹ majestatycznoœci¹ i barwnoœci¹, kurpiowskie-imponuj¹cymi rozmiarami i mnogoœci¹ kwiatów wykonanych z bibu³y. W ostatnich latach upowszechni³y siê w Polsce
niezbyt du¿e tzw. palemki wileñskie, znane te¿ na pó³nocnowschodnich terenach naszego
kraju. Wykonuje siê je z ususzonych kwiatów i trawy (czêsto barwionej), wrzosu, mchu, sitowia,
ga³¹zek z kotkami, tasiemek,
w³óczki. Mo¿na je bez trudu kupiæ np. na targowiskach. Cz³owiek
wspó³czesny ma coraz mniej czasu na w³asnorêczne wykonanie
tradycyjnej palmy. W okolicach
Sêdziszowa Ma³opolskiego z pokolenia na pokolenie przekazywano typowy dla tych stron wzorzec. Uwzglêdnia³ on oczywiœcie
specyfikê okolicy obfituj¹cej w
roœlinnoœæ porastaj¹c¹ nasze
podmok³e i bagienne tereny.
Najwa¿niejszym elementem naszych palm „si³¹ rzeczy” sta³a siê
trzcina pospolita. Nale¿a³o jej
kwiatostany zerwaæ jeszcze w lecie i ususzyæ w jakimœ zacienionym miejscu, ¿eby nie straci³y
piêknej, srebrzystozielonej kolorystyki. Przed poœwiêceniem zwi¹zywano razem kilka jej pêdów,

przyozdabiaj¹c u szczytu „wiecznie zielonym” barwinkiem, ja³owcem, borówk¹ b¹dŸ subtelnymi
kwiatostanami ³¹kowej i b³otnej
trawy. Niektórzy umieszczali pojedyncze kwiaty „s³omianek”, a
wszyscy – wierzbowe ga³¹zki z
baziami. Mo¿na te¿ by³o dowi¹zaæ kilka jasnych, najczêœciej bia³ych wst¹¿eczek. Sam „trzonek”
owijano bia³¹, zwykle postrzêpion¹ bibu³¹. Poœwiêconej palmie przypisywano niegdyœ bez
ma³a cudowne w³aœciwoœci. Po
powrocie z koœcio³a nale¿a³o
okr¹¿yæ z ni¹ wszystkie budynki i
ca³e obejœcie, aby „z³e” nie mia³o
do nich dostêpu. Zarówno zabudowania jak i zwierzêta domowe
kropiono wod¹ œwiêcon¹, ¿eby
„jakieœ licho siê nie przypl¹ta³o”.
Palm¹ uderzano lub dotykano
domowników, do³¹czaj¹c s³owa:
„Nie ja bijê, palma bije, wierzba
bije, nie zabije, za tydzieñ Wielki
Dzieñ, za szeœæ noc – Wielkanoc”.
Gospodarz wyci¹ga³ ga³¹zki
wierzby i sporz¹dza³ z nich ma³e
krzy¿yki, które w Wielki Pi¹tek
umieszcza³ na swoim polu. Mia³y
one ochroniæ plony przed dzia³aniem nawa³nic, burz i przed
gradobiciem. Tak postêpowali u
nas starsi mieszkañcy jeszcze kilkadziesi¹t lat wstecz. Warto by³o
równie¿ po³kn¹æ zerwan¹ baziê,
by ustrzec siê przed chorobami
gard³a. Sam¹ palmê zawieszano
na œcianie lub zatykano j¹ za obraz. W ten sposób zapewniano
domostwu Bo¿e b³ogos³awieñstwo i obronê przed wszelkimi
nieszczêœciami. Niektóre tutejsze
gospodynie nie zaleca³y jednak
wnoszenia jej do izby, gdy¿ w lecie mog³aby sprowadziæ do izby
muchy. Lepiej ju¿ umieœciæ j¹ na

zewn¹trz np. pod okapem. W
przypadku choroby ludzi lub
zwierz¹t sproszkowane cz¹stki
palmy dodawano do naparów
leczniczych. Dosypywano je te¿
do ziarna siewnego, aby polepszyæ plonowanie. W czasie pierwszego wypêdzania zwierz¹t na
pastwisko (po dniu œw. Wojciecha) nale¿a³o pokropiæ „gadzinê” wod¹ œwiêcon¹, a w rêku trzymaæ palmê. Wówczas nikt nie
rzuci uroku na zwierzêta domowe. Furmani natomiast umieszczali wierzbowe ga³¹zki na wozach, co mia³o zagwarantowaæ
bezpieczn¹ jazdê.
Niedziela Palmowa by³a te¿
wa¿nym okresem wró¿ebnym dla
przysz³ej pogody i dla plonów:
„Dobra pogoda w Palmow¹ Niedzielê wró¿y urodzajów wiele”.
„Gdy w Niedzielê Palmow¹ s³oñce œwieci, bêd¹ pe³ne stodo³y,
beczki i sieci”, „W Niedzielê Palmow¹ s³onecznie, bêdzie potem
³adnie na œwiecie”. Z pewn¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwano pierwszej, wiosennej burzy, która ostatecznie mia³a pokonaæ „z³e si³y” i
umo¿liwiæ dobry wzrost roœlin.
Nie powinna tylko pojawiæ siê
zbyt wczeœnie, bowiem: „Gdy zagrzmi na go³y (bezlistny) las, potem bêdzie z³y czas”. Niewiele z
dawnych wierzeñ przetrwa³o do
dnia dzisiejszego. Z tych prawie
zapomnianych warto jeszcze
przytoczyæ znane jeszcze w Polsce, g³ównie w XVII i XVIII w.,
procesje z figurami Pana Jezusa
siedz¹cego na osio³ku, a tak¿e
popularne w okolicach Krakowa
w Palmow¹ Niedzielê wêdrówki
przebranych ch³opców tzw. pucheroków. Nasze obyczaje i œwiat
wierzeñ s¹ przecie¿ niezaprzeczalnym œwiadectwem trwa³oœci
tradycji, œwiadcz¹ o piêknie i bogactwie naszej kultury.
Barwne symbole ¿ycia, pocz¹tku, istnienia,
Mówi¹ znowu jak kiedyœ o Dniu
Zmartwychwstania.
S³oñce kwietnia w kolorach iskrzy siê i
mieni
I znów raj utracony z przysz³oœci wy³ania.
(Witold Namowski)
Tekst i ilustracja
Maria Wilczok
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W pierwsz¹ rocznicê tragedii pod Smoleñskiem grupa sêdziszowian odwiedzi³a stolicê kraju i uczestniczy³a w uroczystoœciach
upamiêtniaj¹cych ofiary katastrofy. Za
organizacjê obchodów odpowiada³ warszawski klub „Gazety Polskiej”.
W intencji ofiar katastrofy, w koœciele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieœciu, z udzia³em
prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci
Jaros³awa Kaczyñskiego odprawiona zosta³a uroczysta Msza
Œwiêta. Krakowskie Przedmieœcie
w Warszawie wype³nione by³o po
brzegi: od Koœcio³a Œw. Krzy¿a do
Koœcio³a Œw. Anny. Byliœmy razem
w morzu narodowych barw,
wznios³ych pieœni i w cichym oporze. W rozmowach wspominaliœmy wydarzenia 10 kwietnia 2010
roku, które pozbawi³y Polskê elity
politycznej i pozostawi³y j¹ pogr¹¿on¹ w ¿a³obie. Wspominaliœmy
tych, którzy zginêli, którzy zajmowali siê Polsk¹, nieœli j¹ w sercu.
Parlamentarzyœci, a wœród nich
Senator RP Zdzis³aw Pupa, z³o¿yli
wieniec przed Pa³acem Prezydenckim i przy pomniku Ofiar
Katastrofy Smoleñskiej na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach.
Tysi¹ce ludzi z ró¿nych zak¹tków
Polski uczci³o pamiêæ poleg³ych
na „nieludzkiej ziemi”, dla œp.
Marii Kaczyñskiej-Damy Niepodleg³ej przynieœli ¿ó³te, czerwone
tulipany, zap³onê³y znicze. W tysi¹cach zniczy bowiem wyra¿a siê
pamiêæ ¿ywych o zmar³ych, trwanie w sztafecie pokoleñ, najwa¿niejszy sens ludzkiego istnienia
streszczaj¹cy siê w przekazywaniu

Ludzie z ca³ej Polski przybyli do warszawy by oddaæ ho³d ofiarom katastrofy w Smoleñsku.
Przystajem na cichych mogi³ach,
S³uchamy, azali z ich wnêtrza
Jakiœ siê g³os nie odezwie
Jakaœ nadzieja najœwiêtsza.
Jan Kasprowicz
„Rzadko na moich wargach’’

dobra, mi³oœci i pamiêci.
Niesamowitych wra¿eñ dostarczy³o nam spotkanie poœwiêcone
pamiêci prezydenta RP prof. Lecha Kaczyñskiego oraz wszystkich ofiar katastrofy w Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki.
G³êboko poruszy³y nas strofy poetyckie w wykonaniu aktora Je-

Grupa z Sêdziszowa M³p. Pierwsza z lewej autorka tekstu.

rzego Zelnika, s³owa z wyst¹pienia Prezesa PIS-u Jaros³awa Kaczyñskiego, ¿ebyœmy „nie zw¹tpili w to, ¿e prawda zwyciê¿y.” Wówczas w ho³dzie pochyli³y siê narodowe flagi, rozbrzmiewa³ Mazurek D¹browskiego. Zainaugurowano równie¿ Ruch Spo³eczny
im. Lecha Kaczyñskiego.
Marsz Pamiêci, koncert na Placu Zamkowym to kolejne przedsiêwziêcia zorganizowane przez
„Gazetê Polsk¹”.
„¯eby Polska by³a Polsk¹” – tê
piosenkê w czasie koncertu t³um
œpiewa³ razem z Janem Pietrzakiem.

Fot. (3) zbiory autorki
***
W Sêdziszowie M³p. natomiast
w koœcio³ach odprawione zosta³y Msze Œw. w intencji Pary Prezydenckiej i pozosta³ych 94 ofiar
katastrofy, mieszkañcy z³o¿yli wi¹zanki kwiatów, zapalili znicze pod
tablic¹ pami¹tkow¹ znajduj¹c¹
siê przed Ratuszem. W MGOK
odby³a siê zaœ projekcja filmu
„Mg³a”.
W ten sposób okazaliœmy dowody naszej pamiêci, a pamiêæ
to równie¿ zobowi¹zanie.
Bernadeta Frysztak

Przed spotkaniem w Sali Kongresowej, poœwiêconym pamiêci zmar³ego tragicznie Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego.
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Laureaci konkursu „Leœne opowieœci”.

Fot. (2) SP Czarna Sêdz.

Fina³ konkursu plastycznego

„Leœne opowieœci”
W czwartek 24 marca 2011 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Czarnej
Sêdziszowskiej odby³ siê fina³ III edycji konkursu plastycznego pt. „Leœne opowieœci”.
Ku ogromnej uciesze organizatorów wziê³o w nim udzia³ 13 szkó³ podstawowych oraz
2 przedszkola z terenu Gminy Sêdziszów M³p., jak i kilka szkó³ spoza gminy.
Tak jak co roku konkurs przeprowadzono w 3 grupach wiekowych, a tematem niezmiennie by³o
przedstawienie wybranego zwierzêcia, znajduj¹cego siê w k¹ciku
przyrodniczym w Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej,
w œrodowisku naturalnym. Przewodnim motywem tegorocznego
konkursu by³a sarna, poniewa¿
2010/2011 jest rokiem sarny. Komisja mia³a twardy orzech do zgryzienia, gdy¿ nades³ane prace charakteryzowa³ wysoki poziom artystyczny oraz ró¿norodnoœæ zastosowanych technik malarskich.
Najczêœciej pojawia³y siê rysunki
wykonane technik¹ collage.
Wœród materia³ów wykorzystywanych w tych pracach zauwa¿yæ
mo¿na by³o nasiona gorczycy,
kminku, liœcie laurowe, ró¿ne tkaniny, ³uski szyszek, „obierki” z kredek o³ówkowych itp.
Ostatecznie wyró¿niono 37
prac oraz przyznano 9 nagród
g³ównych spoœród ponad 200 nades³anych.
Laureaci oraz wyró¿nieni zostali zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste wrêczenie nagród, które odby³o siê na sali gim-
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nastycznej w naszej szkole. Ca³oœæ
poprzedzona zosta³a krótkim
przedstawieniem o tematyce przyrodniczej, a nastêpnie odby³ siê
konkurs wiedzy o ¿yciu sarny.
Wziê³y w nim udzia³ trzyosobowe
dru¿yny sk³adaj¹ce siê z uczniów
klas III-VI ze Szko³y Podstawowej
w Czarnej Sêdziszowskiej. Celem
tych zmagañ by³o przybli¿enie
wszystkim zgromadzonym informacji o tym zwierzêciu. Nad ca³oœci¹ czuwali zaproszeni goœcie:
nadleœniczy lasów pañstwowych
w G³ogowie Ma³opolskim Pani
Anna Bondar–Zabiciel, cz³onek
zarz¹du PZ£ okrêg w Rzeszowie
Pan Kazimierz Kriger, cz³onek
Komisji Oœwiaty i Kultury Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Pan
Jan Ró¿añski, Dyrektor ZS w Górze Ropczyckiej Pan Mariusz Kazior którzy zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ ca³¹ uroczystoœæ.
Ostatnim etapem by³o wrêczenie wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym ksi¹¿ek oraz p³yt o tematyce przyrodniczej. Fundatorami nagród byli: PZ£ okrêg w
Rzeszowie, £owiec Polski, Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego,
Dyrektor ZOSiP oraz SP w Czar-

Pani Anna Bondar–Zabiciel nadleœniczy lasów pañstwowych w G³ogowie Ma³opolskim, cz³onek
zarz¹du PZ£ okrêg w Rzeszowie Pan Kazimierz Kriger, gospodarz konkursu dyrektor SP
w Czarnej Sêdz. Tomasz Kozak.
nej Sêdziszowskiej.
popularnoœci¹ jak dot¹d. ZapraMamy nadziejê, ¿e organizowa- szamy do udzia³u w kolejnej edynie tego konkursy na trwa³e wpi- cji ju¿ za rok.
sze siê do kalendarza imprez i ¿e
Ma³gorzata Marek
bêdzie on siê cieszy³ tak du¿¹
nauczyciel SP w Czarnej Sêdz.

Uczennica Gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej laureatk¹ konkursu
polonistycznego
Wspania³y sukces odnios³a uczennica kl. III a Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej
Sêdziszowskiej Joanna Rak otrzymuj¹c tytu³ laureata w konkursie przedmiotowym
z jêzyka polskiego organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty.
Laureatka Joanna Rak zosta³a
zwolniona z czêœci humanistycznej Egzaminu Gimnazjalnego,
otrzymuj¹c maksymaln¹ iloœæ
punktów. W tym samym konkursie kole¿anka Joasi z kl. III b Ewa
Charchut zdoby³a tytu³ finalisty.
Obie uczennice przygotowywa³y
siê do konkursu pod opiek¹ Pani
Albiny Œwierad – nauczycielki j. Na zdjêciu od lewej: Joanna Rak. Pani Albina
polskiego. GRATULUJEMY
Œwierad, Ewa Charchut
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Muzyka nios³a siê ponad jêzykami...
W œrodê, 30.03.2011 w Centrum Kultury utworów jest ró¿norodny, od
w Ropczycach odby³ siê XII Powiatowy muzyki rockowej, przez pop, liFestiwal Piosenki Obcojêzycznej.
ryczne ballady a¿ do piosenek luKonkurs ten organizowany jest
od lat w Ropczyckim Centrum
Kultury i z roku na rok cieszy siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Bior¹ w nim udzia³ uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu, zarówno z Ropczyc
jak i z Sêdziszowa, prezentuj¹c
uzdolnienia muzyczne i wokalne,
jak równie¿ znajomoœæ jêzyków
obcych. Uczniowie wykonuj¹
utwory w jêzyku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Repertuar

Zdobywcy
czo³owych miejsc:

dowych. Oprócz piêknych g³osów, publicznoœæ podziwia³a w
tym roku piêkne uk³ady choreograficzne oraz akompaniament
na instrumentach klawiszowych,
gitarze klasycznej, elektrycznej,
na skrzypcach, a nawet bêbenku
afrykañskim.
Piotr Batory
W tym roku organizatorem Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej dla zwyciêzców ufundowane zojest Centrum Kultury w Ropczy- sta³y przez Starostwo Powiatowe.
Aldona Homa
cach oraz Liceum Ogólnokszta³nauczyciel j. niemieckiego
c¹ce im. ks. Piotra Skargi w SêdziLO w Sêdziszowie M³p.
szowie M³p. natomiast nagrody

Jêzyk angielski
1. Justyna Szpara – LO Ropczyce
2. Piotr Batory, Andrzej Drozd – LO Sêdziszów M³p.
3. Aneta Rolek – LO Sêdziszów M³p
Wyró¿nienie – Katarzyna Ksi¹¿ek – ZSZ
Sêdziszów M³p.
Jêzyk niemiecki
1. Ewa Wojnarowska – ZS Ropczyce
2. Sylwia Panek, Alicja Fija³kowska, Sabina
Mazur, Jacek ¯urad – LO Sêdziszów M³p.
3. Arkadiusz Chojecki, Dominik Rachwa³,
Kacper Budzik, Artur Skóra, Patrycja Hamala, Bart³omiej Krok – ZS Agro-Technicznych w Ropczycach
Wyró¿nienie – Natalia Surman, Justyna
Urbanek, Ma³gorzata Noga - LO Ropczyce
Jêzyk rosyjski
1. Marta Kubik – ZS Ropczyce
2. Kamil Fr¹czek, Lidia Ocha³, Arkadiusz
Niemiec, Kinga Filipek, Kuba •dzieb³o,
Ewelina Róg, Sara Marciniec – LO Sêdziszów
3. Józefina Zawisza, Justyna Ocha³, Ma³gorzata Samociuk – LO Sêdziszów
Wyró¿nienie – Tomasz Szaraniec – ZS Ropczyce

Alicja Fija³kowska, Sylwia Panek, Sabina Mazur, Jacek ¯urad LO Sêdziszów.

Fot. (2) LO

Warsztaty plastyczne
dla przedszkolaków
Obcowanie z plastyk¹ daje dziecku mo¿liwoœæ spotkania ze sztuk¹ bardzo wczeœnie bo
ju¿ w wieku przedszkolnym. W tym okresie dziecko jest ciekawe œwiata i szybko siê
uczy. Uwzglêdniaj¹c ten optymalny dla dziecka okres staramy siê, aby nasze przedszkole tworzy³o odpowiednie warunki do rozwijania uzdolnieñ plastycznych poprzez
eksperymentowanie na co dzieñ ró¿nymi technikami, narzêdziami i materia³ami.
Przedszkolaki maluj¹ portrety swoich mam na p³ótnie.
Dbaj¹c o to, aby twórczoœæ plastyczna by³a nie tylko Ÿród³em
radoœci i dobrej zabawy, ale tak¿e sposobem zdobywania profesjonalnej wiedzy i nowych doœwiadczeñ, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Sêdziszowie M³p.
odby³y siê warsztaty plastyczne –
spotkanie z artyst¹ plastykiem
Pani¹ Ol¹ Draus – m.in. nauczycielk¹ sêdziszowskiego Gimnazjum. Zajêcia we wszystkich grupach wiekowych by³y realizowane w zwi¹zku z Rokiem Odkrywania Talentów, a tak¿e by³y kontynuacj¹ dzia³añ wynikaj¹cych z
g³ównych priorytetów naszego
przedszkola tj. rozwijanie, odkrywanie i eksponowanie aktywno-

œci oraz ekspresji twórczej dzieci.
Podczas zajêæ Pani Ola zaprezentowa³a swój dotychczasowy
dobytek artystyczny. Dzieci mog³y podziwiaæ przepiêkne rzeŸby,
p³askorzeŸby oraz obrazy przedstawiaj¹ce portrety, pejza¿e, kwiaty, abstrakcje wykonane ró¿norodnymi i ciekawymi technikami.
Przedszkolaki du¿o dowiedzia³y
siê o powstawaniu kolorów, znaczeniu barw, wzbogaci³y swoj¹
wiedzê o nowe pojêcia plastyczne oraz zapozna³y siê z profesjonalnymi narzêdziami pracy.
Po tak pouczaj¹cej lekcji o sztuce dzieci zabawi³y siê w artystów i
przyst¹pi³y do wykonania w³asnych dzie³. Z wielkim entuzja-

Fot. (2) PP nr 2

zmem i zaanga¿owaniem malowa³y farbami plakatowymi portrety swoich mam na p³ótnie. Na
koniec porównywa³y i podziwia³y prace swoich kolegów.
Warsztaty z plastykiem to nie
tylko okazja do odkrywania talentów, rozwijania wszechstronnej
sprawnoœci manualnej dzieci, ale
równie¿ mo¿liwoœæ bezpoœredniego obcowania ze sztuk¹ oraz z jej
twórcami. To tak¿e umo¿liwienie
dzieciom odczuwania radoœci i
dumy z w³asnej twórczoœci oraz
eksponowania jej na wystawie
prac .
nauczycielka PP 2
Kornelia Przywara Pani Aleksandra Draus prezentuje swoje prace.
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TO JU¯ X SEJMIK EKOLOGICZNY
W SÊDZISZOWSKIM LICEUM!
W pi¹tek 25 marca 2011 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotr Skargi w Sêdziszowie M³p, odby³ siê ju¿ po raz dziesi¹ty
sejmik naukowy. Tym razem od has³em: „W s³u¿bie cz³owiekowi i przyrodzie”.
Celem sesji by³o przybli¿enie
dzia³alnoœci wybranych organizacji, zajmuj¹cych siê sprawami
zwi¹zanymi z rozwi¹zywaniem
miêdzynarodowych problemów
- gospodarczych, spo³ecznych,
kulturalnych, ekologicznych czy
te¿ dotycz¹cych praw cz³owieka.
By³a to ju¿ dziesi¹ta jubileuszowa sesja naukowa zorganizowana przez m³odzie¿ i nauczycieli
sêdziszowskiego Liceum. Pierwsza – przygotowana w 2002 roku
– poœwiêcona by³a tematyce wody
i nosi³a tytu³ „Rozprawa nad
wod¹”. Kolejne to: „Wêgiel niejedno ma imiê”(2003), „Wszêdobylski tlen”(2004), „Metale ciê¿kie – podstêpni truciciele”(2005), „Fluorowcopochodne
wêglowodorów”(2006), „¯ywieniowe dylematy”(2007), „Wspó³czesne zagro¿enia cywilizacyjne”(2008), „Niekonwencjonalne
Ÿród³a energii”(2009) oraz
„¯yciorysy s³ynnych przyrodników”(2010).
W tym roku m³odzie¿ stara³a siê
w ciekawy sposób przedstawiæ charakterystykê kilku najwa¿niejszych
organizacji miêdzynarodowych,
które staraj¹ siê rozwi¹zywaæ problemy dotycz¹ce ludzi na ca³ym
œwiecie. Misj¹ wszystkich tych organizacji jest „s³u¿ba cz³owiekowi i
przyrodzie”. G³ównym celem tegorocznego spotkania by³o pokazanie, ¿e dzia³alnoœæ tego typu struktur ma sens i jest bardzo potrzebna w dzisiejszym œwiecie.
W trakcie sesji przybli¿ono
dzia³alnoœæ nastêpuj¹cych organizacji:
· Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
· Œwiatowej Organizacji Zdrowia – WHO
· Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wy¿ywienia
i Rolnictwa – FAO
· Miêdzynarodowej Agencji
Energii Atomowej – IAEA
· Amnesty International
· Miêdzynarodowej Unii Ochrony Przyrody – IUCN
· WWF
· Greenpeace
Spotkanie zakoñczy³o wykonaniem piosenki: „We Are the
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Uczestnicy dziesi¹tego sejmiku ekologicznego.

Fot. LO

World” przez sêdziszowskich licealistów.
Nad przygotowaniem uczniów
do sesji pracowali: p. Halina Szela (wicedyrektor – nauczyciel
chemii), p. Anna Maræ (nauczy-

ciel biologii), p. Iwona Flis (nauczyciel geografii) oraz p. Grzegorz Pach (nauczyciel chemii).
Sejmikowi towarzyszy³a wystawa
przedstawiaj¹ca loga omawianych organizacji oraz zdjêcia z

kronik szkolnych z poprzednich
dziewiêciu sesji sejmików ekologicznych. W spotkaniu oprócz
m³odzie¿y sêdziszowskiego Liceum wziêli udzia³, jak co roku,
zaproszeni nauczyciele wraz z
m³odzie¿¹ z nastêpuj¹cych szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjanych z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego:
· Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego w
Sêdziszowie M³p
· Zespó³ Szkó³ im. ks. dra Jana
Zwierza w Ropczycach
· Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa
w Ropczycach
· Gimnazjum nr 1 w Ropczycach
· Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Iwierzycach
· Gimnazjum w Kamionce
· Gimnazjum w Ociece
Wyst¹pieniom uczniów przys³uchiwa³a siê równie¿ pani Dyrektor Liceum w Sêdziszowie
M³p. - Lucyna Doroba oraz pan
Alfred Ku³ak - Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Organizatorzy

Spotkanie z okazji
Dnia Kobiet
w Czarnej Sêdziszowskiej
W dniu 12.03.2011r. w Czarnej Sêdziszowskiej odby³o siê ju¿ kolejne spotkanie z okazji
Dnia Kobiet organizowane przez KGW i OSP w Czarnej Sêdziszowskiej.
Spotkanie prowadzone by³o
przez Pani¹ Barbarê Sêd³ak –
przewodnicz¹c¹ KGW oraz prezesa OSP Andrzeja Œwierada, który jest dyrektorem miejscowego
gimnazjum. Program artystyczny
przygotowali uczniowie ze SP i
Gimnazjum w Czarnej pod kierunkiem swoich nauczycieli. W

spotkaniu bior¹ udzia³ Panie
zrzeszone w KGW i reprezentacja stra¿aków oraz zaproszeni
goœcie. Uroczystoœæ tegoroczn¹
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹;
Pose³ RP Wies³aw Rygiel, W-ce Pani Barbara Sêd³ak i Prezes OSP Andrzej ŒwieBurmistrz Sêdziszowa M³p. El¿- rad poprowadzili uroczystoœæ.
bieta Œwiniuch, ks. Proboszcz
Edward Brzana, wikariusz Maciej Nowicki, so³tys wsi W³adys³aw
Skwirut, Dyrektor SP Tomasz
Kozak, radny Rady Miejskiej Jan
Ró¿añski, Radny Powiatowy Andrzej Œwierad oraz goœcie z organizacji wspieraj¹cych dzia³alnoœæ
KGW z Rzeszowa .
Spotkanie odbywa³o siê w bardzo
mi³ej atmosferze, stra¿acy sk³adali
¿yczenia i dla ka¿dej Pani wrêczali
symboliczn¹ ró¿yczkê. Do ¿yczeñ
do³¹czyli siê równie¿ goœcie na
czele z Pos³em W. Ryglem, który
wrêczy³ wi¹zankê kwiatów na
rêce Pani Przewodnicz¹cej KGW.
W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o
W uroczystoœci wziê³o udzia³ blisko 200 osób.
200 osób.
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II Powiatowy Przegl¹d
Piosenki Niemieckojêzycznej
Po raz drugi w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Czarnej Sêdziszowskiej odby³ siê Powiatowy Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej.
Impreza mia³a miejsce 25 lutego 20011r.. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów gimnazjów z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja jêzyka niemieckiego, promowanie piosenki jako jednej z form nauki oraz
integracja m³odzie¿y z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Liczba zg³oszeñ do konkursu
przeros³a najœmielsze oczekiwania
organizatorów. Zg³osi³o siê a¿ 40
uczestników, którzy prezentowali
swoje umiejêtnoœci wokalne i sceniczne w dwóch kategoriach: zespo³y i soliœci. Zadaniem uczestników by³o wykonanie jednej dowolnej piosenki w jêzyku niemieckim
z podk³adem w formacie audio
lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego.
W jury zasiadali:
· Irena Lewicka –Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów Ma³opolski,
specjalistka od strony jêzykowej,
· El¿bieta Leniart – nauczycielka
muzyki w Zespole Szkó³ w Wolicy Piaskowej, specjalistka od
strony muzycznej,
· Kazimierz Popielarz – dyrektor
MGOK w Sêdziszowie M³p., specjalista od wra¿eñ artystycznych,
który pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego komisji konkursowej.
Po burzliwych obradach wy³oniono zwyciêzców:
Kategoria zespo³y:
I miejsce – zespó³ z Gimnazjum
w Gnojnicy Dolnej w sk³adzie:

zostali zaproszeni na skromny
poczêstunek, ufundowany przez
Radê Rodziców i sklepik szkolny.
Oczekuj¹c na werdykt jury wszyscy zaproszeni goœcie obejrzeli
równie¿ popisy taneczne szkolnego zespo³u Bols oraz brawurowy
wystêp tañca break-dance, wykonany przez Stanis³awa Cieœlê –
ucznia Publicznego Gimnazjum
w Ostrowie.
Laureaci przegl¹du otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz cenne nagrody w postaci s³owników,
albumów, ksi¹¿ek niemieckojêzycznych, koszulek, artyku³ów
elektronicznych i artyku³ów biurowych. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkie nagrody zosta³y
ufundowane przez:
1. Starostê Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego,
2. Radê Rodziców Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej
3. Goethe-Institut Kraków
4. Goethe-Institut Warszawa
5. Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie
W przerwie konkursu, przeznaczonej na obrady jury, wszyscy 6. Polsko-Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie¿y w Warszawie
uczestnicy oraz ich opiekunowie

Kinga Hendzel, Patrycja Hendzel, Joanna Róg, Natalia Bizoñ;
II miejsce – zespó³ z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie w
sk³adzie: Justyna Hajduk, Stanis³aw Cieœla;
III miejsce – zespó³ z Gimnazjum
nr 2 w Ropczycach w sk³adzie:
Adrianna Jaworek, Paulina
Kalisztan, Martyna Kaznecka,
Arletta Franczak, Anna Mroczek, Anna Duliban, Piotr Duliban.
Kategoria soliœci:
I miejsce – Klaudia Bednarz z
Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p.;
II miejsce – Klaudia Kozio³ z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie;
III miejsce – Ewelina Wiktor-Zaj¹c z Gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej.
Specjalne wyró¿nienie otrzyma³a Patrycja Hendzel z Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej.

DZIECI CZYTAJ¥ DOROS£YM...
I nie tylko! I to jak!
Ju¿ drugi raz z rzêdu, po ubieg³orocznych zmaganiach, grupa
œmia³ków, potwierdzaj¹c ponownie powiedzenie: „Do odwa¿nych œwiat nale¿y” zmierzy³a siê z
piekielnie trudnymi pu³apkami
jêzykowymi w kolejnej edycji Konkursu Piêknego i Sprawnego Czytania. Dla opiekunów i obserwatorów by³a to prawdziwa „uczta
duchowa”.
Gdzie? Kiedy? Oczywiœcie w SP
Nr 2 w Sêdziszowie M³p. 24 marca 2011r. Do boju przyst¹pili
uczniowie ze szkó³: Borku Wielkiego, Góry Ropczyckiej, SP Nr
3, SP Nr 2.
Wystêpy uczniów obserwowa³a Komisja w sk³adzie: p. mgr A.
Œwierad z Gimnazjum w Czarnej
(przewodnicz¹ca) i p. mgr R.

Szostecka z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
W pierwszej czêœci konkursu,
po raz kolejny, m³odzi czytelnicy
udowodnili, ¿e Miko³ajek i koszmarny Karolek s¹ zdecydowanymi idolami czwartoklasistów a ich
przygody s¹ zabawne i pouczaj¹-

ce nie tylko dla dzieci ale i dla
doros³ych.
W drugiej pojawi³y siê prawdziwe emocje, zawodnicy czytali z
osza³amiaj¹c¹ szybkoœci¹, a czas
ich wyst¹pieñ by³ mierzony z dok³adnoœci¹ do jednej setnej sekundy.

Uczestnicy Konkursu Piêknego i Sprawnego Czytania w SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Klaudia Bednarz – I miejsce, kategoria soliœci
7. DAAD Niemieck¹ Centralê
Wymiany Akademickiej w
Warszawie.
Nad prawid³owoœci¹ przebiegu konkursu czuwa³ gospodarz
naszego gimnazjum – pan dyrektor Andrzej Œwierad, który zapewni³ kontynuacjê Powiatowego Przegl¹du Piosenki Niemieckojêzycznej w nastêpnych latach.
Na tegoroczny przegl¹d zostali równie¿ zaproszeni: pan Stanis³aw Ziemiñski – Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
pan Wies³aw Rygiel – pose³ RP,
pan Kazimierz Kie³b – Burmistrz
Gminy Sêdziszów M³p., pani El¿bieta Œwiniuch – vice-Burmistrz
Gminy Sêdziszów M³p. Wszyscy
oni z przyczyn niezale¿nych, wynikaj¹cych z ich terminarza pracy nie mogli niestety przybyæ na
tegoroczny konkurs.
Tekst i zdjêcia: Ewa Lasoñ –
nauczycielka jêzyka niemieckiego, organizatorka konkursu

I wreszcie czas na werdykt. Panie polonistki po burzliwej naradzie og³osi³y wyniki. Nagrody
otrzymali: Karolina Wozowicz (SP
Góra Ropczycka) – I miejsce,
Inga Paœko (SP nr 3) – II miejsce, Daria D¹browska (SP nr 3)
– III miejsce, Emilia Salvati (SP
Borek Wielki) – IV miejsce.
Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy i okolicznoœciowe pami¹tki, za które nale¿¹ siê podziêkowania Firmie „Anko”.
Na zakoñczenie przypomnê
ponadczasowe stwierdzenie staro¿ytnego filozofa Demokryta:
„Ksi¹¿ki s¹ lekarstwem dla umys³u”. Przekonajcie siê, ¿e nic nie
cieszy tak, jak nowo odkryta,
wspania³a ksi¹¿ka, a gdy przeœladuje nas szara przygnêbiaj¹ca
rzeczywistoœæ warto pozwoliæ sobie na promyk optymizmu.
tekst i fot. A.P.
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KARNAWA£, ZAPUSTY I …KSI¥¯KI
Biblioteka Publiczna w Zagorzycach od czerwca ubieg³ego
roku dzia³a w goœcinnych progach nowego Domu Parafialnego przy koœciele w Zagorzycach
Dolnych. Od przeprowadzki organizowa³a ju¿ kilka imprez dla
dzieci, których motywem przewodnim by³y ksi¹¿ki.
W czasie wakacji m³odzi czytelnicy mogli bawiæ siê co czwartek.
W ferie zimowe, zabawy by³y organizowane niemal codziennie.
Na zakoñczenie zimowej przerwy od nauki najm³odsi i trochê
starsi mogli wzi¹æ udzia³ w zabawie karnawa³owej. Ka¿dy uczestnik balu dostawa³ bilet do „Krainy Baœni”. Mile by³y widziane
przebrania, ale i tak na zakoñczenie ka¿dy móg³ poprzymierzaæ
baœniowe stroje bêd¹ce w zasobach bibliotecznego kufra. Poniewa¿ wiek „balowiczów” by³
bardzo ró¿ny (2-13lat, nie licz¹c
mam i starszych sióstr), ró¿ne te¿
by³y gry i zabawy. Prawie wszystkim podoba³a siê konkurencja z
balonikami . By³a zabawa w poci¹gi, gra „W królewny, rycerzy i
smoki”, kabaret w wykonaniu
ch³opców, zgadywanki i wspomniane przebieranki z rewi¹
mody, a tak¿e poczêstunek. Z
powodów zbyt dobrej atmosfery
bal nieco siê przeci¹gn¹³ w czasie.
Tegoroczny karnawa³ by³ dosyæ d³ugi. Ostatnie dni tego okresu zwane s¹ Zapustami. Zaczynaj¹
siê w T³usty Czwartek. W³aœnie w
tym dniu, 3.03.2011, Biblioteka
Publiczna nagradza³a m³odych
czytelników, którzy wypo¿yczyli
ponad 100 ksi¹¿ek.
W czasie uroczystoœci nagradzania, wyst¹pi³ dzieciêcy zespó³
obrzêdowy powsta³y przy bibliotece, który przedstawi³ „Zagorzyckie Droby”.
Droby, w tradycji Zagorzyc, to
grupa pociesznie przebranych
osób, chodz¹cych po domach w
zapusty. Chodz¹cy zbieraj¹ datki
i ¿ycz¹ „A jak namacam kaca³ê,
bêdziecie mieæ lato trwa³e”. Kaca³a to taki cep ze s³omianym bijakiem, który dawniej maczano
we wiadrze z wod¹ i kropiono
odwiedzanych domowników.
Niestety (a mo¿e w³aœnie „stety”), trudno teraz o wiadra wype³nione wod¹, bo ka¿dy ma
wodoci¹g, obyæ siê musia³o bez
chlapania.
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„Zapustne Droby”.

Laureaci konkursu na
„Najaktywniejszego
czytelnika roku 2010”
Biblioteki Publicznej
w Zagorzycach:
I miejsce – Damian Ocha³, który wypo¿yczy³ a¿ 490 ksi¹¿ek,
II miejsce – Ewa Ocha³ (463
ksi¹¿ki)
III miejsce – Daria Ziajor (334
ksi¹¿ki); Judyta Ziajor(334
ksi¹¿ki)
Nagrody otrzymali równie¿: Diana Wytrwa³, Anita Ocha³ , Mateusz Wytrwa³, Weronika K³ósek, Krzysztof i Wioletta Róg.
W tym roku mieszkañcy Zagorzyc chêtnie przyjmowali malownicz¹ grupê dzieciaków. Pogoda
sprzyja³a zapustnym przebierañ-

Laureaci konkursu „Najaktywniejszy czytelnik roku 2010”.
com, choæ niewiele domów odwiedzili w ci¹gu nieca³ych dwóch
godzin. Mimo b³ota, czêsto zapraszano Droby do domu. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e dzieci
piêknie przedstawia³y tradycyjne
teksty, jak równie¿ czyœciutko i
donoœnie œpiewa³y „drobow¹”

piosenkê;
Wis³a siê pali³a, a œlepi widzieli,
Jak spalone szczupaki do lasu lecieli…
Warto wspomnieæ, ¿e mo¿na
fragmenty wystêpu ogl¹dn¹æ na
Facebooku, pod adresem Biblioteka Zagorzyce.
tekst i fot. K. Róg

Miêdzyszkolny konkurs czytelniczy
Biblioteka jest miejscem popularyzacji naszej kultury narodowej. Czym by³aby literatura polska bez wierszy dla dzieci? Czy
wyobra¿amy sobie jak by to by³o
gdybyœmy nie mogli dziecku zacytowaæ Murzynka „Bambo” czy
„Kaczki -dziwaczki”? Potrzeba
jednak, aby m³ode pokolenie
równie¿ naturalnie przyjmowa³o
to, co dla nas jest tak swojskiePolskie, by pamiêta³o tchórzliwego kozio³eczka, a tak¿e zachwyca³o siê s³owiczym œpiewem z „Ptasiego radia”.
Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych we wspó³pracy z
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Zagorzy-

cach od kilku lat propaguje poezjê dla dzieci, organizuj¹c miêdzyszkolny konkurs klas III „Wiersze znanych poetów”. Uczniowie
musz¹ wykazaæ siê doskona³¹ znajomoœci¹ ksi¹¿ek: Jana Brzechwy
„Brzechwa dzieciom” i „Wiersze
dla dzieci” Juliana Tuwima oraz
piêknym g³oœnym czytaniem.
W finale konkursu, który odby³
siê 18.03.2011 r. w Bibliotece Publicznej w Zagorzycach wziê³y
udzia³ dzieci z trzech szkó³: Szko³y Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych, Szko³y Podstawowej w
Zagorzycach Górnych oraz Szko³y Podstawowej w Szkodnej.
Poziom przygotowania do kon-

kursu wszystkich uczestników by³
bardzo wysoki i wyrównany. Zw³aszcza z przyjemnoœci¹ mo¿na by³o
pos³uchaæ wierszy czytanych ze
znakomit¹ intonacj¹ przez tak
m³ode osóbki. Jury postanowi³o
wiêc przyznaæ po dwa miejsca:
I miejsce – Dorota Róg i Karolina Szpara
II miejsce – Sabina Mazek i Magdalena Gawron
III miejsce – Klaudia Lis i Judyta
Ziajor

Organizatorzy dziêkuj¹
nauczycielom i rodzicom
za przygotowanie dzieci
do konkursu.
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Sport szkolny

Dnia 5 lutego 2011 r., w sali gimnastycznej SP w Górze Ropczyckiej odby³y siê
Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
mini pi³ce koszykowej dziewcz¹t. W zawodach tych, oprócz gospodyñ, wystartowa³y jeszcze trzy dru¿yny: SP Wolica Piaskowa, SP Czarna i SP nr 3 z Sêdziszowa M³p.
Pierwszy mecz rozegra³y gospodynie z Wolic¹ Piaskow¹, który
górzanki wygra³y w czterech
kwartach 42:4. Drugi mecz, z
Czarn¹, mia³ ju¿ bardzo dramatyczny przebieg, gdy¿ ¿adna z
dru¿yn nie wywalczy³a na tyle skutecznej przewagi punktowej, aby
czuæ siê pewnie i zwyciêsko. Mecz
toczy³ siê do ostatniego gwizdka,
a ostatecznie wygra³y górzanki,
pokonuj¹c zespó³ z Czarnej tylko jednym punktem. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 23:22.
Do zapewnienia sobie pierwszego miejsca w zawodach potrzebna by³a ju¿ tylko jedna wygrana, z SP nr 3. Wyrównana
walka toczy³a siê tylko przez dwie
pierwsze kwarty, a ju¿ w trzeciej i
czwartej dziewczêta z Góry odskoczy³y rywalkom i uzyska³y przewagê, wygrywaj¹c równie¿ i ten
mecz 32:16.
Najwiêcej punktów dla zwyciêskiej dru¿yny zdoby³y: Oliwia Kubik (kapitan dru¿yny) oraz Kinga Ziajor – obie z klasy VI.
Oprócz nich, w zespole zagra³y:
Ola Wójcik, Kamila Jaworek –

Koszykarki z SP w Górze Ropczyckiej
mistrzyniami Gminy i Powiatu

Dru¿yna koszykarek ze Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej.
klasa VI, Patrycja Ziajor, Kinga
Jaszczyszyn, Klaudia So³tys – klasa V oraz najm³odsza Karolina
Wozowicz – klasa IV.
Dziewczêta z SP w Górze Ropczyckiej, zajmuj¹c pierwsze miejsce, wywalczy³y sobie prawo startu w zawodach powiatowych, które 15 lutego 2011r. odby³y siê równie¿ w Górze Ropczyckiej.
Tym razem startowa³y trzy dru¿yny, zwyciêzcy Igrzysk Gminnych, tj.: SP Góra Ropczycka, SP
Kamionka i SP nr 2 z Ropczyc.

Poziom zespo³ów, bior¹cych
udzia³ w tym turnieju, by³ bardzo
zbli¿ony i ka¿da dru¿yna mia³a
apetyt na zwyciêstwo, aby móc
wzi¹æ udzia³ w Igrzyskach Rejonowych.
Zawodniczki z Góry Ropczyckiej, zarówno z dru¿yn¹ z Kamionki, jak i z Ropczyc potrafi³y
we wszystkich kwartach zdobyæ
tak¹ przewagê punktow¹, która
zapewni³a im zwyciêstwo w ca³ym
turnieju. Dziewczêta stanê³y wiêc
na wysokoœci zadania, daj¹c z sie-

Fot. SP Góra Ropczycka
bie wszystko, graj¹c m¹drze i zespo³owo, dziêki czemu zajê³y I
miejsce i zakwalifikowa³y siê do
Rejonowych Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej. W zwyciêskiej dru¿ynie
znalaz³y siê: Oliwia Kubik ( zdoby³a najwiêcej punktów), Kinga
Ziajor, Ola Wójcik, Kamila Jaworek – klasa VI, Patrycja Ziajor,
Kinga Jaszczyszyn, Klaudia So³tys
– klasa V, Karolina Wozowicz, Ola
Macio³ek, Gabriela Bia³ek i Natalia So³tys – klasa IV.
M. Mêdlowska

III Turniej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. i Senatora RP
– trzecie zwyciêstwo siatkarek Extrans Patrii Sêdziszów M³p.
W sobotê, 2 kwietnia 2011 roku,
w hali sportowej sêdziszowskiego
Gimnazjum rozegrany zosta³ III
Turniej siatkówki kobiet o Puchar
Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierza Kie³ba i Senatora RP Zdzis³awa Pupy. W zawodach, rozgrywanych systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, grano po trzy
sety, bez wzglêdu na wynik.

Nagrody indywidualne zdoby³y
Najlepsza atakuj¹ca – ¯aneta Baran
(Extrans Patria)
Najlepsza rozgrywaj¹ca – Ma³gorzata
M³ocek (Extrans Patria)
Najlepsza libero – Paulina Filipowicz
(Boles³aw Rzeszów)
MVP Turnieju – Katarzyna Kuty³a
(Extrans Patria).

Hajduk, Anna Myjak, Katarzyna
Kuty³a, Katarzyna Wrona (libero) oraz Aleksandra Mich, Karina Róg, Ma³gorzata M³ocek, Paulina Pyræ, Sylwia Zawiœlak. Trener:
Monika Bartnicka.

lia Baran i Magdalena Doros.
Trener: Zbigniew Barszcz.

Ekstrim
Barbara Cembrzyñska, Urszula
Piechota, Kinga Wojtowicz, Joanna Tarsa, Kinga Liszka, Patrycja
Boles³aw
Górecka, Angelika Szura (libero)
Gabriela Mazur, Alicja Wilk, Alek- oraz Sylwia Pa³ys. Trener: Piotr
sandra Kaza³a, Iwona Grzegor- Wañczyk.
Puchary dla zwyciêzców i po- czyk, Maja Œwi¹tek, El¿bieta Szyzosta³ych dru¿yn wrêcza³ Bur- mañska, Paulina Filipowicz (libe- Sêdziowa³:
Wyniki:
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Boles³aw mistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego ro) oraz Maja Pelczarska, Nata- Marcin Nobis.
Kazimierz Kie³b, a dyplomy i staRzeszów 2:1 (13:25, 25:14, 25:23)
Boles³aw Rzeszów – Ekstrim Gorlice 3:0 tuetki dla wyró¿nionych zawodAleksandra Mich
niczek - wiceprezes Extrans Pa(25:13, 24:14, 25:23)
Extrans Patria Sêdziszów M³p. – Ekstrim Gor- trii Mariusz Kazior.
w reprezentacji Podkarpacia na OSM
lice 3:0 (25:9, 25:12, 25:11)
Trener Micha³ £ukowicz powo³a³ siatkarkê Extrans Patrii AlekZespo³y gra³y
sandrê Mich do reprezentacji województwa podkarpackiego na
w nastêpuj¹cych sk³adach:
TABELA
Ogólnopolsk¹ Spartakiadê M³odzie¿y, która odbêdzie siê w kwiet1. Extrans Patria
5 pkt
5-1 Extrans Patria
niu br. w Bia³ymstoku.
2. Boles³aw Rzeszów
4 pkt.
4-2 ¯aneta Baran, Joanna Chmura,
M. Kazior
3. Ekstrim Gorlice
0 pkt.
0-6 Sandra Ciszczoñ, Ma³gorzata
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I TURNIEJ STRA¯AKÓW OSP i XII
OLIMPIADA TENISA STO£OWEGO
W hali sportowej przy sêdziszowskim gimnazjum w dniach 26-27 marca 2011 r.
rozegrano dwa turnieje w tenisie sto³owym o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. –
XII Olimpiadê oraz I Turniej Stra¿aków OSP.
Tegoroczne zawody cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem, rywalizowa³o w nich 194 uczestników,
w tym po raz pierwszy 40 stra¿aków z jednostek OSP.
Zawody prowadzone by³y w zale¿noœci od iloœci uczestników w
poszczególnych kategoriach wiekowych systemem „do dwóch
przegranych” lub „ka¿dy z ka¿dym” w grach indywidualnych
wed³ug przepisów PZTS.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów i sprzêtu sportowego, które
wrêczali, w sobotê Pani El¿bieta
Œwiniuch – Z-ca Burmistrza a w
niedzielê Pan Burmistrz Kazimierz Kie³b.
Rywalizacjê w grupie wiekowej
do lat 13, która by³a najbardziej
liczna oraz kategoriê osób niepe³nosprawnych przeprowadzono w sobotê 26 marca br. a pozo-

Najlepsi wœród uczniów szkó³ podstawowych.

Najlepsi w najstarszych kategoriach wiekowych.
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sta³e kategorie i wspó³zawodnictwo stra¿aków w niedzielê 27
marca br.
Wspó³zawodnictwo stra¿aków
zosta³o zakoñczone na zawodach
gminnych a pierwszych dwóch
zawodników w poszczególnych
kategoriach Olimpiady bêdzie
reprezentowa³o nasz¹ gminê w
powiatowych eliminacjach XII
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Sto³owego.
Wyniki w poszczególnych turniejach i kategoriach:
I TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
STRA¯AKÓW OSP
Kategoria 17 – 39 lat
1. Bart³omiej Jarz¹b – OSP Zagorzyce Dolne
2. Wojciech Kozek – OSP Boreczek
3. Kendryk Piotr – OSP Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powy¿ej
1. Marek Bykowski – OSP Zagorzyce Górne
2. Mieczys³aw Œwider – OSP Cierpisz
3. Andrzej Œwierad – OSP Czarna Sêdz.

XII PODKARPACKA OLIMPIADA TENISA STO£OWEGO
Kategoria do lat 13 – dziewczêta
1. Oliwia Kubik – SP Góra Ropczycka
2. Brygida Ziajor – SP Szkodna
3. Barbara Goraj – SP Zagorzyce Górne
Kategoria do lat 13 – ch³opcy
1. Damian Bykowski – SP Zagorzyce Górne
2. Tomasz Pichla – SP Borek Wielki
3. Maksymilian Ocha³ – SP Zagorzyce Górne
Kategoria 14 – 16 lat – dziewczêta
1. Karolina Kujda – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Sylwia Pichla – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3. Wioletta Pieprzak – Gimnazjum Zagorzyce Górne
Kategoria 14 –16 lat – ch³opcy
1. Aleksander Zawiœlak – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Grzegorz Mucha – Gimnazjum Zagorzyce
Górne
3. Kamil Malski – Gimnazjum Zagorzyce
Górne
Kategoria 17 – 19 lat – kobiety
1. Anastazja Wszo³ek - Góra Ropczycka
2. Dorota Orzech – Sêdziszów M³p.
3. Anna Mucha - Zagorzyce
Kategoria 17 – 19 lat – mê¿czyŸni
1. Elpidiusz Wszo³ek – Góra Ropczycka
2. Pawe³ Wytrwa³ – Zagorzyce

3. Rafa³ Ziajor – Góra Ropczycka
Kategoria 20 – 39 lat – kobiety
1. Agnieszka Delikat – Sêdziszów M³p.
2. Lidia Godyñ – Sêdziszów M³p.
3. Renata Skomra - Krzywa
Kategoria 20 – 39 lat – mê¿czyŸni
1. Marek Kochmañski - Sêdziszów M³p.
2. £ukasz Wytrwa³ – Zagorzyce
3. Krzysztof Czapka – Sêdziszów M³p.
Kategoria 40 lat i powy¿ej
– mê¿czyŸni
1. Ryszard Wszo³ek – Góra Ropczycka
2. Bogdan Bia³orucki – Sêdziszów M³p.
3. Boles³aw Jasiñski – Sêdziszów M³p.
Kategoria 40 lat i powy¿ej – kobiety
1. Agata W¹sowska – Sêdziszów M³p.
2. Magdalena Skoczek – Sêdziszów M³p.
Kategoria osób niepe³nosprawnych –
dziewczêta
1. Marta Magdoñ – Zagorzyce
2. Janina Czaja – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Paulina Pawlak – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
Kategoria osób niepe³nosprawnych –
ch³opcy
1. Mariusz Placek - ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. Daniel Ostrowski - ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Grzegorz Pichla – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Zwyciêzcy w kategorii osób niepe³nosprawnych.

Fot. (3) UM Sêdziszów M³p.
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SPORTOWY SUKCES NASZEJ GMINY I LECHII
Gmina Sêdziszów M³p. zajê³a IX miejsce w klasyfikacji gmin w Systemie Sportu M³odzie¿owego w Województwie Podkarpackim, a MLKS LECHIA Sêdziszów M³p. zosta³a sklasyfikowana w kategorii klubów na VII miejscu. Sukces jest tym wiêkszy, ¿e w pokonanym
polu zosta³y du¿e gminy i oœrodki sportowe.
Wrêczenie nagród mia³o miejsce w trakcie III Gali Sportu M³odzie¿owego, która odby³a siê w
dn. 21 marca br. w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rzeszowie. Wyró¿nienie dla Gminy Sêdziszów M³p.
z r¹k Pana Miros³awa Karapyty
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego odebra³ w imieniu Burmistrza Sekretarz Gminy Pan Jan
Maroñ.
Ponadto w trakcie tej uroczystoœci uhonorowano Pana Mateusza B³achowicza jako wyró¿niaj¹cego siê trenera a zawodniczkom i zawodnikom sekcji podno-

szenia ciê¿arów MLKS LECHIA
przyznano i wrêczono stypendia
sportowe ufundowane przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego, otrzymali je: Magdalena
Pasko, Oktawia Lurka, Natalia
Urban, Agata Zaweracz, Adam
Januœ i Szymon Drwal.

1. Miasto Rzeszów
2. Miasto Stalowa Wola
3. Miasto Ustrzyki Dolne
4. Miasto Sanok
5. Miasto Mielec

Nagrodzeni sztangiœci Lechii Sêdziszów M³p.

Klasyfikacja gmin:
6. Gmina Le¿ajsk
7. Miasto Krosno
8. Miasto Dêbica
9. Miasto i Gmina Sêdziszów M³p.
10. Miasto Przemyœl

Klasyfikacja klubów:
1. Zak³adowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów
2. Miêdzyszkolny Klub Sportowy „HALICZ”
Ustrzyki Dolne
3. Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” Rzeszów
4. Akademicki Klub Sportowy „RESOVIA”
Rzeszów
5. Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” Stalowa Wola
6. Sanocki Klub £y¿wiarski „GÓRNIK” Sanok
7. Klub Sportowy „LECHIA” Sêdziszów Ma³opolski
8. Zak³adowy Klub Sportowy „STAL” Stalowa Wola
9. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „STAL” Mielec

W œrodku trener sztangistów Lechii Mateusz B³achowicz.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” Wierzawice

Przedstawiciele najlepszych gmin w województwie. Pierwszy z lewej Sekretarz Jan Maroñ.
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