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W I etapie dokonano inwenta-
ryzacji drzew tamuj¹cych swo-
bodny przep³yw wody w poto-
kach: Budzisz w km 3+250-7+500
oraz Gnojnica w km 0+000-0+700
tj. na terenie miasta Sêdziszów
M³p.

Na podstawie ww. przegl¹du
zosta³y opracowane stosowne do-
kumentacje oraz wszczête postê-
powania przetargowe na wyko-
nanie robót.

Przewidywany termin zakoñ-
czenia prac wyznaczony by³ na
15.05.2011 r., w tym wycinka
drzew do 31.03.2011 r. Szacun-
kowa wartoœæ realizacji powy¿-
szych robót wynosi 164 000 z³.

W II etapie zostanie przygoto-
wana dokumentacja projektowa
na wykonanie robót ziemnych i
ubezpieczeniowych na potoku

Trwaj¹ prace przy udro¿nianiu koryt Budzisza i Gnojnicy
Wiosn¹ br. Podkarpacki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie rozpocz¹³
prace polegaj¹ce na udro¿nieniu koryt po-
toków Budzisz i Gnojnica.

Zakres robót przewidzianych
do realizacji obejmowa³:

- wyciêcie podmytych i powalonych drzew
wraz z ich wyci¹gniêciem,

- mechaniczne karczowanie pni,
- wycinka zakrzaczeñ,
- usuniêcie zatorów w korycie potoku,
- mechaniczny i rêczny wykop udra¿niaj¹cy.

Budzisz w km 3+500-6+500.
Wykonane pomiary przekroju

poprzecznego wskaza³y przewê-
¿one miejsca, gdzie p³yn¹ca woda
przy du¿ych stanach nie mieœci
siê w korycie potoku i wymagana
jest gruntowna konserwacja i
odcinkowe udro¿nienie.

Szacunkowa wartoœæ robót
wynosi 800 000 z³.

W przypadku bardzo nieko-
rzystnych warunków pogodo-
wych (du¿ych stanach wody w
rzece) terminy prac mog¹ ulec
przesuniêciu.

Robert Ocha³
Umocnienie brzegów Budzisza w okolicy obiek-
tów Hispano-Suizy. Fot. (2) UM Sêdziszów M³p.

Aby zapobiec mo¿liwym wylewom rzek, wyciêto drzewa, tamuj¹ce przep³yw wody w korytach
Budzisza i Gnojnicy.

Stra¿acy poœwiêcili
swój pojazd

3-go maja 2011 r. w Zagorzycach Dolnych mia³a miejsce uroczystoœæ poœwiêcenia
samochodu stra¿ackiego FIAT DUCATO Maxi 4.0, zakupionego pod koniec 2010 r. przez
Gminê Sêdziszów M³p. dla jednostki OSP w Zagorzycach Dolnych w ramach projektu
„Poprawa poziomu bezpieczeñstwa poprzez doposa¿enie jednostek OSP”.

Ks. proboszcz Wojciech Wiœniowski dokona³ poœwiêcenia nowego nabytku zagorzyckich stra¿a-
ków.

Komendant Jacek Róg oraz Burmistrz Kazi-
mierz Kie³b oficjalnie oddaj¹ w u¿ytkowanie
druhom z Zagorzyc Dln. nowy wóz bojowy.

Uroczystoœci rozpoczêto msz¹
œwiêt¹ w miejscowym koœciele, w
trakcie której ks. proboszcz Woj-
ciech Wiœniowski dokona³ aktu
poœwiêcenia. Nastêpnie na placu
przed Domem Stra¿aka w Zago-
rzycach Dolnych mia³ miejsce
oficjalny chrzest i przekazanie
przez Burmistrza samochodu do
dyspozycji stra¿aków.

Nowy wóz zagorzyckich stra¿a-
ków otrzyma³ na chrzcie imiê
„Wojtek”.

Prezentacja mo¿liwoœci nowego wozu. „Rodzice chrzestni” szampanem uczcili przekazanie wozu stra¿akom.  Fot. (4) J. Maroñ
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X Zjazd Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Sêdziszowie M³p.

W niedzielê 15 maja 2011 r. w Domu Stra-
¿aka w Czarnej Sêdz. odby³ siê X Zjazd
Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP
RP w Sêdziszowie M³p., w którym uczest-
niczy³o 40 delegatów, przedstawicieli po-
szczególnych jednostek OSP.

Na zjeŸdzie obecni byli tak¿e za-
proszeni goœcie: Wies³aw Rygiel –
Pose³ na Sejm RP, Jacek Róg –
Komendant Powiatowy Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, Kazimierz
Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa
M³p., El¿bieta Œwiniuch – Zastêp-
ca Burmistrza, Tadeusz Hulek –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Sêdziszowie M³p., Jan Maroñ –
Sekretarz Gminy, Ks. Edward
Brzana – Wicedziekan, Jan Ró-
¿añski – radny Rady Miejskiej.

G³ównym celem zjazdu by³o
podsumowanie 5 letniej kaden-
cji oraz wybór zarz¹du oddzia³u,
prezydium zarz¹du, komisji rewi-
zyjnej, delegatów na zjazd powia-
towy i przedstawicieli do zarz¹-
du powiatowego. W sprawozda-
niach i dyskusji wszyscy pozytyw-
nie ocenili dzia³alnoœæ jednostek
OSP, a zaproszeni goœcie podziê-
kowali stra¿akom za pomoc, jak¹
okazali mieszkañcom szczególnie
w trakcie powodzi. Podkreœlono
równie¿, i¿ dla jednostek OSP by³

to dobry okres, zakupiono w tym
czasie 6 nowych oraz 2 u¿ywane
samochody stra¿ackie, oddano
do u¿ytku stra¿nicê w Szkodnej,
rozbudowano w Cierpiszu, kilka
domów stra¿aka (w Czarnej Sêdz.
Borku Wielkim, Górze Ropczyc-
kiej) poddano kapitalnemu re-
montowi a stra¿acy ci¹gle dopo-
sa¿ani s¹ w nowy sprzêt bojowy.

(-)

Sk³ad nowego
Zarz¹du Oddzia³u

przedstawia siê nastêpuj¹co:
Prezes – Eugeniusz Alberski,
Wiceprezes – Franciszek Bochnak,
Wiceprezes – Andrzej Œwierad,
Komendant Gminny – Marek Róg,
Zastêpca Komendanta Gminnego –
Ryszard Przypek,
Sekretarz – Marcin Cieœlik,
Skarbnik – Henryk Zaj¹c
oraz cz³onkowie – Stanis³aw Œwider,
Mieczys³aw Œwider, £ukasz Feret, Ma-
rian Krupa, Jan Ziajor, Marek Drozd,
Ignacy Przydzia³, Boles³aw Pazdan,
Dominik Lorenc, Józef Majka, £ukasz
Gwizdak, Grzegorz Wrona, Wojciech
Kozek.

Komisjê Rewizyjn¹ stanowi¹: Al-
bert Bu³atek – Przewodnicz¹cy, Józef
Walczyk i Marian Ró¿añski.

Delegatami na zjazd powiatowy
wybrano: Eugeniusza Alberskiego,
Franciszka Bochnaka, Andrzeja Œwie-
rada, Marka Roga, Ryszarda Przypka
i Stanis³awa Œwidra.

Przedstawicielami do zarz¹du
powiatowego zostali: Eugeniusz
Alberski, Stanis³aw Œwider i Józef Maj-
ka.

Gratulujemy
nowym w³adzom stra¿ackim!

Nastêpny zjazd za 5 lat.

Wiceprezes Zarz¹du Andrzej Œwierad, Prezes
Eugeniusz Alberski, Z-ca Burmistrza El¿bieta
Œwiniuch, pose³ Wies³aw Rygiel, Burmistrz Ka-
zimierz Kie³b.

Eugeniusz Alberski ponownie wybrany Preze-
sem Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku OSP.

Przemawia Honorowy Prezes OSP w Zagorzycach Grn. Stanis³aw Charchut.
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Inwestycja pn. Przebudowa Domu Ludowego
w Górze Ropczyckiej obejmuje swym zakresem:

- Docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków
- Wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
- Remont kominów
- Malowane œcian wewnêtrznych
- Remont posadzek
- Wzmocnienie stropu w gara¿u OSP
- Przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacji, gazowej, wod.-kan.

i c.o.

Bud¿et:
Ca³kowita wartoœæ zadania – 320 395,45z³
Dofinansowanie ze œrodków PROW – (75% kosztów kwalifikowa-
nych) – projekt jest obecnie w trakcie weryfikacji procedury prze-
targowej.
Termin wykonania: 15.07.2011r.
Inwestycje s¹ wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminne inwestycje
Trwaj¹ kolejne remonty domów ludowych. W roku 2011 do u¿ytku oddane po kapital-
nym remoncie zostan¹ obiekty znajduj¹ce siê w Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej.
W roku 2009 wyremontowany zosta³ Dom Ludowy w Borku Wielkim, Bêdziemyœlu i
Czarnej Sêdziszowskiej, natomiast w roku 2010 – w Krzywej i Klêczanach. Wykonawc¹
remontowanych obecnie budynków w Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej jest firma
„PAW-BUD”.

Inwestycja pn. Przebudowa Domu Ludowego
w Wolicy Piaskowej obejmuje swym zakresem:

- Wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
- Docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie tynków
- Wykonanie p³ytki odbojowej wokó³ budynku
- Malowanie pokrycia dachowego
- Malowane œcian wewnêtrznych
- Przebudowa instalacji elektrycznej, wentylacji, gazowej, wod.-kan.

i c.o.
- Wykonanie nowej wiêŸby dachowej i stropu podwieszanego

Bud¿et:
Ca³kowita wartoœæ zadania – 546 094,73 z³
Koszty kwalifikowalne – 413 454,05 z³
Dofinansowanie ze œrodków PROW – 310 090 z³ (75% kosztów kwa-
lifikowanych)
Wk³ad w³asny gminy – 236 004,73 z³
Termin wykonania: 30.07.2011r.
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Bêdziemyœl
SO£TYS – Les³aw Anyszek
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Anyszek Edward,
Baran Jerzy, Kania Jan, Kieba³a Jerzy, Marsza-
³ek Jan, Owsiany Maria, Piórkowski Jerzy

Boreczek
SO£TYS – Wojciech Kozek
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Borek Bogus³awa,
Czapor Wiktor, Kwarta Antoni, Szczêch Zbi-
gniew, Œwider Stanis³aw

Borek Wielki
SO£TYS – Mieczys³aw Migacz
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Barnak Zygmunt,
Bielak Józefa, Bochenek Marek, Drozd Adam,
Przypek Ryszard, Rolek Józef, Surdel Krzysz-
tof, Szczêch Jan, Waleñ Teresa

Cierpisz
SO£TYS – Mieczys³aw Œwider
Cz³onkowie Rady So³eckiej: G¹sior Józef, Maj-
ka Krzysztof, Orzech Leszek, Rokosz S³awo-
mir

Czarna Sêdziszowska
SO£TYS – Dorota Sêd³ak
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Bednarz Dariusz,
Guzy Edward, Niewiadomski Janusz, Nyzio
Franciszek, Przydzia³ Jacek, Skwirut W³adys³aw,
Œwierad Andrzej, Zaj¹c Adam, Zamorska Ma-
ria

Góra Ropczycka
SO£TYS – Stanis³aw Bochenek
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Brandys Tadeusz,
Bukowski Adam, Dziuba Krzysztof, Róg Ma-
rek, Ziobro Józef

Kawêczyn Sêdziszowski
SO£TYS – Stanis³aw Dar³ak
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Baran Krzysztof,
Daniel Zygmunt, Jêdrych Marek, Kapusta Ma-
rek, Niewiadomski Marek, W¹troba Waldemar

Klêczany
SO£TYS – W³adys³aw K³os
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Ciupak Kazimiera,
D³ugosz Ewa, Gwizdak Krzysztof, Gwizdak
Tomasz, Kwaœnik Barbara, Nita W³adys³aw,
Zawiœlak Alicja, ̄ urek £ukasz, ̄ urek Teresa

Krzywa
SO£TYS – Stanis³aw Pa³koñ
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Basara Henryk,
Branach Leszek, Klyœ Krzysztof, Pazdan Ma-
rek, Rogala Andrzej, Siewierski Wies³aw, Œwi-
derski Czes³aw,  Œwiniuch Mieczys³aw, Ziêba Bo-
gus³aw

Ruda
SO£TYS – Marian Krupa
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Bochnak Wojciech,
Marek Józef, Szczepanek Kazimierz, Œwider
Leszek, Zawisza Krystyna

Na now¹ kadencjê w poszczególnych so³ectwach i osiedlach zostali wybrani:

Gratulujemy nowo wybranym so³tysom, przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli, cz³onkom rad so³eckich i zarz¹dów osiedli oraz ¿yczymy im
sukcesów i satysfakcji z dzia³alnoœci na rzecz mieszkañców i spo³ecznoœci lokalnej. Jan Maroñ - Sekretarz Gminy

Frekwencja nie by³a wysoka, ale
i tak wy¿sza ni¿ w latach poprzed-
nich. Rekord zosta³ ustanowiony
w Szkodnej, gdzie na wybory so³-
tysa przysz³o 222 mieszkañców, co
stanowi 35% ogó³u osób upraw-
nionych do g³osowania w tej miej-
scowoœci. W pozosta³ych miejsco-
woœciach wiejskich wysok¹ fre-
kwencjê zanotowano jeszcze w
Krzywej 15% oraz Wolicy Piasko-
wej 14% a najni¿sz¹ w Borku
Wielkim 5,6%. W mieœcie trady-
cyjnie zebrania mieszkañców nie
cisz¹ siê popularnoœci¹, najwiêk-
sza frekwencja by³a na osiedlu nr
4 i wynios³a 8,6% a najni¿sza 2,2%
na osiedlu nr 2.

W 6 so³ectwach nast¹pi³a zmia-
na na stanowiskach so³tysa, w Bo-
reczku wybrano Pana Wojciecha
Kozka, w Borku Wielkim Pana
Mieczys³awa Migacza, w Czarnej
Sêdz. Pani¹ Dorotê Sêd³ak, w
Krzywej Pana Stanis³awa Pa³ko-
nia, w Rudzie Pana Mariana Kru-
pê a w Wolicy £ugowej Pani¹ Ele-
onorê ¯urad. Zmiany nast¹pi³y
te¿ na stanowiskach przewodni-
cz¹cych osiedli w mieœcie, Osie-
dlu nr 2 bêdzie przewodniczy³

Pan Krzysztof Bia³y, Osiedlu nr 3
Pan Aleksander Che³pa, a Osie-
dlu nr 4 Pan Adam Walczyk.

So³ectwa i osiedla s¹ jednost-
kami pomocniczymi gminy, po-
siadaj¹ one organ uchwa³odaw-
czy, którym jest zebrania miesz-
kañców oraz organ wykonawczy
- jest nim odpowiednio w so³ec-
twach so³tys a w osiedlach zarz¹d
osiedla licz¹cy od 5 do 7 cz³on-
ków, w tym przewodnicz¹cy. Rada
so³ecka jest z kolei organem po-

mocniczym so³tysa i sk³ada siê ona
od 3 do 9 cz³onków. O iloœci
cz³onków rady so³eckiej i zarz¹-
du osiedla decydowali mieszkañ-
cy w trakcie zebrañ wyborczych.

Szkodna
SO£TYS – Jan Kujda
Cz³onkowie Rady So³eckiej: B³aœ Bogus³aw, Cza-
ja Emil, Drozd Stanis³aw, Jaworek Aleksander,
Przyby³a Stanis³aw, Ziajor Jan, Ziajor Stani-
s³aw

Wolica £ugowa
SO£TYS – Eleonora ¯urad
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Jurusik Stanis³aw, Klo-
cek Marcin, Kubacka Monika, Potwora Józef

Wolica Piaskowa
SO£TYS – Edward Kuc
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Barnak Stanis³aw,
B¹czkowski Marcin, Fito³ Adam, Guzik Zbi-
gniew, Piera Krystyna, Piwowar Barbara, Pon-
do Adam, Przydzia³ Jolanta, Szczêch Artur

Zagorzyce Dolne
SO£TYS – Franciszek Bochnak
Cz³onkowie Rady So³eckiej: Bajlon Andrzej, Char-
chut Marian, Kozek Stanis³aw, Kubacki Jan,
Marciniec Kazimierz, Róg Czes³aw, Ziobro Jan

Zagorzyce Górne
SO£TYS – Barbara Traciak
Cz³onkowie Rady So³eckiej: B¹czkowski Andrzej,
Macio³ek Marek, Mazek Wenancjusz, Ocha³
Janusz, Pawlaczyk Kazimierz, Pazdan Bole-
s³aw, U³amek Piotr, Walczyk Józef, Zawiœlak
Edward,

Osiedle Nr 1 w Sêdziszowie M³p.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla – Jan Bo-
¿ek
Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla: Dzik Ryszard,
Marek Agnieszka, Markiewicz Andrzej, Szcze-
panik Zdzis³aw

Osiedle Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla – Bia³y
Krzysztof
Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla: Czapka Józefa,
Pilecki Jan, Wozowicz Alicja, Wrona Grzegorz

Osiedle Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla – Che³pa
Aleksander
Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla: Bereœ Kazimierz,
Mielniczuk Krzysztof, Patro Sylwia, Sroka Jan,
Wojdon Barbara, ¯urek Józef

Osiedle Nr 4 w Sêdziszowie M³p.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla – Adam
Walczyk
Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla: Malski Kazimierz,
Marek Jacek, Trojan Pawe³, ¯uczek Ewa

Osiedle Nr 5 w Sêdziszowie M³p.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla – El¿bieta
Dar³ak
Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla: D³ugosz Geno-
wefa, Kobosz Bronis³aw, Pazdan Barbara,
Szczerbiak Krystyna

WYBORY W SO£ECTWACH I OSIEDLACH
W okresie od 6 marca do 15 maja 2011 r.
w 15 so³ectwach naszej gminy i 5 osie-
dlach w mieœcie odby³y siê zebrania miesz-
kañców, na których dokonano wyborów
so³tysów, rad so³eckich, zarz¹dów osiedli i
ich przewodnicz¹cych, na 4 letni¹ kaden-
cjê przypadaj¹c¹ na lata 2011-2015.

Do zadañ so³tysa i zarz¹du osiedla
nale¿y w szczególnoœci:

· zwo³ywanie zebrañ wiejskich, osiedlowych,
· wykonanie uchwa³ zebrania mieszkañców,
· wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem

w realizacji zadañ so³ectwa, osiedla,
· organizowanie i koordynowanie inicja-

tyw i przedsiêwziêæ spo³ecznych maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecz-
noœci lokalnej,

· prowadzenie ca³okszta³tu administracji
organów so³ectwa, osiedla,

· wystêpowanie z wnioskami dot. potrzeb
so³ectwa, osiedla i jego mieszkañców,

· wspó³praca z radnymi, g³ównie przez u³a-
twienie im kontaktu z wyborcami.

Ponadto so³tys i przewodnicz¹cy zarz¹du osie-
dla przewodnicz¹ zebraniom mieszkañców,
posiedzeniom rad so³eckich, zarz¹dów osiedli,
reprezentuj¹ so³ectwo, osiedle na zewn¹trz
oraz uczestnicz¹ w sesjach Rady Miejskiej.
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1. Uchwa³a w sprawie przekaza-
nia œrodków finansowych dla
Policji.
Rada Miejska przekaza³a œrod-
ki finansowe dla Policji w wyso-
koœci 5.000 z³ na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznacze-
niem na dofinansowanie budo-
wy systemu monitoringu po-
mieszczeñ dla osób zatrzyma-
nych w Komendzie Powiatowej
Policji w Ropczycach.

2. Uchwa³a w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powia-
tu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Radni postanowili udzieliæ po-
mocy finansowej w formie do-
tacji celowej w kwocie 300.000
z³ dla Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego w Ropczycach z
przeznaczeniem na:

�dofinansowanie zadania „Prze-
budowa ulic powiatowych mia-
sta Sêdziszów M³p. – 180.000 z³

�dofinansowanie zadania „Prze-
budowa drogi powiatowej nr
1332R Cierpisz – Krzywa – Olcho-
wa w m. Krzywa” - 120.000 z³.

3. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2011 r.
polegaj¹cych na:

� zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-
cych bud¿etu gminy o kwotê
147.000 z³, z tytu³u:
- odszkodowania za dzia³ki

gminne przejête pod auto-
stradê – 30.700 z³,

- rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach i
op³atach lokalnych - 21.300 z³,

- op³aty eksploatacyjnej –
95.000 z³.

� zmniejszeniu dochodów maj¹t-
kowych z tytu³u dofinansowania
projektu „Termomodernizacja
obiektów oœwiatowych w gminie
Sêdziszów M³p. – wykonanie ter-
momodernizacji budynków
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.”
ze œrodków EFRR - 558.363 z³.

� zwiêkszeniu przychodów bu-
d¿etu z tytu³u wolnych œrod-
ków o kwotê 658.000 z³.

� zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
805.000 z³ z przeznaczeniem na:
- remont i przebudowê bu-

dynków Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p. – 800.000 z³,

- wp³aty na Fundusz Wsparcia
Policji – 5.000 z³.

� zmniejszeniu wydatków maj¹tko-
wych bud¿etu o kwotê 558.363 z³
przeznaczonych na projekt „Ter-
momodernizacja obiektów
oœwiatowych w gminie Sêdziszów
M³p. – wykonanie termomoder-
nizacji budynków Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p.”.

�przeniesieniu wydatków w dzia-
le 600 Transport i ³¹cznoœæ
pomiêdzy rozdzia³ami i para-
grafami klasyfikacji bud¿etowej
na kwotê 300.000 z³.

� zwiêkszeniu planowanego de-
ficyt bud¿etu o kwotê 658.000
z³. •ród³em pokrycia deficytu
bud¿etu bêd¹ przychody z ty-
tu³u wolnych œrodków.

4. Uchwa³a w sprawie zawarcia
porozumienia miêdzygminne-
go pomiêdzy Gmin¹ Sêdziszów
M³p. i Gmin¹ Ostrów w spra-
wie przyjmowania odpadów
komunalnych do zagospoda-
rowania i unieszkodliwiania.
Radni postanowili o zawarciu
porozumienia miêdzygminne-
go pomiêdzy Gmin¹ Sêdziszów
M³p., a Gmin¹ Ostrów w spra-
wie przyjmowania odpadów
komunalnych pochodz¹cych z
terenu Gminy Sêdziszów M³p.,
do zagospodarowania i uniesz-
kodliwiania w instalacji pn. Za-
k³ad Zagospodarowania Odpa-
dów w Kozodrzy.

5. Uchwa³a w sprawie zawarcia
porozumienia pomiêdzy
Gmin¹ Sêdziszów Ma³opolski,
a Gmin¹ Kolbuszowa w zakre-
sie powierzenia przez Gminê
Sêdziszów M³p. Gminie Kolbu-
szowa zadania publicznego –
prowadzenia Œrodowiskowego
Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
zamieszka³ych na terenie Gmi-
ny Sêdziszów Ma³opolski.
Rada postanowi³a zawrzeæ po-

rozumienie pomiêdzy Gmin¹
Sêdziszów M³p. a Gmin¹ Kol-
buszowa w zakresie powierze-
nia przez Gminê Sêdziszów
M³p. Gminie Kolbuszowa zada-
nia publicznego – prowadze-
nia Œrodowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi za-
mieszka³ymi na terenie Gminy
Sêdziszów M³p.

6. Uchwa³a w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata
2011-2015.
Celem programu przyjêtego
przez Radê jest ograniczenie
skali zjawiska i skutków prze-
mocy w rodzinie przez:

� zwiêkszenie skutecznoœci dzia-
³añ interwencyjnych wobec
osób stosuj¹cych przemoc
w rodzinie,

� rozszerzenie zakresu pomocy i
form ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,

�budowanie lokalnego systemu
przeciwdzia³ania przemocy,

�diagnozowanie zjawiska prze-
mocy,

�wdra¿anie procedur „Niebie-
skie Karty”.
Realizacja Programu zak³ada:

�uwra¿liwienie spo³ecznoœci lo-
kalnej na problem przemocy
w rodzinie,

�promowanie modelu rodziny
wolnego od przemocy,

�edukacjê dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych w zakresie przemo-
cy w rodzinie,

�podejmowanie dzia³añ interdy-
scyplinarnych w zakresie prze-
ciwdzia³ania przemocy.

7. Uchwa³a w sprawie okreœlenia
trybu i sposobu powo³ywania
i odwo³ywania cz³onków Gmin-
nego Zespo³u Interdyscypli-
narnego do Spraw Przeciw-
dzia³ania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegó³owych warunków
jego funkcjonowania.
Do zadañ Gminnego Zespo³u
Interdyscyplinarnego nale¿y
miêdzy innymi integrowanie i
koordynowanie dzia³añ jedno-
stek wchodz¹cych w jego sk³ad
oraz specjalistów w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy w
rodzinie, przede wszystkim po-
przez: diagnozowanie proble-
mu przemocy w rodzinie, po-
dejmowanie dzia³añ w œrodo-
wisku zagro¿onym przemoc¹ w
rodzinie maj¹cych na celu prze-

ciwdzia³anie temu zjawisku, ini-
cjowanie interwencji w œrodo-
wisku dotkniêtym przemoc¹
w rodzinie, rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, oso-
bach i mo¿liwoœciach udziele-
nia pomocy w œrodowisku lo-
kalnym, inicjowanie dzia³añ w
stosunku do osób stosuj¹cych
przemoc w rodzinie.
W sk³ad Gminnego Zespo³u In-
terdyscyplinarnego do spraw
przeciwdzia³ania przemocy w
rodzinie wchodz¹ przedstawi-
ciele:

1)Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszo-
wie M³p.,

2)Gminnej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych
Sêdziszowie M³p.,

3)Komisariatu Policji w Sêdziszo-
wie M³p.,

4)Gimnazjów w Czarnej Sêdz.,
Zagorzycach i Sêdziszowie
M³p.,

5)Zak³adu Opieki Zdrowotnej w
Ropczycach,

6)S¹du Rejonowego w Ropczy-
cach - Wydzia³ rodzinny,

7)Parafialnych Zespo³ów Caritas
w Sêdziszowie M³p.

8. Uchwa³a w sprawie zatwierdze-
nia Planu Odnowy Miejscowo-
œci Cierpisz na lata 2011-2018.
Radni zatwierdzili plan odno-
wy miejscowoœci Cierpisz, któ-
ry jest dokumentem koniecz-
nym do ubiegania siê o œrodki
unijne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

9. Uchwa³a w sprawie zawarcia
umowy gwarancji bankowej.
Rada wyrazi³a zgodê na zawar-
cie przez Burmistrza Sêdziszo-
wa M³p. umowy gwarancji ban-
kowej, jako zabezpieczenia za-
p³aty wynagrodzenia wynikaj¹ce-
go z umowy na wykonanie ro-
bót budowlanych, zawartej na
realizacjê zadania pn. „Uporz¹d-
kowanie gospodarki wodnej w
gminie Sêdziszów M³p., etap II –
budowa sieci wodoci¹gowej z
pompowniami i przy³¹czami w
miejscowoœci Szkodna i czêœci
Zagorzyc” na kwotê 928.809 z³ z
ewentualnymi odsetkami.

10. Uchwa³a w sprawie rozpo-
znania skargi Pana Edwarda
Sroki.
Rada Miejska uzna³a za bezza-
sadn¹ skargê Pana Edwarda
Sroki na bezczynnoœæ Burmi-
strza Sêdziszowa M³p.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

VI Sesja
Rady Miejskiej
W dniu 5 maja 2011 r. odby³a siê VI Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., w czasie
której radni podjêli 10 uchwa³:
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W okresie PRL w³aœnie 2 maja
zdejmowano flagi pañstwowe po
hucznie obchodzonym Œwiêcie
Pracy, by nie by³y eksponowane
w dniu zniesionego przez w³adze
komunistyczne Œwiêta Konstytu-
cji 3 Maja.

Przedszkolaki z bia³o-czerwon¹Tradycj¹ sêdziszowskich przedszkoli sta³o
siê uroczyste obchodzenie Dnia Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej, przypadaj¹cego 2
maja. Œwiêto to obchodzone jest w na-
szym kraju od 2004 roku, a dzieñ 2 maja
nie zosta³ wybrany przypadkowo.

220 Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Uroczystoœci obchodów 220
rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3-go Maja rozpocz¹³ prze-
marsz sprzed Domu Kultury do
koœcio³a parafialnego pw. Naro-
dzenia NMP. Msza œwiêta w in-
tencji Ojczyzny rozpoczê³a siê
o godz. 12.00. Po nabo¿eñstwie
delegacje w³adz samorz¹do-
wych, NSZZ „Solidarnoœæ” i or-
ganizacji spo³ecznych z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów pod pomni-
kiem b³. ks. Jerzego Popie³usz-
ki. Nastêpnie uczestnicy uroczy-

poleg³ych za Ojczyznê, zwiedzi³y
ratusz i obdarowane s³odyczami,
wróci³y do swoich przedszkoli.

Polska nie jest jedynym kra-
jem, w którym obchodzone jest
œwiêto w³asnej flagi. Podobne
œwiêta maj¹ tak¿e m.in.: Stany
Zjednoczone, Meksyk, Argenty-
na, Finlandia, Ukraina, Litwa
czy Chiny.

(-)

Przedszkolaki obchody Dnia
Flagi zorganizowa³y 29 kwietnia
br. W bia³o-czerwonym korowo-
dzie przyby³y pod sêdziszowski
ratusz, by spotkaæ siê z Burmi-
strzem Kazimierzem Kie³bem.
Razem z w³odarzem naszego mia-
sta wyrecytowa³y wiersz W³adys³a-
wa Be³zy pt. Katechizm m³odego
Polaka, nastêpnie z³o¿y³y kwiaty
pod tablicami, upamiêtniaj¹cymi

stoœci udali siê na Rynek, gdzie
wieñce z³o¿ono pod tablicami,
upamiêtniaj¹cymi poleg³ych za
Ojczyznê.

Ci¹g dalszy uroczystoœci mia³
miejsce w sali widowiskowej
MGOK, gdzie zaprezentowany
zosta³ program artystyczny, na
który z³o¿y³y siê: koncert Orkie-
stry Dêtej z Ropczyc pod dyrekcj¹
Edwarda Guzika,  wystêp dzieci z
Przedszkola Nr 2, m³odzie¿y z sê-
dziszowskiego gimnazjum oraz
Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”.

Orkiestra dêta z Ropczyc uœwietni³a obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na scenie Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”. Fot. (4) B. Czapka
Delegacja samorz¹du gminnego. Od lewej: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Hulek, Z-ca
Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Burmistrz Kazimierz Kie³b.

Fot. G. Wrona

Poczty sztandarowe szkó³ i organizacji przed ratuszem.



Nr 4 (167) 20 maja 2011 r.

8

Obecnie do przyznania pomo-
cy w ramach realizacji Programu
PEAD w roku 2011 jest kryterium
dochodowe, które powinno byæ
na poziomie 150% kwoty, o któ-
rej mowa w art. 8 ustawy o po-
mocy spo³ecznej, tj. 715,50 z³ –
dla osoby samotnej, 526,50 z³ –
dla jednego cz³onka rodziny. Do-
datkowo nale¿y spe³niaæ kryteria
okreœlone w art. 7 ustawy gdzie
mowa o tym , ¿e pomocy spo³ecz-
nej udziela siê osobom i rodzi-
nom  szczególnoœci z powodu:
a) ubóstwa;
b) sieroctwa;
c) bezdomnoœci;
d) bezrobocia;
e) niepe³nosprawnoœci;
f) d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej cho-

roby;
g) przemocy w rodzinie;
h) potrzeby ochrony macierzyñ-

stwa i wielodzietnoœci,;
i) bezradnoœci w sprawach opie-

kuñczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa

Pomoc

domowego zw³aszcza w rodzi-
nach niepe³nych i wielodziet-
nych;

j) braku umiejêtnoœci w przysto-
sowaniu do ¿ycia m³odzie¿y
opuszczaj¹cej placówki opie-
kuñczo-wychowawcze;

k) trudnoœci w integracji osób,
które otrzyma³y status
uchodŸcy;

l) trudnoœci w przystosowaniu
do ¿ycia po zwolnieniu z za-
k³adu karnego;

m)alkoholizmowi lub narkoma-
nii;

n) zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej;

o) klêski ¿ywio³owej lub ekolo-
gicznej.

Miejsko-Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p. ju¿ po raz 8. bra³ aktywny
udzia³ w Europejskim Programie
PEAD. W kwietniu bie¿¹cego
roku z Podkarpackiego Banku
¯ywnoœci w Rzeszowie MGOPS w
Sêdziszowie M³p. otrzyma³ kilka-

ASORTYMENT ____________________ TONA¯ __________ WARTOŒÆ
M¹ka pszenna ____________________ 2 200 kg __________ 1 716,00 z³
Makaron œwiderki __________________ 1 100 kg __________ 1 584,00 z³
Makaron krajanka __________________ 1 100 kg __________ 1 551,00 z³
Kasza jêczmienna z warzywami ____________ 960 kg __________ 1 430,40 z³
Kasza gryczana ____________________ 1 100 kg __________ 3 652,00 z³
P³atki kukurydziane _________________ 1 100 kg __________ 2 156,00 z³
Herbatniki _________________________735 kg __________ 2 682,75 z³
Ry¿ bia³y ________________________ 2 200 kg __________ 3 278,00 z³
Ser topiony _________________________800 kg __________ 6 784,00 z³
Musli __________________________ 1 100 kg __________ 2 464,00 z³
Mleko UHT _________________________ 4 400 l __________ 7 040,00 z³
Dania gotowe z makaronem ____________ 3 200 kg _________ 10 400,00 z³
Krupnik _________________________ 1 100 kg __________ 3 685,00 z³
Zupa pomidorowa z ry¿em _____________ 1 600 kg __________ 2 384,00 z³
RAZEM ______________________ 22 695 kg _______ 50 807,15 z³

W ramach Europejskiego Programu Po-
mocy Najbardziej Potrzebuj¹cym (franc.
Programme Europeen d’ Aide aux plus
Demunis) – PEAD 2011, Miejsko-Gmin-
ny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdzi-
szowie M³p. od 2005r., zgodnie z zawart¹
umow¹ z Gmin¹ Sêdziszów M³p., przeka-
zuje na rzecz osób i rodzin znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji bytowej artyku³y
¿ywnoœciowe pochodz¹ce z rezerw Unii Eu-
ropejskiej.

dziesi¹t ton produktów ¿ywno-
œciowych.

Wszystkie artyku³y spo¿ywcze
opatrzone by³y gwarancj¹ jako-
œci i terminem przydatnoœci do
spo¿ycia. Z tej formy pomocy w
Gminie Sêdziszów M³p. mogli
skorzystali przede wszystkim pod-
opieczni MGOPS. Jednoczeœnie
informujemy, ¿e w uzasadnionych
sytuacjach pomoc przyznawana
by³a równie¿ osobom przekracza-
j¹cym w/w kryteria. Z uwagi na
szczególn¹ sytuacjê osobist¹ lub
¿yciow¹ Programem PEAD objê-
te zosta³y osoby
- niepe³nosprawne,
- z d³ugotrwa³¹, ciê¿k¹ chorob¹,
- renciœci, emeryci o stosunkowo

niskich dochodach, w szczegól-
noœci osoby samotne,

- rodziny wielodzietne.
Przekazywana przez pracowni-

ków MGOPS bezp³atnie ¿ywnoœæ
by³a adekwatna do rzeczywistych
potrzeb ka¿dej osoby i potrzebu-
j¹cej wsparcia rodziny.

Forum przewodniczy³ kulturo-
znawca i wieloletni dyrektor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie Les³aw Wais, który stwier-
dzi³: Gazety samorz¹dowe pe³ni¹ bar-

dzo wa¿na rolê. Dziêki nim mamy do-
g³êbn¹ dokumentacjê historyczn¹ ma-

³ych miejscowoœci. Mówi¹ o wa¿nych

wydarzeniach i ciekawych ludziach.

Forum Lokalnej Prasy
Samorz¹dowej

w formie ¿ywnoœci
w 2011 r.

W okresie od 14 kwietnia do
30 kwietnia 2011 roku wsparcie
w formie „koszyka produktów
¿ywnoœciowych” otrzyma³o 2300
osób, którym ³¹cznie wydano 22
695 kg artyku³ów ¿ywnoœciowych,
co przedstawia powy¿sza tabela.

Podsumowuj¹c nale¿y podkre-
œliæ, ¿e Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p. oprócz wielu zadañ realizo-
wanych zgodnie ze swoim statutem
zajmuje siê równie¿ przekazywa-
niem niezbêdnych do ¿ycia artyku-
³ów spo¿ywczych najbardziej po-
trzebuj¹cym mieszkañcom gminy,
którzy uprzednio poinformowani
przez pracowników socjalnych o
akcji wydawania ¿ywnoœci, osobiœcie
stawiali siê po odbiór swoich „ko-
szyków ¿ywnoœciowych”.

Zgodnie z wycen¹ Banku ¯yw-
noœci Gmina Sêdziszów M³p. po-
nios³a 5% kosztów od 50 807,15
z³ kwoty co stanowi 2 540,36 z³
oraz pokry³a koszt transportu
¿ywnoœci, który wyniós³ 600 z³.

Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.

W spotkaniu wzi¹³ udzia³ mar-
sza³ek Miros³aw Karapyta, który
tak¿e doceni³ rolê samorz¹dowej
prasy: Ja bardzo lubiê siêgaæ po takie

gazety, bo jest w nich wiele informacji,

których nie mo¿na znaleŸæ w mediach
o zasiêgu regionalnym. Czasopisma

samorz¹dowe zajmuj¹ siê problema-

mi spo³ecznymi i gospodarczymi wa¿-

nymi dla lokalnych spo³ecznoœci.
Zebrani wys³uchali tak¿e infor-

macji o problemach geologicz-
nych i ekologicznych wojewódz-
twa podkarpackiego, przekaza-
nych przez pracowników Urzê-
du Marsza³kowskiego.

G³ówne wyst¹pienie Forum po-
œwiêcone by³o etyce w mediach,
a wyg³osi³ je redaktor naczelny
gazety codziennej Nowiny Stani-
s³aw Sowa. Swoj¹ prezentacjê
wzbogaci³ przyk³adami dobrej i
z³ej praktyki dziennikarskiej, za-
czerpniêtymi z lokalnych i ogól-
nopolskich mediów.

Spotkanie by³o okazj¹ do roz-
mów i dyskusji. Jednym z istot-
nych problemów wspó³czesnych
mediów, na który zwrócono uwa-

gê, s¹ komentarze czytelników,
czêsto poni¿aj¹ce i obraŸliwe,
ukazuj¹ce siê na internetowych
stronach gazet. Omówiono za-
kres odpowiedzialnoœci prawnej
redakcji za tego typu wypowie-
dzi. Zaskakuj¹ce, ¿e ten wstydli-
wy problem to specyfika polskie-
go internetu.

Na zakoñczenie Forum roz-
strzygniêto coroczny konkurs dla
gazet samorz¹dowych. W tym
roku oceniano zawartoœæ w sa-
morz¹dowych czasopismach te-
matyki ekologicznej. Jury przy-
zna³o trzy równorzêdne wyró¿-
nienia. Otrzyma³y je: Wiadomo-
œci Brzozowskie, Kurier B³a¿ow-
ski i Trzcionka ze Œwilczy.

(b)

11. maja 2011 w Trzcianie gm. Œwilcza odby³o siê VIII Podkarpackie Forum Lokalnej
Prasy Samorz¹dowej. Te majowe spotkania dziennikarzy i wydawców samorz¹dowych
czasopism sta³y siê ju¿ tradycj¹ i tradycyjnie obecni s¹ na nich przedstawiciele Biulety-
nu Sêdziszowskiego.

KWIECIEÑ 2011
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W kategorii szkó³ podstawo-
wych rywalizowa³o 8 trzyosobo-
wych dru¿yn, a w kategorii gim-
nazjów – trzy dru¿yny. Za organi-
zacjê zawodów odpowiada³ i jed-
noczeœnie funkcjê sêdziego g³ów-
nego pe³ni³ mgr Artur Hosa.
Uczestnicy zmierzyli siê ze sob¹
w czterech konkurencjach: teœcie
teoretycznym, udzielaniu pierw-
szej pomocy, jeŸdzie po torze
przeszkód oraz jeŸdzie po mia-
steczku ruchu drogowego. Kla-
syfikacjê koñcow¹ ustalono, su-
muj¹c miejsca osi¹gniête przez za-
wodników w poszczególnych
konkurencjach.

Po zakoñczeniu zmagañ okaza-
³o siê, ¿e w kategorii szkó³ podsta-
wowych zwyciê¿yli gospodarze,
czyli Szko³a Podstawowa nr 3 w
Sêdziszowie M³p., a w kategorii gim-
nazjów – Gimnazjum w Zagorzy-
cach Górnych. Obie szko³y awan-
sowa³y do eliminacji powiatowych.

Wyniki:
Szko³y podstawowe – dru¿ynowo
1. Szko³a Podstawowa nr 3 (Zuzanna Medygra³,

Micha³ Majka, Aleksander Czó³no) – 11 pkt.
2. Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Górnych

(Damian Bykowski, Adam Mik, Bart³omiej Me-
dygra³) – 21 pkt.

3. Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej (Ga-
briela Fabianowicz, Kamil Drozd, Dominik
Opiela) – 38 pkt.

Indywidualnie:
1. Micha³ Majka (SP 3 Sêdziszów M³p.) – 3 pkt.
2. Zuzanna Medygra³ (SP 3 Sêdziszów M³p.) – 5

pkt.
3. Damian Bykowski (SP Zagorzyce Grn.) – 7

pkt.
Gimnazja – dru¿ynowo
1. Zagorzyce Grn. (Hubert Róg, Mateusz Ocha³,

Kamil Malski) – 13 pkt.
2. Sêdziszów M³p. (Sebastian £opuszyñski, Pa-

tryk Skarbek, Maksymilian Jarz¹b) – 17 pkt.
3. Czarna Sêdz. (Kamil Jakubek, Krzysztof Maj-

ka, Rafa³ Mytych) – 18 pkt.
Indywidualnie:
1. Mateusz Ocha³ (Zagorzyce Grn.) – 5 pkt.
2. Patryk Skarbek (Sêdziszów M³p.) – 8 pkt.

3. Hubert Róg (Zagorzyce Grn.) – 8 pkt.

Na zakoñczenie zawodów, zwy-
ciêzcy otrzymali nagrody z r¹k
Sekretarza Gminy Jana Maronia.
Z gratulacjami pospieszy³ tak¿e

asp. Mariusz Kubik, który by³ au-
torem pytañ w czêœci teoretycz-
nej i sêdzi¹ na miasteczku ruchu
drogowego.

6. maja, ponownie w Szkole
Podstawowej nr 3, odby³ siê etap
powiatowy OTBwRD. Do rywali-
zacji przyst¹pi³o 4 szko³y podsta-
wowe i 3 gimnazja. Goœciem ho-
norowym, który rozpocz¹³ zma-
gania, by³ Komendant Powiato-
wy Policji podinsp. Witold Wój-
cik.

W kategorii szkó³ podstawo-
wych ponownie najlepsz¹ okaza-
³a siê dru¿yna SP 3 Sêdziszów M³p.,
natomiast wœród gimnazjów, zwy-
ciê¿y³a dru¿yna z Ropczyc. Nieby-
wa³a sytuacja przytrafi³a siê dru-

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym
29 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. od-
by³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Dro-
gowym.

¿ynie z Sêdziszowa, bowiem wszy-
scy jej cz³onkowie ukoñczyli zawo-
dy z identycznym wynikiem – 10
pkt. Pecha mieli gimnazjaliœci z Za-
gorzyc Górnych, bowiem przegra-
li pierwsze miejsce zaledwie o 1
pkt. Nie pomog³a nawet znako-
mita postawa Mateusza Ocha³a,
który by³ najlepszy we wszystkich
konkurencjach.

Wyniki:
Szko³y podstawowe – dru¿ynowo
1. Gmina Sêdziszów M³p. – 10 pkt.
2. Gmina Ropczyce – 12 pkt.
3. Gmina Iwierzyce – 17 pkt.
4. Gmina Wielopole – 20 pkt.
Indywidualnie
1. Dominik Ko³odziej (Ropczyce) – 4 pkt.
2. Ewelina Ziemiñska (Iwierzyce) – 8 pkt.
3. Jakub Piku³a (Ropczyce) – 8 pkt.

4. Micha³ Majka, Zuzanna Medygra³, Aleksader
Czólno (Sêdziszów M³p.) – po 10 pkt.

Gimnazja – dru¿ynowo
1. Gmina Ropczyce – 13 pkt.
2. Gmina Sêdziszów M³p. – 14 pkt.
3. Gmina Iwierzyce – 16 pkt.
Indywidualnie
1. Mateusz Ocha³ (Sêdziszów M³p.) – 3 pkt.
2. Albert Szpara (Ropczyce) – 9 pkt.

3. Agata Grabowa (Ropczyce) – 9 pkt.

Dru¿yna ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Sêdziszowie M³p., dziêki
uprzejmoœci Burmistrza Kazimie-
rza Kie³ba, który zorganizowa³
transport, reprezentowa³a powiat
ropczycko-sêdziszowski na zawo-
dach wojewódzkich w Tarnobrze-
gu, 11 maja. W gronie 19 dru¿yn,
nasi reprezentanci zajêli miejsce
w drugiej dziesi¹tce. (b)

Ostatnie wskazówki i jazda po miasteczku ruchu drogowego.
Damian Bykowski z Zagorzyc zaj¹³ 3 miejsce
na etapie gminnym turnieju.

Z³amana rêka? Na szczêœcie to tylko spraw-
dzian z umiejêtnoœci udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej przez dru¿ynê ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.

„Podium” etapu gminnego w kategorii gimnazjów. Od lewej: Patryk Skarbek, Mateusz Ocha³,
Hubert Róg. Fot. (4) B. Czapka
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Koœció³ powszechny odczyta³
datê œmierci b³ogos³awionego
Jana Paw³a II – Wigiliê Œwiêta Mi-
³osierdzia Bo¿ego – jako znak Bo-
¿ej Opatrznoœci, maj¹cy œcis³y
zwi¹zek z tajemnic¹ mi³osierne-
go Boga. St¹d i ten dzieñ sta³ siê
okazj¹ do wyniesienia S³ugi Bo-
¿ego na o³tarze i ukazania go jako
Dar Mi³osierdzia dla œwiata. W
tym nastroju œwiêtowali uroczy-
stoœci odpustowe parafianie i
wszyscy przybyli do sêdziszowskie-
go koœcio³a „na trójk¹cie”. Ze
wzglêdu na transmisjê Mszy œw.
beatyfikacyjnej z Rzymu, suma
odpustowa zosta³a przesuniêta
na godzinê 1500, a wiêc godzinê
Mi³osierdzia Bo¿ego. Przewodni-
czy³ jej zaproszony z Rzeszowa
purpurat – ks. Infu³at Wies³aw
Szurek. Na pocz¹tku uroczystej
celebry Infu³at poœwiêci³ organy
piszcza³kowe, które na ten dzieñ
zosta³y zmontowane przez rze-
szowsk¹ firmê „Tetlak i Synowie”.
Jest to sprzêt muzyczny ju¿ u¿y-
wany, sprowadzony z Norwegii,
ale zachowany w bardzo dobrym
stanie. Jego mo¿liwoœci wszyscy
zebrani mogli us³yszeæ ju¿ pod-
czas Mszy œw. a zw³aszcza po jej
zakoñczeniu, podczas krótkiego
koncertu organowego. Inaugu-
racji brzmienia nowopoœwiêco-
nego instrumentu dokona³ pan
profesor Marek Stefañski, wybit-
ny organista z Bazyliki Mariackiej
w Krakowie ale wywodz¹cy siê ze
stolicy Podkarpacia. Organy po-
siadaj¹ mi³y dla ucha dŸwiêk i
bardzo dobrze wkomponowa³y
siê w wystrój œwi¹tyni Mi³osierdzia
Bo¿ego. Ponad czterdziesto mi-
nutowy koncert by³ nie tylko
uczt¹ dla koneserów muzyki po-
wa¿nej, ale sta³ siê dziêkczynnym
„Te Deum laudamus” za osobê
B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Miejmy nadziejê, ¿e dziêki temu

Nowe organy zabrzmia³y w koœciele
Mi³osierdzia Bo¿ego

1 maja bie¿¹cego roku Parafia Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. prze¿y-
wa³a drugi w swojej rocznej historii istnie-
nia odpust parafialny. To lokalne œwiêto-
wanie zbieg³o siê z wyj¹tkowym wydarze-
niem w historii ca³ego œwiata – beatyfi-
kacj¹ Jana Paw³a II. Dla m³odej sêdziszow-
skiej parafii nie jest to bez znaczenia, gdy¿
wci¹¿ budowany koœció³ jest wotum dziêk-
czynnym za dar papie¿a Polaka.

kolejnemu wyposa¿eniu wnêtrza
koœcio³a, Bo¿e Mi³osierdzie bê-
dzie jeszcze godniej i donioœlej
chwalone i g³oszone.

ks. Krzysztof Ko³odziejczyk

WSPOMNIENIA...

A jak tego cz³owieka postrze-
gali inni?

Oto fragmenty wypowiedzi
Jana Sochackiego, by³ego ucznia
W³. Wêglowskiego, który prezen-
tuje bohatera na kartach ksi¹¿ki
pt. „Strzêpy wspomnieñ”:

Ppor. W³. Wêglowski, ps. „Jacheæ” by³

cz³onkiem Zwi¹zku Walki Zbrojnej Pla-
cówki Sêdziszów. Zorganizowa³ konspi-
racyjn¹ grupê harcerzy, licz¹c¹ oko³o 20

cz³onków, która wywodzi³a siê z zastê-
pów harcerskich sprzed 1939 r. (...)

„Z hm. W³. Wêglowskim mia³em
kontakt jeszcze przed wojn¹. Ale wów-
czas mnie ucznia gimnazjalnego dzie-

li³ od niego spory dystans wiekowy.
Dystans ten powa¿nie zmala³ od paŸ-

dziernika 1939 r., gdy znalaz³em siê
w szeregach dowodzonej przez niego

tajnej organizacji Szare Szeregi, a póŸ-
niej w Armii Krajowej. Ale zawsze

pozosta³ mój podziw i ogromny sza-
cunek dla tego cz³owieka, który dla

mnie i wielu m³odych sta³ siê niedo-
œcignionym wzorem.

W³. Wêglowski by³ bowiem nie tyl-
ko dowódc¹, ale tak¿e opiekunem, wy-
chowawc¹, prze³o¿onym i przyjacie-

lem. (...)Sw¹ postaw¹, pogod¹ du-
cha zawsze potrafi³ pocieszyæ nawet w
najbardziej ciê¿kiej sytuacji.

Jego marzeniem by³o stworzyæ od-
dzia³ partyzancki wed³ug w³asnego

wzoru w oparciu o harcerski system
zastêpowy. Niestety , nie ziœci³ swoich
planów, los zarz¹dzi³ inaczej.

A tak wspomina ojca w rozmo-
wie z dn.3.02.2003 r. – córka Kry-
styna:

Nie pamiêtam chwili aresztowania.

Mama wtedy nie pracowa³a. Kole-
¿anka, która przysz³a do niej, zapyta-
³a, czy W³adek wróci³. Mama odpo-
wiedzia³a, ¿e on ju¿ nie wróci. Ojca

namawiano, ¿eby ucieka³, ten jednak
stwierdzi³, ¿e ma rodzinê i dziecko, nie
bêdzie ich nara¿a³ i poszed³ do szko³y,
sk¹d zosta³ zabrany przez gestapo.

Potem by³y czêste rewizje w domu.
Widzia³am okna wiêzienia na „zam-
ku” w Rzeszowie, gdzie okrutnie kato-
wano ojca.

Po wojnie mama pojecha³a do

Oœwiêcimia, gdzie od Tadeusza W¹-
sowicza ps. „Baca” – pierwszego dy-
rektora Muzeum, otrzyma³a zdjêcia i
potwierdzenie wiadomoœci, ¿e W³.
Wêglowski nie ¿yje.

Wspomnieniami o W³adys³a-
wie Wêglowskim jego ¿ona – Fe-
licja dzieli³a siê nie tylko z córk¹:

Dnia 23 marca 1970 r. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym odby³o siê uroczy-
ste przyrzeczenie harcerskie. W swoim
przemówieniu Felicja Wêglowska przy-
pomnia³a historiê harcerstwa z okre-

su 20-lecia miêdzywojennego, okupa-
cji i po odzyskaniu niepodleg³oœci.
Podkreœli³a bohaterstwo ludzi, którzy

pracowali z m³odzie¿¹. Przyk³adem
jest W³. Wêglowski, który zgin¹³ za
Szare Szeregi.

Z HISTORII SÊDZISZOWA M£P.

W£ADYS£AW WÊGLOWSKI
S¹ ludzie, którzy mimo up³ywu czasu za-
s³uguj¹ na upamiêtnienie, gdy¿ zostawili
cz¹stkê siebie w dziejach danego spo³e-
czeñstwa. Sêdziszowianie znaj¹ go nie tyl-
ko jako Patrona SP nr 2 ale równie¿
patriotê, którego imiê i nazwisko nosi jed-
na z ulic miasta.

Fot. (2) R. Cio³kosz Centrum FOTO
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Po z³o¿eniu przyrzeczenia harcerze
minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zamordo-

wanego przez hitlerowców w Oœwiêci-
miu harcmistrza Wêglowskiego.

(fragment Kroniki Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p.
z lat 1945-1987/1988)

I w³aœnie wspomnienia by³y naj-
wa¿niejsz¹ treœci¹ uroczystoœci
rocznicowej poœwiêconej Patro-
nowi Szko³y Podstawowej nr 2 w
Sêdziszowie M³p., która odby³a
siê dnia 6 maja 2011 r. Akademiê
poprzedzi³a msza œw. w intencji

W. Wêglowskiego odprawiona w
Koœciele Parafialnym pw Naro-
dzenia Najœwiêtszej Marii Panny.
PóŸniej ca³a spo³ecznoœæ szkolna
w ciszy i zadumie wys³ucha³a pro-
gramu poetycko-muzycznego
wzbogaconego prezentacj¹ mul-
timedialn¹, który zaprezentowa-
li uczniowie kl. pi¹tych i szóstej.
Warto zwróciæ uwagê na 70 rocz-
nicê œmierci bohaterskiego Na-
uczyciela, która przypada na rok
2011 i oddaæ mu ho³d.

A.P.

 Poczet sztandarowy szko³y podczas mszy œw.
w koœciele parafialnym.

Fot. (2) SP 2 Sêdziszów M³p.

Uczniowie Szko³y Podstawowej oddali ho³d swemu patronowi, nauczycielowi W³adys³awowi
Wêglowskiemu.

Spotkaniu towarzyszy³a wysta-
wa prac plastycznych zatytu³owa-
na „Mi³oœæ wg Jana Paw³a II”. Na
konkurs wp³ynê³o 149 prac wy-
konanych przez uczniów klas I-
III szko³y podstawowej (I katego-
ria), klas IV-VI szko³y podstawo-
wej (II kategoria), gimnazjów (III
kategoria) i szkó³ ponadgimna-
zjalnych (IV kategoria). Komisja
konkursowa w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Stanis³aw Wo-
zowicz- plastyk

Bernadeta Frysztak – wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej w Sê-
dziszowie M³p.

Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³-
ba oraz dyplomy.

Uroczystoœæ mia³a refleksyjny
charakter, jej uczestnicy wys³u-
chali poezji Karola Wojty³y, a
zw³aszcza utworu poœwiêconego
Matce Papie¿a Emilii:
Nad twoj¹ bia³¹ mogi³¹
O Matko zgas³e kochanie
Me usta szepta³y bezsi³¹
Daj wieczne odpoczywanie.

G³êbokich prze¿yæ dostarczy³y
zebranym wspomnienia Ojca
Hieronima Warachima na temat
Jego spotkañ z B³ogos³awionym
oraz wystêp laureatki Podkarpac-
kiego Konkursu Poezji Religijnej
Moniki Bubniak z I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Marcina Kro-
mera w Gorlicach, która wyko-
na³a utwory: Jacka Kaczmarskie-
go „Dzieci Hioba” i „Powrót” oraz
„Zanim powiem s³owo” Trzeciej
Godziny Dnia.

Wielk¹ atrakcj¹ tego niedziel-
nego spotkania by³ wystêp Trio
Con Brio z Katowic. Artyœci na
harmonijkach ustnych zaprezen-
towali ró¿norodny repertuar: od
klasyki po twórczoœæ opart¹ na
motywach ludowych.

Szczególne podziêkowania za
zorganizowanie tej niepowtarzal-
nej uroczystoœci nale¿¹ siê Dyrek-
torowi MGOK w Sêdziszowie
M³p. Panu Kazimierzowi Popie-
larzowi oraz Pracownikom tej
instytucji: Pani Wioletcie Czapce
i El¿biecie Chor¹¿y.

Kwintesencj¹ spotkania by³y
rozwa¿ania autorstwa Ksiêdza
Pra³ata Zdzis³awa Peszkowskiego,
które stanowi¹ odpowiedŸ na
pytanie dlaczego nale¿y kochaæ
cz³owieka, który „nieustannie
trwa³ w ramionach Matki Bo¿ej,
który nie obnosi³ siê ze swoim
majestatem i by³ blisko zwyk³ych
ludzi, ich codziennych spraw”:

Janie Pawle II, w wieloraki sposób
dotkn¹³eœ naszych serc, bêdziemy nie-

ustannie otwieraæ drzwi Chrystuso-
wi i przestaniemy siê lêkaæ, bo jeste-
œmy nadziej¹ Koœcio³a i œwiata. Pro-

simy Ciê gor¹co – wspieraj nas, aby-
œmy Ciê nie zawiedli.

Bernadeta Frysztak

„B¹dŸcie ze mn¹…”
„Jestem wœród Was.”

Pod takim has³em w dniu 8 maja 2011 roku odby³a siê uroczystoœæ, spotkanie duchowe z B³ogos³awionym Janem Paw³em II. Jego
organizatorami byli: Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. oraz Komisja Oœwiaty i Kultury dzia³aj¹ca przy Radzie
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.

Wioletta Czapka – instruktor
MGOK w Sêdziszowie M³p.

El¿bieta Chor¹¿y – instruktor
plastyk MGOK w Sêdziszowie
M³p. przyzna³a nagrody i wyró¿-
nienia w czterech kategoriach
wiekowych:

KATEGORIA I (I-III klasa)

NAGRODY:
- £ucja Ziobro – Szko³a Podstawowa w Bor-

ku Wielkim – I NAGRODA
- Diana Bieœ – Szko³a Podstawowa w Zago-

rzycach Górnych – II NAGRODA
- Alicja Piwowar – Szko³a Podstawowa w

Borku Wielkim – II NAGRODA
- And¿elina Przypek – Szko³a Podstawowa

w Borku Wielkim – III NAGRODA

KATEGORIA II (IV-VI klasa)

NAGRODY:
- Wioletta Potwora – Szko³a Podstawowa w

Krzywej – I NAGRODA

- Sylwia Traciak – Szko³a Podstawowa w
Szkodnej – II NAGRODA

KATEGORIA III (gimnazja)

NAGRODY:
- Edyta Pocz¹tek – Gimnazjum w Czarnej

Sêdziszowskiej – I NAGRODA
- Joanna Sadowska – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p. – II NAGRODA

KATEGORIA IV
(szko³y ponadgimnazjalne)

WYRÓ¯NIENIA:
- Krzysztof Marciniec – Zespó³ Szkó³ Zawo-

dowych w Sêdziszowie M³p.
- Katarzyna Daniel – Liceum Ogólnokszta³-

c¹ce w Sêdziszowie M³p.

Laureaci otrzymali nagrody
ufundowane przez Senatora RP
Zdzis³awa Pupê, Pos³a na Sejm
Kazimierza Moskala, Pos³a na
Sejm Wies³awa Rygla, Burmistrza
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Podczas konferencji obecni
byli m.in.: Pose³ Wies³aw Rygiel,
Wicewojewoda Andrzej Regu³a,
Starosta Stanis³aw Ziemiñski i
Burmistrz Kazimierz Kie³b.

Bezpoœrednim celem konferen-
cji, przygotowanej przez koordy-
natora sieci Pani¹ Annê Szczepa-
nik, by³a integracja placówek
oœwiatowych wszystkich szczebli
dzia³aj¹cych na rzecz zdrowia i
zdrowego stylu ¿ycia oraz dziele-
nie siê doœwiadczeniami, pokaza-
nie dobrych rozwi¹zañ we wdra-
¿aniu standardów szko³y promu-
j¹cej zdrowie. W trakcie konferen-
cji cztery szko³y z terenu naszego
powiatu – Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Ropczycach, Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Sêdziszowie M³p.,
Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych
w Ropczycach oraz Zespól Szkó³
Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
otrzyma³y Certyfikat Podkarpac-
kiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdro-
wie. (-)

W dniach od 11.04. do 13.04.
2011r. panie odwiedzi³y Publicz-
ne Przedszkole Nr 1 i Publiczne
Przedszkole Nr 2. Zapozna³y one
dzieci ze zwyczajami i tradycjami
Œwi¹t Wielkanocnych prezentu-
j¹c przy tym wykonane w³asno-
rêcznie palmy, pisanki, stroiki
œwi¹teczne, koszyczki wielkanoc-
ne i wiosenne kwiaty z bibu³y. Naj-
bardziej podoba³ siê wszystkim
koszyk z du¿ym lukrowanym ba-
rankiem.

W Publicznym Przedszkolu Nr
2 przybli¿y³y dzieciom ró¿ne tech-
niki zdobienia pisanek. Wspólnie
z przedszkolakami wykona³y pi-
sanki i upiek³y wielkanocne ba-
beczki.

W Publicznym Przedszkolu Nr
1 w Sêdziszowie M³p. zrobi³y z
dzieæmi wielkanocne stroiki i

przygotowa³y owocowo-warzyw-
ne desery. Przedszkolaki zosta³y
podzielone na dwa zespo³y. Ka¿-
de dziecko z grupy m³odszej z za-
kupionych elementów zdobni-
czych wykona³o wed³ug w³asne-
go pomys³u wielkanocny stroik.
Panie udziela³y wskazówek co do
sposobu tworzenia kompozycji.
Przygotowane stroiki dzieci za-
bra³y do domu.

Grupa starsza w tym czasie wy-

Konferencja Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie
W sêdziszowskim Domu Kultury w dn. 19 kwietnia br. mia³a miejsce IX Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie
Rejonu Dêbica pod has³em „KOCHAM CIÊ ¯YCIE”.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Tadeusz Hulek gratuluje uzyskania tytu³u Szko³y Promuj¹cej Zdrowie pani Marii Strzêpce,
dyrektor Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych w Ropczycach.

Stowarzyszenie Gospodyñ z wizyt¹ u przedszkolaków
W ramach realizacji projektu pt.
„W ka¿dej ma³ej g³owie kryje siê wiel-
ka wyobraŸnia” wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej – cykl
tematyczny: spotkania z ciekawymi
ludŸmi „Œwiat wokó³ nas” – cz³onkinie
Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich
z Czarnej Sêdz. przeprowadzi³y zajê-
cia warsztatowe z dzieæmi sêdziszow-
skich przedszkoli.

s³ucha³a pogadanki na temat
wartoœci od¿ywczych owoców  i
warzyw. Potem dzieci samodziel-
nie przygotowywa³y owocowe
szasz³yki. Najprzyjemniejszym mo-
mentem by³a degustacja owych
szasz³yków. Przedszkolaki próbo-
wa³y równie¿ przygotowanego w
sokowirówce owocowo-warzyw-
nego soku. Po tak wartoœciowej
dawce witamin zajê³y siê kompo-
nowaniem stroików, zaœ grupa

m³odsza realizowa³a owocowo-
warzywne warsztaty.

Spotkanie z paniami ze Stowa-
rzyszenia Gospodyñ Wiejskich
dostarczy³o dzieciom du¿o rado-
snych wra¿eñ, przeprowadzone
w atrakcyjny sposób zajêciach na
d³ugo zostan¹ zapamiêtane przez
dzieci, zaœ efekt tych zajêæ- wiel-
kanocny stroik bêdzie ozdob¹ w
ka¿dym domu.

Bernadetta Przypek

Przedszkolaki prezentuj¹ wielkanocne ozdoby.
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Konkurs ten jest wspóln¹ ini-
cjatyw¹ nauczycielek jêzyka an-
gielskiego pani M. Zawiœlak ze
Szko³y Podstawowej w Wolicy Pia-
skowej oraz pani M. Ró¿añskiej
ze Szko³y Podstawowej w Czarnej
Sêdziszowskiej. Celem tego

III Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej

przedsiêwziêcia jest rozbudzenie
w uczniach zainteresowania kul-
tur¹ krajów anglojêzycznych oraz
zmotywowanie do samodzielne-
go poszerzania wiedzy. Do kon-
kursu przyst¹pi³o dziesiêciu
uczestników reprezentuj¹cych
nastêpuj¹ce szko³y: SP w Krzywej,
SP w Kawêczynie, SP w Górze
Ropczyckiej, SP w Wolicy Piasko-
wej oraz SP w Czarnej Sêdziszow-
skiej. Konkurs mia³ formê testu
pisemnego sk³adaj¹cego siê z 50-

W dniu 19.04.2011 r. w Wielo-
polu Skrzyñskim odby³y siê Powia-
towe Eliminacje OTWP.

Startowa³o oko³o 30 zawodni-
ków w III kategoriach. Zawodni-
cy z gminy Sêdziszów M³p. wygra-
li we wszystkich kategoriach.
- szko³y podstawowe: Klaudia

Konieczko z SP Bêdziemyœl –
opiekun Barbara Kwaœnik

- gimnazja: Kamil Siwiec z Gim.
Czarna – opiekun Andrzej Œwie-
rad

Sukcesy uczniów
z gminy Sêdziszów M³p. w OTWP

Od lewej Klaudia Konieczko, Krzysiek Gruca i
Kamil Siwiec. Z przodu dyr. GM w Czarnej Sêdz.
Andrzej Œwierad.

- ponadgimnazjalne: Krzysztof
Gruca reprezentuj¹cy ZSZ w
Ropczycach, ale mieszkaj¹cy w
Boreczku.
Ta trójka reprezentowa³a nasz

powiat na zawodach wojewódz-
kich, które odby³y siê w Tarno-
brzegu 29.04.2011 r. Wszyscy re-
prezentanci osi¹gnêli bardzo
dobre wyniki, a Klaudii i Kamilo-
wi zabrak³o zaledwie kilku punk-
tów do tego, aby uczestniczyæ w
finale ustnym. Pragniemy z³o¿yæ

podziêkowania Panu Burmistrzo-
wi, który zapewni³ transport dla
uczestników eliminacji powiato-
wych oraz Panu Komendantowi
PSP Ropczyce za transport na
zawody wojewódzkie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wyniki, osi¹-
gane przez naszych reprezentan-
tów, w tym bardzo trudnym kon-
kursie, wymagaj¹cym fachowej
wiedzy z zakresu ochrony przeciw-
po¿arowej, s¹ coraz lepsze.

Andrzej Œwierad

W pi¹tek 29 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Czarnej Sêdziszowskiej odby³ siê III
Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej „Window on
the UK”.

ciu pytañ na którego rozwi¹za-
nie uczestnicy mieli 60 minut.
Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom, a
wœród nich najlepszymi okazali siê
Monika Cyzio ze Szko³y Podsta-
wowej w Czarnej Sêdz. – miejsce
I, Magdalena ¯egleñ ze Szko³y
Podstawowej w Kawêczynie –
miejsce II, Aleksandra Pazdan ze
Szko³y Podstawowej w Krzywej –
miejsce III.

Zwyciêzcy otrzymali cenne na-

grody rzeczowe, natomiast pozo-
stali uczestnicy drobne upomin-
ki oraz dyplomy. Sponsorami na-
gród byli: Wydawnictwo Pearson
Longman, Wydawnictwo Oxford
University  Press, Wydawnictwo
Macmillan oraz Sieæ Ksiêgarni
Edukacyjno-Metodycznych Po-
langlo.

Wszystkim uczestnikom i spon-
sorom serdecznie dziêkujemy.

M. Ró¿añska
M. Zawiœlak
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Kilka godzin cieszy³ siê
skradzionym paliwem

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali z³odzie-
ja paliwa. Okaza³o siê, ¿e piêæ godzin wczeœniej
mê¿czyzna ukrad³ przewo¿ony olej napêdo-
wy.

W pi¹tkowe popo³udnie,
08.04.2011r., w Boreczku poli-
cjanci ruchu drogowego zatrzy-
mali do kontroli drogowej citro-
ena. Podczas kontroli zauwa¿yli
w samochodzie dwa pojemniki
30-litrowe z olejem napêdowym.
Jak siê okaza³o kierowca zatrzy-
manego samochodu piêæ godzin
wczeœniej ukrad³ paliwo z maszy-
ny na której pracowa³. 

Mieszkaniec powiatu jêdrze-
jowskiego zosta³ przewieziony do
sêdziszowskiego komisariatu. Po-
licjanci przestawili 25-letniemu
mê¿czyŸnie zarzut kradzie¿y z w³a-
maniem. Z³odziej przyzna³ siê do
pope³nienia zarzucanego mu
czynu i skorzysta³ z mo¿liwoœci do-
browolnego poddania siê karze.

Odzyskane przez funkcjona-
riuszy paliwo wróci do w³aœcicie-
la.

Œmiertelne potr¹cenie
pieszego w Klêczanach

W nocy z 13/14 kwietnia policjanci pracowali
na miejscu wypadku drogowego, do którego
dosz³o na krajowej „czwórce” w Klêczanach. W
wyniku potr¹cenia przez autobus zgin¹³ pie-
szy.

Tu¿ przed pó³noc¹ dy¿urny
ropczyckiej komendy otrzyma³
zg³oszenie o wypadku drogowym
w Klêczanach, na drodze krajo-
wej numer 4. Policjanci bêd¹cy
na miejscu zdarzenia potwierdzili
fakt potr¹cenia mê¿czyzny przez
autobus. Mieszkaniec gminy Œwil-
cza poniós³ œmieræ na miejscu.

Z wstêpnych ustaleñ funkcjo-
nariuszy wynika, ¿e pieszy naj-
prawdopodobniej wszed³ na jezd-
niê wprost pod autobus zza jad¹-
cego z przeciwnej strony samo-
chodu ciê¿arowego. Kierowcy
autobusu nie uda³o siê unikn¹æ
uderzenia w mê¿czyznê.

Zabezpieczone podczas poli-
cyjnych oglêdzin œlady pozwol¹
na wyjaœnienie dok³adnych oko-
licznoœci tego wypadku.

Uwa¿ajmy na oszustów
handluj¹cych wêglem

Niska cena wêgla mo¿e kusiæ. Jednak czasem
zdarza siê, ¿e sprzedaj¹cy to oszuœci. Apeluje-
my o rozwagê i ostro¿noœæ przy tego typu trans-
akcjach.

14-go kwietnia, wieczorem, po-
licjanci przyjêli zawiadomienie o
oszustwie. Z zeznañ pokrzywdzo-
nej wynika, i¿ nieznani jej mê¿-
czyŸni sprzedawali wêgiel po oka-
zyjnie niskiej cenie. Kobieta ku-
pi³a od nich 3 tony opa³u. Kiedy
ju¿ samochód  z mê¿czyznami
odjecha³, okaza³o siê, ¿e na jej
posesji sprzedawcy pozostawili
nie 3 a 1,5 tony surowca. Miesz-
kanka gminy Ropczyce straci³a w
ten sposób 850 z³.

Apelujemy o ostro¿noœæ i
rozwagê. Nie ulegajmy zbyt
pochopnie pokusie kupie-
nia taniego wêgla. Zdarza
siê, ¿e sprzedawcy tego su-
rowca, je¿d¿¹cy po wsiach,
to oszuœci.

„B¹dŸ widoczny – b¹dŸ
bezpieczny”

Bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych to jeden z prio-
rytetów pracy policjantów naszego powiatu.
Dlatego w wybranych koœcio³ach funkcjonariu-
sze rozdawali opaski odblaskowe, a do kilku
przedszkoli trafi³y odblaskowe kamizelki.

Statystyki wypadków pokazuj¹,
¿e na naszych drogach wci¹¿ wie-
le osób zostaje rannych. Znaczn¹
czêœæ poszkodowanych stanowi¹
piesi. Aby podnieœæ bezpieczeñ-
stwo mieszkañców policjanci,
przy wsparciu starostwa powiato-
wego, rozpoczêli dzia³ania „B¹dŸ
widoczny – b¹dŸ bezpieczny”.

Wiêkszoœæ z nas ma kurtki lub
p³aszcze w ciemnych kolorach.
Kiedy tak ubrana osoba idzie, po
zmroku poboczem drogi jest pra-
wie niewidoczna dla kierowcy.
Policjanci wytypowali po jednym
koœciele  w ka¿dej z gmin powia-
tu, w których po mszach rozda-
wane s¹ opaski odblaskowe. Ta-
kie „œwiate³ka” powinny nosiæ nie
tylko dzieci, ale równie¿ doroœli i
osoby starsze. Odblaski chêtnie
by³y zak³adane na rêce przez
mieszkañców wszystkich gmin
powiatu.

W ramach dzia³añ do kilku
przedszkoli policjanci przekazali
kamizelki odblaskowe. Maluchy
id¹c na spacer, bêd¹ bardziej wi-
doczne, a przez to bezpieczniej-
sze. 

Uwa¿ajmy
na domokr¹¿ców

Ostro¿noœæ i wzmo¿ona czujnoœæ to zachowa-
nia, które powinny towarzyszyæ nam jeœli
wpuszczamy do domu zajmuj¹cych siê han-
dlem domokr¹¿ców. Prezentacja ich towarów
mo¿e zakoñczyæ siê okradzeniem naszego
mieszkania.

Policjanci pracuj¹ nad spraw¹
kradzie¿y dokonanej na  szkodê
73-letniej mieszkanki gminy Iwie-
rzyce. Kobieta wpuœci³a do swo-
jego domu dwie osoby, najpraw-
dopodobniej narodowoœci rom-
skiej. Mê¿czyzna i kobieta ofero-
wali do sprzedania kolorow¹ chu-
stê oraz narzutê na ³ó¿ko. Kiedy
po kilkudziesiêciu minutach opu-
œcili mieszkanie okaza³o siê, ¿e
wraz z nimi z domu zniknê³a z³o-
ta bi¿uteria i pieni¹dze.

Apelujemy o ostro¿noœæ i
rozwagê. Nie wpuszczajmy
do domu nieznajomych
osób. Jeœli ktoœ oferuje nam
coœ do kupienia poproœmy
o prezentacje przed domem
lub w drzwiach wejœcio-
wych.

Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo obce
osoby krêc¹ce siê podejrzanie po
okolicy prosimy o telefon na nu-
mer  alarmowy 997. Jeœli osoby
takie poruszaj¹ siê samochodem,
prosimy o zapamiêtanie marki
pojazdu, jego koloru i numerów
rejestracyjnych.

Tragiczny wypadek
w Sêdziszowie M³p.

Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci tragicznego
wypadku, do którego dosz³o 28.04.2011 r. na
obwodnicy Sêdziszowa M³p. W zderzeniu oso-
bowego opla z samochodem ciê¿arowym zgi-
nê³a 31-letnia kobieta. Po godz. 11. ruch na
tym odcinku krajowej „czwórki” zosta³ odblo-
kowany. 

Do wypadku dosz³o oko³o godz.
7.30 na obwodnicy Sêdziszowa
M³p., na skrzy¿owaniu z Gór¹
Ropczyck¹. Zderzy³y siê opel astra
z samochodem ciê¿arowym. 31-
letnia kieruj¹ca oplem by³a za-
kleszczona w samochodzie. Nie-
stety okaza³o siê, ¿e kobieta nie
¿yje. Policjanci pod nadzorem
prokuratora wyjaœniaj¹ przyczyny
i okolicznoœci tego wypadku.

Przez prawie trzy godziny ruch
na tym odcinku krajowej „czwór-
ki” by³ zablokowany. Po godz. 11.
droga zosta³a odblokowana.

Pobili mê¿czyznê dla...
trzech papierosów

Dwa razy w tygodniu bêd¹ siê zg³aszaæ na
Policjê trzej sprawcy rozboju. Mê¿czyŸni pobili
pokrzywdzonego, a nastêpnie zabrali mu trzy

POLICJA
INFORMUJE
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Anna pochodzi z Krosna, jako
nastolatka przeprowadzi³a siê z
rodzicami do Jas³a. Jako siedem-
nastolatka wziê³a udzia³ w Pod-
karpackim Konkursie Poezji Re-
ligijnej w 1999 roku i w sêdziszow-
skim finale wyœpiewa³a sobie II na-
grodê. PóŸniej by³y sukcesy na
arenie ogólnopolskiej: na FAMIE
w Œwinoujœciu, Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Francuskiej, a
tak¿e wystêp w koncercie Debiu-
tów w Opolu.

Obecnie Anna Karamon œpie-
wa razem ze swoj¹ przyjació³k¹
Aleksandr¹ Nowak ze Œwinouj-
œcia, tworz¹c zespó³ Dziewczyny.
Dziewczyny znalaz³y siê w gronie
laureatów Ogólnopolskiego Fe-

Laureatka Konkursu
Poezji Religijnej w X-Factor
Wœród uczestników popularnego telewizyjnego show X-Factor znalaz³a siê laureatka organizowanego przez sêdziszowski MGOK
Konkursu Poezji Religijnej Anna Karamon z Jas³a.

stiwalu Piosenki Studenckiej,
zdoby³y tak¿e nagrodê g³ówn¹ 35.
Spotkañ Zamkowych „Œpiewajmy
poezjê” w Olsztynie.

Szerszej publicznoœci da³y siê
poznaæ wygrywaj¹c dwukrotnie
program TVP Hit Generator pio-
senk¹ Chimera, a tak¿e podczas
krajowych eliminacji do konkur-
su Eurowizji. Na swoim koncie
maj¹ ju¿ debiutancki album oraz
kilka singli.

Anna Karamon to nie jedyna
uczestniczka Konkursu Poezji
Religijnej, która doros³e ¿ycie
zwi¹za³a ze scen¹. Inna laureat-
ka, Ewa Lubacz z Chorzelowa jest
aktork¹ w Teatrze Lalkowym
„Kubuœ” w Kielcach, ma za sob¹

Anna Karamon (z prawej) to po³owa duetu
„Dziewczyny”. Na scenie wystêpuje razem z Ol¹
Nowak. Fot. muzyka.interia

tak¿e pierwsze próby re¿yserskie.
W Sêdziszowie wystêpowa³ tak¿e
Andrzej Paœkiewicz, lider zespo-
³u Manitou. (-)

papierosy. Decyzj¹ prokuratora sprawcy nie
mog¹ opuszczaæ kraju.

W niedzielê, 29.04.2011 r. do
dy¿urnego ropczyckiej komendy
zadzwoni³ mê¿czyzna, który po-
wiedzia³, ¿e on i jego kolega zo-
stali pobici. Do zdarzenia mia³o
dojœæ w Sêdziszowie M³p. na uli-
cy Kolbuszowskiej. Kiedy na miej-
sce dojechali policjanci, ustali, ¿e
po dokonaniu pobicia sprawcy
zabrali jednemu z pokrzywdzo-
nych trzy papierosy i poszli w kie-
runku dworca PKP.

Funkcjonariusze wraz z po-
krzywdzonymi dokonali penetra-
cji terenu miasta. Wœród legity-
mowanych przez policjantów
osób, mê¿czyŸni rozpoznali
dwóch spoœród trzech napastni-
ków. Jak siê póŸniej okaza³o,
sprawcami rozboju byli trzej
mieszkañcy Rzeszowa, w wieku od
18 do 22 lat. Wszyscy sprawcy zo-
stali przez policjantów zatrzyma-
ni i osadzeni w pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych w rop-
czyckiej komendzie.

W poniedzia³ek prokurator
przedstawi³ im zarzut oraz zasto-
sowa³ wzglêdem nich œrodki za-
pobiegawcze. Mieszkañcy Rze-
szowa bêd¹ stawiaæ siê w jednost-
ce Policji dwa razy w tygodniu.
Maj¹ te¿ orzeczony zakaz opusz-
czania kraju.

W sprawie tej trwa œledztwo
prokuratorskie.

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 lokali,

stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Sêdziszów M³p.

Po³o¿enie: Góra Ropczycka 1

Nr dzia³ki: 632/79

Nr Ksiêgi wieczystej: 53 365

Powierzchnia lokalu u¿ytko-
wego: 65,09 m2

Przeznaczenie nieruchomo-
œci: najem w drodze bezprze-
targowej na rzecz Anny Mal-
skiej

Sêdziszów M³p. 2011-05-18

Uczniowie z Krzywej
zaprosili policjantów

W spotkaniu z funkcjonariuszami uczestniczy-
li wszyscy uczniowie szko³y. By³y prelekcje o bez-
pieczeñstwie na drodze, w Internecie oraz rady
i przestrogi na wiele innych istotnych tematów.
By³ równie¿ czas na rozmowy i pytania. Na
zakoñczenie uczniowie mogli zobaczyæ z bli-
ska m.in. policyjne kajdanki, przymierzyæ czap-
ki oraz wsi¹œæ do radiowozu.

Wizyta policjantów w Szkole
Podstawowej w Krzywej rozpo-
czê³a siê od spotkania z przed-
szkolakami.  Maluchy z uwag¹
s³ucha³y bajek czytanych przez
goœci. Dowiedzia³y siê z nich co
powinny robiæ w sytuacjach dla
nich niebezpiecznych. Przed-
szkolaki pozna³y równie¿ podsta-
wowe zasady bezpieczeñstwa na
drodze. Funkcjonariusze pokaza-
li im równie¿ „pozycjê ¿ó³wia”,
któr¹ nale¿y przyj¹æ podczas ata-
ku psa.

Nastêpnie policjanci przeszli
do sali gdzie czekali na nich
uczniowie z trzech pierwszych
klas. Tutaj pogadanka dotyczy³a
g³ównie bezpiecznej jazdy na ro-
werach oraz niebezpiecznych sy-
tuacji i zdarzeñ z „nieznajomym”.

Najstarsi uczniowie us³yszeli od
policjantów szereg porad i prze-
stróg zwi¹zanych z Interentem.
Uczniowie z uwag¹ s³uchali cze-
go nie nale¿y robiæ na portalach
spo³ecznoœciowych oraz jakie za-

gro¿enia niesie ze sob¹ niew³aœci-
we „wykorzystywanie” telefonów
komórkowych.  Funkcjonariusze
poruszyli równie¿ problem u¿y-
wek oraz niew³aœciwych zacho-
wañ w szkole.

Niezale¿nie od wieku uczniów
najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê policyjne „gad¿ety”,
radiowóz oraz szereg ró¿nych
materia³ów profilaktyczno – edu-
kacyjnych, które uczniowie otrzy-
mali od funkcjonariuszy. W ra-
mach dzia³añ „B¹dŸ widoczny –
b¹dŸ bezpieczny” przedszkolaki
otrzyma³y kamizelki odblaskowe,
a wszyscy uczniowie odblaski.

Zderzenie autobusu
z samochodem ciê¿arowym

Policjanci ukarali mandatem kierowcê auto-
busu, który spowodowa³ kolizjê z samocho-
dem ciê¿arowym. W zdarzeniu nikt nie odniós³
obra¿eñ.

17.05.2011 r., przed godzin¹ 14,
policjanci zostali skierowani do
Czarnej Sêdziszowskiej, gdzie mia-
³o dojœæ do zdarzenia drogowe-
go. Funkcjonariusze ustalili, ¿e 45-
letni kierowca autobusu nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa przejazdu mer-
cedesowi vito. Dosz³o do zderze-
nia pojazdów. Si³¹ uderzenia au-
tobus wpad³ do rowu. Na szczê-
œcie nikomu nic siê nie sta³o.

 Policjanci zbadali stan trzeŸ-
woœæ kierowców. Obaj byli trzeŸ-

wi. Sprawca tego zdarzenia zo-
sta³ przez funkcjonariuszy ukara-
ny mandatem karnym. 

Œlubowanie
nowo przyjêtych

policjantów
W szeregach ropczyckiej policji, od 5 maja, s³u¿¹
nowi policjanci. W dniu 13-go maja Komen-
dant Powiatowy Policji w Ropczycach przyj¹³
œlubowanie od post. Barbary Przywara oraz
post. Marcina Fica. Nowo przyjêci policjanci
rozpoczn¹ pracê „w terenie”, po ukoñczeniu
kursu podstawowego w jednej z policyjnych
szkó³.

Podkom. Dominika Oleœ
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Prace wykonano ró¿nymi tech-
nikami plastycznymi. Powsta³y
one z inspiracji utworami literac-
kimi m.in. Marii Konopnickiej, Jo-
anny Kulmowej, Stanis³awa Gro-
chowiaka, Jana Christiana An-
dersena. M³odzi twórcy korzystali
równie¿ z w³asnych obserwacji
natury. Jej piêkno – jako miesz-
kañcy wsi – mog¹ podziwiaæ na
co dzieñ.

Podczas wernisa¿u mówili o
Ÿród³ach pomys³ów oraz o w³a-
snych upodobaniach czytelni-
czych. Okazuje siê, i¿ plastycz-
noœæ literackich przekazów mo¿e
byæ tak silna i wymowna, ¿e na-
wet w umys³ach najm³odszych
odbiorców powstaje precyzyjne

ich wyobra¿enie. Sztuka s³owa i
sztuka kredki b¹dŸ pêdzla odda-
j¹ce te same treœci, wywo³uj¹
wszak¿e podobne wra¿enia i od-
czucia.

Julian Krzy¿anowski nie bez
powodu nazywa literaturê „ro-
dzon¹ siostr¹ sztuk piêknych”.
Wra¿liwoœæ estetyczna sprawia, i¿
cz³owiek chêtnie przebywa w œro-
dowisku piêkna i niejednokrot-
nie pragnie uzewnêtrzniæ je w
formie, jak¹ dyktuj¹ mu wrodzo-
ne predyspozycje, gust i upodo-
bania. Artystyczne walory dzie³ li-
terackich decyduj¹ o stopniu
wra¿liwoœci. St¹d wynika inspiru-
j¹ca rola literatury w podejmo-
waniu prób wypowiedzenia siê za

OBRAZY I S£OWA
UCZNIOWIE ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ W KAWÊCZYNIE Z WIZYT¥ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

MIASTA I GMINY W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKI FILII W WOLICY £UGOWEJ.

Fot. Archiwum Biblioteki w Wolicy £ugowej

pomoc¹ ró¿nych technik pla-
stycznych.

W konkursie chêtnie wziêli
udzia³ wszyscy uczniowie kl. IV,
wspierani przez wychowawcê
pani¹ El¿bietê Jasiñsk¹ oraz przez
autorkê tej informacji. Z ¿alem
opuszczali goœcinne progi Biblio-
teki. Jej kierownik p. Izabela Wój-
cik od lat wspó³pracuje ze Szko³¹
Podstawow¹ w Kawêczynie, pro-
paguj¹c czytelnictwo wœród m³o-
dych odbiorców i daj¹c im mo¿-
liwoœæ tworzenia plastycznych
wizji ró¿nych utworów literac-
kich. Tego rodzaju konkursy i

prezentacje s¹ równie¿ dosko-
na³¹ okazj¹ do odkrywania zdol-
noœci, a tak¿e do zrozumienia
wartoœci pracy, bez której nawet
najwiêkszy talent pozostanie przy-
s³owiowym „nie oszlifowanym
diamentem”.

Przyznajmy zatem s³usznoœæ
s³owom Maksyma Gorkiego, któ-
ry stwierdzi³, i¿: Talent, to praca;
uzdolnienie jest materi¹ mog¹c¹ roz-
gorzeæ i zgasn¹æ, a sposób, który zmu-
si j¹, aby powsta³ wielki p³omieñ, jest
tylko jeden: praca, praca i praca.

Maria Wilczok

Ten jest najszczêœliwszym

z ludzi, któremu zapa³u

do ksi¹g nic nie ostudzi.

Tabliczki z nazwami towarzystw
przybijano na œcianach budyn-
ków dla oznaczenia, ¿e s¹ one ju¿
ubezpieczone. Polisa by³a dowo-
dem ubezpieczenia budynku od
ognia i chroni³a nerwy w³aœcicie-
la przed plag¹ natrêtnych agen-
tów konkurencyjnych towarzystw
ubezpieczeniowych.

Widoczna na zdjêciu tabliczka
pochodzi z pewnoœci¹ z okresu
miêdzywojennego, bowiem do
1939 roku Towarzystwo Wzajem-
nych Ubezpieczeñ w Krakowie
funkcjonowa³o. Nie tyle nadgry-
ziona, co praktycznie „zjedzona”
zêbem czasu, jest nadal dowo-

Sêdziszowianie
ubezpieczali siê
we „Floriance”

Na jednym z drewnianych budynków w centrum Sêdziszowa M³p. zachowa³a siê,
chocia¿ w bardzo z³ym stanie, metalowa tabliczka z wizerunkiem œw. Floriana i ledwo
czytelnym napisem: Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeñ w Krakowie. By³a to ofi-
cjalna nazwa pierwszego polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego w Galicji, popular-
nie nazywanego „Floriank¹”.

dem zapobiegliwoœci dawnych
sêdziszowian.

Rynek ubezpieczeniowy na zie-
miach polskich zacz¹³ rozwijaæ siê
w XIX wieku - najwolniej w zabo-
rze austriackim. Pierwszy polski
zak³ad ubezpieczeniowy – Towa-
rzystwo Ubezpieczeñ od Ognia
w Krakowie „Florianka” – powsta-
³a tu dopiero w 1860 roku. 9 lat
póŸniej zacz¹³ oferowaæ tak¿e
ubezpieczenia na ¿ycie, rozsze-
rzaj¹c póŸniej ich zakres miêdzy
innymi o ubezpieczenia ludowe
bez oglêdzin lekarza i ubezpie-
czenia pogrzebowe. W 1874 roku
„Florianka” zmieni³a oficjaln¹ na-

zwê na Krakowskie Towarzystwo
Wzajemnych Ubezpieczeñ. PóŸ-
niej swoj¹ dzia³alnoœæ rozszerzy-

³o poza Galicjê, sprzedaj¹c poli-
sy równie¿ na Wo³yniu, Podolu i
Ukrainie. (b)

Podgl¹danie wiosny – tak brzmi tytu³ prac plastycznych wykonanych przez uczniów kl.
IV Szko³y Podstawowej w Kawêczynie. Ekspozycje przygotowa³a opiekunka Biblioteki
Publicznej w Wolicy £ugowej pani Izabela Wójcik, pozyskuj¹c te¿ nagrody dla m³odych
artystów. By³y to cenne, ilustrowane ksi¹¿ki popularnonaukowe ufundowane przez
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p. Prezentacje prac i wrêczenie
nagród odby³y siê 29 kwietnia 2011 r.
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W Polsce pierwszym krokiem
do promocji idei „Aktywnego
Pokolenia” s¹ Mistrzostwa w
mini siatkówce dziewcz¹t i
ch³opców szkó³ podstawowych
o Puchar Kinder + Sport. Fir-
ma aktywnie wspó³pracuje z
PZPS, a ambasadorem akcji jest
wybitny polski siatkarz Seba-
stian Œwiderski.

W uznaniu wk³adu, jaki to wy-
darzenie wnosi w upowszechnia-
nie i propagowanie idei aktywno-
œci fizycznej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y, honorowy patronat nad
akcj¹ objêli:

Pani Katarzyna Hall - Minister
Edukacji Narodowej oraz Pan
Adam Giersz - Minister Sportu i
Turystyki.

Turnieje te ciesz¹ siê ogromn¹
popularnoœci¹ , a swoje umiejêt-
noœci mo¿na skonfrontowaæ z
wieloma dru¿ynami, które tê dys-
cyplinê sportow¹ uprawiaj¹ nie
tylko w szko³ach, ale przede
wszystkim w klubach i klasach
sportowych.

Zawody przeprowadza siê dla
klasy: IV dziewcz¹t i ch³opców –
zawodnicy na zmniejszonym bo-
isku graj¹ „dwójkami”; V dziew-
cz¹t i ch³opców – gra siê „trój-
kami”; VI dziewcz¹t i ch³opców
– obowi¹zuj¹ zespo³y „czwórko-
we”.

Pierwszy taki turniej, dla dziew-
cz¹t z klas IV, odby³ siê w Zespole
Szkó³ w Nowej Dêbie, w sobotê,
16 kwietnia 2011 r.

W zawodach tych wziê³y rów-
nie¿ udzia³ uczennice ze SP w
Górze Ropczyckiej, w sk³adzie:
Karolina Wozowicz (kapitan
dru¿yny), Aleksandra Macio³ek,
Natalia So³tys (R), Gabriela Bia-
³ek (R).

Trzon dru¿yny stanowi³y Karo-
lina i Ola, i to na ich barkach spo-
czê³a gra w ca³ym turnieju.

Do zawodów zg³oszono a¿ 53
dru¿yny, które w fazie eliminacyj-
nej podzielono na 8 grup, w ka¿-
dej po 7 lub 6 zespo³ów.

Siatkarki z SP Góra Ropczycka
wiceliderem rozgrywek o Puchar Kinder+ Sport

I Turniej Eliminacyjny Kinder + Sport 2011 – Dwójki

Kinder + Sport jest liderem w promowaniu aktywnego stylu ¿ycia wœród dzieci i
m³odzie¿y klas IV - VI. To szeroko zakrojony program dzia³añ, maj¹cy na celu wzrost
aktywnoœci ruchowej u m³odzie¿y szkolnej, sponsoring wydarzeñ sportowych, ich
organizacja, promocja zdrowego stylu ¿ycia, wszystko, co ma s³u¿yæ zdrowiu – to
przyk³ady podejmowanych dzia³añ.

Obsada turnieju:
· Rzeszów – 8 dru¿yn
· Nowa Dêba – 6 dru¿yn
· Tarnobrzeg – 3 dru¿yny
· Mielec – 5 dru¿yn
· Przemyœl – 7 dru¿yn
· Stalowa Wola – 4 dru¿yny
· ¯o³ynia – 5 dru¿yn
· Le¿ajsk – 5 dru¿yn
· Kañczuga – 3 dru¿yny
· Krasne – 4 dru¿yny
· R¹czyna – 1 dru¿yna
· £añcut – 1 dru¿yna
· Góra Ropczycka – 1 dru¿yna.

Jak widaæ, obsada turnieju,
przez niektóre miejscowoœci, by³a
bardzo du¿a i silna, a jedynie trzy
zespo³y wystawi³y po jednej dru-
¿ynie.

Góra Ropczycka, w I fazie, tra-
fi³a do Grupy C, a znalaz³y siê tam
równie¿: SP Przemyœl 1, SP ¯o³y-
nia 2, SP Mielec 3, SP Rzeszów 3,
SP Nowa Dêba 5.

Grano „ka¿dy z ka¿dym”, do
11 pkt. (bez przewagi 2 punk-
tów).

Wyniki poszczególnych pojedynków:
Góra Ropczycka – Nowa Dêba 5 11:5
Góra Ropczycka – Rzeszów 3 11:0
Góra Ropczycka – Mielec 3 11:5
Góra Ropczycka – ¯o³ynia 2 11:8
Góra Ropczycka – Przemyœl 1 11:7

Tê fazê dziewczêta zakoñczy³y
kompletem zwyciêstw i jako zwy-
ciê¿czynie swojej grupy, znalaz³y
siê w fazie zasadniczej, wœród in-
nych 24 zespo³ów.

W grupie L zagra³y nastêpuj¹-
ce dru¿yny: Góra Ropczycka,
£añcut 1, Nowa Dêba 1, Przemyœl
2, Rzeszów 2, Nowa Dêba 2.

Wyniki pojedynków:
Góra Ropczycka – Nowa Dêba 2 11:7
Góra Ropczycka – Przemyœl 2 9:11
Góra Ropczycka – Rzeszów 2 11:5
Góra Ropczycka – Nowa Dêba 1 11:7
Góra Ropczycka – £añcut 1 11:6

Góra Ropczycka, przegrywaj¹c
tylko jeden mecz, znalaz³a siê w

pó³finale turnieju, w którym za-
gra³o 12 dru¿yn, wy³onionych z
fazy zasadniczej. W grupie N za-
gra³y: SP Góra Ropczycka, SP
¯o³ynia 2, SP ̄ o³ynia 3.

Wyniki:
Góra Ropczycka – ¯o³ynia 2 11:2
Góra Ropczycka – ¯o³ynia 3 11:4

Wygrywaj¹c oba te pojedynki,
zawodniczki zapewni³y sobie
udzia³ w Finale A, w którym za-
graæ mia³y zwyciê¿czynie pozosta-
³ych trzech pó³fina³ów, o miejsca
I – IV.
FINA£ A, dru¿yny: Góra Rop-
czycka, ¯o³ynia 1, Le¿ajsk 2, Le-
¿ajsk 1.

Wyniki:
Góra Ropczycka – ¯o³ynia 1 11:7
Góra Ropczycka – Le¿ajsk 1 11:5
Góra Ropczycka – Le¿ajsk 2 6:11

Zarówno zespó³ z Góry Rop-
czyckiej, jak i Le¿ajsk 2, mia³y po
jednej pora¿ce i o koñcowym
wyniku zadecydowa³y tzw. ma³e
punkty, które przewagê (3) da³y
dru¿ynie z Le¿ajska i to ona sta-
nê³a na najwy¿szym podium.

Klasyfikacja koñcowa:
I m – Le¿ajsk 2
II m – Góra Ropczycka
III m – Le¿ajsk 1
IV m – ¯o³ynia 1.

Za drugie miejsce w tym tur-
nieju dziewczêta otrzyma³y 14
punktów, a przed nimi jeszcze
dwa takie turnieje: w Mielcu oraz
ponownie w Nowej Dêbie.

Dziewczêta maj¹ bardzo du¿¹
szansê powalczyæ o nastêpne
punkty i znaleŸæ siê w pó³finale
ca³ego turnieju.

Jad¹c na ten turniej, dziew-
czynki i ich opiekunka marzy³y
o tym, aby nie znaleŸæ siê na
ostatnim miejscu, po pierwszych
wygranych zawodniczki marzy³y
o pierwszej dwunastce, a wygry-
waj¹c pó³fina³, walczy³y o jak naj-
wy¿sze miejsce w turnieju. Siat-
kówka to wspólne prze¿ywanie
sukcesów oraz bólu pora¿ki, to
podejmowanie takich dzia³añ na
boisku, aby osi¹gn¹æ jak najwy¿-
szy cel, to gra zespo³owa, która
uczy pokory i szacunku dla prze-
ciwnika. Dziewczêta z Góry Rop-
czyckiej ciê¿ko pracowa³y na tre-
ningach, aby osi¹gn¹æ ten suk-
ces. Karolina to uczennica, któ-
ra zabawê z siatkówk¹ rozpoczê-
³a ju¿ w klasie II, a Ola w III kl.
Dziewczêta od III klasy bior¹
równie¿ udzia³ w zawodach mini
pi³ki siatkowej, by³y w dru¿ynie
rok temu, kiedy ich kole¿anki
wywalczy³y II miejsce w finale
Podkarpackich Igrzysk M³odzie-
¿y Szkolnej w mini siatkówce
dziewcz¹t, wyjecha³y na Fina³y
Ogólnopolskie do Elbl¹ga, bior¹
udzia³ w licznych sparingach. To
wszystko procentuje i pozwala
wygrywaæ z innymi zawodniczka-
mi, jest to te¿ doskona³y spraw-
dzian ich umiejêtnoœci i nawy-
ków ruchowych.

Monika Mêdlowska
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IV liga
Lechia odbi³a siê od dna
Z du¿ymi nadziejami przystêpo-

wali pi³karze Lechii do rundy wio-
sennej sezonu 2010/11. Perspek-
tywa wszystkich meczy na w³asnym
boisku wydawa³a siê mocnym atu-
tem i dawa³a nadziejê, ¿e sêdziszo-
wianie powalcz¹ o wysok¹ pozy-
cjê w tabeli. Tymczasem, po pierw-
szym zwyciêstwie, nad Soko³em Ni-
sko, przysz³y trzy kolejne, doœæ
pechowo poniesione pora¿ki oraz
klêska z Zaczerniem, co zmusi³o
zawodników, dzia³aczy i sztab szko-
leniowy do zweryfikowania celów
na ten sezon. Zamiast walki o miej-
sce w górnej po³ówce tabeli, po-
zosta³a gra o ligowy byt. Kolejny
mecz przyniós³ pi¹t¹ z rzêdu po-
ra¿kê, na dodatek z przebiegu gry
niezas³u¿on¹ i widmo degradacji
sta³o siê bardzo realne. Pojawi³y
siê g³osy o zmianie trenera, jed-
nak zarz¹d klubu postanowi³ nie
wykonywaæ gwa³townych ruchów
i pozostawi³ na ³awce trenerskiej
Paw³a Idzika.

Wydaje siê, ¿e ten ruch siê op³a-
ci³, bowiem kolejne dwa mecze
przynios³y remisy z zespo³ami z
czo³ówki. Dopiero po siedmiu
meczach bez zwyciêstwa, Lechia
wywalczy³a komplet punktów,
pokonuj¹c Kolbuszowiankê w 24
kolejce. W dziewiêciu meczach
na wiosnê Lechia odnios³a dwa
zwyciêstwa, odnotowa³a dwa re-
misy i ponios³a piêæ pora¿ek.
Obecnie zajmuje 12. miejsce, z
26. punktami na koncie. Tyle
samo punktów maj¹ kolejno:
¯urawianka i Kolbuszowianka, a
przedostatnia Pogoñ Le¿ajsk o 2
mniej. Tabelê zamyka MKS Kañ-
czuga z 12 punktami. Lideruje
Zaczernie przed JKS Jaros³aw i
Strumykiem Malawa.

W najbli¿szych kolejkach Le-
chia zmierzy siê z s¹siadami z dol-
nych rejonów tabeli i bêd¹ to dla
sêdziszowian mecze o „byæ, albo
nie byæ” w IV lidze.

Kolejka 16 – 19 marca
Lechia Sêdziszów M³p. – Sokó³ Nisko 2:1
0:1 Lebioda (3.)
1:1 Ciepiela (66.)
2:1 Bizoñ (86.)
Lechia: Mazurek – Branas, Godek, Przybek (46.
Filipek), Rogó¿ – Pazdan, Magdoñ, Kuter, Wszo³ek
– Idzik (81. Bizoñ), Ciepiela (81. Duduœ).

Kolejka 17 – 26 marca
Lechia Sêdziszów M³p. – Stal Nowa Dêba 0:2

Sport – pi³ka no¿na

Lechia: Mazurek – Branas, Godek, Doroba, Rogó¿,
Potwora(62. Pazdan), Magdoñ, Kuter, Ciepiela(62.
Duduœ), Idzik, Filipek (68.Bizoñ)

Kolejka 18 – 2 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – Strumyk Malawa 1:2
1:0 Kuter (37.-karny)
1:1 Jandziœ (56.)
1:2 Koszty³a (84.)
Lechia: Stachnik – Malisiewicz, Godek, Doroba,
Rogó¿ (89. K. Branas) – Pazdan (79. Potwora),
Ciska³, Magdoñ, Kuter – Duduœ, Bizoñ (71. Filipek).

Kolejka 19 – 9 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – Wis³oka Dêbica 1:2
1:0 Ciska³ (29.)
1:1 Orzech (38.)
1:2 Wolañski (65.)
Lechia: Mazurek – Malisiewicz, Doroba, Przybek,
K. Branas – Duduœ (75. Potwora), Ciska³, Wszo³ek,
Kuter, Ciepiela (62. Pazdan) – Idzik (37. Bizoñ).

Kolejka 20 – 16 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – KS Zaczernie 0:4
Lechia: Stachnik – Malisiewicz, Godek, Doroba,
Branas K., Pazdan, Wszo³ek(22. Ciepiela), Magdoñ,
Ciska³ (75. Bizoñ), Potwora (63. Filipek), Idzik (65.
Duduœ)

Kolejka 21 – 23 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – Crasnovia Krasne 1:2
1:0 Ciska³ (35.)
1:1 Komisarz (60.)
1:2 Garga³a (87.)
Lechia: Stachnik – Godek, Doroba, Malisiewicz, Ci-
ska³ (Rogó¿ 75.), Branas (Bizoñ 65.), Kuter, Magdoñ,
Pazdan (Potwora 67.), Idzik (Duduœ 65.), Filipek

Kolejka 22 – 30 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – Rafineria/Czarni Jas³o 1:1
0:1 ¯arnowski (80.)
1:1 Filipek (85.)
Lechia: Mazurek – Doroba, Godek, Malisiwicz, Bra-
nas, Ciepiela (59. Œliwa, 89. Przybek), Rogó¿, Ku-
ter, Ciska³, Idzik(81. Filipek), Potwora (81. Bizoñ)

Kolejka 23 – 8 maja
Lechia Sêdziszów M³p. - JKS 1909 Jaros³aw 0:0
Lechia: Mazurek – Malisiewicz, Godek, Przybek,
Branas – Magdoñ, Ciska³, Kuter, Rogó¿ (63. Filipek)
- Idzik (46. Bizoñ), Potwora

Kolejka 24 – 14 maja
Lechia Sêdziszów M³p. – Kolbuszowianka 2:0 (Po-
twora, Bizoñ)

Kolejne mecze:
Kolejka 25 – 21 maja godz. 17.00
Lechia Sêdziszów M³p. – Piast Tuczempy

Kolejka 26 – 28 maja godz. 17.00
Lechia Sêdziszów M³p. – ¯urawianka ¯urawica

Kolejka 27 – 4 czerwca godz. 17.00
Lechia Sêdziszów M³p. – MKS Kañczuga

Kolejka 28 – 11 czerwca godz. 17.00
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

Klasa A
(Dêbica)

Dobrze wiosn¹ radzi sobie Sokó³
Krzywa, który w dziesiêciu me-
czach odniós³ siedem zwyciêstw.
Nieco gorzej wiedzie siê pod-
opiecznym Antoniego Twardow-
skiego, którzy na wiosnê zdobyli
12 punktów. Na os³odê pozosta-
je im zwyciêstwo w derbach, od-
niesione w 18. kolejce. Po 25 ko-
lejkach Sokó³ jest 10 (33 pkt.),
natomiast Progres 12 (29 pkt.)

16. Sokó³ Krzywa – LKS Nagoszyn 2:1, Victoria
Ocieka – Progres Kawêczyn 0:0
17. LKS ¯yraków – Sokó³ 0:1, Progres – Dragon
Korzeniów 1:1
18. Sokó³ – Progres Kawêczyn 0:1
19. Victoria Ocieka – Sokó³ 1:3, Progres – £opucho-
wa 0:3
20. Sokó³ – Dragon Korzeniów 2:1, Straszêcin –
Progres 1:1
21. Sokó³ – Ostra Gumniska 2:0, Progres – Brzo-
stowianka 1:0
22. £opuchowa- Sokó³ 3:0, BrzeŸnica – Progres 3:0
23. Sokó³ – Borowiec Straszêcin 0:1, Progres –
Monis Strzegocice 0:1
24. Brzostowianka – Sokó³ 1:3, LKS Pustków –
Progres 0:1
25. Sokó³ – BrzeŸnica 1:0, Progres – £êki Górne 0:1

Klasa B
(Rzeszów – Strzy¿ów)

Pi³karze P³omienia Zagorzyce
ambitnie walcz¹ o powrót do kla-
sy A. Dziêki czterem kolejnym
zwyciêstwom usadowili siê na fo-
telu lidera w swojej grupie i w
dwóch najbli¿szych meczach
bêd¹ go broniæ przed zakusami
Soko³a Grodzisko (trzecie miej-
sce) i Or³a Lubla (czwarte miej-

sce i dwa mecze mniej). Cieka-
we, ¿e P³omieñ lepiej radzi sobie
w meczach wyjazdowych (24
punkty zdobyte) ni¿ na w³asnym
boisku (18 pkt). P³omieñ ma
obecnie 42 punkty i lepszym bi-
lansem bezpoœrednich spotkañ
wyprzedza Czarnych z Czudca.

14. Albatros Szufnarowa- P³omieñ Zagorzyce 0:3
15. P³omieñ – Diament Pstr¹gowa 2:2
16. LKS II Hermanowa –P³omieñ 2:1
17. P³omieñ – GKS Niebylec 1:0
18. Czarni Czudec – P³omieñ 0:2
19. P³omieñ – Skarbek Gogo³ów 2:0
20. Grom Mogielnica – P³omieñ 0:3

Klasa B
(Dêbica)

Spoœród dru¿yn z naszej gmi-
ny, najlepiej spisuje siê Borkovia,
która z Baszt¹ Zawada walczy o
fotel lidera, utracony po 15. ko-
lejce, po remisie w Ma³ej. PóŸniej
przysz³a jeszcze niespodziewana
pora¿ka z Paszczyniakiem i obec-
nie Baszta ma 2. punkty przewa-
gi. Korona jest w tabeli siódma, a
jedno „oczko” wy¿ej plasuje siê
Gród.

12. Borkovia – LKS Ostów 5:2, Inter Gnojnica –
Gród Bêdziemyœl 3:1, Korona Góra Ropczycka –
Paszczyniak 2:0
13. Korona – Baszta Zawada 0:2, Gród – Borkovia
0:2
14. Stasiówka – Gród 3:2, Borkovia – Huragan
Przedbórz 6:3, Olchovia – Korona 2:1
15. Korona – Olimpia Nockowa 2:0, Ma³a – Borko-
via 0:0, Gród – LKS Ostrów 3:1
16. Baszta Zawada – Gród 4:1, Borkovia – Pasz-
czyniak 1:2, Inter – Korona 3:1
17. Korona – Borkovia 2:3, Huragan – Gród 5:0

Klasa B
(Rzeszów)

Plon Klêczany w  dotychczaso-
wych 10 meczach na swoim bo-
isku zdoby³ 32 bramki, z czego a¿
16 (sic!) w jednym meczu, z Rud-
niank¹ Rudna Wlk. Ciekawe, ¿e
mimo to nie odniós³ rekordowe-
go zwyciêstwa w swojej grupie,
gdy¿ pozwoli³ sobie strzeliæ 2
bramki, gdy Junak S³ocina od-
niós³ zwyciêstwo 16:0. W obu wy-
padkach rozgromiona zosta³a
Rudnianka Rudna Wielka.
14. Mrowlanka – Plon Klêczany 1:2
15. Plon – Rudnianka Rudna Wlk. 16:2
16. Rudzik Rudna Ma³a – Plon 2:7
17. Plon – Iskra Zg³obieñ 3:2
18. Grunwald Budziwój – Plon 0:2
19. Plon – Junak S³ocina 4:5
20. Zabajka – Plon 2:1

(b)

Po zaciêtej walce, Lechia wywalczy³a punkt w meczu z Czarnymi Jas³o. Fot. K. Dar³ak
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