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Zmar³ o. Hieronim Warachim OFMCap.
23 czerwca, w uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a, zmar³
ojciec Hieronim Warachim OFM Cap. Prze¿y³ 94 lata,
w tym prawie 80 w zakonie i 72 w kap³añstwie.
Pogrzeb o. Hieronima odby³
siê w sobotê, 25 czerwca, z udzia³em wielu wspó³braci kapucynów
przyby³ych z ca³ej Polski oraz z
Austrii i Ukrainy, kap³anów diecezjalnych, rodziny, parlamenta-

rzystów, w³adz miasta, delegacji
organizacji kombatanckich, stra¿y po¿arnej i licznie zgromadzonych wiernych. Mszy œw. pogrzebowej przewodniczy³ bp Stanis³aw Padewski, homiliê wyg³osi³ o.

Karol Warachim
(1916-2011)

konnego. W lipcu 1951 r. otrzyma³ nominacjê na administratora rzymskokatolickiej parafii œw.
Micha³a Archanio³a w Nowej
Soli n. Odr¹, a w roku 1956 zosta³ mianowany prze³o¿onym
domu zakonnego Kapucynów i
administratorem parafii œw. Augustyna we Wroc³awiu.
Na zaproszenie prze³o¿onych
zakonnych, w 1962 r. wyjecha³
do Szwajcarii, sk¹d mia³ szczêœcie udaæ siê do Rzymu i znaleŸæ
siê w Bazylice œw. Piotra, zamienionej na aulê soborow¹, i byæ
œwiadkiem otwarcia Soboru Watykañskiego II przez papie¿a
Jana XXIII.
W lipcu 1964 r. Kapitu³a Prowincjalna Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie powo³a³a
o. Hieronima Warachima na stanowisko prze³o¿onego prowincjalnego Krakowskiej Prowincji
Kapucynów. Obowi¹zki prowincja³a pe³ni³ przez dwie kadencje
– do 1970 r.
W 1968 r., podczas pobytu we
W³oszech, mia³ mo¿liwoœæ spotkaæ siê z o. Pio.
Po z³o¿eniu obowi¹zków prowincja³a zosta³ skierowany do
domu zakonnego w Gdañsku,
gdzie w latach 1973-79 by³ prze³o¿onym domu zakonnego Ojców Kapucynów. W latach 197981 pe³ni³ obowi¹zki spowiednika przy bazylice Domku Matki
Bo¿ej w Loreto.
W 1982 r. na polecenie prze³o¿onych, po uzgodnieniu z
prze³o¿onymi Prowincji Braci
Mniejszych Kapucynów w Wiedniu, o. Hieronim Warachim zosta³ mianowany prze³o¿onym
klasztoru Kapucynów w Wiener
Neustadt, gdzie przebywa³ 10 lat

syn Andrzeja i Magdaleny z Jaworskich, urodzi³ siê 6 wrzeœnia
1916 r. we Lwowie – Ho³osko
Ma³e. W 1932 r. przyby³ do Sêdziszowa, by wst¹piæ do Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów, a
w 1937 r. z³o¿y³ œluby wieczyste.
Studia filozoficzne i teologiczne
odbywa³ w Krakowie, gdzie te¿ 3
wrzeœnia 1939 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Podczas wojny znalaz³ siê w rodzinnym Lwowie i tam prze¿ywa³ okupacjê sowieck¹ i niemieck¹. Wiosn¹
1944 r. zosta³ skierowany do
klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie Ma³opolskim. Jak nie raz wspomina³:
Opatrznoœæ wziê³a mnie za czuprynê i przenios³a do Sêdziszowa. Dziêki temu unikn¹³ losu wielu ¿o³nierzy Armii Krajowej ze Lwowa
(o. Hieronim by³ kapelanem
tamtejszej AK), którzy zostali
aresztowani przez NKWD i zamordowani.
Po zakoñczeniu wojny wraz z
innymi wspó³braæmi swego Zakonu uda³ siê na Pomorze Zachodnie, gdzie decyzj¹ ówczesnych w³adz koœcielnych zosta³
mianowany wikariuszem parafii
w Bia³ogardzie i nauczycielem
religii w tamtejszych szko³ach. W
1948 r. otrzyma³ nominacjê na
prefekta szkó³ œrednich w Wa³czu. Jesieni¹ 1949 r. w³adze komunistyczne odebra³y mu prawo nauczania religii. Prze³o¿eni
przeznaczyli o. Hieronima do
pracy duszpasterskiej przy koœciele œw. Jakuba w Gdañsku i
wkrótce zosta³ mianowany prze³o¿onym tamtejszego domu za-
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Listy kondolencyjne, na rêce
Ministra Prowincjonalnego przes³ali: biskup rzeszowski Kazimierz
Górny oraz ordynariusz diecezji
drohiczyñskiej – bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap.
Na zakoñczenie Eucharystii
g³os zabra³ dr Stanis³aw Dziurzyñski, który podkreœla³ wielkie zas³ugi o. Hieronima na polu patriotycznym oraz jego wielkie zaJózef Moñko, a ceremoniê po- anga¿owanie w organizacjê szpigrzebow¹ prowadzi³ Minister tala im. œw. Ojca Pio w SêdziszoProwincjalny br. Jacek Waligóra. wie Ma³opolskim.

– do roku 1992. Jesieni¹ tego
roku osiad³ w Sêdziszowie Ma³opolskim.
O. Hieronim, podczas swojego d³ugiego ¿ycia, oddawa³ siê
nie tylko pracy duszpasterskiej,
ale tak¿e pracy pisarskiej. Bibliografia o. Hieronima obejmuje
ponad 100 pozycji. S¹ to artyku³y, zamieszczone m.in. w L’Osservatore Romano, Niedzieli, Naszym Dzienniku, t³umaczenia z
jêzyka ³aciñskiego, w³oskiego i
niemieckiego oraz ksi¹¿ki: „Polskie pami¹tki w Loreto”, „W³óczêga Bo¿y” – biografia s³ugi
Bo¿ego o. Serafina Kaszuby,
„Kapucyn, kap³an, robotnik” –
biografia o. Adama Jakubka,
który dobrowolnie wyjecha³ na
przymusowe roboty do Niemiec,
by otoczyæ kap³añsk¹ opiek¹
przymuszanych do pracy w Rzeszy Polaków, „Kapucyñska Odyseja. Przez Podole i Wo³yñ”, „Kapucyni Sybiracy” i inne. Historia Kapucynów w Polsce, a
zw³aszcza na Wschodzie w ostatnim czasie szczególnie zajmowa³a o. Hieronima.
W swojej publicystycznej dzia³alnoœci wiele miejsca poœwiêci³
swoim zmar³ym wspó³braciom w
¿yciu zakonnym. By³ gor¹cym
propagatorem kultu s³ugi Bo¿ego o. Serafina Kaszuby, któremu
poœwiêci³ kilka ksi¹¿ek i wiele artyku³ów.
W ubieg³ym roku opublikowa³
ksi¹¿eczkê o swoim ukochanym
mieœcie pt. „Lwów – miasto zabytków kultury”, a kilka lat wczeœniej „Koœció³ i Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie M³p.”.
Ojciec Hieronim Warachim
s³yn¹³ jako znakomity kaznodzie-

ja, przyci¹gaj¹cy do klasztornego koœcio³a rzesze wiernych.
Dopóki pozwala³o zdrowie,
wspó³celebrowa³ Msze œwiête,
podczas uroczystych obchodów
œwi¹t narodowych w Sêdziszowie
M³p. Nie mog³o Go zabrakn¹æ
w Turzy i Trzebusce, zwanych
„Ma³ym Katyniem”, gdzie wspominano pomordowanych przez
sowietów ¿o³nierzy AK.
Za swoj¹ patriotyczn¹ postawê
zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Order ofiarowa³ jako
wotum Matce Bo¿ej Kutkorskiej.
Wielokrotnie goœciliœmy o.
Hieronima na ³amach Biuletynu Sêdziszowskiego. Wspomina³
swoje ¿ycie w zakonie, spotkania
z Ojcem œw. Janem Paw³em II,
zwraca³ siê z duszpasterskim
przes³aniem z okazji Adwentu,
Wielkiego Postu, œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Wielkanocnych. W
Biuletynie przypomnia³ sylwetkê
o. Edwarda Zelka, któremu w
1917 roku Rada Miejska przyzna³a tytu³ Honorowego Obywatela Sêdziszowa, za pomoc,
udzielan¹ mieszkañcom w czasie I wojny œwiatowej.
Na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci dokona³ o. Hieronim przek³adu z ³aciny przywileju lokacyjnego Sêdziszowa z 1483 r. i przekaza³ do publikacji w Biuletynie.
O. Hieronim zawsze emanowa³
radoœci¹ i pokojem, jego pogoda ducha udziela³a siê wszystkim,
którzy siê z Nim zetknêli. By³ cz³owiekiem o wielkiej kulturze osobistej, skromnym i pokornym.
Odszed³ wspania³y kap³an,
wielki cz³owiek i patriota.
Wieczne odpoczywanie racz
mu daæ Panie…
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Jubileusz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Sêdziszowie M³p.

W niedzielê, 29 maja 2011 r., odby³a siê uroczystoœæ 135-lecia
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sêdziszowie M³p.
Swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ
uœwietnili m.in. Senator RP Zdzis³aw Pupa, Pose³ Wies³aw Rygiel,
Pose³ Kazimierz Moskal, kapelan
stra¿aków okrêgu ropczyckiego
ks. Leopold Kordas, Proboszcz
Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w
Sêdziszowie M³p. ks. Krzysztof
Gac, Starosta Powiatu Stanis³aw
Ziemiñski, dr W³adys³aw Tabasz Wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP, brygadier Jacek
Róg – Komendant Powiatowy
PSP w Ropczycach, Zastêpca
Burmistrza El¿bieta Œwiniuch,
Sekretarz Gminy Jan Maroñ i licznie zgromadzeni mieszkañcy Sêdziszowa M³p.

Podczas Mszy œw. poœwiêcono sztandar organizacyjny.

Przemawia Prezes OSP Sêdziszów M³p. Eugeniusz Alberski. Z ty³u goœcie uroczystoœci, od prawej: dr
W³adys³aw Tabasz - Wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP, Przewodnicz¹cy RM Tadeusz
Hulek, Z-ca Burmistrza Sêdziszowa M³p. El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Jan Maroñ, pose³ Wies³aw Rygiel, ks. proboszcz Krzysztof Gac, kapelan stra¿aków powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
ks. Leopold Kordas, brygadier Jacek Róg – Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
zbiórk¹ na placu obok Domu
Stra¿aka w Sêdziszowie M³p., sk¹d
kolumna, sformowana z pocztów
sztandarowych, orkiestry i stra¿aków z gminy Sêdziszów M³p.,uda³a siê na Mszê œwiêt¹ do koœcio³a
Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. Podczas Mszy œwiêtej,
któr¹ koncelebrowali: kapelan
stra¿aków powiatu ropczycko-sêdziszowskiego ks. Leopold Kordas i ks. proboszcz Krzysztof Gac,
zosta³ poœwiêcony sztandar organizacyjny nadany jednostce
przez Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP.
Po nabo¿eñstwie, Zastêpca
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani
El¿bieta Œwiniuch w asyœcie Komendanta Powiatowego PSP
bryg. Jacka Roga, uroczyœcie przekaza³a jednostce nowy lekki sa-

mochód po¿arniczy FIAT DUCATO. Samochód poœwiêci³ proboszcz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. ks. Krzysztof Gac.
Zgromadzeni licznie mieszkañcy i zaproszeni goœcie mogli poznaæ rys historyczny tej najstarszej w naszym regionie jednostki
z jej bogatymi tradycjami i osi¹gniêciami, który przedstawi³ prezes Eugeniusz Alberski.
W ramach uznania dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sêdziszowie M³p. Prezydium Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP nada³o jednostce honorowy medal im. Boles³awa Chomicza. Prezydium
Zarz¹du G³ównego ZOSP RP
nada³o równie¿ medal honorowy im. Boles³awa Chomicza druhowi Eugeniuszowi Alberskiemu
- prezesowi OSP.

W ramach odznaczeñ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Województwa Podkarpackiego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Rzeszowie nada³o:
Z³oty Medal „Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa”:
- Czuczman Kazimierz s. Kazimierza
- Kaznecki Marian s. Kazimierza
- Saj Marek s. W³adys³awa
- Koza Robert s. Boles³awa
- Saj Roman s. W³adys³awa
- Saj Jacek s. W³adys³awa
- Skarbek Krystyna c. W³adys³awa
- Skaba Jacek s. Marcina
- Zacios Józef s. Jana
- Medygra³ Józef s. Bronis³awa /OSP Szkodna/
Srebrny Medal „Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa”:
- Wrona Grzegorz s. Augustyna
- Bujak Czes³aw s. Antoniego /OSP Szkodna/
- Bujak Boles³aw s. Antoniego /OSP Szkodna/
Br¹zowy Medel „Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa”:
- Kuman Marcin s. Adama
- K³eczek Mateusz s. Jacka
- Przybek Jacek s. Mariana
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Ropczycach nada³o:

Odznakê „Stra¿ak Wzorowy”
- Zaj¹c Dawid s. Jana
- Kuman Marcin s. Adama
- Drozd Mateusz s. Bogdana
- Kopala Mateusz s. Wies³awa
- G³odek Grzegorz s. Tadeusza
- Garbarz Norbert s. Janusza
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Sêdziszowie M³p. nada³o:
Odznakê „Wys³uga lat”:
- 60 lat, Saj W³adys³aw s. Romana
- 45 lat, Czuczman Kazimierz s. Kazimierza
- 40 lat, Kaznecki Marian s. Kazimierza
- 30 lat, Saj Jacek s. W³adys³awa
- 20 lat, Saj Roman s. W³adys³awa
- 20 lat, Saj Marek s. W³adys³awa
- 20 lat, Koza Robert s. Boles³awa
- 20 lat, Skaba Jacek s. Marcina
- 20 lat, Wrona Grzegorz s. Augustyna
- 20 lat, Skarbek Krystyna c. W³adys³awa
- 10 lat, Maræ Pawe³ s. Jerzego
- 10 lat, K³eczek Mateusz s. Jacka
- 5 lat, Kopala Mateusz s. Wies³awa
- 5 lat, Kuman Marcin s. Adama
- 5 lat, Drozd Mateusz s. Bogdana
- 5 lat, G³odek Grzegorz s. Tadeusza
- 5 lat, Przybek Jacek s. Mariana
- 5 lat, Zaj¹c Dawid s. Jana
- 5 lat, Garbarz Norbert s. Janusza.
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RYS HISTORYCZNY
OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM

Pocz¹tki dziejów Sêdziszowa Ma³opolskiego siêgaj¹ prze³omu XIII i XIV wieku. Miasteczko szybko siê rozwija. Drewniane budownictwo sprzyja powstawaniu po¿arów.
W 1874 roku miejscowe w³adze wraz z dzia³aczami powo³uj¹ do ¿ycia Ochotnicz¹ Stra¿
Ogniow¹.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarz¹d w sk³adzie: prezes
– Ernest Walcher, naczelnik –
W³adys³aw Dygulski, zastêpca naczelnika – Józef Podolski, sekretarz i skarbnik – Aleksander Smoleñski, cz³onkowie zarz¹du – ks.
Pawe³ Sapecki, burmistrz Jan
Mizerski, dr Franciszek Sêdzielowski, Roth Sydon, Henryk Leden, Leopold Chodorowski, Ludwik Reli¿yñski i Natan Löw.
Oprócz dzia³añ ratowniczych
organizuje orkiestrê smyczkow¹
pod batut¹ ks. Lechowskiego. W
1897 roku organizuje 14 osobow¹ orkiestrê dêt¹ pod kierownictwem Antoniego £asicy.
Od chwili za³o¿enia do I wojny
œwiatowej bierze udzia³ w gaszeniu groŸnych po¿arów, m.in. takich jak: po¿aru cukrowni w Sêdziszowie M³p. bêd¹cej w³asnoœci¹ hr. Potockiego, zabudowañ
dworu w Iwierzycach, spichlerzy
zbo¿owych w Sêdziszowie, ratusza miejskiego w Sêdziszowie oraz
wielu innych zabudowañ w Sêdziszowie, Ropczycach, Wolicy, Sielcu i innych miejscowoœciach. Za
skuteczne prowadzenie akcji gaœniczych OSP otrzyma³a pochwa³ê od hr. Micha³owskiego.
W 1903 roku, za prezesa Andrzeja Sapety, zakupiono, poœwiêcono i wrêczono Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej sztandar organizacyjny. W uroczystoœciach bra³y
udzia³ ochotnicze stra¿e po¿arne z Ropczyc, Wielopola Skrzyñskiego, Dêbicy, Kolbuszowej,
Ciê¿kowic, Trzciany, Rzeszowa i
Tamowa.
W 1911 roku posiada ju¿ na
wyposa¿eniu 1 sikawkê czteroko³ow¹, 1 beczkowóz czteroko³owy,
6 beczkowozów dwuko³owych, 1
w¹¿ ss¹cy d³ugoœci 5 mb, 8 osêk, 2
drabiny (hakowa i okienna), 2
drabiny dachowe, 5 konewek
p³óciennych i 5 wê¿y wylotowych.
Wybuch I wojny œwiatowej, a¿
do 1920 roku znacznie ogranicza
dzia³alnoœæ OSP, a to za przyczyn¹ powo³ania wielu stra¿aków
do s³u¿by wojskowej. Wiosn¹
1920 roku na I Walnym Zebraniu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
podjêto uchwa³ê o obywatelskiej
zbiórce na rzecz jej wyposa¿enia
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i jej rozwoju. Prezes W³adys³aw
Worek zwróci³ siê do rodaków w
USA o wsparcie finansowe, sk¹d
ta pomoc nadesz³a.
W sierpniu 1922 roku za aktywn¹ dzia³alnoœæ przeciwpo¿arow¹ oraz ukrywanie sztandaru
organizacyjnego przed inwazj¹
bolszewick¹ druh Jan Gawlik zosta³ odznaczony „Gwiazd¹ Pami¹tkow¹ III klasy”.
W 1923 roku delegaci OSP
bior¹ aktywny udzia³ w ZjeŸdzie
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
w Tarnowie, w 1924 roku przystêpuje do Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych województwa krakowskiego. W tym
samym roku rozpoczyna budowê w³asnej stra¿nicy, któr¹ koñczy w 1925 roku.
W 1924 roku organizuje ponownie po wielu latach orkiestrê
dêt¹, która wyst¹pi³a z koncertem pod koniec roku na æwiczebnym zlocie stra¿y po¿arnych w
Dêbicy. Organizuje amatorski
zespó³ teatralny, który wystawia
wiele patriotycznych sztuk.
Za d³ugoletni¹ aktywn¹ s³u¿bê
spo³eczn¹ odznaczeni zostali odznaczeniami stra¿ackimi: ks.
Pawe³ Sapecki, dr Józef Górka,
Andrzej Sapeta, a prezes W³adys³aw Worek otrzyma³ Z³oty Znak
Zwi¹zku,
W 1925 roku Komitet Organizacyjny Jubileuszu 50- lecia OSP
reprezentowa³y takie osobistoœci,
jak: ks. pra³at Pawe³ Sapecki, pose³
i by³y premier Wincenty Witos,
pose³ by³y Minister Spraw Wewnêtrznych dr W³adys³aw Kiernik, wiceprezydent miasta Krakowa, prezes Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych województwa krakowskiego
dr Piotr Wielgus, starosta Artur
Loreta, burmistrz Sêdziszowa dr
Józef Górka, pose³ Jan Henryk
Jedynak.
Uroczystoœci Jubileuszowe 50lecia odby³y siê 6 wrzeœnia 1925
roku.
W latach 1874-1939 funkcjê
prezesów pe³nili: Ernest Walcher,
dr Franciszek Sêdzielowski, Jan
Mizerski, Jan Jasiñski, Andrzej
Sapeta, dr Jan Górka, W³adys³aw
Worek, Józef Polek, Franciszek
Suchowski, Jerzy Acedañski.

Funkcjê Naczelnika OSP pe³nili: W³adys³aw Dygulski, Leopold
Chodorowski, Antoni £asica, Kazimierz Sroka, Jan Mizerski, Franciszek Kubista, Adam Plata, Emil
Suchowski, Karol Szewczyk, Emil
Prag³owski, W³adys³aw Pietrzyk,
Mieczys³aw Idzik, Józef Sitek.
II wojna œwiatowa w du¿ym
stopniu ogranicza dzia³alnoœæ
kulturaln¹. Stra¿acy bior¹ udzia³
w ratowaniu dobytku ludnoœci
oraz gaszeniu po¿arów powsta³ych na skutek bombardowañ
miasta.
Okupacja hitlerowska nie zniszczy³a ducha polskoœci wœród stra¿aków. W szeregach cz³onków
OSP dzia³a³a organizacja podziemna. Zajmuje siê g³ównie uwalnianiem Polaków od wywozu ich
na przymusowe roboty do Niemiec. Uwolniono 38 osób.
Po wyzwoleniu Sêdziszowa Ma³opolskiego spod okupacji niemieckiej przez wojska radzieckie
(3 sierpieñ 1944 r.) ¿ycie stra¿ackie nieco zamar³o. Powód – to
wst¹pienie wielu stra¿aków do II
Armii Wojska Polskiego, wyjazdu
na Ziemie Odzyskane i osiedlenie
siê tam. Wielu by³o nêkanych i
aresztowanych przez NKWD.
Z up³ywem czasu dzia³alnoœæ
organizacyjna OSP powraca do
normy. Stra¿acy gromadz¹ sprzêt
po¿arniczy. Aktywnie bior¹ udzia³
w akcjach ratowniczo - gaœniczych. Rozwijaj¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. Podejmuj¹ decyzjê o
budowie nowej remizy – „Domu
Stra¿aka” w czynie spo³ecznym.
Budowa zostaje rozpoczêta
wiosn¹ 1962 roku, a w grudniu
1964 roku, mimo surowego stanu, urz¹dzono zabawê sylwestrow¹ Uzyskane w ten sposób
œrodki finansowe przeznaczono
na wykoñczenie budynku.
Powstaje amatorski zespó³ teatralny, który wystawi³ kilkanaœcie
sztuk w re¿yserii Henryka Zacha.
Pod jego kierownictwem powstaje te¿ 20-osobowy chór oraz zostaje reaktywowana orkiestra dêta.
Z chwil¹ reorganizacji administracji pañstwowej w 1973 roku i
zabrania pomieszczeñ pod potrzeby biurowe dla utworzonej
gminy, dzia³alnoœæ stra¿acka zamiera na kilkanaœcie lat. Dopiero na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, po
przemianach ustrojowych i zwróceniu pomieszczeñ, nastêpuje
uaktywnienie siê cz³onków i jednostki. Dostrzegaj¹ to nowe samorz¹dowe w³adze Sêdziszowa
M³p. wyposa¿aj¹c jednostkê w
samochód po¿arniczy JELCZ 005
- GBA 2,5/16, oraz dofinansowuj¹ do karosacji samochodu
STAR 244 - GBM 3/8.

Jednostka czynnie bierze udzia³
w akcjach ratowniczych i gaœniczych na terenie gminy Sêdziszów
M³p. oraz okolicy, m. in. w1992
i 1993 przy gaszeniu groŸnych po¿arów lasów w Cierpiszu i Czarnej
Sêdziszowskiej, po¿aru Fabryki
Mebli w Sêdziszowie M³p., w 2002
roku w ratowaniu w czasie powodzi w powiecie mieleckim, w 2006
roku w usuwaniu skutków powodzi w gminie Sêdziszów M³p.,
a w 2009 roku podczas powodzi
w gminie Ropczyce i Wielopole
Skrzyñskie oraz w 2010 w Sêdziszowie M³p., Ropczycach, a tak¿e
w powiecie tarnobrzeskim.
W 1996 roku, decyzj¹ Komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, jednostka zostaje w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaœniczego
oraz z okazji jubileuszu 120-lecia
zostaje odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP.
Obecnie, po kapitalnym remoncie budynku, sfinansowanym przez gminê, na podstawie
umowy o u¿yczeniu jednostka
zajmuje pomieszczenia o ³¹cznej
powierzchni 190 m2, dysponuj¹c
dwoma gara¿ami, zapleczem socjalnym i biurowym, jak te¿ odpowiednim sprzêtem przeciwpo¿arowym, a to: samochodem
GBA 2,5/16 - JELCZ 005, samochodem GBLM 0,5/35 -FIAT
DUCATO, 1 motopompa PO 5,
2 motopompy p³ywaj¹ce, 3 pompy szlamowe, 2 agregaty pr¹dotwórcze, 2 motorowe pi³y do
drewna, 3 radiostacje oraz wyposa¿enie osobiste stra¿aka, chocia¿ nie w pe³ni kompletne.
Od 1945 roku do chwili obecnej funkcje prezesów pe³nili: Stanis³aw Tyrañski (kilkakrotnie),
Mieczys³aw Idzik, Kazimierz Jachim, Salaterski, Marian Fortuna, Andrzej Marczak, Marian
Bira, Alojzy Ciura, Tadeusz Jasiñski, Adam Chor¹¿y, Kazimierz
Prag³owski, Jerzy Maræ, Eugeniusz Alberski.
Funkcje naczelników pe³nili:
Józef Prag³owski, Franciszek Mi¹so, Eugeniusz Szczypek, Marian
Barciñski, Alojzy Ciura, Ryszard
Zygmunt, Eugeniusz Bielecki,
Edward Draus, Emil Przepióra,
Piotr So³ek, Zdzis³aw Ciosek, Józef Gargaœ, Grzegorz Wrona,
Pawe³ Stasik, Kazimierz Czuczman, Marcin Kuman.
Obecny Zarz¹d, wybrany w lutym 2011 r., pracuje w sk³adzie:
Eugeniusz Alberski – prezes,
Marcin Kuman – WiceprezesNaczelnik, Kazimierz Czuczman
– Wiceprezes, Grzegorz Wrona
– sekretarz, Mateusz K³eczek –
skarbnik, Robert Koza – zastêpca Naczelnika.
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INAUGURACJA NOWEJ KADENCJI
so³tysów i przewodnicz¹cych osiedli
30 maja br. odby³a siê narada z nowo
wybranymi so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli, w trakcie której zapoznano ich z zasadami wspó³pracy z tut. Urzêdem, przekazano informacje z zakresu funduszu so³eckiego, poboru podatku oraz omówiono statut so³ectw i osiedli.
Spotkanie to by³o te¿ okazj¹ do
podsumowania okresu wyborów,
do z³o¿enia gratulacji so³tysom i
przewodnicz¹cym. Narad¹ t¹ zainaugurowano oficjalnie kadencjê
organów pomocniczych gminy
przypadaj¹c¹ na lata 2011-2015.

A. Che³pa – Os. Nr 3

Od prawej: E. Dar³ak – Os. Nr 5, B. Traciak –
Zagorzyce Grn., E. ¯urad – Wolica £ugowa,
W. K³os – Klêczany, L. Anyszek – Bêdziemyœl,
E. Kuc – Wolica Piaskowa.

Od lewej: Wojciech Kozek – Boreczek, Dorota Sêd³ak – Czarna, Stanis³aw Pa³koñ – Krzywa, Jan Od lewej: Franciszek Bochnak – Zagorzyce Dln., Mieczys³aw Migacz – Borek Wielki, Stanis³aw
Kujda – Szkodna, Jan Bo¿ek – Osiedle nr 1 w Sêdziszowie M³p.
Bochenek – Góra Ropczycka, Stanis³aw Dar³ak – Kawêczyn, Marian Krupa – Ruda

Wszystko w rêkach
mieszkañców
Gmina bior¹c udzia³ w konkursie organizowanym przez
firmê NIVEA Polska „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”
zg³osi³a teren znajduj¹cyc siê przy ul. Reja na Osiedlu
faltowych boisk do gry w koszy- lecia jest ogromna, szczególnie
1000 lecia (tzw. Reganówka) w Sêdziszowie M³p. z przeznaczeniem na plac zabaw. Warunkiem otrzymania od firmy NIVEA Polska tego kówkê i tenisa ziemnego. Ponad- bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w proto mieszkañcy w³asnym sumptem mieniu 2 km nie istnieje miejsce,
atrakcyjnego placu zabaw jest otrzymanie jak najwiêkszej liczby g³osów.
Aby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu
wystarczy zarejestrowaæ siê na stronie 100latnivea.pl/glosowanie i codziennie oddaæ g³os na nasz¹ lokalizacjê. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce g³osowania znajduj¹ siê
na stronie www.sedziszow-mlp.pl
G³osowanie trwa od 6 czerwca
do 31 paŸdziernika 2011 r. i przeprowadzone bêdzie w 4 etapach,
z których I etap trwa od 6 czerwca do 31 lipca 2011 r. Iloœæ g³osów pozwalaj¹ca znaleŸæ siê
wœród 25 wnioskodawców z najwiêksz¹ iloœci¹ oddanych g³osów
umo¿liwi³aby ju¿ w I etapie konkursu na osi¹gniêcie zamierzonego celu czyli otrzymanie atrakcyjnego placu zabaw.

Teren przeznaczony przez
Gminê Sêdziszów M³p. pod plac
zabaw zlokalizowany jest na Osiedlu 1000-lecia w Sêdziszowie M³p.
Od momentu powstania osiedla
(ok. 30 lat temu) plac ten mia³
s³u¿yæ jako miejsce wypoczynku i
rekreacji, szczególnie dla dzieci.
Dzia³ka, na której planowana jest
inwestycja ma powierzchniê ponad 30 a, wiêksza jej czêœæ pokryta jest traw¹. Od zachodu i po³udnia znajduj¹ siê zabudowania
mieszkalne zaœ od wschodu granicê wyznacza „œlepa uliczka”,
która stanowi drogê dojazdow¹
do kilku domów jednorodzinnych. Po³udniow¹ czêœæ dzia³ki
zagospodarowano w postaci as-

wykonali boisko dla dzieci do gry
w pi³kê no¿n¹. W po³udniowo-zachodniej czêœci usypana zosta³a
górka, która zimow¹ por¹ s³u¿y
ma³ym mieszkañcom do zje¿d¿ania na sankach. Plac jest nas³oneczniony przez ca³y dzieñ, co z
pewnoœci¹ umili czas rekreacji
zarówno dzieciom jak i doros³ym. Z urz¹dzeñ zabawowych
bêdzie korzystaæ znaczna liczba
dzieci, gdy¿ plac zlokalizowany
jest w œrodkowej czêœci osiedla.
Teren pod plac zabaw jest bardzo atrakcyjny, po³o¿ony w miejscu bezpiecznym, z dala od ruchliwych ulic, dziêki czemu czas
bêdzie tu spêdzony przyjemnie i
bezpiecznie. Potrzeba utworzenia placu zabaw na Osiedlu 1000-

w którym dzieci mog³yby spêdziæ
czas radoœnie i aktywnie.
Dnia 6 czerwca 2011 r. Burmistrz odda³ w rêce mieszkañców
plac budowy – to od nas, mieszkañców zale¿y przysz³oœæ tego
placu zabaw.
8 czerwca Gmina Sêdziszów
M³p. plasowa³a siê na 3 miejscu w
kraju. Miejmy nadziejê, ¿e wspó³dzia³anie wszystkich mieszkañców gminy pozwoli utrzymaæ wysok¹ pozycjê, która gwarantowaæ
bêdzie powstanie placu zabaw.
Drodzy mieszkañcy Sêdziszowa! Zjednoczmy si³y g³osujmy codziennie na nasz plac zabaw. Nasza aktywnoœæ w g³osowaniu to
piêkny plac zabaw dla naszych
maluchów:)

5

Nr 5 (168) 20 maja 2011 r.

VII Sesja
Rady
Miejskiej
VII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
zwana „absolutoryjn¹” po³¹czona z wizyt¹
radnych w obiektach komunalnych w pó³nocnej i wschodniej czêœci gminy odby³a
siê w dniu 2 czerwca 2011 r.
Na wstêpie posiedzenia radni
wys³uchali sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu gminy za 2010 r. Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 57.959.982
z³ co stanowi 97,6 %, a wydatki w
kwocie 63. 686.338 z³ i zosta³y zrealizowane w 96,7%.
Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:
u w dziale „rolnictwo i ³owiectwo”
- dokumentacja na budowê kanalizacji sanitarnej w Czarnej
Sêdziszowskiej - 64.131 z³
- budowa sieci wodoci¹gowej z
pompowniami i przy³¹czami w
miejscowoœci Szkodna i cz. Zagorzyc - 937.805 z³
- budowa kanalizacji sanitarnej
w Krzywej - 1.923.449 z³
- budowa kanalizacji sanitarnej
w Kawêczynie Sêdziszowskim 1.036.180 z³
u w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- budowa drogi gminnej Bêdziemyœl – Grudna - 718.586 z³
- przebudowa ul. Koœciuszki,
Szkarpowej i Bednarskiej w Sêdziszowie M³p. – 716.004 z³
- budowa uk³adu komunikacyjnego na tzw. „trójk¹cie” w Sêdziszowie M³p. – 4.887.892 z³
- przebudowa drogi Borek Ma³y
- Borek Wielki – 47.836 z³
- dokumentacja projektowokosztorysowa na budowê drogi gminnej w Wolicy Piaskowej
(Za³u¿e-Wisy) – 47.758 z³
- dokumentacja na projekt pn.
przebudowa ulic w Sêdziszowie
M³p. - Rêdziny - Zachód –
26.316 z³
u w dziale „administracja publiczna”
- utrzymanie Urzêdu – 3.613.871 z³,
- diety dla radnych, so³tysów i
przewodnicz¹cych zarz¹dów
osiedlowych – 129.289 z³,
- promocja gminy – 63.935 z³
u w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa”
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- bie¿¹ce utrzymanie jednostek
OSP - 228.309 z³
- zakup 4 samochodów stra¿ackich dla jednostek OSP w Sêdziszowie M³p, Boreczku, Krzywej i Zagorzycach Dolnych 719.896 z³.
u w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
- sp³ata odsetek od wyemitowanych obligacji - 643.342 z³
u w dziale „oœwiata i wychowanie”
- bie¿¹ce utrzymanie 14 szkó³
podstawowych, w których obowi¹zek szkolny realizuje 1.653
uczniów - 12.390.423 z³,
- bie¿¹ce utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowi¹zek
szkolny realizuje 873 uczniów 5.927.701 z³,
- bie¿¹ce utrzymanie 4 przedszkoli, do których uczêszcza
253 dzieci - 1.619.093 z³,
- bie¿¹ce utrzymanie 12 oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych, do których uczêszcza 207 dzieci 680.076 z³,
- bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli 660.177 z³,
- dowo¿enie 505 uczniów do
szkó³ - 296.114 z³,
- dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli - 36.867 z³,
- utrzymanie 6 sto³ówek szkolnych, w których z do¿ywiania
korzysta 1.962 dzieci - 793.620 z³,
- inwestycje w placówkach oœwiatowych - 94.773 z³ w tym:
- budowa boiska przy SP w Zagorzycach Górnych – 59.425 z³
- urz¹dzenie placu zabaw dla
przy SP w Krzywej - 20.198 z³
- urz¹dzenie placu zabaw przy
SP w Kawêczynie - 10.600 z³
u w dziale „ochrona zdrowia”
- realizacja gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych 282.011 z³,
u w dziale „pomoc spo³eczna”
- œwiadczenia rodzinne –
8.818.724 z³,
- zasi³ki i pomoc w naturze –
639.111 z³,
- dodatki mieszkaniowe –
158.789 z³,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej –
1.030.277 z³,
- us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze –
200.772 z³,
- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych – 1.885.994 z³.
u w dziale „edukacyjna opieka
wychowawcza”
- utrzymanie 2 œwietlic szkolnych

(SP nr 2 i SP nr 3 w Sêdziszowie) – 127.910 z³,
- wyp³ata stypendiów dla 698
uczniów – 277.144 z³,
- wyprawki szkolne dla 205
uczniów kl. I-III – 39.914 z³,
- zasi³ki powodziowe na cele
edukacyjne dla 262 dzieci –
262.000 z³
u w dziale „gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska”
- utrzymanie czystoœci na terenie miasta i wsi – 233.972 z³,
- utrzymanie zieleni na terenie
miasta – 26.991 z³,
- oœwietlenie ulic, placów i dróg
– 653.087 z³,
u w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. w kwocie - 1.295.000 z³
- przebudowa Domu Ludowego
w Krzywej – 394.832 z³,
- opracowanie dokumentacji na
przebudowê Domu Ludowego
w Wolicy Piaskowej – 28.684 z³,
- opracowanie dokumentacji na
przebudowê Domu Ludowego
w Górze Ropczyckiej - 25.638 z³.
u w dziale „kultura fizyczna i
sport”
- dotacja celowa dla klubów
sportowych na realizacjê zadañ
w zakresie upowszechniania
sportu masowego i kultury fizycznej w drodze konkursu
ofert 176.000 z³
Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec
2010 r. wynosi³o 16.039.498 z³, co
stanowi 27,7 % zrealizowanych
dochodów. Na dzieñ 31.12.2009
r. zobowi¹zania wymagalne wynosi³y 810 z³.
Rada Miejska po wys³uchaniu
sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu, po zapoznaniu siê
z opini¹ Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej
podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy
za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu,
- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sêdziszowa
M³p.
Ponadto na sesji radni podjêli
jeszcze 5 innych 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.
Rada Miejska dokona³a zwiêkszenia:

u dochodów bie¿¹cych bud¿etu
gminy o kwotê 230.000 z³ z tytu³u:
- odszkodowania za szkody w
infrastrukturze drogowej –
100.000 z³,
- darowizny - 30.000 z³,
- op³aty eksploatacyjnej –
100.000 z³
u dochodów maj¹tkowych o
kwotê 653.533 z³ z tytu³u:
- œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na dofinansowanie projektu
„Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiêkszenie
estetyki i funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej Sêdziszowie
M³p.” - 556.492 z³
- wp³ywów ze sprzeda¿y nieruchomoœci – 97.041 z³.
u wydatków bie¿¹cych bud¿etu
o kwotê 130.000 z³ z przeznaczeniem na:
- remont dróg gminnych –
100.000 z³,
- prze³o¿enie linii energetycznej
napowietrznej 30 KV PKP na
osiedlu budownictwa mieszkaniowego - 30.000 z³
u wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê 753.533 z³ z przeznaczeniem na projekt pn. „Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiêkszenie estetyki i funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej Sêdziszowie
M³p.” wspó³finansowany ze
œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO.
2. Uchwa³a w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sêdziszów M³p.
W wykazie przedsiêwziêæ do
Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza siê nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
1)pn. „Rewitalizacja centrum
zabytkowego poprzez zwiêkszenie estetyki i funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej
w Sêdziszowie M³p”
2)opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej na
budowê kanalizacji sanitarnej
w Klêczanach i Bêdziemyœlu.
3. Uchwa³a w sprawie okreœlenia
zakresu i formy informacji o
kszta³towaniu siê wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Sêdziszów M³p za I pó³rocze.
Informacja o kszta³towaniu siê
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sêdziszów M³p. winna byæ sporz¹dzona w formie
opisowej i zawieraæ omówienie:
1)zmian jakie zosta³y wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na rok
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W sali gimnastycznej przy szkole w Borku Wielkim.
2011 i lata nastêpne,
2)zmian w przyjêtych za³o¿eniach do wieloletniej prognozy finansowej,
3)zagro¿eñ w realizacji wielkoœci przyjêtych w wieloletniej
prognozie finansowej i spe³nieniu relacji, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach
publicznych,
4)realizacji przedsiêwziêæ, o
których mowa w art. 226,
ust.3 ustawy o finansach publicznych.
4. Uchwa³a w sprawie zmiany
Uchwa³y Nr III/11/10 Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z
dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wyp³aty diet.
Ustalono dla so³tysów oraz
przewodnicz¹cych zarz¹dów
osiedli dietê za udzia³ w Sesjach
Rady Miejskiej w wysokoœci 200
z³ (poprzednio 150 z³).
5. Uchwa³a w sprawie ustalenia
wysokoœci op³aty za wpis do
rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych.
Ustalono op³atê za wpis do rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Sêdziszów
Ma³opolski w wysokoœci 10%
minimalnego wynagrodzenia
za pracê.
Przedmiotem posiedzenia
Rady by³y równie¿ taryfy za wodê
i œcieki zaproponowane przez
PGKiM oraz Wytwórniê Filtrów.
Radni po zapoznaniu siê z nowy-

mi cenami oraz po wys³uchaniu
wyjaœnieñ Prezesa PGKiM i
przedstawiciela Wytwórni Filtrów
nie zgodzili siê na nowe stawki.
Niemniej taryfy te wejd¹ w ¿ycie
z dniem 1 lipca br. zgodnie z art.
24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu œcieków.
Og³oszenie PGKiM oraz Wytwórni Filtrów w sprawie nowych
taryf znajduje siê w bie¿¹cym numerze Biuletynu.
Radni Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. w trakcie tej sesji, po
udzieleniu Burmistrzowi absolutorium i przyjêciu uchwa³ udali
siê - wspólnie z so³tysami, przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli i
kierownictwem Urzêdu – w teren
celem wizyty w gminnych obiektach po³o¿onych w pó³nocnej i
wschodniej czêœci gminy.
W pierwszej kolejnoœci ogl¹dano oczyszczalnie œcieków w Sêdziszowie M³p., nastêpnie now¹ salê
gimnastyczn¹ i wyremontowan¹
Szko³ê Podstawow¹ w Borku Wielkim, póŸniej domy ludowe po
kapitalnym remoncie w Czarnej
Sêdz., Krzywej, Bêdziemyœlu i Klêczanach oraz obiekty oœwiatowe.
Radni mieli te¿ okazjê – jad¹c
drog¹ serwisow¹ wzd³u¿ autostrady na obcinku Borek Wielki –
Ostrów – obserwowaæ postêp prac
na tej inwestycji. Ponadto sprawdzono stan wielu dróg gminnych i
innych obiektów komunalnych.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

W oczyszczalni œcieków w Borku Wielkim.

Przed Domem Ludowym w Klêczanach.

Fot.(3) J. Maroñ

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 24 ust.8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludnoœci
w wodê i odprowadzaniu œcieków (Dz .U. Nr 72/2001 poz.747
z póŸniejszymi zmianami ) Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sêdziszowie M³p. ul.3-go Maja 11
informuje, ¿e z dniem 1.07.2011 r. wchodz¹ w ¿ycie nowe taryfy,
zweryfikowane przez Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej zasilanej
przez SUW Sêdziszów M³p. przy ul. G³owackiego

Miesiêczna sta³a op³ata abonamentowa w zale¿noœci od przekroju
wodomierza w z³/m-c
Grupa I-II

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sêdziszów” S.A. informuje,
¿e zgodnie z opracowanymi taryfami na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków

ulegaj¹ zmianie ceny w/w us³ug.
Od dnia 1.07.2011 do 31.06.2012 r. ceny netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodê wynosz¹:

Grupa 1A

Taryfa II – zbiorowe odprowadzenie œcieków do kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p. przy ul. Borkowskiej

Spó³dzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni ..................... 2,78 z³/m3

Grupa 1B
odbiorcy zaopatrywani w wodê po obni¿onej cenie ...................................... 2,54 z³/m3

Grupa 2
szko³y, przedszkola, firmy, odbiorcy przemys³owi .......................................... 2,91 z³/m3

Od dnia 1.08.2011 do 31.07.2012 r. cena netto za zbiorowe odprowadzanie
œcieków wynosi 3,90 z³/m3

Sêdziszów M³p. Czerwiec 2011 r.
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Utworzono Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny ds.

przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (Dz.
U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póŸn. zm.) gmina ma za zadanie tworzyæ gminny
system przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. W tym celu uchwalony zosta³ na sesji
Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskim z dnia 5 maja 2011 roku Gminny Program Przeciwdzia³ania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

rz¹dzeniem Burmistrza Sêdziszow Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
wa M³p. Pana Kazimierza Kie³ba
i Gimnazjum w Zagorzycach
z dnia 31 maja 2011 roku. W sk³ad
Górnych.
Zespo³u weszli przedstawiciele in- 7. Pani Urszula Bielak – Pielêstytucji zwi¹zanych z realizacj¹
gniarka œrodowiskowo-rodzinzadañ wynikaj¹cych z ustawy o
na z Przychodni Rejonowej w
przeciwdzia³aniu przemocy w roSêdziszowie M³p.
dzinie, s¹ to:
8. Pani Zofia Kubas – Pedagog
Celem Programu jest ogranicze- filaktyki i Rozwi¹zywania Problew Gimnazjum w Sêdziszowie
nie zjawiska i skutków przemocy w mów Alkoholowych utworzono 1. Pani Ma³gorzata Chmura –
M³p.
rodzinie na terenie naszej gminy „Œwietlicê socjoterapeutyczn¹”
Specjalista pracy socjalnej z 9. Pani Krystyna Jasek – Przedmiêdzy innymi poprzez: monitoro- oraz „Punkt informacyjno-konMiejsko-Gminnego Oœrodka
stawiciel Parafialnego Zespo³u „Caritas” przy Parafii pw.
wanie sytuacji rodzin dotkniêtych sultacyjny” gdzie prowadzony
Pomocy spo³ecznej w Sêdziprzemoc¹, podejmowaniu dzia³añ bêdzie
szowie M³p.
Narodzenia NMP w Sêdziszoprewencyjnych w œrodowiskach
2. Pan Grzegorz Wszo³ek – Prawie M³p.,
zagro¿onych przemoc¹, udzielacownik socjalny z Miejsko- 10.Pani Anna Myœliwy – Przedstanie informacji dotycz¹cych bezGminnego Oœrodka Pomocy
wiciel Parafialnego Zespo³u
piecznego schronienia osobom
spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
„Caritas” przy Parafii pw. Miczynny od poniedzia³ku do pi¹tku
dotkniêtym przemoc¹ oraz zapew3. Pan Bogus³aw Œwider – Prze³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszow godz. 15-18.
nienie ca³odobowego schronienia
wodnicz¹cy Gminnej Komisji
wie M³p.
osobom doznaj¹cym przemocy,
Rozwi¹zywania Problemów
rozpowszechnianie informacji o in- W czwartki natomiast w godz. 15Alkoholowych w Sêdziszowie
Do zadañ Gminnego Zespo³u
M³p.
Interdyscyplinarnego nale¿y diastytucjach oraz mo¿liwoœciach 18 bêdzie mo¿na skorzystaæ z po4. Pan Andrzej Czó³no – Poli- gnozowanie problemu przemoudzielania pomocy w œrodowisku rad psychologa.
lokalnym, izolowanie sprawców
cjant Komisariatu Policji w cy w rodzinie na terenie gminy,
Wa¿nym punktem Programu
Sêdziszowie M³p.
udzielanie pomocy, w zale¿noœci
przemocy i kierowanie tych osób
na programy korekcyjno-eduka- jest utworzenie Gminnego Ze- 5. Pan Marek Wójcik – Kurator od potrzeb – poradnictwa socjalspo³u Interdyscyplinarnego ds.
cyjne.
zawodowy S¹du Rejonowego nego, prawnego, psychologiczNa potrzeby w/w Programu przeciwdzia³ania przemocy w row Ropczycach.
nego osobom, rodzinom, gruoraz Gminnego Programu Pro- dzinie, który powo³any zosta³ za- 6. Pani Jadwiga Rataj – Pedagog pom problemowym, podejmowaniu interwencji w przypadku
przemocy domowej i uruchamianiu procedur maj¹cych na celu
GKiM. 602.9.2011.JM1 Sêdziszów M³p. 2011-06-22
ich powstrzymanie, w szczególnoœci udzielanie pomocy dzieciom
doœwiadczaj¹cym lub bêd¹cym
œwiadkami przemocy w rodzinie.
W ramach Zespo³u InterdyscypliNa podstawie art. 21 ust. 2 pkt, art. 30, art. 39 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
narnego mog¹ byæ tworzone
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póŸn. zm.)
grupy robocze, które bezpoœrednio bêd¹ zajmowaæ siê zg³oszozawiadamiam
nym przypadkiem przemocy w
o mo¿liwoœci zapoznania siê z dokumentacj¹ aktualizacji „Programu Ochrony Œrodowiska dla Gminy Sêdziszów M³p. na lata rodzinie.
Zespó³ dzia³a przy Miejsko2009 - 2012 z uwzglêdnieniem lat 2013-2020” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sêdziszów M³p. na lata 2009-2012
z uwzglêdnieniem lat 2013-2020” a tak¿e prognozami oddzia³ywania na œrodowisko dla w/w dokumentów wraz z opiniami Gminnym Oœrodku Pomocy SpoRegionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie i Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitar- ³ecznej w Sêdziszowie M³p., który zapewnia jego obs³ugê organinego w Rzeszowie
zacyjno-techniczn¹. Posiedzenia
odbywaæ siê bêd¹ w zale¿noœci
2. drog¹ elektroniczn¹ na adres: um@sedziszow-mlp.pl
Z treœci¹ powy¿szych dokumentów mo¿na zapoznaæ siê w Urzêdzie
od potrzeb zg³aszanych przypad3. osobiœcie w Urzêdzie Miejskim, Referat Gospodarki Komunalnej
Miejskim w Sêdziszowie M³p., Referat Gospodarki Komunalnej i
ków przemocy w rodzinie, ale nie
30
i Mieszkaniowej, ul. Rynek 10.
Mieszkaniowej, ul. Rynek 10, pokój 16, w godzinach od 7 do
rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce.
1530. Wy¿ej wymienione dokumenty s¹ dostêpne w wersji elektroWszystkie sprawy prowadzone
nicznej jako za³¹czniki do niniejszego obwieszczenia w Biuletynie
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burprzez Zespó³ bêd¹ dokumentoInformacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.
mistrz Sêdziszów M³p.
wane. Wszystkich cz³onków
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
Wnioski i uwagi do wy¿ej wymienionych dokumentów mo¿na sk³aInformacje o projekcie aktualizacji „Programu Ochrony Œrodowiobowi¹zuje zasada tajnoœci infordaæ w terminie 21 dni, tj: od 24 czerwca 2011 r. do 15 lipca
ska dla Gminy Sêdziszów M³p.” oraz „Planu Gospodarki Odpadamacji przekazywanych w ramach
2011 r.:
mi dla Gminy Sêdziszów M³p. na lata 2009-2012 z uwzglêdnieprac Zespo³u a zadania cz³onkoniem lat 2013-2020” zamieszczono na stronie Biuletynu Informawie wykonuj¹ w ramach obowi¹z1. pisemnie na adres: Urz¹d Miejski Sêdziszów M³p., ul. Rynek 1, 39cji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., na tablicy
ków s³u¿bowych lub zawodoog³oszeñ tut. Urzêdu, og³oszenie w Gazecie Biuletyn Sêdziszowski.
120 Sêdziszów M³p.
wych.

telefon zaufania
17 710 32 83

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SÊDZISZOWA M£P.
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POLICJA
informuje
Ukrad³ klasztorne datki
Dziêki postawie obywatelskiej
mieszkañca gminy Sêdziszów
Ma³opolski, policjanci zatrzymali w³amywacza, który ukrad³ datki z klasztornych skrzynek ofiarnych. Z³odziej przyzna³ siê do
przedstawionych mu zarzutów.
18-go maja, tu¿ po po³udniu
mê¿czyzna, który wszed³ do sêdziszowskiego klasztoru, us³ysza³
dziwne ha³asy. Kiedy poszed³
sprawdziæ co siê dzieje, zobaczy³
z³odzieja kradn¹cego pieni¹dze
z jednej ze skrzynek ofiarnych.
Mê¿czyzna powiadomi³ o tym
fakcie Policjê oraz zakonników.
Kiedy policjanci przyjechali na
miejsce sprawdzili dane w³amywacza. Okaza³o siê, ¿e jest on
poszukiwany i zgodnie z nakazem
ma zostaæ doprowadzony do zak³adu karnego.
Podczas policyjnych oglêdzin
ujawniono drug¹ uszkodzon¹
skrzynkê na ofiary. W³amywacz
przyzna³ siê, ¿e to on w³ama³ siê
do skrzynek, z których zabra³
³¹cznie niewiele ponad 50 z³otych.
Po przedstawieniu zarzutów,
policjanci przewieŸli zatrzymanego mê¿czyznê do aresztu w KMP
w Rzeszowie.
Tragiczny fina³ poszukiwañ
zaginionego 27-latka
Przez dwa dni funkcjonariusze
z Komendy Powiatowej Policji w
Ropczycach oraz Komisariatu
Policji w Sêdziszowie M³p., przy
wsparciu Ochotniczej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej prowadzili
dzia³ania poszukiwawcze 27-letniego mieszkañca Sêdziszowa
M³p. Po po³udniu, 25-go maja, z
zalewu w Kamionce wydobyto
zw³oki zaginionego.
We
wtorek
rano,
tj.
24.05.2011r., funkcjonariusze z
Komisariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. zostali powiadomieni przez
rodziców o zaginiêciu ich 27-letniego syna. Ostatni raz by³ widziany w niedzielê, póŸnym wieczorem w okolicach zalewu w miejscowoœci Kamionka. Na miejsce
zostali skierowani policjanci oraz
stra¿acy, którzy sprawdzali okoliczne domostwa oraz domki letniskowe. Sprawdzana by³a rów-

nie¿ linia brzegowa akwenu. Po
po³udniu na miejscu zjawili siê ratownicy z grupy „STORAT” z psami. Pomimo ca³onocnych poszukiwañ nie uda³o siê odnaleŸæ zaginionego.
Nastêpnego dnia, do samego
rana, na miejscu akcjê poszukiwawcz¹ prowadzi³o 38 osób. Na
miejsce sprowadzone zosta³y miêdzy innymi jednostki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej z Rzeszowa oraz
Przemyœla. W wyniku sprawdzania zalewu sonarem na dnie wykryto cia³o. Na miejsce sprowadzono jednostkê p³etwonurków
z Sanoka, która wydoby³a cia³o.
Jak siê okaza³o by³y to zw³oki poszukiwanego 27-letniego mieszkañca Sêdziszowa M³p.
Przy udziale Prokuratora Rejonowego w Ropczycach zosta³y
przeprowadzone czynnoœci procesowe. Okolicznoœci i przyczynê œmierci mieszkañca Sêdziszowa M³p. ustala Prokuratura Rejonowa w Ropczycach.
Odnaleziono zw³oki
zaginionego 34-latka
12.06.2011r. policjanci pod
nadzorem prokuratora prowadzili oglêdziny miejsca, gdzie odnaleziono zw³oki mê¿czyzny.
Ustalono, ¿e to cia³o 34-letniego
mieszkañca Zagorzyc, który zagin¹³ ponad tydzieñ wczeœniej.
Wstêpnie wykluczono, aby do
jego œmierci przyczyni³y siê inne
osoby.
O zaginiêciu mieszkañca Zagorzyc, 4-go czerwca poinformowa³a Policjê siostra zaginionego. Z
jej s³ów wynika³o, i¿ mê¿czyzna
wyszed³ z domu w pi¹tek rano.
Policjanci przeprowadzili szereg
sprawdzeñ oraz rozmawiali z osobami mog¹cymi pomóc w odnalezieniu mê¿czyzny. W nocy z poniedzia³ku na wtorek ratownicy
ze STORAT-u z psami przeszukali ponad 100 hektarów terenu.
Niestety i te czynnoœci nie pozwoli³y na odnalezienie mê¿czyzny.
12-go czerwca, tu¿ przed po³udniem, do dy¿urnego ropczyckiej komendy zadzwoni³ mê¿czyzna, który wybra³ siê na grzyby
do zagorzyckiego lasu. Zg³aszaj¹cy powiedzia³, ¿e dostrzeg³ wisz¹ce na drzewie cia³o cz³owieka. Na
miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili ten
fakt.
Podjête czynnoœci pozwoli³y na
ustalenie, i¿ odnalezione zw³oki
to poszukiwany od ponad tygodnia 34-letni mieszkaniec Zagorzyc. Decyzj¹ prokuratora cia³o

zosta³o zabezpieczone do badañ
sekcyjnych. Z wstêpnych ustaleñ
wynika, i¿ mê¿czyzna targn¹³ siê
na w³asne ¿ycie.
Z³odziej paliwa
us³ysza³ 8 zarzutów
Policjanci przedstawili osiem
zarzutów kradzie¿y paliwa mieszkañcowi powiatu dêbickiego.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany po
tym, jak funkcjonariusze ruchu
drogowego, podczas kontroli
znaleŸli w jego samochodzie pojemniki z paliwem. Mê¿czyzna
przyzna³ siê do kradzie¿y.
We wtorek, 14.06.2011r., wieczorem policjanci ruchu drogowego pe³nili s³u¿bê w Sêdziszowie
M³p. Po godzi. 19, na ulicy Fabrycznej zatrzymali do kontroli
samochód. Podczas sprawdzania
baga¿nika zauwa¿yli dwa zbiorniki z olejem napêdowym. Kierowca audi przyzna³, ¿e 40 litrów
paliwa, które przewozi ukrad³ z
maszyny, na której pracuje.
Podczas dalszych czynnoœci
policjanci ustalili, i¿ zatrzymany
49-letni mê¿czyzna, od 26 kwietnia tego roku, z maszyny na której pracowa³ ukrad³ ³¹cznie 180
litrów oleju napêdowego. Z³odziej us³ysza³ od policjantów 8 zarzutów. Przyzna³ siê do ich pope³nienia. Zabezpieczone przez
funkcjonariuszy paliwo wróci do
w³aœciciela.
Osobowy nissan uderzy³
w ciê¿arówkê
Policjanci pracowali 13-go
czerwca na miejscu zdarzenia
drogowego w Sêdziszowie M³p.
Na krajowej „czwórce” nissan almera uderzy³ w tira. Na szczêœcie
nikt nie odniós³ powa¿nych obra¿eñ.
O du¿ym szczêœciu mo¿e mówiæ kierowca nissana, który uderzy³ w ciê¿arowego MAN-a. Jego
samochód zosta³ mocno uszkodzony jednak on sam nie odniós³
powa¿nych obra¿eñ. Mê¿czyzna
jecha³ z Sêdziszowa w kierunku
Iwierzyc, na skrzy¿owaniu z
drog¹ krajow¹ nr 4 wymusi³
pierwszeñstwo na jad¹cym od
strony Ropczyc tirze. Dosz³o do
zdarzenia pojazdów.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, przeprowadzili oglêdziny pojazdów oraz dbali o bezpieczeñstwo pozosta³ych uczestników ruchu drogowego. Sprawca tej kolizji zosta³ przez funkcjonariuszy ukarany mandatem karnym.

Spotkanie w ramach kampanii
spo³ecznej „Bezpieczna praca”
Policjanci naszego powiatu
przy³¹czyli siê do ogólnopolskiej
akcji „Bezpieczna praca”, która
skierowana jest do osób planuj¹cych wyjazd zarobkowy poza
granicê kraju. Z osobami poszukuj¹cymi pracy spotka³a siê ropczycka policjantka.
Kampania spo³eczna „Bezpieczna praca” jest organizowana przez Fundacjê ITAKA i ma
charakter ogólnopolski. Akcja zosta³a objêta honorowym patronatem przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Komendanta
G³ównego Policji. G³ównym celem
tego projektu jest zmniejszenie
liczby zaginiêæ wœród osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granicê.
W³aœciwe przygotowanie siê do
zarobkowego wyjazdu poza granice kraju by³o g³ównym tematem spotkania podkom. Dominiki Oleœ z osobami poszukuj¹cymi
pracy, które mia³o miejsce w Powiatowym Urzêdzie Pracy. w Ropczycach. Zgromadzone osoby
dowiedzia³y siê jakie b³êdy najczêœciej pope³niaj¹ osoby, które
staj¹ siê ofiarami nieuczciwych
poœredników oraz pracodawców.
Funkcjonariuszka przekaza³a im
równie¿ wskazówki co robiæ aby
nie daæ siê oszukaæ.
Na zakoñczenie spotkania policjantka przekaza³a zgromadzonym
materia³y profilaktyczne dotycz¹ce programu oraz zagadnieñ zwi¹zanych z handlem ludŸmi.
Wiêcej informacji o kampanii
znajd¹ Pañstwo na stronie: http:/
/www.bezpiecznapraca.eu/

Spotkanie w ramach programu
„Bezpieczni seniorzy”
15.06.2011r., w sêdziszowskim
Domu Kultury, odby³o siê spotkanie w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczni seniorzy”. O zagro¿eniach czyhaj¹cych na osoby starsze oraz o tym,
co robiæ, aby nie staæ siê ofiar¹
(ci¹g dalszy na str. 10)
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(ci¹g dalszy ze str. 9)
przestêpstwa policjanci rozmawiali z przedstawicielami organizacji zrzeszaj¹cych osoby starsze
z terenu gminy Sêdziszów M³p.
O godzinie 18, spotkanie rozpoczê³a podkom. Dominika Oleœ.
Wraz z ni¹ w spotkaniu uczestniczy³ przedstawiciel sêdziszowskiego
komisariatu asp. Andrzej Czó³no.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli
siê o tym jak zachowywaæ siê aby
nie zostaæ ofiar¹ przestêpstwa.
Policjanci t³umaczyli równie¿ na
czym polega praca dzielnicowych.
Seniorzy otrzymali ulotki zawieraj¹ce informacje o programie oraz
wykazy dzielnicowych z terenu
gminy Sêdziszów M³p.
Aby wakacje by³y bezpieczne
Dzieci i m³odzie¿ naszego powiatu powita³y wakacje. Aby czas
odpoczynku by³ dla nich bezpieczny, przed zakoñczeniem
roku szkolnego, policjanci odwiedzali szko³y i przedszkola.
Funkcjonariusze t³umaczyli
uczniom, jak powinni zachowywaæ siê podczas wakacji aby unikn¹æ wielu przykrych dla nich sytuacji. Stró¿e prawa spotykali siê z
przedszkolakami, uczniami szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.
Tematy poruszane podczas po-

licyjnych prelekcji by³y dostosowane do wieku s³uchaj¹cych
uczniów. Najm³odsi otrzymywali
od policjantów odblaski oraz s³odycze. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê policyjny radiowóz oraz
policyjne „gad¿ety”.
W czêœci spotkañ uczestniczyli
rodzice przedszkolaków i
uczniów. Oni równie¿ otrzymali
od policjantów wskazówki, co
robiæ aby ich dzieci by³y bezpieczne podczas wakacji.
Wszystkim przedszkolakom i
uczniom ¿yczymy bezpiecznych i s³onecznych wakacji.
Konkurs
„Policjant, który mi pomóg³”
Jeœli ktoœ z Pañstwa chce podziêkowaæ policjantowi, któr y
Pañstwu pomóg³ w trudnej sytuacji zwi¹zanej z przemoc¹ w rodzinie, mog¹ Pañstwo zg³osiæ go
do konkursu „Policjant, który mi
pomóg³”.
Organizatorem konkursu jest
Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Honorowy patronat nad t¹ inicjatyw¹ obj¹³ Komendant G³ówny Policji. Wiêcej
o konkursie mog¹ Pañstwo przeczytaæ tutaj: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/
podkom. Dominika Oleœ

Szkolenia komputerowe dla rolników
60-ciu rolników z Zagorzyc i Szkodnej skorzysta³o z dwudniowych, finansowanych ze œrodków unijnych, szkoleñ komputerowych, które odbywa³y siê w maju w Zagorzycach Górnych.
Ostatnie ze szkoleñ n/t „Wykorzystanie komputera, programów
komputerowych i Internetu gwarancj¹ sprawnego zarz¹dzania
gospodarstwem rolnym” odby³o
siê w dniach 20-21 maja br.
Projekt ze œrodków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, realizowa³ Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej, a koordynowa³a go Podkarpacka Izba
Rolnicza. - Zorganizowaliœmy trzy
dwudniowe szkolenia, podczas których rolnicy uczyli siê podstaw pos³ugiwania siê sprzêtem komputerowym
i powszechnie u¿ywanym oprogramowaniem, przetwarzali teksty, zapoznali siê z mo¿liwoœciami arkuszy kalkulacyjnych oraz Internetu – powiedzia³a Barbara Traciak, cz³onek
Rady Powiatowej Podkarpackiej
Izby Rolniczej, so³tys Zagorzyc
Górnych. Szkolenia by³y prowadzone bardzo ciekawie, przystêpnie i profesjonalnie m.in. przez
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wyk³adowców z Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Rafa³a Kumka dyrektora Wydzia³u Ochrony
Œrodowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego. Uczestnicy mieli zapewnione
materia³y szkoleniowe, posi³ki,
zwrot kosztów dojazdu, a nowe
umiejêtnoœci potwierdzi³ certyfikat.
- Cieszê siê, ¿e ze szkoleñ skorzysta³o
tak du¿o osób, które nie mia³y dot¹d
takiej mo¿liwoœci, a teraz mog¹ wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê w codziennej
pracy, napisaæ potrzebne pisma,
sprawdziæ informacje na stronach
instytucji rolniczych, czy na przyk³ad
wys³aæ wniosek o dop³aty bezpoœrednie. Mam nadziejê, ¿e dla wielu bêdzie to bodŸcem do dalszego rozwijania umiejêtnoœci. W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego i komputeryzacji taka wiedza staje siê niezbêdna –
podsumowa³a Barbara Traciak.
Inf. w³asna

Nr 5 (168) 20 maja 2011 r.

Dzieñ bez tytoniu

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sêdziszowie
M³p. w dniu 31.05.2011r. wziê³y udzia³ w antytytoniowym pochodzie. W tym dniu
obchodzony jest bowiem Œwiatowy Dzieñ Bez Tytoniu. Dzieci mia³y okazjê zaprotestowaæ przeciwko zanieczyszczeniu powietrza.
Spaceruj¹c alejkami osiedla z
transparentami w rêkach, mog³y
przypomnieæ wszystkim pal¹cym
o szkodliwoœci palenia i wyraziæ sprzeciw.
Zanim wybra³y siê na ten pochód - wczeœniej poszerzy³y i uporz¹dkowa³y swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ szkodliwoœci dymu papierosowego i skutków palenia papierosów, w trakcie ró¿norodnych zajêæ realizowanych w oparciu o krajowy program edukacyjny antytytoniowy„Czyste powietrze wokó³ nas”. Zajêcia te, jak
równie¿ i sam „Marsz antynikotynowy” mia³y za zadanie kszta³towanie u dzieci œwiadomych postaw antynikotynowych. Program
ten realizowany jest w PP Nr 2
ju¿ po raz drugi we wspó³pracy z
Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ropczycach.

Wychowanie antynikotynowe
w przedszkolu w obecnych czasach sta³o siê istotn¹ czêœci¹ wychowania zdrowotnego i jest odpowiedzi¹ na stale obni¿aj¹cy siê
wiek dzieci eksperymentuj¹cych
z tytoniem. Poza tym dzieci w³aœnie przez swoj¹ ca³kowit¹ zale¿noœæ od doros³ych, s¹ nara¿one
na bierne inhalacje tytoniowego
dymu. Zatem trzeba ju¿ u tych
najm³odszych dzieci na I - szym
etapie wychowania, kszta³towaæ
umiejêtnoœci w zakresie radzenia
sobie w sytuacjach, gdy przebywaj¹ w zadymionych pomieszcze-

niach lub gdy doroœli pal¹ przy
nich.
Program „Czyste powietrze
wokó³ nas” jest równie¿ skierowany
do rodziców i ich opiekunów. Rodzice tak¿e wziêli udzia³ w zajêciach
otwartych, których celem by³ wzrost
kompetencji rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed ekspozycj¹ na
dym tytoniowy. Realizacja programu spotka³a siê z zainteresowaniem
wœród rodziców oraz œrodowiska
lokalnego. Walka z na³ogiem pale-

nia papierosów jest bardzo trudna,
trzeba wiêc uczyniæ wszystko co
mo¿liwe, aby przez odpowiedni¹
profilaktykê ustrzec przed nimi dzieci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to od nas
doros³ych w du¿ej mierze zale¿y, czy
dzieci bêd¹ mia³y problem z za¿ywaniem substancji psychoaktywnych, gdy¿ to my jesteœmy na tym
etapie ich ¿ycia autorytetem.
Nauczycielki PP Nr 2
Sêdziszów M³p.
J. ¯uczek, B. Pazdan

Biblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³p., która jest Bibliotek¹
Wiod¹c¹ w Programie Rozwoju
Bibliotek zorganizowa³a w maju
spotkania ze swoimi Bibliotekami Partnerskimi - Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Dêbicy-Latoszynie, Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Œwilczy z siedzib¹ w
Trzcianie i Gminn¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Trzebownisku z siedzib¹ w Stobiernej. Spotkania te
odby³y siê w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego
przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Celem
tych spotkañ by³o przekazywanie
sobie wiadomoœci oraz dzielenie
siê doœwiadczeniem.
Po raz pierwszy spotkaliœmy siê
10 maja wirtualnie – ³¹cz¹c siê poprzez Skypa. Trzeba by³o wtedy uruchomiæ swoje umiejêtnoœci zdobyte w czasie wczeœniejszych szkoleñ,
bo z³oœliwoœæ rzeczy martwych bywa
zaskakuj¹ca i nasze komputery odmawia³y akurat wtedy wspó³pracy,
ale poradzi³yœmy sobie.
Kolejne spotkania odby³y siê ju¿
„na ¿ywo” w dniach 17, 18 i 24

maja 2011 w sali wyk³adowej
MGOK w Sêdziszowie M³p. Bibliotekarki przyby³y bardzo licznie na
te spotkania. Temat pierwszego to
„Piszemy wnioski. Praktyczne Porady Praktyka”, poprowadzi³a i
przygotowa³a to spotkanie Pani
Monika Kubacka, która jest pracownikiem Urzêdu Gminy i równoczeœnie przedstawicielem Gminy w Programie Rozwoju Bibliotek. Drugie spotkanie – „Nowe

us³ugi w bibliotece” przygotowa³a i poprowadzi³a nasza kole¿anka Magdalena Patro z Biblioteki
Publicznej w Sêdziszowie M³p., a
trzecie – „U s¹siadów - Skandynawskie biblioteki bez barier. Biblioteki szwedzkie” poprowadzi³a
i przygotowa³a równie¿ nasza kole¿anka Katarzyna Róg z Biblioteki Publicznej w Zagorzycach.
Spotkania te zosta³y przygotowane bardzo ciekawie. Du¿o informa-

cji przydatnych w ka¿dej bibliotece
zosta³o przekazane nam wszystkim.
Wymieni³yœmy siê równie¿ swoimi
doœwiadczeniami z pracy.
By³y to pierwsze spotkania w
takim bardzo du¿ym gronie, dot¹d spotykaliœmy siê tylko z Dyrektorami tych Bibliotek.
Myœlê, ¿e zaowocuj¹ te spotkania dobrymi rezultatami i bêd¹
pocz¹tkiem owocnej wspó³pracy.
M.Skarbek
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Zabawa wielkimi bañkami mydlanymi cieszy starszych i m³odszych.

Fot. E. Ku³ak

Dni Sêdziszowa M³p. 2011
Od 4 do 12 czerwca odbywa³y siê imprezy, przygotowane przez MGOK w Sêdziszowie
M³p. w ramach tegorocznych dni miasta. W programie znalaz³y siê sta³e punkty:
Jarmark Folklorystyczny, Teatralny Autograf, Prezentacje Artystyczne Szkó³, Bieg
Sêdzisza, wybory Miss Dni Sêdziszowa i Wielki Festyn Rodzinny.

Festyn Osiedlowy

Jarmark Folklorystyczny

Pierwsz¹ imprez¹, w ramach
Dni Sêdziszowa by³ festyn na Osiedlu M³odych, który odby³ siê 4.
czerwca. Termin imprezy, tu¿ po
Dniu Dziecka, sk³oni³ organizatorów, by przygotowaæ moc
atrakcji dla najm³odszych. By³y
wiêc dmuchane zje¿d¿alnie, wystêpy Smerfów, trampoliny –
wszystko bezp³atnie. Na scenie
wyst¹pi³ Zespó³ Estradowy „Blues”, a starszym zagra³a kapela
podwórkowa Paka Sêdzisza.

Niedziela 5. czerwca poœwiêcona zosta³a kulturze ludowej.
Ju¿ po raz XXVII zorganizowany zosta³ Jarmark Folklorystyczny, podczas którego wyst¹pi³y:
Zespo³y Pieœni i Tañca „Rochy”,
„Pu³anie” z Trzciany, „Wiercany”
z Wiercan, kapela „Ma³a Olsza” z
Trzciany, kapela rodzinna „Kurasie” na czele z seniork¹ rodu
pani¹ Albin¹ Kuraœ, Zespó³ Ludowy „Wis³oczanie” oraz Zespó³
Œpiewaczy „Podgrodzianie” (oba

z gminy Dêbica), a tak¿e przedszkolaki z obu sêdziszowskich
przedszkoli. W programie jarmarku by³y równie¿ pokazy kowalstwa i garncarstwa, mo¿na by³o
posmakowaæ tradycyjnych przysmaków, przygotowanych przez
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Nockowej i Szkodnej. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³a kapela
„Hudacy” z Kolbuszowej z muzyk¹ karpack¹.

Teatralny Autograf

Mi³oœnicy teatru tradycyjnie
mog¹ prze¿yæ w ramach Dni Sêdziszowa swoist¹ ucztê duchow¹.
Ju¿ 6 czerwca z premier¹ spektaklu „Moralnoœæ pani Dulskiej” w
re¿. Ewy Zimy, wyst¹pi³ teatr „Sêdziszek”, a czwartek, 9 czerwca,
w ca³oœci by³ dniem teatru. Przed
po³udniem na scenie MGOK wystêpowali m³odzi aktorzy w ramach V Przegl¹du Amatorskich
Zespo³ów Teatralnych pn. „Teatralny autograf”. Jury przegl¹du w sk³adzie: przewodnicz¹cy
re¿yser teatralny Marek Pasieczny, dr Janusz Pokrywka-artysta
malarz, rysownik, scenograf i re¿yser teatralny oraz Bernadeta
Frysztak- nauczyciel polonista w
ZSZ w Sêdziszowie M³p. ocenia³o
wystêpy grup teatralnych z Krasnego, Rzeszowa, Czudca i GroNa Jarmarku Folklorystycznym przedszkolaki zatañczy³y ognistego krakowiaka. Fot. B. Czapka dziska.
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Jurorom najbardziej podoba³
siê spektakl „Królewa na ziarnku
grochu” w wykonaniu grupy teatralnej „Biedroneczki” z Czudca, któr¹ tworz¹ uczniowie klasy
III pod opiek¹ wychowawczyni
Ma³gorzaty P³atek. Szczególne
wra¿enie robi³y stroje aktorów,
wykonane z misternie uformowanego… papieru. Dodaæ jednak
trzeba, ¿e ka¿dy spektakl zdoby³
uznanie komisji, a opracowane
recenzje w za³o¿eniu maj¹ s³u¿yæ
doskonaleniu pracy m³odych artystów i ich opiekunów.
Wieczorem, przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹, w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. wyst¹pili aktorzy Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z komedi¹ pt. „Przyjazne
dusze”. To sztuka pe³na ciep³a,
mi³oœci, prawdy o ¿yciu, marzeñ,
¿alu i niespe³nionych snów – w
sam raz na chwilê wytchnienia i
zadumy z uœmiechem na ustach
po trudach dnia codziennego.

Prezentacje Artystyczne
Szkó³
W pi¹tek, 10 czerwca, Dom
Kultury opanowali uczniowie z
gminnych szkó³, którzy w ramach
Prezentacji Artystycznych Szkó³
przygotowali wystêpy, inspirowane najbardziej znanymi baœniami.

Nr 5 (168) 20 maja 2011 r.

Wybory Miss
Dni Sêdziszowa M³p.
W sobotê 11 czerwca br. w sali
widowiskowej Domu Kultury w
Sêdziszowie M³p. odby³ siê Fina³
Konkursu Miss Dni Sêdziszowa
2011. Do rywalizacji przyst¹pi³o
8 kandydatek: Anna Siwiec – Zagorzyce, Daria Wiktor – Sêdziszów
M³p., Karolina I¿yk – Sêdziszów
M³p., Joanna Jarz¹b – Zagorzyce,
Sylwia Siempiñska – Zagorzyce,
Patrycja Krzeszowiak – Sêdziszów
M³p., Aleksandra Przywara – SêPrezentacje Artystyczne Szkó³ tym razem sta³y pod znakiem baœni.
Fot. J. Maroñ dziszów M³p., Joanna Sadowska –
Sêdziszów M³p. Licznie zgromaKrólowa³y postaci z baœni Ander- V - Benedykt Baljon - SP Zagorzyce Dln. dzona publicznoœæ podziwia³a
sena i braci Grimm, w nierzadko VI - Karol Siwiec - SP Boreczek
wszystkie 8 kandydatek w trzech
Szko³y podstawowe - ch³opcy kl. 5-6: prezentacjach: „Daj o siebie zawspó³czesnych adaptacjach.
I - Tomasz Pichla - SP Borek Wlk.
dbaæ”, „Jeden dzieñ z ¿ycia Miss” i
II - Damian K³ósek - SP Zagorzyce Dln.
„Suknie Galowe”. Oprócz tego na
Bieg Sêdzisza
III
Wojciech
Przydzia³
SP
Boreczek
scenie wyst¹pili laureaci konkurBlisko 200 uczestników zgrosu piosenki anglojêzycznej oraz
madzi³ na starcie VII Uliczny Bieg IV - Patryk Szczêch - SP Wolica Piaskowa
tañczy³y wszystkie grupy Zespo³u
Sêdzisza rozgrywany w pi¹tek 10 V - Hubert Borowiec - SP Boreczek
VI
Artur
Saj
SP
Borek
Wlk.
Tañca Estradowego „Blues”.
czerwca br. na sêdziszowskim rynJury pod przewodnictwem
ku. W poszczególnych katego- Szko³y ponadpodstawowe - ch³opcy:
I - Patryk Stok³osa - Gim. Sêdziszów M³p.
Pani Ewa Bizoñ przyzna³o tytu³
riach zwyciê¿yli:
II - Tomasz Orzech - Gim. Czarna Sêdz.
Miss – Sylwii Siempiñskiej, I WiIII
Mateusz
Siwiec
Gim.
Zagorzyce
cemiss – Joannie Jarz¹b, a II WiSzko³y podstawowe dziewczêta kl. 1-2:
IV - Mateusz Czaja - Gim. Zagorzyce
cemiss – Karolinie I¿yk.
I - Julia Ocha³ - SP Czarna Sêdz.
V - Bart³omiej Pos³uszny - Gim. Sêdziszów M³p.
Publicznoœæ podzieli³a opiniê
II - Wiktoria Mytych - SP Czarna Sêdz.
VI
Marcin
Róg
Gim.
Zagorzyce
Grn.
jury
i przyzna³a Sylwii Siempiñskiej
III - Zuzanna Róg - SP Szkodna
OPEN - kobiety:
równie¿ tytu³ Miss Publicznoœci.
IV - Anna Kozek - SP Zagorzyce Dln.
Organizatorem konkursu by³
V - Karolina Gaffka - SP nr 3 Sêdziszów M³p. I - Monika Kawa – Rzeszów
II
Danuta
Zatorska
–
Ropczyce
M-GOK,
a za ca³oœæ tej imprezy
VI - Katarzyna Szczecim - SP Wolica Piaskowa
odpowiedzialna by³a Pani Edyta
Szko³y podstawowe dziewczêta kl. 3-4: III - Renata Skomra – Krzywa
OPEN - mê¿czyŸni:
Winkowska.
I - Emilia Czapka - SP nr 2 Sêdziszów M³p.
Miejsce I - Andrzej Cisek – Rzeszów
II - Ilona Malska - SP Zagorzyce Grn.
Miejsce II - Arkadiusz Niemiec – Zagorzyce
III - Patrycja Trojan - SP Krzywa
Festyn Rodzinny
Miejsce III - Micha³ Mycek - Sêdziszów M³p.
IV - Wioletta Piwowar - SP Krzywa
W
niedzielê
12 czerwca na staMiejsce
IV
Micha³
Filipek
–
Ropczyce
V - Zofia Ziemba - SP nr 2 Sêdziszów M³p.
dionie
Lechii
odby³
siê wielki feMiejsce
V
Piotr
Jasiñski
Sêdziszów
M³p.
VI - Kinga Lorenc - SP Bêdziemyœl
styn koñcz¹cy obchody „Dni SêSzko³y podstawowe dziewczêta kl. 5-6: Miejsce VI - Józef Kubik - Sêdziszów M³p.
dziszowa M³p.” Na scenie usytuMiejsce VII - Wojciech Sado - Borek Wlk.
I - Gabriela Przydzia³ - SP Boreczek
II - Gabriela Jarz¹b - SP Zagorzyce Dln.
III - Anna Sado - SP Borek Wlk.
IV - Justyna Ró¿añska - SP Czarna Sêdz.
V - Patrycja Pazdan - Zagorzyce Dln.
VI - Weronika Czó³no - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
Szko³y ponadpodstawowe - dziewczêta:
I - Karolina Kozek - Gim. Zagorzyce
II - Wioletta Pieprzak - Gim. Zagorzyce
III - Aleksandra Charchut - Gim. Zagorzyce
IV - Karolina Potwora - Gim. Czarna Sêdz.
V - Aneta Kozak - Gim. Czarna Sêdz.
Szko³y podstawowe - ch³opcy kl. 1-2:
I - Adrian Grêbosz - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
II - Dawid Drwal - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
III - Dominik Dobrzewski - SP nr 2 Sêdziszów M³p.
IV - Kacper Koœciak - SP Bêdziemyœl
V - Piotr Piwowar - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
VI - Bart³omiej Birkowski - SP Bêdziemyœl
Szko³y podstawowe - ch³opcy kl. 3-4:
I - Stefan Osztreicher - SP nr 3 Sêdziszów M³p.
II - Jakub Sado - SP Borek Wlk.
III - Dominik Wnêk - SP Wolica Piaskowa
Na scenie sêdziszowski zespó³ „Blues”.
IV - Marcin Siwiec - SP Zagorzyce Dln.

Pani Albina, seniorka rodu Kurasiów, wci¹¿ na
czele rodzinnej kapeli.
Fot. J. Maroñ
owanej na p³ycie boiska wyst¹pi³y: Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues”, kapela podwórkowa
„Paka Sêdzisza”, Zespó³ Ludowy
„Toplan” ze S³owacji, a tak¿e zespó³ rockowy Revolution i gwiazda festynu: Krzysztof KASA Kasowski.
Publicznoœæ zobaczy³a te¿ finalistki tegorocznych wyborów Miss
Dni Sêdziszowa M³p. w sukniach
galowych. Na festynie przeprowadzono konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia³ania-Partnerstwo 5 Gmin. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. W³adze ko³a wêdkarskiego „AMUR”
wraz z przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p., Tadeuszem Hulkiem uroczyœcie
wrêczyli puchary i dyplomy zwyciêzcom zawodów wêdkarskich o
Puchar Sêdziszowa M³p., które
rozegrano w ramach Dni Sêdziszowa na zalewie w Kamionce.
Najm³odsi mogli w czasie festynu pojeŸdziæ konno, potrenowaæ
chodzenie na szczud³ach, pobawiæ siê z klaunami w dmuchanie
ogromnych baniek mydlanych i
korzystaæ z dmuchanych zje¿d¿alni.
Maciej Idzik
(b)

Fot. E. Ku³ak
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I Nagroda w presti¿owym konkursie
dla ucznia ZSZ w Sêdziszowie M³p.
12. kwietnia 2011 roku o
godz.10:00 na posiedzeniu Senatu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej im. prof. Stanis³awa
Tarnowskiego w Tarnobrzegu
wrêczono nagrody w konkursie
„Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ w
procesie kszta³towania aktywnoœci cz³owieka”.

Wies³aw Orzech uczeñ Technikum Handlowego w Zespole
Szkó³ Zawodowych im. prof.
K. Olszewskiego zaj¹³ I miejsce
w konkursie pokonuj¹c 72.
uczestników reprezentuj¹cych
trzy województwa: lubelskie,
podkarpackie i œwiêtokrzyskie.

Kapitu³a konkursu w sk³adzie:
prof. dr hab. Zdzis³aw Bartkowicz, prof. zw. dr hab. Mariusz
Bratnicki, prof. zw. dr hab. Daniel Markowski, dr Franciszek Danielewski oceni³a bardzo wysoko
poziom pracy naszego ucznia,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
otwartoœæ umys³u ucznia, szerokie spojrzenie na tematykê konkursow¹, kreatywnoœæ i nowatorskie spojrzenie na problem wolnoœci i odpowiedzialnoœci w
kszta³towaniu aktywnoœci cz³owieka.
Nasz uczeñ odebra³ dyplom
gratulacyjny oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (w tym laptopa)
ufundowane przez firmê Sacar
sp.j. oraz Samorz¹d Studencki
PWSZ.

„Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ w procesie kszta³towania aktywnoœci
cz³owieka” to konkurs zorganizowany przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Zawodow¹ w Tarnobrzegu, który wygra³ Wies³aw Orzech – uczeñ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
Dziesiêciostronicowa praca Wies³awa Orzecha, ucznia III klasy Technikum Handlowego w Zespole Szkó³ Olszewskiego, powsta³a pod opiek¹
prof. Anny Szeligi-KuŸniar, zdystansowa³a ponad 70 prac z ca³ego makroregionu po³udniowo-wschodniej Polski. W dniu 12 kwietnia 2011
roku Wies³aw Orzech otrzyma³ dyplom potwierdzaj¹cy zajêcie pierwszego miejsca w konkursie oraz odebra³ g³ówn¹ nagrodê- laptopa.
Jan Flisak: Jak to siê sta³o, ¿e przyst¹pi³eœ do
doœæ nietypowego konkursu?
Wies³aw Orzech: Dowiedzia³em
siê o nim od pani Anny SzeligiKuŸniar. Profesorka ucz¹ca, na
co dzieñ przedsiêbiorczoœci, co
prawda musia³a mnie namawiaæ
do udzia³u w konkursie, ale dzisiaj nie ¿a³ujê decyzji o przyst¹pieniu do niego.
JF: Nie wydawa³ ci siê za trudny?
WO: Podstawow¹ trudnoœci¹ tematu by³a jegorozleg³oœæ. Tematem pracy jest cz³owiek, o nim
pisa³em swoje refleksje, do Ÿróde³
zagl¹da³em, aby sprawdziæ jedynie cytaty.
JF: Jaki cytat jest ci szczególnie bliski?
WO: Cytat z „Hebanu” Ryszarda
Kapuœciñskiego: „Za jego rz¹dów
(Idi Amina) Uganda sta³a siê ociekaj¹cym krwi¹ teatrem jednego
aktora”.

WO: W sumie to pierwszy raz…
JF: Jesteœ ch³opcem z Kawêczyna. W otoczeniu
rówieœnicy znaj¹ ciê jako tancerza. Mo¿esz przybli¿yæ swoj¹ drogê artystyczn¹?
WO: Moim ¿ywio³em jest kultura
hip- hopu. W tej kulturze mo¿na
wyró¿niæ- Boying (wewnêtrzny)
i w komercyjnym uproszczeniu
nazywany Break – Dance. Tañcem zarazi³ mnie starszy kolega
Mateusz Wójciak i zwykle æwiczê
ze swym bratem. Czasami mamy
wystêpy podczas Dni Sêdziszowa,
na festynach, w szko³ach. Sami
opracowujemy uk³ady choreograficzne. Dwa tygodnie przygotowañ i mo¿emy wystêpowaæ.
JF: Czym siê jeszcze interesujesz?
WO: Informatyk¹, co prawda
uczê siê na profilu handlowym,
lecz trafi³em tu, gdy¿ jest on na
tyle uniwersalny, ¿e liczê po jego
ukoñczeniu na jak¹œ pracê. Daje
on najszersze pole manewru na
przysz³ym rynku pracy.

JF: D³ugo pracowa³eœ nad tematem?
WO: Pracê pisa³em miesi¹c czaJF: Jesteœ bardzo oczytany, po czyje ksi¹¿ki
su, po kilka godzin dziennie.
JF: Czy pierwszy raz zaj¹³eœ siê tym tematem? najchêtniej siêgasz?
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Szczególne podziêkowania ukow¹ nad prac¹ konkursow¹
otrzymali równie¿ pani Teresa ucznia, oraz wychowawca Wies³aParys-Lenartowicz, dyrektor ZSZ wa Orzecha pan Edward Rosa.
w Sêdziszowie M³p, pani Anna
Szeliga-KuŸniar za opiekê naAnna Szeliga-KuŸniar
WO: Trzechjest moich ulubionych autorów. Ciê¿ko tak jednoznacznie stwierdziæ. Najbardziej
lubiê Kinga, Sapkowskiego, Witkowskiego- bardziej jak ten i…

W roli udzielaj¹cego wywiadów
czujê siê bardzo dziwnie. Jest to
dla mnie nowa sytuacja.

JF: Poza dyplomem, jakie nagrody otrzyma³eœ?
WO: Za pierwsze miejsce otrzyJF: Wracaj¹c do pracy.
ma³em zupe³nie przyzwoitego
WO: W pracy piszê na ten temat laptopa.
10 stron, wiêc ciê¿ko jest mi powiedzieæ to w kilku zdaniach.
JF: Jak zareagowali na twój sukces rodzice,
najbli¿si?
JF: Gdzie mo¿na przeczytaæ twoj¹ pracê?
WO: Byli równie uradowani, co
WO: Organizatorzy konkursu zaskoczeni.
opublikowali j¹ na swoich stro- JF: Masz konkretne studia zaplanowane po
nach internetowych i byæ mo¿e ukoñczeniu szko³y œredniej?
uka¿e siê w wersji papierowej.
WO: Nie, na przysz³oœæ nie mam
takich planów.
JF: Dla jednej z lokalnych gazet powiedzia³eœ,
„¿e nie ma jednego uniwersalnego przepisu, JF: Czy twoim zdaniem sytuacja polityczna,
spojrzenia na sprawê wolnoœci”. Powiedzia³eœ, system wychowania umo¿liwia swobodny roz¿e „wolnoœæ czujemy dopiero na krawêdzi, ale wój cz³owieka?
by j¹ zrozumieæ potrzebny jest krok naprzód”. WO: System ju¿ sam jako taki
Wyt³umacz, co wg ciebie to znaczy?
ogranicza wolnoœæ. Brak mi s³ów
WO: Trzeba zrobiæ ten krok na- i nie chcê komentowaæ polityki.
przód i wtedy w³aœnie poleci siê Próbuje sankcjonowaæ nasz¹ mow przepaœæ. Gdyby nie krêgos³up ralnoœæ, co dla jednych jest zjamoralny, to spad³by i roztrzaska³ wiskiem pozytywnym, a dla insiê o ska³y. Wynika z tego, ¿e cz³o- nych ju¿ nie. Moim zdaniem nie
wiek musi byæ ograniczony zasa- wszyscy s¹ w stanie samodzielnie
dami moralnym, sumieniem. To dokonywaæ wyborów moralnych,
nie wolnoœæ bez ograniczeñ (jest niektórym potrzebny jest system
naszym celem), cz³owiek musi norm narzucony z zewn¹trz.
byæ ograniczony.
JF: Faktycznie masz bardzo oryginalne spojJF: Pokona³eœ uczniów presti¿owych szkó³, nie rzenie na zagadnienie wolnoœci. Jeszcze raz w
mówi¹c o licealistach m.in. z LO w Sêdziszowie imieniu w³asnym i redakcji Biuletynu gratulujê
M³p. czy Ropczyc. Czy czujesz siê gwiazdorem? ci sukcesu, a czytelników zachêcam do przeczyWO: Absolutnie nie. Wiadomo- tania ca³ej pracy Wies³awa Orzecha (adres:
œci¹ o pierwszym miejscu by³em http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/pwsz,konzaskoczony. Dopiero po pewnym kurs2011_wolnosc).
Rozmawia³ Jan Flisak
czasie dotar³a do mnie radoœæ.
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Uczniowie z „Trójki”

najlepsi w Polsce!
Zespó³ badawczy ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p. okaza³ siê najlepszy
w Polsce w pierwszej edycji historycznego konkursu „Duch baroku”, zorganizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Pa³ac w Wilanowie w Warszawie.
Zadaniem zespo³ów, które przyst¹pi³y do konkursu, by³o odszukanie obiektu z epoki baroku w
swoich miejscowoœciach, a nastêpnie przygotowanie, w formie
bloga lub krótkiego filmu, reporta¿u ze swoich badañ nad jego
histori¹. Zespó³ z sêdziszowskiej
„Trójki” na obiekt swoich badañ
wybra³ klasztor oo. Kapucynów
w naszym mieœcie. 20 maja, dziêki uprzejmoœci o. gwardiana Janusza Pa³ki, uczniowie mogli dok³adnie obejrzeæ koœció³, a tak¿e
niektóre pomieszczenia klasztorne i utrwaliæ je na zdjêciach. Nastêpnie mo¿na by³o przyst¹piæ do
zredagowania reporta¿u.
Projekty zrealizowane przez
uczniów ocenia³o jury w sk³adzie:
· Marta Go³¹bek, zastêpca kierownika Dzia³u Sztuki Muzeum
Pa³acu w Wilanowie,
· Piotr Górajec, kierownik Dzia³u Edukacji Muzeum Pa³acu w
Wilanowie
· Marianna Hajdukiewicz, koordynator programu „Filmoteka
szkolna” Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Komisja I miejsce w kategorii
szkó³ podstawowych przyzna³a
zespo³owi badawczemu z klasy
VIa Szko³y Podstawowej nr 3

im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
Ma³opolskim w sk³adzie: Joanna
Kuczek, Iwona Polek, Sylwia Macio³ek, Zuzanna Medygra³, Dominik Skiba, Ma³gorzata Szymañska,
pod opiek¹ Benedykta Czapki.
Jury zwróci³o uwagê na „spójn¹ i
logiczn¹ ca³oœæ” pracy oraz wyraŸne ukazanie, ¿e „jest zespó³,
zespó³ ma pomys³, jest spo³ecznoœæ lokalna, jest chêæ poznania
>>ma³ej ojczyzny<<, do tego jest
dowcip i zrozumienie, o co z tym
duchem chodzi³o!”
Pracê mo¿na do obejrzeæ pod adresem:
http://www.edutuba.pl/strona.php?p=16&cbd_dokument_id=14219
Sêdziszowianie w pokonanym
polu zostawili m.in. szko³y z Poznania, Gdañska, okolic Wroc³awia, Krakowa i innych regionów.
17. czerwca zwyciêski zespó³
uda³ siê na wycieczkê do Warszawy, któr¹ ufundowa³o Muzeum
– Pa³ac w Wilanowie.
O godzinie pi¹tej rano na
uczniów czeka³ przys³any specjalnie z Warszawy samochód, którym udali siê do stolicy. Na miejscu czeka³a Pani Beata Godlewska, koordynatorka konkursu,
która zaopiekowa³a siê nimi i to-

Zwyciêzcy konkursu „Duch baroku” w Wilanowie z pani¹ Beat¹ Godlewsk¹, ich przewodnikiem
po pa³acu i Warszawie.
Fot. B. Czapka
warzyszy³a przez ca³y dzieñ pobytu w Warszawie.
Na pocz¹tek, wêdruj¹c po korytarzach i komnatach, uczniowie
poznaliœmy nieco Pa³ac w Wilanowie i jego najznamienitszego w³aœciciela: króla Jana III Sobieskiego
z rodzin¹. W sali balowej przywdziali na siebie stroje szlacheckie z epoki króla Jana i królowej Marysieñki. W warsztacie mistrza drukarskiego poznali historiê pisma, materia³ów pisarskich a nade wszystko
przeszli szybki kurs kaligrafii, u¿ywaj¹c do pisania gêsich piór.
Nastêpnie odwiedzili warsztaty XVII-wiecznych rzemieœlników:
kowala i mincerza.
Po po³udniu, Traktem Królewskim dotarli na Plac Zamkowy.
Podczas spaceru Krakowskim
Przedmieœciem mijali m.in. Uniwersytet Warszawski, Pa³ac Prezydencki z Pomnikiem ks. Józefa
Poniatowskiego, piêkne warszawskie koœcio³y.

Zatrzymali siê na chwilê przy
jednej z 15 multimedialnych ³aweczek, ustawionych w Warszawie
w 2010 roku, z okazji 200-lecia
urodzin Fryderyka Chopina, w
miejscach zwi¹zanych z jego
¿yciem i twórczoœci¹. Po naciœniêciu przycisku us³yszeæ mo¿na
utwór kompozytora trwaj¹cy 30
sekund.
Z tarasu przy Zamku Królewskim mogli obejrzeæ dominuj¹cy
obecnie w krajobrazie stolicy Stadion Narodowy.
Nieopodal, na Starym Mieœcie
spotkanie z warszawsk¹ Syrenk¹,
rzut oka na Barbakan, mury miejskie, pomnik Ma³ego Powstañca,
szybki zakup pami¹tek… i czas
wyruszaæ w drogê powrotn¹.
Dzieñ w stolicy min¹³ bardzo
szybko. Zmêczeni, ale zadowoleni przed pó³noc¹ zameldowali siê
w Sêdziszowie.
(b)

„W poszukiwaniu straconego czasu”
Œwiadomoœæ up³ywaj¹cych godzin pojawia siê wraz z przyrostem wieku cz³owieka. Nieuchronne przesuwanie siê wskazówek zegara sk³ania niekiedy i
niektórych z nas do zastanowienia, czy dobrze wykorzystujemy
dany nam czas. W tym kontekœcie pojawia siê pytanie o umiejêtnoœæ planowania swoich dzia³añ. Socjologowie bij¹ na alarm,
gdy mówi¹ o sposobach spêdzania wolnego czasu przez dzieci i
m³odzie¿. Dominuj¹ca rola komputera i telewizji, niew³aœciwe
korzystanie z mo¿liwoœci Internetu, zmniejszenie zainteresowania
aktywnym wypoczynkiem, uprawianiem sportu czy zwyk³ymi,

bezpoœrednimi kontaktami z rówieœnikami s¹ z³ym prognostykiem na przysz³oœæ i kszta³towanie postaw prospo³ecznych. Pojawiaj¹ siê pierwsze kontakty z
u¿ywkami i nieprzemyœlane eksperymentowanie z poziomem
adrenaliny.
Prób¹ zmierzenia siê z opisanym problemem i wskazania innych mo¿liwoœci by³ program, napisany przez dyrektorów trzech
szkó³: SP w Bêdziemyœlu, SP w
Górze Ropczyckiej i SP w Wolicy
Piaskowej, zatytu³owany „Trzymaj formê”. Jego zwieñczeniem
by³o zorganizowanie wycieczki w
rejon Pieniñskiego Parku Narodowego dla uczniów z ww. szkó³.

Celem programu i wyjazdu sta³o
siê pokazanie mo¿liwoœci aktywnego spêdzania czasu, integracji
rówieœniczej, przebywania w bliskim kontakcie z przyrod¹, wskazanie atrakcji turystycznych Polski po³udniowej oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym
wœród dzieci w wieku szkolnym.
17 czerwca 2011 r. 37 uczniów z
trzech szkó³, realizuj¹cych program, wyruszy³o wczesnym rankiem w rejon Pienin i tam spêdza³o czas: wyje¿d¿aj¹c wyci¹giem krzese³kowym w Szczawnicy, korzystaj¹c z rynny zjazdowej na Palenicy,
mierz¹c siê z trudami œliskich ska³
w W¹wozie Homole, zwiedzaj¹c
Zaporê Wodn¹ w Czorsztynie, p³y-

n¹c statkiem po Jeziorze Czorsztyñskim i wreszcie, korzystaj¹c z
przerwy w opadach deszczu, podziwiaj¹c Zamek w Niedzicy. Godziny wyjazdu up³ywa³y szybko i
niepostrze¿enie nasta³o póŸne
popo³udnie, i koniecznoœæ powrotu. Mo¿na s¹dziæ, ¿e prze¿yte pozytywne emocje przyczyni¹ siê do
lepszego planowania wolnego czasu, zaowocuj¹ zmian¹ priorytetów
w codziennych wyborach m³odych
ludzi.
Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki
wsparciu finansowemu Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sêdziszowie M³p.
(-)
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Dzieñ Dziecka z jêzykiem angielskim
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych
Pierwszy czerwca w szko³ach
jest dniem wolnym od zajêæ edukacyjnych. Wszyscy staraj¹ siê, by
dzieci w tym dniu by³y radosne i
dozna³y wiele przyjemnoœci.
Dzieñ Dziecka i Sportu Szkolnego dla uczniów naszej szko³y zorganizowali: pani dyrektor mgr
El¿bieta Koziara, nauczyciele i
rodzice.
Uroczystoœæ rozpoczê³o przedstawienie pt. „Little Red Riding
Hood” Czerwony Kapturek. Wyst¹pili uczniowie klasy IV i V przygotowywani przez Magdalenê
Czapka-Król. Mali aktorzy wyg³aszali role w jêzyku angielskim.
Poza wartoœciami edukacyjnymi
istotne równie¿ by³y walory estetyczne przedstawienia. Zachwyt
obserwatorów budzi³y piêkne,
barwne kostiumy, pomys³owe rekwizyty oraz sugestywna gra m³odych aktorów. Absorbuj¹ce teksty i wymowny gest sceniczny
przemawia³y do wyobraŸni nawet
najm³odszych widzów. Mi³ym
urozmaiceniem by³y piosenki zaœpiewane przez m³odych artystów

z klasy V: Bart³omieja Madejê,
Kamilê Mroczkowsk¹, Marcelinê
Kujda, Aleksandrê Wytrwa³, Kamila Barana oraz z klasy VI Karolinê Ocha³. Wykonali oni utwory
równie¿ w jêzyku angielskim.
Po posi³ku w miejscowej sto³ówce uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, graj¹c m. in.

w pi³kê no¿n¹, siatkówkê, koszykówkê. Wiele emocji budzi³y zmagania na torze przeszkód. Zwyciêzcy otrzymali drobne upominki.
Dzieñ 1 czerwca 2011 r. up³yn¹³
zatem w Szkole Podstawowej w
Zagorzycach Górnych w atmosferze mi³ej, wspólnej zabawy i
rozrywki. Obfitowa³ w ciekawe

dla uczniów atrakcje. Znana jest
zasada, ¿e najlepiej ³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym. Wszyscy
pozostali w przekonaniu, i¿ poprzez zabawê mo¿na siê równie¿
uczyæ. W tym wypadku w atrakcyjny sposób dzieci uczy³y siê
zwrotów i s³ów angielskich.
Magdalena Czapka-Król

Dzieñ Otwarty w Gimnazjum
31 maja bie¿¹cego roku w Gimnazjum im.
por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych odby³ siê Dzieñ Otwarty. Szko³ê odwiedzili uczniowie klas szóstych (którzy
rozpoczn¹ tu naukê w przysz³ym roku
szkolnym) z Zagorzyc Dolnych, Zagorzyc
Górnych i Szkodnej wraz z wychowawcami oraz dyrektorami swoich szkó³.

Fot. Barbara Traciak
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Po przywitaniu goœci przez dyrektor Gimnazjum Beatê Majcher, nast¹pi³a czêœæ artystyczna
i konkursowa. Sk³ada³a siê ona z
kilkunastu wystêpów m³odzie¿y:
wokalnych, tanecznych i aktorskich. Popisy te wzbudzi³y w goœciach zainteresowanie i g³oœny
aplauz. Pokaza³y równie¿, jak
du¿e mo¿liwoœci odkrycia i rozwijania swoich pomys³ów i talentów daje gimnazjum. Po czêœci
artystycznej szóstoklasiœci zostali
oprowadzeni po szkole przez
pani¹ dyrektor, a Dzieñ Otwarty
zakoñczy³ siê dyskotek¹.
Tekst: Ewelina Traciak kl. I b
Gimn. w Zagorzycach Górnych

W Wielopolu
Skrzyñskim
prezentowa³y
siê m³ode
talenty
Dzieciaki z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Janusza Korczaka w Sêdziszowie M³p., w
œrodê 8 czerwca prezentowa³y siê
na scenie VI Powiatowego Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej
Przedszkoli „Estradka Ma³olatka”
w Wielopolu Skrzyñskim. Przedszkolaki z Sêdziszowa M³p. wyst¹pi³y w dwóch uk³adach tanecznych. W przegl¹dzie wziê³o udzia³
³¹cznie 13 przedszkoli z powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego.
(MI)
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ZMALUJMY COŒ RAZEM W BIBLIOTECE

Przez dwa miesi¹ce od kwietnia do czerwca w poniedzia³kowe popo³udnia dzieci z Zagorzyc mog³y uczestniczyæ
w warsztatach plastycznych
„Zmalujmy coœ razem”, które odbywa³y siê w miejscowej Bibliotece Publicznej.
By³o to przedsiêwziêcie realizowane w ramach Programu
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
„Razem Mo¿emy Wiêcej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej . Rada Parafialn¹ w Zagorzycach Dolnych i Oœrodek
Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Do Celu” dzia³aj¹c
w partnerstwie, wygra³a grant na
wykonanie tego projektu.
Jako miejsce dzia³ania wybrano

Bibliotekê Publiczn¹ w Zagorzycach, której siedziba mieœci siê w
Domu Parafialnym. By³o to przedsiêwziêcie innowacyjne propaguj¹ce twórcze spêdzanie wolnego
czasu. Przeprowadzono zajêcia
plastyczno-rêkodzielnicze, uczestnicy poznali nowe techniki dzia³añ artystycznych. Projekt zak³ada³ realizacje ró¿nych form przekazu artystycznego. Dwie grupy
wiekowe: m³odsza- dzieci z klas od

0 do 3 i starsza od klasy 4 do gimnazjum w³¹cznie. Na zajêciach
m.in. lepiono z gliny, wyrabiano
bi¿uteriê metod¹ plecionki i filcowania na mokro, technik¹ decoupage zdobiono przedmioty
codziennego u¿ytku. M³odsza
grupa - dzieci od 7 do 10 lat malowa³y palcami i tradycyjnie, robi³y
obrazki ”Leœne skrzaty” przyklejaj¹c materia³ roœlinny do kartki, wykonywa³y maski rodem z baœni i

Warsztaty
muzyczne

W niedzielê 12 czerwca 2011r.
w Szkole Podstawowej w Krzywej
odby³y siê 10-cio godzinne warsztaty muzyczne dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat: „Elementy muzykoterapii i
relaksacji w pracy z dzieæmi nadpobudliwymi”, w których wziêli
udzia³ wszyscy chêtni nauczycie-

le z gminy Sêdziszów M³p. Warsztaty poprowadzi³a mgr Kamilla
Paliñska – doradca metodyczny
w zakresie muzyki, edukator
oœwiaty i wieloletni nauczyciel
muzyki, zajmuj¹ca siê muzykoterapi¹. Pani K. Paliñska znana jest
z licznych publikacji, wspó³pracuje ona z wydawnictwem „Nowa
Era”, z którego podrêczników

z mgr Kam¹
Paliñsk¹

instrumenty muzyczne. Nie brakowa³o elementów literackich i
muzycznych. Projekt zakoñczy siê
wystaw¹ dzie³ uczestników warsztatu. Uroczyste otwarcie wystawy
– wernisa¿- odbêdzie siê 28.06
2011.
Dzieci i m³odzie¿ s¹ nasz¹ inwestycj¹, dlatego poprzez realizacje tego projektu mog³y spêdziæ
czas wolny w sposób nie tylko
przyjemny, ale i po¿yteczny. Zajêcia, jakie im zaproponowano,
stworzy³y im mo¿liwoœæ odkrycia
nowych wartoœci, poznania swoich zainteresowañ i zdolnoœci i
da³y im ogromn¹ radoœæ tworzenia.
Biblioteka, w której odbywa³y
siê warsztaty, dziêki przeprowadzanym w niej spotkaniom sta³a
siê miejscem aktywnoœci spo³ecznej nie tylko starszego, ale i m³odego pokolenia. Otrzyma³a równie¿ pozosta³e po warsztatach
przybory plastyczne, które wykorzysta w zajêciach z dzieæmi. Jest
teraz popularnym wœród m³odych miejscem, w którym chêtnie spêdza siê wolne chwile.
korzysta wielu nauczycieli pracuj¹cych w naszej gminie. Podczas
prowadzonych warsztatów prezentowa³a ciekawe formy i metody pracy na lekcjach muzyki,
przedstawi³a kreatywne rozwi¹zania aktywizuj¹ce dzieci oraz nauczyciela. Przekaza³a uczestnikom warsztatów ciekawe pomys³y do wykorzystania na lekcjach
oraz zajêciach dodatkowych.
Przekaza³a równie¿ wiele materia³ów na p³ytach CD z ciekawymi opisami zabaw ruchowych,
tañców oraz æwiczeñ do wykorzystania w pracy pedagogicznej, zarówno na lekcjach muzyki, jak i
pomocnych przy organizowaniu
ró¿nych uroczystoœci szkolnych.
Pani Kamilla Paliñska goœci³a
w Szkole Podstawowej w Krzywej
ju¿ trzeci raz. Wszystkie spotkania cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem ze strony nauczycieli,
gdy¿ jest ona doskona³ym fachowcem i jest jednoczeœnie osob¹
pe³n¹ ¿ycia, energii i humoru.
Swoj¹ postaw¹ inspiruje innych
do pracy. Jej warsztaty s¹ niezapomniane, niepowtarzalne i na
pewno d³ugo pozostan¹ w pamiêci osób, które mia³y przyjemnoœæ
braæ w nich udzia³.
J. Drozd, A. Idzik
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PIKNIK RODZINNY
przy Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu

PODZIÊKOWANIE
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y, ¿yczliwoœæ i wspó³pracê
radnym: p. J. Baranowi, p. J. Kiebale i Radzie Rodziców.

28 maja 2011r. przy SP w Bêdziemyœlu odby³ siê piknik rodzinny. Impreza, wspó³organizowana przez pani¹ Dyrektor, nauczycieli i Radê Rodziców, zgromadzi³a wielu goœci.
Gminê reprezentowa³ sekretarz
p. J. Maroñ, goœciliœmy pos³a na
sejm RP p. W. Rygla, przedstawicieli G³ównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
dzia³aj¹cego przy Urzêdzie Marsza³kowskim woj. Podkarpackiego, ks. proboszcza R. Polañskiego
, p. so³tysa L. Anyszka i licznie zgromadzonych mieszkañców.
Uczniowie szko³y zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawczyñ. W dalszej czêœci odby³y siê
liczne konkursy m. in. „Jak fundusze europejskie zmieniaj¹ Pod-

karpacie?” (konkurs plastyczny,
sponsorem nagród by³ Urz¹d
Marsza³kowski), konkurs na „Fantastyczny strój”, malowanie twarzy, rozgrywki sportowe. Kolejn¹
atrakcj¹ by³ pokaz stra¿acki przygotowany przez OSP w Bêdziemyœlu
Podczas pikniku goœcie mogli
degustowaæ kie³baski z grilla i
domowe wypieki przygotowane
przez Radê Rodziców.
Spotkaniu towarzyszy³a radosna, rodzinna atmosfera.
Opracowa³y: K. Ostrowska,
B. Kwaœnik.

Przygoda z wiedz¹
o po¿arnictwie
Moja przygoda z wiedz¹ o po¿arnictwie zaczê³a siê, gdy jedna
z pañ wywiesi³a na szkolnej tablicy og³oszenie o Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Zaciekawiona zg³osi³am siê wiêc do
konkursu. Wiedza o po¿arnictwie by³a dla mnie zupe³nie obca,
dlatego musia³am dok³adnie
przestudiowaæ wiele zagadnieñ z
tej dziedziny. Pier wszy etap
OTWP odby³ siê na szczeblu gminnym w Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej. W dniu konkursu
by³am bardzo zestresowana. Po
etapie pisemnym okaza³o siê, ¿e
przesz³am do fina³u ustnego.
Moja wiedza, plus odrobina szczêœcia, okaza³a siê najlepszym sposobem na zajêcie I miejsca w
gminie. By³am bardzo szczêœliwa. Nie s¹dzi³am, ¿e przejdê do
etapu ustnego, a co dopiero, ¿e
wygram! Zajêcie I miejsca w gminie otworzy³o mi drzwi do udzia³u w eliminacjach powiatowych,
które odby³y siê w Wielopolu
Skrzyñskim. Okaza³o siê, ¿e znowu uœmiechnê³o siê do mnie
szczêœcie. Zajê³am I miejsce w eliminacjach powiatowych. By³am
z siebie bardzo dumna, chocia¿
do koñca nie wierzy³am w to co
siê wydarzy³o. Cieszy³am siê, ¿e
moje zwyciêstwo uszczêœliwi³o
równie¿ moj¹ opiekunkê pani¹
Barbarê Kwaœnik, która przygo-
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towa³a mnie do tego konkursu.
Wojewódzkie eliminacje OTWP
odby³y siê w Tarnobrzegu. Niestety, nie mia³am tyle szczêœcia, co
wczeœniej i nie zakwalifikowa³am
siê do fina³u. Konkurs po¿arniczy kosztowa³ mnie du¿o stresu i
du¿o ciê¿kiej pracy. Nie spodziewa³am siê, ¿e zajdê tak daleko i ¿e
bêdê mia³a zaszczyt reprezentowaæ Szko³ê Podstawow¹ w Bêdziemyœlu na wojewódzkim szczeblu OTWP. Jestem bardzo szczêœliwa z osi¹gniêtego sukcesu, poniewa¿ by³a to dla mnie okazja,
aby nauczyæ siê czegoœ nowego.
Jestem bardzo wdziêczna Pani
Kwaœnik, która poœwiêci³a mi swój
czas i do koñca we mnie wierzy³a.
Klaudia Konieczko
uczennica klasy VI
SP w Bêdziemyœlu

Zabawy
s³owem...
w SP nr 2
Ciekawoœæ tworzenia pojawia
siê chyba w ka¿dym wieku.
£atwiej jest zaprzyjaŸniæ siê z
proz¹, poezja wymaga skupienia,
dba³oœci o rymy lub finezji w stosowaniu oryginalnych œrodków
poetyckich np. w wierszu bia³ym,
czyli bezrymowym. Doroœli - na
powa¿nie lub dla zabawy - pisz¹,
wydaj¹ ksi¹¿ki albo gromadz¹
arcydzie³a literackie w przys³owiowej „szufladzie”.
A nastolatki? Czy tylko komputer i telewizja zdominowa³y ich
wolny czas?
Na szczêœnie nie. Pasj¹ niektórych jest czytanie oraz próby pisania, a zabawy s³owem daj¹ znakomite efekty.
M³ode talenty to: Zuzanna Maroñ i Emilia Sroka - szóstoklasistki ze SP nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Pocz¹tkuj¹ce poetki rokrocznie
uczestniczy³y
w poetyckich konkursach. Najbardziej znacz¹ce z nich to: wojewódzki konkurs literacki „Ja i
Œwiat” oraz Ogólnopolski Konkurs Twórczoœci Literackiej.
Emilia Sroka mo¿e poszczyciæ
siê wyró¿nieniem w wojewódzkim konkursie literackim „Ja i
Œwiat”. Wybrane utwory utalentowanych szóstoklasistek zosta³y
zamieszczone na wystawie w
MGOK w Sêdziszowie M³p.

NOWY ŒWIAT
Emilia Sroka
Gdy czytam, jestem inn¹ osob¹,
Œwiat przestaje dla mnie istnieæ,
Kiedy widzê ksi¹¿kê.
Nie mogê siê powstrzymaæ - poch³aniam
treœæ.
Zanurzam siê w œwiat pe³en niesamowitoœci,
Miejsce, gdzie wszystko siê mo¿e zdarzyæ.
W nocy œwieci s³oñce,
Rankiem wstaje ksiê¿yc.
Tam, gdzie s¹ bujne ³¹ki,
Rosn¹ gêste, zielone lasy.
I nagle przekrêcam kolejn¹ stronê,
Widzê ok³adkê.
Jak wtedy trudno uwierzyæ,
¯e istnieje coœ tak prozaicznego, jak rzeczywistoœæ.
KSIÊGA ¯YCIA
Emilia Sroka
Na stole le¿y otwarta ksiêga.
Z niej zwisa swobodnie zielona wstêga.
Lecz my nie wiemy, gdzie jest otwarta,
I czy w ogóle jest coœ warta.
Sk¹d mamy wiedzieæ, gdzie alfa, beta,
Gdzie jest start- wiemy,
lecz gdzie jest meta?
Ksiêga pisana ozdobn¹ czcionk¹
Jak delikatn¹ koronk¹.
Nagle siê wszystko urywa wpó³ zdania.
Rosyjska ruletka siê k³ania.
PRZEMYŒLENIA Zuzanna Maroñ
Patrzê na œwiat ca³y
przez ró¿owe okulary.
Widzê, co chcê,
to o czym marzy³am –
weso³ych ludzi,
ich ¿ycie,
przybieraj¹ce tylko ciep³e barwy.
Widzê lasy, pe³ne drzew,
Które rosn¹ wiekami.
Widzê oazê spokoju,
g³êbok¹ studniê ciep³ych s³ów.
Uœmiechniêt¹ d³oni¹,
przeganiam z³e chmury.
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Co mi nada, co pomo¿e
Cudza ziemia, cudze morze,
Kiedy moja dusza ca³a
Tam przyros³a, tam zosta³a,
Gdzie mój stary próg!
(Maria Konopnicka)

KONKURS REGIONALNY
w SP w Kawêczynie

W poniedzia³ek 13 czerwca b.r.
trzynastka uczniów podjê³a zmagania konkursowe. Ka¿dy z
uczestników pragn¹³ jak najlepiej
zaprezentowaæ swoj¹ wiedzê na
temat historii i wspó³czesnoœci
Sêdziszowa Ma³opolskiego oraz
okolicznych miejscowoœci. W
Szkole Podstawowej w Kawêczynie od 2000 r. przeprowadzane
s¹ kolejne edycje ciesz¹ce siê nies³abn¹cym powodzeniem. Konkursy regionalne organizowane
s¹ zawsze pod koniec roku szkolnego, kiedy wiêkszoœæ uczniów
zwykle ju¿ myœli o wakacyjnej „kanikule”. W Kawêczynie tymczasem trwa gor¹czka przygotowañ:
wertowanie ksi¹¿ek i czasopism,
poszukiwania w Internecie.

DAWNE
SIANOKOSY
Na œw. Jana idŸ œmia³o do siana.
Znane u nas ludowe przys³owie
dowodzi, jak dalece odbiegliœmy
od rzeczywistoœci bliskiej naszym
przodkom. Jak wspominaj¹ ¿yj¹cy jeszcze starsi ludzie, nie do pomyœlenia by³o koszenie ³¹ki w
maju. „Na wszystko musi przyjœæ
czas” – mawiali, a dewizê ow¹ potwierdzaj¹ nieliczni fascynaci rolnictwa ekologicznego. Kieruj¹c siê
wymogami natury, z koszeniem
nale¿y poczekaæ do chwili, a¿
wzmocni siê ruñ trawy. Zgodnie z
ludow¹ tradycj¹ w³aœciwoœci lecznicze zió³ porastaj¹cych ³¹ki naturalne nasilaj¹ siê a¿ do 24 czerwca, do œw. Jana. Wzrasta zatem
wartoœæ siana zebranego w³aœnie
w tym okresie. Po¿yteczny dziurawiec nie bez powodu nazywano
kiedyœ œwiêtojañskim zielem. Poœwiêcone w koœciele wianki ludzie
wieszali na zewnêtrznych œcianach
domu, przypisuj¹c im cudowne
bez ma³a w³aœciwoœci: ochronê
budynków przed piorunami, a ich
mieszkañców przed chorobami i
innymi nieszczêœciami. Dawniej
sianokosy uwa¿ano za równie wa¿ne jak ¿niwa, gdy¿ zapewnia³y paszê dla wielu gatunków zwierz¹t

Uczestnicy konkursu odpowiadali na liczne pytania i snuli opowieœci o ¿yciu ludzi w dawnych
czasach, pos³uguj¹c siê ilustracjami – obrazami. Ze wszech miar
usi³owali oddaæ koloryt ziemi, z
któr¹ wi¹¿e siê ich dzieciñstwo.

Prezentacje dowiod³y, i¿ w Kawêczynie nikomu nie trzeba wpajaæ
tzw. rdzennego patriotyzmu. Coroczne konkursy regionalne zawsze cechowa³ wysoki poziom.
Atoli wraz z fascynacj¹ nowoczesnoœci¹ idzie w parze zaintereso-

wanie tym, co przesz³o, minê³o.
Uczniowie nie mieli zatem k³opotów np. z nazwaniem dawnych
urz¹dzeñ i przedmiotów, a tak¿e
z okreœleniem ich przeznaczenia.
Zmagania konkursowe urozmaicone zosta³y recytacjami wierszy
afirmuj¹cych piêkno rodzimej
przyrody. Po wyrównanej rywalizacji do grona laureatów trafili:
Anna £agowska z kl. V i Szymon
G¹sior z kl. IV – I miejsce, Daria
Gawor z kl. V - II m., Daniel Marcinek z kl. V i Arkadiusz Po³eæ z
kl. IV – III m. Nale¿y ¿ywiæ nadziejê, ¿e emocjonalna wiêŸ z
rodzinnymi stronami kiedyœ nie
pozwoli im o nich zapomnieæ,
gdyby los osadzi³ ich daleko st¹d.
Przygotowaniem uczniów do
konkursu, ocen¹ ich wysi³ku oraz
organizacj¹ ca³oœci zajê³y siê ucz¹ce w SP w Kawêczynie: p. Magdalena Czapka – Król, p. El¿bieta
Jasiñska i autorka tego tekstu.
Maria Wilczok

gospodarskich. Sianokosy nale¿a³y do prac wybitnie uci¹¿liwych.
Poprzedza³y je wnikliwe obserwacje pogody, wielodniowe klepanie
kos oraz znane w ca³ym kraju obrzêdy „wyzwolin” m³odych kosiarzy. M³odzi ch³opcy musieli bowiem wkupiæ siê do grona kosz¹cych, „traktuj¹c ich” sowitym poczêstunkiem. Koszenie trawy by³o
bowiem dawniej wy³¹cznie domen¹ mê¿czyzn. Sw¹ mozoln¹
pracê rozpoczynali wczesnym
rankiem, a koñczyli o szarej godzinie – z kilkugodzinn¹ przerw¹
w ci¹gu dnia. W razie potrzeby
kosy ostrzyli ose³kami, które
umieszczali przy pasach w drewnianych „babkach”. Kobiety i dzieci „rozbija³y” (roztrz¹sa³y) skoszon¹ trawê grabiami. Czynnoœæ
tê nale¿a³o powtarzaæ wielokrotnie przez kolejne dni, a¿ siano zaczê³o siê kruszyæ. Wtedy sk³adano
je w kopy, których konstrukcjê zawsze dopasowywano do stanu
pogody. Na terenach pagórkowatych popularne by³y (i s¹ do tej
pory) drewniane ostwie. W razie
niepogody siano wymaga³o czêstego przekopiania. Na naszych podmok³ych terenach ludzie musieli
napracowaæ siê ponadto przy
wynoszeniu podsuszonej trawy na
obszary wy¿ej po³o¿onych. Za z³y
znak poczytywali widok siedz¹cego na kopie bociana. Wró¿y³ on
bowiem nadejœcie deszczów. Zdaniem tutejszych mieszkañców „w
okolicach” œw. Jana aura bywa kapryœna, z obfitymi opadami i burzami. Œwiadcz¹ o tym chocia¿by
stare przys³owia: „Œwiêty Jan nie-

sie wody dzban”, „Kiedy Jan trawê kosi, byle ¿aba deszcz uprosi”.
Czêste w tym czasie burze bardziej
jednak cieszy³y ni¿ martwi³y, jako
¿e: „Grzmot czerwcowy, urodzaj
gotowy”. Pracuj¹cy przy sianokosach musieli uwa¿aæ, aby „s³onko
ich nie zabi³o”. W tym celu pod
kapelusze i chustki wk³adali liœcie
³opianu lub garœcie trawy. D³ugie
rêkawy i ubrania dodatkowo
chroni³y przed dzia³aniem promieni s³onecznych. W razie potrzeby wieczorem stosowano ok³ady z kwaœnego mleka. Warto jeszcze przypomnieæ powiedzenie
sprzed lat: „Kosiarz musi zjeœæ trzy
posi³ki z ciasta, ¿eby bok siê mu
nie ugina³”. Niegdyœ ludzie nie
wyobra¿ali sobie zwózki siana bez
uprzedniego kopienia, które u
obecnych m³odych rolników nie
znajduje uznania. Zapewne nied³ugo sznury kopic znikn¹ z wiejskiego krajobrazu.
Kiedy siano nale¿ycie wysch³o i
„wysta³o” siê w kopach, zwo¿ono
je drabiniastymi wozami zaprzê-

¿onymi w wo³y, a póŸniej w konie. Powo¿¹cy baczy³, by na furze nie znalaz³a siê ¿aba, gdy¿ jazda mog³aby siê skoñczyæ wywrotk¹. Z tego samego powodu
obawiano siê pojawienia siê
przed wozem kobiety, zw³aszcza
starszej. Siano trafia³o do stodó³,
stogów lub krytych s³om¹ brogów.
Dopiero wtedy mo¿na by³o naprawdê odetchn¹æ: „Nie ciesz siê
ch³opie, ¿e masz siano w kopie, wtedy
dziêkuj Bogu, kiedy jest w stogu”.
Wszystkie pozosta³e na ³¹ce resztki zwane „zgrobkami”, musia³y
trafiæ pod dach. Na koniec kobiety do grabi przywi¹zywa³y pêki
polnych kwiatów i z tak umajonymi narzêdziami sz³y przed dom
gospodarza, by uraczy³ je nale¿ytym poczêstunkiem. Trawa ponownie odrasta³a w sierpniu lub
wrzeœniu. W g³êbi Polski nazywano j¹ otaw¹, a w naszych okolicach – potrawem lub po prostu
drugim sianem.
Tekst i ilustracja
Maria Wilczok

Laureaci Konkursu Regionalnego w SP Kawêczyn (od lewej): Daniel Marcinek, Arkadiusz Po³eæ,
Daria Gawor, Anna £agowska, Szymon G¹sior.
Fot. Magdalena Czapka-Król
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Dzieñ Dziecka
w SP w Kawêczynie
Dzieñ Dziecka obchodzony jest tradycyjnie 1 czerwca ka¿dego roku. Nauczyciele i
rodzice staraj¹ siê uatrakcyjniæ dzieciom to wyj¹tkowe œwiêto.
W roku bie¿¹cym wspólnie z Klubem Sportowym w Kawêczynie
przygotowali absorbuj¹ce wszystkich rozgrywki sportowe. Ponadto Szkolny Teatr „To be or not to
be” przygotowa³ z tej okazji przedstawienie pt. School Party”. Zaprezentowane ono zosta³o przed publicznoœci¹ w SP Kawêczyn
27.05.2011 r. Nad jego przygotowaniem czuwa³a p. Magdalena
Czapka-Król, odpowiedzialna za
ca³oœæ przedsiêwziêcia. Podczas
przygotowañ sugerowa³a siê pomys³ami uczniów, czyni¹c ich wspó³-

odpowiedzialnymi za ca³oœæ przedsiêwziêcia. Program zaprezentowany zosta³ w jêzyku angielskim, a zatem sta³ siê on mimochodem doskona³¹ lekcj¹ tego jêzyka. Za jego
sugestywnoœci¹ przemawia³y odpowiednio dobrane rekwizyty, adekwatne z materia³em jêzykowym i
ze s³ownictwem.
Efektownie prowadzone dialogi, ciekawa, zabawna treœæ i barwne stroje aktorów wzbudza³y zainteresowanie ogl¹daj¹cych. Swoje umiejêtnoœci aktorskie i piosenkarskie zaprezentowali uczniowie

klas: III, IV, V. Mimo zdecydowanie „rozrywkowego” charakteru
programu sta³ siê on wiêc niejako
przyk³adem tzw. Lekcji pogl¹dowej. Uczniowie – aktorzy udowodnili, i¿ mo¿na swobodnie komunikowaæ siê równie¿ w jêzyku obcym. Potrafili zachowaæ siê na scenie tak, jakby to czynili w konkretnych sytuacjach ¿yciowych. Poza
ewidentn¹ rozrywk¹ dla przygo-

towuj¹cej istotnym celem by³o
zatem: wykszta³cenie sprawnoœci
jêzykowej podopiecznych, nauczenie odpowiedniego zachowania siê na scenie, z tak¿e wyrobienie konkretnych postaw twórczych. Znane has³o: „Uczyæ poprzez zabawê” nie traci zatem na
aktualnoœci.
Tekst i zdjêcia:
M. Wilczok, M. Czapka-Król

Konkurs wiedzy
o ¿yciu i twórczoœci
Marii Konopnickiej
W roku bie¿¹cym 23 maja
uczniowie Szko³y Podstawowej w
Kawêczynie goœcili w Szkole Podstawowej w Olchowej, której Patronk¹ jest równie¿ Maria Konopnicka. Zwarta dru¿yna w sk³adzie: Daria Gawor, Anna £agowska i Magdalena ¯egleñ (wszystkie z klasy V) zmierzy³a siê siê w
corocznie organizowanym konkursie miêdzyszkolnym. Jak zwykle nale¿a³o dok³adnie przygotowaæ siê do odpowiadania na pytania dotycz¹ce ¿ycia i twórczoœci Patronki. O rzetelnoœci owych
przygotowañ œwiadczy³a ekscytuj¹ca rywalizacja dru¿yn, które raz
po raz zamienia³y siê lokatami.
Ostatecznie po d³ugiej „dogrywce” uczennice ze Szko³y Podstawowej w Kawêczynie zajê³y II miejsce tu¿ za rywalkami z Bystrzycy.
D³ugo jednak nie mog³y „pogodziæ siê z losem”, bowiem przegra³y zaledwie jednym punktem.
S¹ sportowcy, którzy uwa¿aj¹, i¿
zajêcie drugiej lokaty jest pora¿k¹. Jeœli takie przekonanie ma
dzia³aæ motywuj¹co, nale¿y byæ
spokojnym o przysz³oœæ.
Tego rodzaju tematyczne konkursy pozwalaj¹ te¿ realizowaæ
wa¿ne cele. W tym wypadku zgromadzona publicznoœæ dok³adniej
pozna³a sylwetkê Marii Konop-
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nickiej, zapozna³a siê te¿ z problematyk¹ poruszan¹ w jej utworach – pe³nych uczuæ patriotycznych, umi³owania ojczystej przyrody oraz dowodów wra¿liwoœci
na ludzk¹ krzywdê – zw³aszcza
dzieci.
W przygotowaniach do konkursu uczennice korzysta³y ze
wsparcia nauczycieli SP w Kawêczynie: p. Magdaleny CzapkaKról oraz p. Marii Wilczok.
Uczestniczki konkursowych
zmagañ doskonali³y przy tym umiejêtnoœæ korzystania z ró¿nych
Ÿróde³ informacji, zainteresowa³y
siê dok³adniej literatur¹ prze³omu
XIX i XX wieku. Zrozumia³y, jak
wa¿ny jest sposób zaprezentowania efektów pracy, jak¹ w³o¿y³y w
przygotowanie siê do konkursu.
Tekst i zdjêcia: M. Wilczok,
M. Czapka-Król

Œwiêto Patrona w Szkole
Podstawowej w Kawêczynie
Ró¿ne s¹ przejawy kultury ¿ycia
szkolnego; pocz¹wszy od stosownego zachowania siê uczniów na
co dzieñ, a¿ po szeroki zakres okolicznoœciowych uroczystoœci. W
ich kalendarz wpisane jest miêdzy
innymi œwiêto Patrona Szko³y. W
Kawêczynie jest nim autorka s³ynnej „Roty” Maria Konopnicka.
Obchodzone jest ono pod koniec
maja, kiedy przypada rocznica
urodzin poetki. W roku bie¿¹cym
uroczystoœci zaplanowano na 27
maja. Poprzedzi³y je przygotowania programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów
kl. IV i V. Sk³ada³y siê nañ inscenizowane wiersze M. Konopnickiej,
a tak¿e fakty z jej ¿ycia i twórczoœci. Przypomniano m. in. Fragment

wiersza „W górach”, którym poetka zadebiutowa³a na ³amach
„Tygodnika Ilustrowanego”, zyskuj¹c aprobatê samego H. Sienkiewicza. Jak¿e znamiennie brzmi¹
s³owa przysz³ej s³ynnej „pieœniarki
ludu”. – Têskno mi! Hej, poci¹ga dal
sina, nieznana, Wabi i nêci.
Ilustracj¹ utworów poetyckich
by³y obrazy p. Marii Wilczok, która wspólnie z p. Magdalen¹
Czapk¹-Król dobra³a teksty, opracowa³a scenariusz, troszcz¹c siê
te¿ o rekwizyty i stroje m³odych
wykonawców. Pani Jasiñska natomiast przypomina³a i udowodni³a, i¿ wiersze M. Konopnickiej by³y
kiedyœ chêtnie œpiewane.
Tekst i zdjêcia:
M. Czapka- Król i M. Wilczok
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Základní škola Ostrava-Proskovice,
Staroveská 62
Czy gdyby nie projekt unijny
eTwinning spotka³yby siê kiedykolwiek drogi uczniów i nauczycieli Szko³y Podstawowej w Górze Ropczyckiej i Základní szko³y
w czeskich Proskovicach? A tak
wiele ich ³¹czy: podobna jest liczba mieszkañców obu miejscowoœci, szko³a w Czechach ma 105 lat,
w Górze Ropczyckiej - 110, w Proskovicach uczy siê 90 uczniów, w
Górze Ropczyckiej - 80, w tym
samym czasie powstawa³y sale
gimnastyczne przy obu szko³ach,
obie placówki s¹ w zespo³ach
szkó³, obie s¹ oddalone oko³o 20
km od du¿ych miast: Ostrawy i
Rzeszowa, przy obu znajduj¹ siê
œcie¿ki dydaktyczno - przyrodnicze: Buczyna i Poodri.
Co ich ró¿ni? Inny system oceniania, w czeskiej szkole najlepsi
uczniowie umiej¹ na 1, nie pisz¹
sprawdzianu po klasie V, tylko
tworz¹ projekt tematyczny, np.
zabytki Ostrawy, znani ludzie w
mojej miejscowoœci i maj¹ na to
trzy miesi¹ce, budynki ich szko³y
i przedszkola s¹ wiêksze, i bardziej przestrzenne od naszych.
W dniach 30 maja – 3 czerwca
2011 r. 14 uczniów Szko³y w Górze Ropczyckiej, pod opiek¹ nauczycielek: Doroty Batory i Olgi
Ró¿añskiej oraz dyrektora Mariusza Kaziora, przebywali w czeskiej Ostrawie – Proskovicach,
na zaproszenie Pani dyrektor
Ewy Palickowej, posiadaj¹cej
polskie korzenie i nauczycielki
Jany Vahalikowej, koordynatorki w szkole czeskiej projektu
eTwinning pt. „Photo album”.
W programie 5-dniowego wyjazdu przewidziano: spotkania
uczniów, nauczycieli i dyrektorów SP Góra Ropczycka i ZS
Ostrawa-Proskovice, wspó³realizatorów europejskiego projektu
edukacyjnego eTwinning pt.
„PHOTO ALBUM”, wymianê
pomys³ów, pogl¹dów na temat
dalszej wspó³pracy, wspóln¹ zabawê i naukê, doskonalenie umiejêtnoœci planowania, decydowania, odpowiedzialnego wykonywania zadañ, nauki i zabawy zespo³owej, poznanie czeskiej szko³y, kultury Czech, spotkanie z lokalnymi w³adzami, spacer po centrum Proskovic, doskonalenie
jêzyka angielskiego i wiele atrakcji turystycznych.
Gospodarze przyjêli górzan
bardzo serdecznie i nie pozwolili
im siê nudziæ ani chwili. Czas, od
rana do wieczora, mieli wype³nio-

ny ró¿nymi atrakcjami, spotkaniami integracyjnymi i wycieczkami. Nocowali w szkole i tam te¿
gospodarze, w szkolnej sto³ówce,
¿ywili ich smacznymi posi³kami.
Dziêki otwartoœci i ¿yczliwoœci jednych i drugich, szybko siê zintegrowali, wiêc przy po¿egnaniu
by³y ³zy dzieci i doros³ych. Na
pewno wp³yw na integracjê mia³a ³atwoœæ porozumiewania siê po
polsku, czesku, angielsku, czasem
rosyjsku, choæ nie brakowa³o lapsusów jêzykowych, typu syr – ser.
Nasi uczniowie lepiej graj¹ w koszykówkê, ich – w pi³kê no¿n¹.
Du¿ym wydarzeniem i prze¿yciem dla naszych uczniów by³
udzia³ w 50 mityngu lekkoatletycznym Zlata Tretra (Z³ote kolce),
podczas którego mieli mo¿liwoœæ
ogl¹daæ na ¿ywo, z bliska, 20 medalistów olimpijskich z Pekinu,
czworo aktualnych rekordzistów
œwiata: Jamajczyka Usaina Bolta w
biegu na 100 metrów, Niemkê
Betty Heidler w rzucie m³otem,
czesk¹ oszczepniczkê Barborê
Spotakow¹, Dayrona Roblesa z
Kuby w biegu na 110 m pp³. Goœci
honorowych, gwiazdy œwiatowego
sportu: Irenê Szewiñsk¹, Helenê
Fibingerov¹, Maurice’a Greena,
Donowana Bailey’a, Ivana Lendla,
Jaromira Jagra, Jana ¯eleznego,
Romana Sebrle, Uwe Hohna i
Usaina Bolta. I jeszcze znakomici
Iwan Uchow i Jaroslaw Baba w
skoku wzwy¿, i sprinterka Veronika Campbell – Brown, i biegaj¹cy
na protezach 400-metrowiec z
RPA Oscar Pistorius, a z Polaków
- Monika Pyrek i Adam Kszczot. I
piêkny pokaz fajerwerków na zakoñczenie jubileuszowego mityngu, i 20 tysiêcy kulturalnie dopinguj¹cych kibiców.
Czescy przyjaciele zaprosili nas
na dwie wycieczki. W Ostrawie
obejrzeliœmy miasto z ratuszowej
wie¿y obserwacyjnej, rynek Masaryk Square, zamek œl¹skoostrawski, salê strachów, park
miniatur Miniuni, dwa najstarsze
w mieœcie zabytki : gotycki koœció³
Œw. Wac³awa i stary ratusz. W
czwartek, 2 czerwca zabrali nas
do historycznego miasteczka
Stramberk na zamek, trubê, rynek, gdzie w cukierni mo¿na by³o
zjeœæ smaczne stramberskie usi,
w Aqua ZOO mo¿na by³o spojrzeæ prosto w oczy piranii czy
pytonowi, w naturalnym ogrodzie botanicznym zobaczyæ kilkaset gatunków roœlin, a w muzeum
samochodów Tatra w Koprywni-

cach – piêkne okazy tych wozów.
Ale najwa¿niejszym dniem wyprawy by³ 1. cervna, dzieñ studyjny, wspólnej nauki i spotkañ
uczniów z poszczególnymi klasami. Najpierw, w sali gimnastycznej,
odby³a siê czêœæ oficjalna, w trakcie której uczniowie SP w Górze
Ropczyckiej przywitali swoich kolegów z Czech, zaprezentowali
piêkny program artystyczny o Polsce i Górze Ropczyckiej, zatañczyli
poloneza i walczyka, przekazali
prezenty i upominki, przywiezione z Polski. W klasie I uczyli siê
wspólnie piosenek : Piosnicki o
cernim, proskovickim lesie, Krasnieje na swietie, gdy masz dobry
humor, Jak kuka³a kuku³ka. Z klas¹
II wykonali przyjacielskie drzewo.
Z klas¹ III utworzyli s³ownik czesko-polsko-angielski. Z klas¹ IV
bawili siê w ró¿ne gry i zabawy na
sali gimnastycznej, w trakcie których dziewczêta pokona³y ch³opców w koszykówkê 10-6. Sprawy
bezpoœrednio zwi¹zane z projektem omawiano i realizowano w
klasie V. Natomiast w trakcie 3- godzinnego spotkania nauczycieli i
dyrektorów dzielono siê doœwiadczeniami o funkcjonowaniu szkó³
w Polsce i Czechach. W mi³ej, przyjacielskiej atmosferze toczy³o siê
blisko godzinne spotkanie u Starostki Proskovic Marii Matejowej,
gdzie dowiedzieliœmy siê miêdzy
innymi, i¿ patronem tej miejscowoœci i koœcio³a jest Œw. Florian,
wydaj¹ kwartalnik „Proskovicky
Florian”.
I jeszcze wspólna dyskoteka, gry
i zabawy zamiast ogniska (pada³
deszcz). Co jedliœmy? Œniadania
podobne jak w Polsce, na obiad
poliwki : ziemniaczan¹, szpinakow¹, grochow¹, kwasnicê, gulasz miêsny, roladki drobiowe z
ry¿em, makaron z miêsem drobiowym w sosie pomidorowym,
risotto, pulpety drobiowe, wiêc
podobnie jak w Polsce.
Przed odjazdem gospodarze
uroczyœcie po¿egnali nas w sali

gimnastycznej, specjalnym programem artystycznym. Nie ¿egnano siê, lecz mówiono: do widzenia, gdy¿ w przysz³ym roku szkolnym, w ich kwietniu (u nas w
maju) przyjad¹ do nas, do Góry
Ropczyckiej. Przygotowaliœmy
równie¿ wstêpnie za³o¿enia nowego projektu, ekologiczno-przyrodniczego, który bêdziemy
wspólnie realizowaæ w roku szkolnym 2011/2012, a do którego
zaprosimy tak¿e 2-3 szko³y z Europy, przy których znajduj¹ siê
parki i œcie¿ki przyrodniczo-dydaktyczne. Naszym kierowc¹ by³
pan Zbyszek, który pewn¹ rêk¹
zawióz³ nas do Czech, ¿yczliwie
wspiera³ w drodze i przywióz³ do
Góry Ropczyckiej w pi¹tek, 3
czerwca, na godzinê 19.00.
W realizacji programu wziê³y
udzia³ dzieci z klas V-VI. Dla nauczycieli realizowany projekt by³
nie tylko cennym doœwiadczeniem zawodowym, ale równie¿
szans¹ na nawi¹zanie dalszej
wspó³pracy z zagranicznymi szko³ami, bowiem program eTwinning
(³¹czenie i wspó³praca bliŸniaczych szkó³ w Europie za poœrednictwem mediów elektronicznych) jest czêœci¹ programu Comenius - partnerskie projekty
szkó³. To edukacyjny program
Unii Europejskiej, który promuje
wykorzystywanie w szko³ach technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele,
pos³uguj¹c siê internetem wspó³dzia³aj¹, wymieniaj¹ siê informacjami i materia³ami do nauki.
Do naszego wyjazdu przyczynili siê:
· Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan Kazimierz Kie³b
· Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze
Ropczyckiej Pani Franciszka Bogdan
· Prezes Gminnej Spó³dzielni w Sêdziszowie M³p. Pan Janusz Baran
· W³aœcicielka Sklepu „Groszek” w
Górze Ropczyckiej Pani Lidia Che³pa
Dziêkujemy!
Mariusz Kazior

21

Nr 5 (168) 20 maja 2011 r.

Dnia 13 maja 2011 roku odby³a siê wycieczka do stadniny koni „Siedlisko Janczar” w Pstr¹gowej, zorganizowana w ramach realizacji projektu: „W ka¿dej ma³ej
g³owie kryje siê wielka wyobraŸnia”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. W wycieczce wziêli udzia³ przedszkolaki z sêdziszowskich placówek: nr 1 i nr 2,
z Góry Ropczyckiej i z Wolicy Piaskowej.
Od rana dzieci niecierpliwie
oczekiwa³y przyjazdu autokarów,
którymi mia³y udaæ siê na wycieczkê. Z uœmiechem na twarzy
dojecha³y na miejsce. W piêknie
po³o¿onej stadninie czeka³o na
nich wiele atrakcji. Zaraz po przyjeŸdzie serwowano dzieciom zupê
pomidorow¹, któr¹ zjad³y z apetytem, zasiadaj¹c przy drewnianych sto³ach i ³awach na œwie¿ym
powietrzu. Wielkim prze¿yciem
okaza³a siê przeja¿d¿ka bryczkami, podczas której ch³onê³y
wszystkimi zmys³ami piêkno malowniczej wioski i okolic. Nastêpnie czeka³a na dzieci kolejna
atrakcja – przejazd na kucyku lub
koniu. Pocz¹tki przygody z jeŸdziectwem wygl¹da³y bardzo ró¿nie: by³o trochê niepewnoœci,
ciekawoœæ, a nawet brawura!
Przedszkolaki wykaza³y siê
ogromn¹ odwag¹, œmia³o dosiadaj¹c nie tylko ma³ego kucyka, o
imieniu Kubuœ, ale tak¿e prawdziwe wierzchowce. Oczywiœcie
jazda odbywa³a siê przy pomocy
instruktorów, którzy bardzo cierpliwie i ciep³o zajêli siê dzieæmi.
Niektórzy zapowiadaj¹ siê na
doskona³ych jeŸdŸców i pewnie
jeszcze nieraz odwiedz¹ stadninê.
Nawet panie z przedszkola i niektóre z mam odwa¿nie dosiad³y
koni – to by³o prze¿ycie. Przedszkolaki zwiedzi³y stajnie i dowiedzia³y siê wielu ciekawych informacji na temat stadniny i zwierz¹t, które tam przebywa³y. Po
tylu emocjach, spragnione dzieci przesz³y do piêknej altany, gdzie
zosta³y poczêstowane soczkami.

Wycieczka do Pstr¹gowej

I tutaj te¿ czeka³a na nie niespodzianka, a mianowicie - pieczenie chleba. Panie, które prowadzi³y z dzieæmi te zajêcia pokaza³y, jak wygl¹daj¹ poszczególne
zbo¿a (dzieci mog³y dotkn¹æ k³osów, zapozna³y siê z ¿arnami, w
których mielono zbo¿a na m¹kê).
Ka¿de z dzieci stara³o siê choæ
troszeczkê obróciæ ¿arnami, ale
uda³o siê to tylko nielicznym.
Pomaga³y tak¿e przy wyrabianiu
chleba. Nastêpnie ka¿de dziecko
otrzyma³o porcjê ciasta, na specjalnych podk³adkach wyrabia³o
swój chlebek, ozdabia³o go, wy-

SPORT
pi³ka no¿na
IV liga
Kolejka 25 – 21 maja
Lechia Sêdziszów M³p. – Piast Tuczempy 1:4
Kolejka 26 – 28 maja
Lechia Sêdziszów M³p. – ¯urawianka ¯urawica 0:1
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korzystuj¹c przygotowane m.in.
siemiê lniane, mak, ziarna s³onecznika, dyni czy chrupki. Gdy
chleb w³o¿ono do pieca, panie
prowadz¹ce zadawa³y zagadki na
temat : „Od ziarenka do bochenka”. Po upieczeniu chleba, ka¿de dziecko otrzyma³o dyplom
oraz swój w³asnorêcznie wykonany chlebek. Dzieci z dum¹ ode-

Kolejka 27 – 4 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. – MKS Kañczuga 3:3
Kolejka 28 – 11 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. – Orze³ Przeworsk 2:1
Kolejka 29 – 18 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. – Pogoñ Le¿ajsk 0:2
Kolejka 30 – 26 czerwca
Lechia Sêdziszów M³p. – Rzemieœlnik Pilzno 1:2
W tabeli kolejno: miejsce, dru¿yna, liczba meczów,
punkty, zwyciêstwa, remisy, pora¿ki, bramki.
1. KS Zaczernie ................. 30 ... 56 .. 17 .... 5 ... 8 .... 50-23
2. Strumyk Malawa ............ 30 ... 54 .. 14 ... 12 .. 4 .... 35-24
3. Rafineria/Czarni Jas³o ... 30 ... 51 .. 14 .... 9 ... 7 .... 39-25

bra³y prezenty.
I tak skoñczy³a siê nasza wyprawa. Na szczêœcie, pogoda dopisa³a i mogliœmy spêdziæ ten czas na
œwie¿ym powietrzu. Wizyta w stadninie by³a dla przedszkolaków
niezwyk³¹ okazj¹, aby dostrzegaæ
piêkno przyrody. Do przedszkola wróci³y zmêczone, ale szczêœliwe, ca³e i zdrowe.
(-)

4. JKS 1909 Jaros³aw ........ 30 ... 49 .. 12 ... 13 .. 5 .... 40-21
5. Rzemieœlnik Pilzno ......... 30 ... 48 .. 13 .... 9 ... 8 .... 38-26
6. Wis³oka Dêbica .............. 30 ... 45 .. 12 .... 9 ... 9 .... 42-35
7. Piast Tuczempy .............. 30 ... 45 .. 12 .... 9 ... 9 .... 37-26
8. Crasnovia Krasne ........... 30 ... 43 .. 12 .... 7 .. 11 .. 43-36
9. Orze³ Przeworsk ............ 30 ... 41 .. 12 .... 5 .. 13 .. 42-38
10. Stal Nowa Dêba .............. 30 ... 37 ... 9 ..... 10 . 11 .. 32-36
11. Pogoñ Le¿ajsk ................ 30 ... 37 ... 9 ..... 10 . 11 .. 27-20
12. ¯urawianka ¯urawica ...... 30 ... 36 .. 10 .... 6 .. 14 .. 21-46
13. Sokó³ Nisko .................... 30 ... 35 .. 10 .... 5 .. 15 .. 33-40
14. Kolbuszowianka ............. 30 ... 33 ... 8 ...... 9 .. 13 .. 28-47
15. Lechia Sêdziszów M³p.30 . 30 .. 8 ..... 6 . 16 .. 32-49
16. MKS Kañczuga ............... 30 ... 14 ... 2 ...... 8 .. 20 .. 22-69

Awans: Zaczernie i Strumyk Malawa
Spadek: Sokó³ Nisko, Kolbuszowianka, Lechia i MKS Kañczuga
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Klasa A
(Dêbica)
26. Stra¿ak Lubzina – Progres Kawêczyn 1:1 Monis Bielowy Sokó³ Krzywa 0:1
27. Sokó³ – Pustków 1:2 Progres – Or³y Borowa 3:1
28. Nagoszyn – Progres 5:1 £êki Górne – Sokó³ 4:3
29. Sokó³ – Stra¿ak 0:0 Progres – ¯yraków 8:0
30. Ostra Gumniska – Progres 2:2 Or³y Borowa – Sokó³ 3:2
1. LKS Nagoszyn ................ 30 ... 68 .. 22 .... 2 ... 6 .... 86-37
2. Monis Bielowy ................ 30 ... 67 .. 21 .... 4 ... 5 .... 59-26
3. Straszêcin ..................... 30 ... 47 .. 13 .... 8 ... 9 .... 52-39
4. Victoria Ocieka ............... 30 ... 46 .. 13 .... 7 .. 10 .. 45-43
5. LKS BrzeŸnica ............... 30 ... 46 .. 14 .... 4 .. 12 .. 50-45
6. LKS Pustków .................. 30 ... 44 .. 13 .... 5 .. 12 .. 58-53
7. Stra¿ak Lubzina ............. 30 ... 42 .. 12 .... 6 .. 12 .. 53-55
8. Brzostowianka ............... 30 ... 42 .. 12 .... 6 .. 12 .. 45-46
9. LKS £êki Górne .............. 30 ... 41 .. 11 .... 8 .. 11 .. 45-40
10. LKS £opuchowa .............. 30 ... 39 .. 11 .... 6 .. 13 .. 51-63
11. Sokó³ Krzywa ......... 30 .. 37 . 11 .... 4 . 15 .. 45-63
12. K³os Kawêczyn ....... 30 .. 37 .. 9 .... 10 11 .. 56-51
13. Or³y Borowa .................. 30 ... 35 .. 11 .... 2 .. 17 .. 54-79
14. Ostra Gumniska .............. 30 ... 31 ... 7 ..... 10 . 13 .. 50-52
15. Dragon Korzeniów ......... 30 ... 28 ... 8 ...... 4 .. 18 .. 49-74
16. LKS ¯yraków ................. 30 ... 22 ... 4 ..... 10 . 16 .. 26-58

Awans: Nagoszyn
Bara¿e: Monis Bielowy
Spadek: Borowa, Gumniska. Korzeniów i ¯yraków

Klasa B
(Rzeszów-Strzy¿ów)
21. P³omieñ – Sokó³ Grodzisko 5:3
22. Orze³ Lubla – P³omieñ 5:3 (0:3) sic!
23. P³omieñ – Start Lubenia 2:1
24. Huragan Koz³ówek – P³omieñ 2:2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grunwald Budziwój ........ 26 ... 46 .. 14 .... 4 ... 8 .... 62-34
Iskra Zg³obieñ ................ 26 ... 43 .. 13 .... 4 ... 9 .... 77-44
Trzcianka Trzciana ......... 26 ... 42 .. 13 .... 3 .. 10 .. 60-49
Plon Klêczany .......... 26 .. 41 . 13 .... 2 . 11 .. 85-58
Rudzik Rudna Ma³a ........ 26 ... 38 .. 10 .... 8 ... 8 .... 51-51
Mrowlanka Mrowla ......... 26 ... 27 ... 7 ...... 6 .. 13 .. 42-59
Staroniwa Rzeszów ........ 26 ... 27 ... 8 ...... 3 .. 15 .. 52-56
LKS Bia³a ...................... 26 ... 19 ... 6 ...... 1 .. 19 45-101
D¹b D¹browa ................. 26 ... 12 ... 4 ...... 0 .. 22 .. 31-98
Rudnianka Rudna Wlk. ... 26 .... 3 .... 1 ...... 0 .. 25 23-227

Awans: Victoria Budy G³ogowskie, KP Zabajka

Klasa B
(Dêbica)
18. Gród Bêdziemyœl – Ma³a 2:1 Stasiówka – Korona Góra
Ropcz. 1:1 Borkovia – Olchovia 6:0
19. Olimpia Nockowa – Borkovia 1:2 Korona – LKS Ostrów
3:2 Paszczyniak – Gród 4:0
20. Gród – Korona 0:3 Borkovia – Inter Gnojnica 6:1
21. Borkovia – Baszta Zawada 1:2 Olchovia – Gród 0:3
Korona – Huragan Przedbórz 0:2
22. Ma³a – Korona 2:2 Gród – Olimpia 0:3 Stasiówka –
Borkovia 3:4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baszta Zawada ............... 22 ... 52 .. 16 .... 4 ... 2 .... 70-31
Borkovia Borek Wlk. 22 .. 50 . 16 .... 2 .. 4 ... 70-25
Huragan Przedbórz ........ 22 ... 42 .. 13 .... 3 ... 6 .... 57-39
Inter Gnojnica ................. 22 ... 40 .. 12 .... 4 ... 6 .... 43-37
Paszczyniak Paszczyna .. 22 ... 39 .. 12 .... 3 ... 7 .... 41-32
Gród Bêdziemyœl ..... 22 .. 31 . 10 .... 1 . 11 .. 39-38
Korona Góra Ropcz. 22 .. 28 .. 8 ..... 4 . 10 .. 34-34
LKS Ostrów .................... 22 ... 21 ... 5 ...... 6 .. 11 .. 42-54
LZS Ma³a ....................... 22 ... 20 ... 5 ...... 5 .. 12 .. 32-53
Olimpia Nockowa ............ 22 ... 20 ... 6 ...... 2 .. 14 .. 28-50
LKS Stasiówka ................ 22 ... 20 ... 5 ...... 5 .. 12 .. 35-49
Olchovia Olchowa ........... 22 ... 13 ... 4 ...... 1 .. 17 .. 22-71

Awans: Baszta Zawada, Borkovia Borek Wlk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orze³ Lubla .................... 24 ... 56 .. 18 .... 2 ... 4 .... 76-29
Sokó³ Grodzisko ............. 24 ... 55 .. 17 .... 4 ... 3 .... 72-26
Czarni Czudec ................ 24 ... 54 .. 17 .... 3 ... 4 .... 83-24
P³omieñ Zagorzyce .. 24 .. 52 . 16 .... 4 .. 4 ... 66-35
Diament Pstr¹gowa ......... 24 ... 37 .. 11 .... 4 ... 9 .... 54-40
Huragan Koz³ówek ......... 24 ... 36 .. 10 .... 6 ... 8 .... 55-47
Korona Dobrzechów ....... 24 ... 34 ... 9 ...... 7 ... 8 .... 43-49
GKS Niebylec ................. 24 ... 28 ... 7 ...... 7 .. 10 .. 38-38
Grom Mogielnica ............ 24 ... 26 ... 7 ...... 5 .. 12 .. 42-46
Start Lubenia ................. 24 ... 24 ... 7 ...... 3 .. 14 .. 53-66
Albatros Szufnarowa ...... 24 ... 15 ... 4 ...... 3 .. 17 .. 33-73
LKS II Hermanowa .......... 24 ... 13 ... 4 ...... 1 .. 19 27-100
Skarbek Gogo³ów ........... 24 ... 12 ... 3 ...... 3 .. 18 40-109

Awans: Orze³ Lubla, Sokó³ Grodzisko

Klasa B
(Rzeszów)
21. Plon Klêczany – KS II Zaczernie 6:1
22. Victoria Budy G³ogowskie – Plon 4:2
23. Plon – Trzcianka Trzciana 2:1
24. Staroniwa Rzeszów – Plon 2:6
25. LKS Bia³a – Plon 1:9
26. Plon – D¹b D¹browa 3:0
1.
2.
3.
4.

Victoria Budy G³og. ......... 26 ... 65 .. 21
KP Zabajka .................... 26 ... 63 .. 20
Junak S³ocina ................. 26 ... 51 .. 16
KS II Zaczernie ............... 26 ... 48 .. 15

.... 2
.... 3
.... 3
.... 3

... 3 .... 91-29
... 3 .. 126-27
... 7 .. 105-48
... 8 .... 80-49

Juniorzy starsi
– II liga podkarpacka
12. Sokó³ Nisko - MLKS Lechia Sêdziszów 3:3
13. MLKS Lechia - Start Pruchnik 1:2
14. Gimbal Tarnawa - MLKS Lechia 1:2
15. MLKS Lechia Sêdziszów - MZKS B³êkitni Ropczyce 1:0
16. Czuwaj Przemyœl - MLKS Lechia 4:0
17. MLKS Lechia - JKS Jaros³aw 1:3
18. ZKS T³oki Gorzyce - MLKS Lechia 3:0
19. Or³y Rzeszów - MLKS Lechia 0:8
20. MLKS Lechia - Orze³ Przeworsk 2:1
21. CWKS Resovia - MLKS Lechia - 1:0
22. MLKS Lechia - LKS Rzemieœlnik Pilzno 1:0
1. Resovia ................................. 22 ............ 52 ............ 73-19
2. Czuwaj Przemyœl .................... 21 ............ 45 ............ 46-24
3. Orze³ Przeworsk .................... 22 ............ 43 ............ 42-26
4. Start Pruchnik ........................ 21 ............ 38 ............ 38-34
5. Lechia Sêdziszów ........... 22 .......... 36 .......... 45-27
6. B³êkitni Ropczyce ................... 22 ............ 29 ............ 49-39
7. Rzemieœlnik Pilzno ................. 22 ............ 28 ............ 40-39
8. JKS Jaros³aw .......................... 22 ............ 27 ............ 37-53
9. T³oki Gorzyce ........................ 22 ............ 26 ............ 40-39
10. Sokó³ Nisko ............................ 22 ............ 26 ............ 44-51
11. Gimbal Tarnawa ..................... 22 ............ 14 ............ 23-71
12. Or³y Rzeszów ........................ 22 ............. 9 ............. 22-77

Juniorzy m³odsi
– II liga podkarpacka
12. Sokó³ Nisko - Lechia Sêdziszów 2:2
13. Lechia - Start Pruchnik 7:0
14. Gimbal Tarnawa - Lechia 0:2
15. Lechia - B³êkitni Ropczyce 4:2
16. Czuwaj Przemyœl - Lechia 4:0
17. Lechia - JKS Jaros³aw 8:1
18. T³oki Gorzyce - Lechia 0:2
19. Or³y Rzeszów - Lechia 0:8
20. Lechia - Orze³ Przeworsk 2:1
21. Resovia - Lechia 6:0
22. Lechia - Rzemieœlnik Pilzno 1:0
1. Resovia ................................. 22 ............ 63 ............ 140-9
2. Lechia Sêdziszów ........... 22 .......... 52 .......... 94-30
3. B³êkitni Ropczyce ................... 22 ............ 41 ............ 80-38
4. Czuwaj Przemyœl .................... 22 ............ 39 ............ 68-26
5. Sokó³ Nisko ............................ 22 ............ 35 ............ 72-54
6. Orze³ Przeworsk .................... 22 ............ 34 ............ 47-27
7. JKS Jaros³aw .......................... 22 ............ 31 ............ 49-77
8. Gimbal Tarnawa ..................... 22 ............ 21 ............ 32-70
9. Or³y Rzeszów ........................ 22 ............ 21 ............ 22-69
10. T³oki Gorzyce ........................ 22 ............ 18 ............ 35-95
11. Rzemieœlnik Pilzno ................. 22 ............ 12 ............ 32-79
12. Start Pruchnik ........................ 22 ............. 8 ........... 18-115

Juniorzy klasa A
l Sokó³ Krzywa - P³omieñ 8:2 l P³omieñ - £opuchowa 2:1
l Kawêczyn - P³omieñ 8:0 l P³omieñ - Zawada 3:1 l Inter
Gnojnica - P³omieñ 7:0 l P³omieñ - Kaskada Kamionka 8:2
l Czekaj Ropczyce - P³omieñ 2:2 l P³omieñ - Ocieka 2:4 l
P³omieñ - Krzywa 2:9 l £opuchowa - P³omieñ 3:2 l P³omieñ
- Kawêczyn 2:3 l Zawada - P³omieñ 3:2 l P³omieñ - Inter
Gnojnica 1:2 l Kaskada Kamionka - P³omieñ 2:2 l P³omieñ
- Czekaj 4:3 l Victoria Ocieka - P³omieñ 5:3
l LKS £opuchowa - Sokó³ Krzywa 2:8 l Sokó³ Krzywa - Progres
Kawêczyn 0:0 l Baszta Zawada - Sokó³ Krzywa 1:6 l Sokó³
Krzywa - Inter Gnojnica 1:0 l Kaskada Kamionka - Sokó³
Krzywa 0:3 l Sokó³ Krzywa - Czekaj Ropczyce 2:1 l Victoria
Ocieka - Sokó³ Krzywa 2:0 l Sokó³ Krzywa - LKS £opuchowa 9:2
l Progres Kawêczyn - Sokó³ Krzywa 1:2 l Sokó³ Krzywa Baszta Zawada 3:1 l Inter Gnojnica - Sokó³ Krzywa 1:1 l
Sokó³ Krzywa - Kaskada Kamionka 4:0 l Czekaj Ropczyce Sokó³ Krzywa 2:3 l Sokó³ Krzywa - Victoria Ocieka 6:1
l Czekaj Ropczyce - Progres Kawêczyn 5:5 l Progres
Kawêczyn - Victoria Ocieka 1:3 l LKS £opuchowa - Progres
Kawêczyn 2:3 l Progres Kawêczyn - Baszta Zawada 3:0 l
Inter Gnojnica - Progres Kawêczyn 3:2 Progres Kawêczyn Kaskada Kamionka 3:3 l Progres Kawêczyn - Czekaj Ropczyce
4:1 l Victoria Ocieka - Progres Kawêczyn 3:3 l Progres
Kawêczyn - LKS £opuchowa 7:2 l Baszta Zawada - Progres
Kawêczyn 4:4 l Progres Kawêczyn - Inter Gnojnica 3:2 l
Kaskada Kamionka - Progres Kawêczyn 0:2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokó³ Krzywa ........................ 16 ............ 41 ............ 65-18
Victoria Ocieka ....................... 16 ............ 35 ............ 58-43
Inter Gnojnica ........................ 16 ............ 34 ............ 54-25
Progres Kawêczyn .................. 16 ............ 29 ............ 52-32
£opuchowa ............................. 16 ............ 19 ............ 50-60
Czekaj Ropczyce .................... 16 ............ 18 ............ 45-49
P³omieñ Zagorzyce ................. 16 ............ 14 ............ 37-63
Kaskada Kamionka ................ 16 ............. 9 ............. 26-68
Baszta Zawada ....................... 16 ............. 7 ............. 32-61
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