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Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
Oœ priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna. Dzia³anie 2.2 Infrastruktura energetyczna

Termomodernizacja budynków oœwiatowych
w Gminie Sêdziszów Ma³opolski
Przedmiotem projektu by³a termomodernizacja budynków oœwiatowych w Gminie
Sêdziszów M³p. tj. Szko³y Podstawowej
w Zagorzycach Dolnych, Szko³y Podstawowej w Boreczku, Szko³y Podstawowej
nr 2 w Sêdziszowie M³p. oraz Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p.
W ramach zadania wykonano
w latach 2008-2009 prace w 3 szko³ach podstawowych. Wszystkie
docieplenia wykonano metoda
lekk¹ - mokr¹ z u¿yciem styropianu. Jako fakturê zewnêtrzna zastosowano cienkoœcienny tynk
mineralny, malowany nastêpnie
farbami silikatowymi. We wszystkich budynkach wykonano instalacje c.o. z rur stalowych, a do
ogrzewania pomieszczeñ zastosowano grzejniki stalowe p³ytowe.
W roku 2011 wykonano termomodernizacjê budynków Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Budynek przy ulicy Jana Paw³a II i przewi¹zka zyska³y now¹ elewacjê wykonan¹ metod¹ lekk¹ – mokr¹ z
u¿yciem styropianu. Wymieniona
zosta³a instalacja c.o. oraz stolarka okienna i drzwiowa. W ramach projektu wykonano równie¿ instalacjê solarn¹ dla czêœciowego pokrycia potrzeb cieplnych na wytworzenie ciep³ej wody
u¿ytkowej.
Celem projektu by³o zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej
obiektów oœwiatowych w Gminie

Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
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SP 2 w Sêdziszowie M³p.

Okres realizacji:
2007-2011
Bud¿et:
Ca³kowita wartoœæ projektu:
1.606.032,09 PLN
Kwota dofinansowania:
871.211,16 PLN
SP Boreczek
Sêdziszów Ma³opolski, zmniejszenie zapotrzebowania budynków
na energie cieplna, zmniejszenie
iloœci spalanego paliwa, spadek
kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków, redukcja emisji zanieczyszczeñ do atmosfery
oraz wzrost udzia³u energii ze

Ÿróde³ odnawialnych.
Ponadto realizacja przedsiêwziêcia mia³a na celu zwiêkszenie komfortu u¿ytkowania budynków przez uczniów i pracowników oraz wzrost estetyki przestrzeni publicznej w zwi¹zku z odnowieniem elewacji obiektów.

Zagorzyce Dolne

Beneficjent:
Gmina Sêdziszów Ma³opolski
ul. Rynek 1
39-120 Sêdziszów Ma³opolski
woj. podkarpackie
Inwestujemy w rozwój
województwa podkarpackiego
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VIII Sesja
Rady
Miejskiej
W dniu 14 lipca br. odby³a siê VIII Sesja
Rady Miejskiej, w czasie której radni zgodnie
z porz¹dkiem obrad przyjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:
Radni Rady Miejskiej, kierownicy referatów Urzêdu Miejskiego, przewodnicz¹cy Zarz¹dów Osiedli oraz so³tysi wizytowali wraz z Burmistrzem
1. Uchwa³a w sprawie przekaza- obiekty gminne w po³udniowej czêœci gminy. Tu w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych.
nia œrodków finansowych dla
RPO” o kwotê 667.123 z³.
Policji.
u Zwiêkszeniu wydatków bieRada Miejska podjê³a decyzjê o
¿¹cych bud¿etu o kwotê 350
przekazaniu z dochodów w³az³ z przeznaczeniem na wysnych Gminy œrodków finansop³atê zasi³ków celowych
wych dla Policji w wysokoœci
przez Miejsko-Gminny Oœro7.200 z³ na Fundusz Wsparcia
dek Pomocy Spo³ecznej w
Policji z przeznaczeniem na sfiSêdziszowie M³p.
nansowanie kosztów audytu
u Zwiêkszeniu wydatków maenergetycznego budynku Komij¹tkowych bud¿etu o kwotê
sariatu Policji w Sêdziszowie M³p.
116.978 z³ z przeznaczeniem W odnowionym Domu Stra¿aka w Górze Ropczyckiej.
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia
na:
pomocy rzeczowej dla Samo- wp³aty na Fundusz Wsparcia
rz¹du Województwa PodkarPolicji – 7.200 z³,
packiego.
- wykonanie dokumentacji
Radni postanowili udzieliæ z
projektowej na przebudowê
bud¿etu Gminy Sêdziszów
budynku szkolnego w CierM³p. w 2011 r. pomocy rzeczopiszu na Dom Ludowy –
wej dla Samorz¹du Wojewódz35.000 z³,
twa Podkarpackiego w kwo- wykonanie dokumentacji
cie 6.765 z³ w formie opracoprojektowej na budowê chod- Na boisku „Orlik 2012” na Osiedlu M³odych. Fot. UM
wania dokumentacji projektonika przy drodze wojewódzwej na budowê chodnika w ci¹wieloletniej prognozie finanniu „Podkarpacka Sieæ Szerokiej nr 987 Sêdziszów M³p. –
gu drogi wojewódzkiej nr 987
sowej Gminy Sêdziszów M³p.
kopasmowa z siedzib¹ w RzeKolbuszowa w miejscowoœci
Kolbuszowa – Sêdziszów M³p.
Do Wieloletniej Prognozy Fiszowie”.
Czarna Sêdziszowska na odc.
w miejscowoœci Czarna Sêdzinansowej wprowadzono nastêRadni podjêli decyzjê o rezyok. 150 m.- 6.765 z³,
szowska na odcinku ok. 150 m.
puj¹ce zadania:
gnacji Gminy Sêdziszów M³p. z
- wykonanie dokumentacji
3. Uchwa³a w sprawie zmiany
u „Uporz¹dkowanie gospodarcz³onkostwa w Stowarzyszeniu
projektowej na budowê zauchwa³y bud¿etowej Gminy Sêki wodnej w Gminie Sêdziszów
„Podkarpacka Sieæ Szerokopatoki autobusowej i chodnidziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
M³p.; etap I – budowa wodosmowa z siedzib¹ w Rzeszowie”.
ka przy Gimnazjum w Czar16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
ci¹gu w miejscowoœci SzkodNastêpnie Radni udali siê w tenej Sêdziszowskiej – 8.610 z³,
Moc¹ tej uchwa³y Rada dokona oraz czêœci Zagorzyc, etap ren celem wizyty w gminnych
- termomodernizacjê, rena³a zmian w bud¿ecie gminy
II – rozbudowa i przebudo- obiektach po³o¿onych w mieœcie
mont oraz przebudowê istna 2011 r. polegaj¹cych na:
wa Stacji Uzdatniania Wody i po³udniowej czêœci gminy. W
niej¹cych instalacji w budynu Zwiêkszeniu dochodów biew Sêdziszowie M³p.”.
pierwszej kolejnoœci ogl¹dano
ku Domu Ludowego w Wo¿¹cych bud¿etu o kwotê 350
u „Opracowanie dokumentacji odremontowane ulice w mieœcie,
licy Piaskowej ( roboty doz³ z tytu³u darowizny.
technicznej na rozbudowê halê przy sêdziszowskim gimnadatkowe) – 43.077 z³,
u Zmniejszeniu dochodów
drogi wraz z rozbiórk¹ i bu- zjum, stadion „Lechii”. Nastêpnie
- przebudowê Domu Ludobie¿¹cych gminy o kwotê
dow¹ mostu, budow¹ chod- radni przespacerowali siê po parwego w Górze Ropczyckiej
11.729 z³ z tytu³u obni¿enia
nika oraz odwodnienia w ci¹- ku w Górze Ropczyckiej, odwie(roboty dodatkowe) czêœci wyrównawczej subgu drogi gminnej relacji Bo- dzili szko³ê w tej miejscowoœci
16.326 z³.
wencji ogólnej.
rek Wielki – Porêby – Pustki”. oraz remontowany Dom Ludou Zmniejszeniu wydatków ma- 5. Uchwa³a w sprawie powo³ania wy, w Zagorzycach Górnych wiu Zmniejszeniu dochodów
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
maj¹tkowych gminy o kwoZespo³u dla wyra¿enia opinii o zytowano obiekty oœwiatowe oraz
1.092.530 z³ przeznaczonych
tê 963.823 z³, w tym z tytu³u:
zg³oszonych kandydatach na przejechano po drogach gminna:
- dotacji celowej z bud¿etu
³awników.
nych – Rogówka, Przymiarki i Ra- zadanie inwestycyjne pn.
pañstwa na dofinansowanie
Rada Miejska powo³a³a Zespó³ tajówka, w Szkodnej sprawdzono
„Przebudowa ulic w Sêdzizadania inwestycyjnego pn.
dla wyra¿enia opinii o zg³oszo- Szko³ê Podstawow¹, Dom Stra¿aszowie M³p. – Rêdziny Za„Przebudowa ulic w Sêdzinych kandydatach na ³awni- ka i drogi gminne, w Zagorzycach
chód” o kwotê 296.700 z³,
szowie M³p. – Rêdziny Zaków w sk³adzie:
Dolnych równie¿ ogl¹dano dro- projekt realizowany z udziachód” o kwotê 296.700 z³,
u Pani Bernadeta Frysztak,
gi – Dzia³y, Za rzek¹, Na Jaworka,
³em œrodków z EFRR pn.
- dofinansowania projektu
u Pan Boles³aw Jasiñski,
Poklasne oraz Szko³ê Podsta„PSeAP – Podkarpacki Syspn. „PSeAP – Podkarpacki
u Pan Jan Ró¿añski,
wow¹. Ostatnim wizytowanym
tem e-Administracji PubliczSystem e-Administracji Puu Pan Marcin Lach.
obiektem by³ kompleks sportowy
nej” o kwotê 795.830 z³.
blicznej” ze œrodków EFRR
6. Uchwa³a w sprawie rezygnacji ORLIK na Osiedlu M³odych.
realizowanego w ramach 4. Uchwa³a w sprawie zmian w
z cz³onkostwa w StowarzyszeBiuro Rady Miejskiej
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POLICJA informuje
Telefon bezpieczeñstwa dla
turystów zagranicznych
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo obcokrajowców przyje¿d¿aj¹cych do Polski na wakacyjny
wypoczynek, w okresie letnim,
dzia³a telefon bezpieczeñstwa
dla turystów zagranicznych.
Pod numerami 0 800 200 300
(z sieci stacjonarnej) oraz +48 608
599 999 (z sieci komórkowej), w
godzinach 10:00-22:00 operatorzy pomagaæ bêd¹ cudzoziemcom w sprawnym przekazywaniu
informacji o niepokoj¹cych zjawiskach. Bêd¹ równie¿ udzielaæ
niezbêdnej pomocy, gwarantuj¹cej poczucie bezpieczeñstwa
podczas wypoczynku w Polsce. Z
osobami dy¿uruj¹cymi mo¿na
rozmawiaæ w jêzyku: angielskim,
niemieckim i rosyjskim.
Wiêcej o tej inicjatywie mog¹
Pañstwo przeczytaæ na stronie:
http://www.policja.pl/portal/
pol/123/2268/

Wypadek
na krajowej „czwórce”
w Sêdziszowie M³p.
Rano, 1.07.2011r., policjanci
pracowali na miejscu wypadku
drogowego w Sêdziszowie M³p.
W wyniku zderzenia osobowego
suzuki i ciê¿arowego mercedesa
dwie osoby zosta³y ranne. Utrudnienia w ruchu tr wa³y ponad
dwie godziny.
Oko³o godziny 7.40, na skrzy¿owaniu drogi K4 z drog¹ w kierunku Iwierzyc, dosz³o do zderzenia samochodu ciê¿arowego z
osobowym. Prawdopodobnie
kieruj¹cy osobowym suzuki nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa i zajecha³
drogê ciê¿arowemu mercedesowi. Dwie osoby, kierowca i pasa¿er suzuki, zosta³y przewiezione
do szpitala.
Policjanci sprawdzili stan trzeŸwoœci obu kierowców. Mê¿czyŸni byli trzeŸwi. Funkcjonariusze
dbali o bezpieczeñstwo pozosta³ych uczestników ruchu. Kierowali samochody na objazdy oraz
wykonywali czynnoœci na miejscu
wypadku. Zabezpieczone pod-
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czas policyjnych oglêdzin œlady
pozwol¹ na wyjaœnienie przyczyn
tego zdarzenia.

Policja przypomina: aby
wakacje by³y bezpieczne…
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo najm³odszych podajemy kilka praktycznych wskazówek i
porad. Owe przestrogi w przewa¿aj¹cej czêœci s¹ oczywiste, ale
na co dzieñ zdarza siê, ¿e niektórzy zapominaj¹ o nich.
Tak wiêc kochane dzieci oraz
szanowna m³odzie¿y:
1. Pamiêtajcie aby k¹paæ siê
tylko pod opiek¹ doros³ych w
miejscach strze¿onych przez ratowników. Nie wolno bawiæ siê w
rzekach i nie strze¿onych jeziorach. Nie skaczcie na „g³ówkê”
do nieznanej wody, grozi to œmierci¹ lub powa¿nymi urazami.
2. Na wycieczki, biwaki, szczególnie do lasu lub nad wodê, wybierajcie siê zawsze w towarzystwie osób doros³ych, i zawsze
korzystajcie ze sprawdzonych
szlaków wêdrownych. Œmieci wyrzucajcie tylko do specjalnych
pojemników. Jeœli ich nie ma zabierzcie œmieci ze sob¹.
3. Podczas pobytu w lesie pamiêtajcie o zakazie œmiecenia,
rozpalania ognisk w miejscach
niedozwolonych oraz pozostawiania szklanych butelek, które
mog¹ wywo³aæ po¿ar.
4. B¹dŸcie ostro¿ni w nawi¹zywaniu znajomoœci przez internet! Nie ka¿dy jest tym za kogo
siê podaje! W trosce o w³asne
bezpieczeñstwo pamiêtajcie, ¿e
podawanie przez internet informacji o sobie ( imiê, nazwisko,
adres, nr telefonu ) osobom, których siê tak naprawdê nie zna
mo¿e skoñczyæ siê nara¿eniem
siebie i swoich najbli¿szych na stanie siê ofiar¹ przestêpstwa.
5. Coraz czêœciej w pobli¿u bawi¹cych siê dzieci i m³odzie¿y
pojawiaj¹ siê dealerzy, którzy
handluj¹ narkotykami, nak³aniaj¹ do za¿ywania narkotyków,
a niekiedy daj¹ za darmo te substancje, aby zachêciæ do spróbowania. Pamiêtajcie, ¿e taka dzia³alnoœæ jest niezgodna z prawem.
Musicie pamiêtaæ, ¿e narkotyki
niszcz¹ m³ody organizm, uzale¿niaj¹ go, a wielu m³odych ludzi
przyp³aci³o branie narkotyków
œmierci¹.

6. Nie pozwólcie obcym wypytywaæ siê o mieszkanie czy rodziców. Zwracajcie uwagê na nieznajomych krêc¹cych siê w pobli¿u
Waszego domu czy mieszkania
lub samochodu. Mo¿e to byæ
w³amywacz. Spróbujcie zapamiêtaæ wygl¹d obcego, zapiszcie numery rejestracyjne jego samochodu. W razie potrzeby zaalarmujcie doros³ych.
7. Nigdy nie bawcie siê w opuszczonych budynkach, piwnicach,
na strychach czy dachach budynków, na jezdni, torach kolejowych
czy w wykopach. Pamiêtajcie, ¿e
rodzice musz¹ znaæ miejsca, w
których bêdziecie siê bawiæ. Nigdy nie oddalajcie siê od domu
bez wiedzy rodziców.
8. UWAGA! Jeœli podczas zabawy znajdziecie niewypa³ lub inny
groŸnie wygl¹daj¹cy przedmiot
natychmiast powiadomcie doros³ych i Policjê. W takim miejscu
nie wolno siê bawiæ.
9. Unikajcie kontaktu z osobami, których nie znacie. Nie bierzcie s³odyczy, zabawek ani pieniêdzy od obcych. Nigdy nie wsiadajcie do samochodu, którym
kieruje obcy! Nie przyjmujcie
równie¿ propozycji wspólnego
spaceru z nieznajomym.
10. Jeœli ktoœ próbuje Wam zrobiæ coœ z³ego G£OŒNO WO£AJCIE O POMOC.

na pewno wszystkie urz¹dzenia
elektryczne zosta³y wy³¹czone.
Poproœmy s¹siadów, aby podczas
naszej nieobecnoœci „zerkali” na
nasze mieszkanie, a w razie zauwa¿enia czegoœ „podejrzanego”
dzwonili na Policjê.
Kiedy ju¿ dojad¹ Pañstwo na
miejsce wakacyjnego wypoczynku, prosimy pamiêtaæ o podstawowych zasadach bezpieczeñstwa:
- zawsze miejmy dzieci w zasiêgu
naszego wzroku,
- t³umaczmy dzieciom jakie zagro¿enia na nich czyhaj¹ oraz co
maj¹ zrobiæ jeœli siê zgubi¹,
- nie zostawiajmy torebek z dokumentami lub pieniêdzmi bez
nadzoru, nawet na chwilkê,
- b¹dŸmy ostro¿ni podczas wybierania pieniêdzy z bankomatów,
- nikomu nie podajmy hase³ dostêpowych i kodów,
- zachowajmy czujnoœæ podczas
spotkañ towarzyskich z nieznanymi osobami,
- pamiêtajmy, ¿e czas wakacyjnej
zabawy to dla z³odziei i oszustów
czas wytê¿onej pracy.
Wybieraj¹c siê na wczasy mo¿na zakupiæ dla dziecka specjalne
bransoletki, na których umieszcz¹
Pañstwo swoje dane, aby w sytuacjach zagro¿enia s³u¿by ratownicze wiedzia³y z kim siê kontaktowaæ. Dane na bransoletkach
mog¹ okazaæ siê przydatne rówDrodzy Pañstwo, mamy na- nie¿ w sytuacji, gdy nasza pociedziejê, ¿e przypomniane przez cha zgubi siê w t³umie.
nas zasady, które teoretycznie s¹
powszechnie znane, lecz czasem Audi uderzy³o w opla tigrê
zapominane, uzmys³owi¹ PañRanny w wypadku drogowym
stwu koniecznoœæ rozmawiania z mê¿czyzna przebywa w szpitalu.
dzieæmi w ka¿dym wieku o ich Do zderzenia samochodów dozachowaniu i bezpieczeñstwie.
sz³o 13-go lipca, w Sêdziszowie
To od Was zale¿y jak bêd¹ siê M³p., na krajowej „czwórce”.
Wasze dzieci zachowywaæ, czy Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznobêd¹ bezpieczne, jak bêd¹ po- œci tego wypadku.
strzegane przez innych oraz czy
Tu¿ po godzinie 7.00, dy¿urny
nie wejd¹ w konflikt z prawem. ropczyckiej Policji zosta³ powia-

Nie dajmy siê okraœæ
podczas urlopu
Lato to czas urlopów. Wyje¿d¿amy odpoczywaæ, a bêd¹c
na miejscu wakacyjnego wypoczynku korzystamy ze s³onecznej
pogody i cieszymy siê wolnym
czasem. Pamiêtajmy jednak, ¿e
z³odzieje nie odpoczywaj¹. Dla
nich wakacje to czas wiêkszych
„³owów”.
Wyje¿d¿aj¹c na urlop nale¿y
w³aœciwie zabezpieczyæ pozostawione bez opieki mieszkanie czy
dom. SprawdŸmy dwa razy czy
okna i drzwi s¹ zamkniête. Czy

domiony o zderzeniu siê samochodów w Sêdziszowie M³p. na
drodze K4. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zdarzenie. Ze wstêpnych ustaleñ
funkcjonariuszy wynika, ¿e 21-letni kierowca audi jecha³ z Sêdziszowa M³p. w kierunku Iwierzyc.
Kiedy na skrzy¿owaniu chcia³
przejechaæ na wprost, prawdopodobnie wymusi³ pierwszeñstwo
na jad¹cym od strony Ropczyc
kierowcy opla tigry. 28-letni kierowca opla dozna³ obra¿eñ cia³a
i zosta³ przewieziony do szpitala.
Funkcjonariusze zbadali stan
trzeŸwoœci kierowców. Obaj byli
trzeŸwi. Przyby³a na miejsce gru-
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pa dochodzeniowo-œledcza przeprowadzi³a oglêdziny miejsca.
Zabezpieczone przez policjantów œladu pozwol¹ na ustalenie
przyczyn tego wypadku.

Potr¹cenie pieszej
w Szkodnej
O szczêœciu mo¿e mówiæ kobieta, która zosta³a potr¹cona przez
samochód. Chrysler wymaga wizyty u mechanika, ale piesza nie
odnios³a powa¿nych obra¿eñ.
O potr¹ceniu policjanci zostali powiadomieni po godz. 15:30,
w dniu 18.07.2011r. Z ustaleñ
funkcjonariuszy wynika, ¿e 40-letni kierowca chryslera omija³ stoj¹cy na przystanku w Szkodnej
autobus. Nagle pod ko³a samochody, zza autobusu, wbieg³a 46letnia kobieta. Kierowcy chryslera nie uda³o siê unikn¹æ zderzenia. Na szczêœcie mieszkanka
gminy Sêdziszów M³p. nie wymaga³a hospitalizacji.
Policjanci wykonuj¹cy czynnoœci na miejscu tego zdarzenia
m.in. zbadali stan trzeŸwoœci
obojga uczestników. Zarówno
kieruj¹cy jak i piesza byli trzeŸwi.
Sprawczyni tej kolizji drogowej
zosta³a przez funkcjonariuszy
pouczona.

Konkurs „Bezpieczne
wakacje 2011”
Trwa konkurs plastyczny oraz
na profilaktyczny spot filmowy
pod nazw¹ „Bezpieczne Wakacje
2011”. Prace plastyczne mo¿na
sk³adaæ do 14 paŸdziernika 2011r.
do Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach.
Tematyka konkursu plastycznego zwi¹zana jest z bezpiecznym
zachowaniem w ka¿dej sytuacji,
w której mo¿e siê znaleŸæ m³ody
cz³owiek w czasie letniego wypoczynku. Jest on adresowany do
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz
placówek letniego wypoczynku.
Prace konkursowe powinny
poruszaæ tematykê:
· Bezpieczny pobyt w górach,
nad morzem i w lesie,
· Bezpieczna szko³a,
· Bezpieczne miejsce zamieszkania,
· Bezpieczny Internet,
· Bezpieczna droga,
· Zagro¿enie u¿ywkami (papierosy, alkohol, narkotyki),
· Przemoc rówieœnicza,
· Subkultury m³odzie¿owe.
O tym, jakie warunki trzeba
spe³niæ, aby wzi¹æ udzia³ w kon-

kursie plastycznym mo¿na dowiedzieæ siê z regulaminu konkursu
dostêpnego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.
Osob¹ zajmuj¹c¹ siê organizacj¹ konkursu plastycznego
„Bezpieczne wakacje 2011” , w
Komendzie Powiatowej Policji w
Ropczycach, jest podkom. Dominika Oleœ. W razie pytañ prosimy
dzwoniæ: 510 997 602 lub pisaæ
na maila: d.oles@podkarpacka.policja.gov.pl.

Nie jedŸ na kacu
– W³¹cz myœlenie
Policjanci naszego powiatu
przy³¹czaj¹ siê do kampanii „Nie
jedŸ na kacu – W³¹cz myœlenie”,
organizowan¹ przez Krajow¹
Radê Bezpieczeñstwa Ruchu
Drogowego.
Kampania jest skierowana do
tych, którzy po wieczornych imprezach, rano, chc¹ wsiadaæ „na
kacu” do samochodu. Ma równie¿ uœwiadamiaæ ka¿demu koniecznoœæ reagowania na zagro¿enie jakiem jest nietrzeŸwy kierowca.
Policyjne statystyki nie wyodrêbniaj¹ kategorii kieruj¹cych
„na kacu”. Zgodnie z przepisami,
nie ma znaczenia, czy kieruje siê
samochodem „na kacu”, czy te¿
po wypiciu „kilku g³êbszych”.
Odpowiedzialnoœæ karna jest
taka sama.
Wiêcej o tej kampanii mog¹
Pañstwo przeczytaæ na stronie
Krajowej Rady Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego.

Policjanci zatrzymali z³odziei

pope³nienia tego przestêpstwa i
Œwiêto Policji
z³o¿yli wnioski o skazanie bez przew ropczyckiej komendzie
prowadzania rozprawy. Grozi im
Policjanci
i pracownicy Policji,
kara do 5 lat pozbawienia wolz
naszego
powiatu,
obchodzili
noœci.
swoje œwiêto. By³ to czas podziêkowañ, awansów i wyró¿nieñ.
Pijany kierowca
Tegoroczne obchody Œwiêta
wjecha³ do rowu
Policji rozpoczê³y siê o godz. 13.
Dwa promile alkoholu mia³ kie- msz¹ œwiêt¹ w Koœciele pod werowca volkswagena, który w dniu zwaniem Œw. Barbary. Po nabo25.07.2011r., w Rudzie, wjecha³ do ¿eñstwie, na placu przy ropczycrowu. Na szczêœcie nikt nie zosta³ kiej komendzie, odby³ siê uroczyranny. Mê¿czyzna odpowie karnie sty apel, w którym uczestniczyli
za kierowanie samochodem na policjanci, pracownicy cywilni
„podwójnym gazie”.
Policji oraz zaproszeni goœcie.
Przed godz. 20, policjanci zoPodczas tej uroczystoœci nomistali skierowani na miejsce zdarze- nacje na wy¿sze stopnie policyjnia drogowego w Rudzie. Z usta- ne otrzyma³o 30 policjantów. Jedleñ funkcjonariuszy wynika, ¿e pi- noczeœnie odczytano rozkaz Kojany kierowca volkswagena passa- mendanta Powiatowego Policji w
ta zjecha³ z drogi i zatrzyma³ siê w Ropczycach o nagrodzeniu przez
przydro¿nym rowie. W zdarzeniu niego 87 funkcjonariuszy. Nagrotym nikt nie zosta³ ranny.
dy pieniê¿ne s¹ wyrazem uznania
35-letni mieszkaniec Dêbicy, za pracê i zaanga¿owanie poliktóry kierowa³ passatem odpowie cjantów w wykonywanie oboteraz za kierowanie samochodem wi¹zków s³u¿bowych. Nagrody
w stanie nietrzeŸwoœci. Policyjne finansowe od Podkarpackiego
badanie kierowcy volkswagena Komendanta Wojewódzkiego
wykaza³o 2,12 promila alkoholu otrzymali dwaj funkcjonariusze.
w wydychanym przez niego po- Komendant powiatowy nagrowietrzu.
dzi³ równie¿ 20 pracowników cywilnych.
Obchody Œwiêta Policji to rówZderzenie tirów w Czarnej
nie¿ czas ró¿nego rodzaju odznaSêdziszowskiej
czeñ i wyró¿nieñ przyznawanych
Do kolizji drogowej z udzia³em stró¿om prawa. W tym roku Predwóch samochodów ciê¿aro- zydent RP przyzna³ „Medale za
wych dosz³o we wtorek, 26.07 w d³ugoletni¹ s³u¿bê” trzem poliCzarnej Sêdziszowskiej. Nikt nie cjantom naszego powiatu. S¹ to:
zosta³ ranny.
podkom. Józef WoŸny, asp.sztab.
Przed godzin¹ 18, na drodze Bogumi³ Rygiel oraz asp. sztab.
biegn¹cej do Kolbuszowej zde- Janusz Malski.
rzy³y siê dwa tiry. Z ustaleñ poliDwóch funkcjonariuszy operacjantów wynika, ¿e 25-letni kie- cyjnych otrzyma³o odznaki „Zarowca ciê¿arowego volvo nie za- s³u¿ony policjant”, przyznawane
chowa³ nale¿ytej odleg³oœci od przez Ministra SWiA.
jad¹cego przed nim tira i najePrezydium Zarz¹du Oddzia³u
cha³ na jego ty³. W zdarzeniu tym Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP
nikt nie zosta³ ranny.
w Rzeszowie uhonorowa³o: st.asp.
Funkcjonariusze sprawdzili Paw³a Potworê, asp. Mariusza
stan trzeŸwoœci obu kierowców. Kubika oraz asp. Andrzeja FereByli trzeŸwi. Sprawca tej kolizji ta medalami za zas³ugi dla po¿arzosta³ przez policjantów ukara- nictwa.
ny mandatem.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyñskie, doceniaj¹c zaanga¿owanie
Œlubowanie nowego
policjantów w dbanie o bezpieczeñstwo uczestników majowej
policjanta
W pi¹tek, 8-go lipca, w Komen- parady „Turki 2011”, wrêczy³ padzie Powiatowej Policji w Ropczy- mi¹tkowe repliki tureckiego bêbcach, odby³o siê uroczyste œlu- na: st.asp. Paw³owi Potworze,
bowanie nowo przyjêtego poli- asp. Mariuszowi Kubikowi oraz
cjanta. W obecnoœci komendan- asp. Piotrowi Krysie.
Na zakoñczenie uroczystoœci
ta powiatowego oraz kadry kiekomendanci
oraz zaproszeni gorowniczej s³owa roty œlubowania
powtórzy³ post. Andrzej Wojton. œcie z³o¿yli serdeczne ¿yczenia
Po zakoñczeniu szkolenia, poli- policjantom oraz pracownikom
cjant rozpocznie s³u¿bê w sêdzi- Policji.

W pi¹tek, 22-go lipca, sêdziszowscy policjanci udaremnili
z³odziejom kradzie¿ metalowej
konstrukcji wartoœci 8,5 tysi¹ca
z³otych. Zatrzymani na gor¹cym
uczynku z³odzieje us³yszeli ju¿
zarzuty.
Funkcjonariusze z sêdziszowskiego komisariatu pojechali w
pi¹tek do lasu w Boreczku, aby
wykonaæ czynnoœci s³u¿bowe do
jednej z prowadzonych spraw. W
pewnym momencie us³yszeli odg³os ciêcia metalu. Kiedy doszli
do miejsca, z którego s³yszeli ha³as okaza³o siê, ¿e dwóch mê¿czyzn próbuje poci¹æ metalowy
taœmoci¹g wêglowy.
Policjanci zatrzymali z³odziei i
przewieŸli ich do komisariatu.
Tam przestêpcy, w wieku 22 i 28
lat, us³yszeli zarzut usi³owania kradzie¿y. Mê¿czyŸni przyznali siê do szowskim komisariacie Policji.

Podkom. Dominika Oleœ
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Nowy Zarz¹d Stowarzyszenia So³tysów
16 lipca 2011 r. w Boguchwale odby³o siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia So³tysów Województwa Podkarpackiego maj¹ce swoj¹ siedzibê w Tarnowcu (powiat jasielski). W nowo wybranych w³adzach
znaleŸli siê so³tysi z naszego powiatu.
Zenon Charchut so³tys Gnojnicy Dolnej pe³ni funkcjê skarbnika Zarz¹du, natomiast Barbarê Traciak so³tysa Zagorzyc Górnych wybrano na sekretarza Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarz¹du pozosta³ na kolejn¹ 4-letni¹
kadencjê Stanis³aw Lawera z powiatu jasielskiego. Wœród goœci
znaleŸli siê parlamentarzyœci oraz
przedstawiciele instytucji rolniczych i administracji rz¹dowej.
Stowarzyszenia So³tysów Województwa Podkarpackiego, istniej¹ce od 10 lat, zosta³o za³o¿one w
celu wspierania idei samorz¹du
terytorialnego, ochrony interesów so³tysów i mieszkañców wsi.
Podejmuje te¿ dzia³ania podnosz¹ce kwalifikacje so³tysów, integruj¹ce œrodowiska wiejskie, a
tak¿e wspó³pracuje z innymi organizacjami i samorz¹dami
wszystkich szczebli. Stowarzyszenie by³o organizatorem szeregu

Od lewej so³tysi: Olchowej – Janusz Majka, Bêdzienicy – Mariusz Siewierski, Zagorzyc Górnych – Barbara Traciak, wicewojewoda podkarpacki
Andrzej Regu³a, wiceprezes Stowarzyszenia Maria Jakubowska wraz z prezesem Stanis³awem Lawer¹ i so³tys Gnojnicy Dolnej Zenon Charchut
dzia³añ na terenach wiejskich
województwa podkarpackiego
m.in.: imprezy szkoleniowo-wystawienniczej „Forum Rolno-Spo¿ywcze”, konferencji dla so³tysów
i samorz¹dowców, konkursu So³tys Roku Województwa Podkar-

packiego. Dziêki podjêtej przez
Stowarzyszenie inicjatywie zas³u¿eni so³tysi odznaczani s¹ odznakami „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”.
Jednostka podlega pod Krajowe
Stowarzyszenie So³tysów z siedzib¹ w Koninie.

W powiecie ropczycko-sêdziszowskim funkcjonuje Powiatowe Stowarzyszenie So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedlowych,
którego prezesem jest Zenon
Charchut.
Inf. w³asna

Zawody stra¿ackie w Sêdziszowie M³p.
W niedzielê, 10 lipca 2011 roku, na stadionie Lechii w Sêdziszowie M³p. odby³y siê
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek OSP z terenu Gminy Sêdziszów M³p.

W poszczególnych
kategoriach zwyciê¿yli:
Grupa C kobiet:
1. OSP Boreczek
Grupa A mê¿czyzn:
1. OSP Boreczek
2. OSP Bêdziemyœl
3. OSP Zagorzyce Dolne
4. OSP Cierpisz
5. OSP Czarna Sêdziszowska
Fot. UM
W zawodach udzia³ wziê³y 1
¿eñska i 14 mêskich dru¿yn z poszczególnych jednostek. Dru¿yna
¿eñskie reprezentowa³a OSP Boreczek, a wœród mêskich znalaz³y
siê OSP: Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne, Góra Ropczycka,
Bêdziemyœl, Klêczany, Kawêczyn,
Krzywa, Czarna, Ruda, Cierpisz,

6

Borek Wielki, Wolica £ugowa,
Boreczek i Sêdziszów M³p.
Wœród goœci obecnych byli: Wies³aw Rygiel - Pose³ na Sejm RP, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., Jan Maroñ – Sekretarz
Gminy, Jacek Róg – Komendant
PSP w Ropczycach, Eugeniusz Alberski – Prezes Zarz¹du Gminne-

go Zwi¹zku OSP, Marek Róg –
Komendant Gminny. Zawody sk³ada³y siê z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego z przeszkodami
7x50m oraz æwiczeñ bojowych.
Komisjê sêdziowsk¹ stanowili
pracownicy Komendy Powiatowej
PSP w Ropczycach, a przewodniczy³ jej st. kpt Marcin Filip.
(-)
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Nadzieja
w oknie
Odk¹d z niczego Bóg dŸwign¹³ zr¹b œwiata,
P³yn¹ jednako i wieki i lata,
Na gwiazdy patrzy w niebo ziemia stara
I liczy doby wiecznego zegara.
(Wincenty Pol)
Œrodek lata przypada na pierwsze dni sierpnia. Jest to zarazem
okres bardzo wa¿ny dla ludowej
meteorologii. Jak dowodz¹ wieloletnie obserwacje, typ pogody
z prze³omu lipca i sierpnia czêsto utrzymuje siê przez najbli¿sze
tygodnie, siêgaj¹c nawet wrzeœnia. W naszym klimacie kaniku³a zwykle obdarza ludzi skwarn¹
pogod¹. Zdarzaj¹ siê jednakowo¿
wyj¹tki, kiedy uporczywe s³oty
zak³ócaj¹ letni wypoczynek i
utrudniaj¹ pracê w polu. Dawne
porzekad³o g³osi, i¿ „Gdy ciep³o na
Dominika, ostra zima nas dotyka” (4
VIII). Przodkowie nasi uwa¿ali, ¿e
³adny pocz¹tek sierpnia zapowiada typow¹, raczej stabiln¹ zimê.
Warto równie¿ zapamiêtaæ dzieñ
œw. Wawrzyñca (10 VIII), bowiem:
„Œwiêty Wawrzyniec pokazuje, jaka
jesieñ nastêpuje”. Analogicznie
deszcz w Matkê Bosk¹ Zieln¹ (15
VIII) zapowiada wczesn¹,
ch³odn¹ jesieñ: „Gdy w Wniebowziêcie Panny zimna dokuczaj¹, brzydk¹
jesieñ zapowiadaj¹”. Zaznaczmy, i¿
zdaniem ludu ta pora roku rozpoczyna siê ju¿ 6 wrzeœnia. Nasi
poprzednicy obserwowali i zapamiêtywali stan pogody, dziêki czemu mogli odpowiednio przygotowaæ siê na wszelkie zmiany i
unikn¹æ niepowodzeñ w gospodarstwie. Zwracali uwagê na zachowanie siê zwierz¹t, na roœliny,
chmury, a nawet na przedmioty
martwe. Nikt nie da³ siê zwieœæ
pozorom i na przyk³ad nie rozpoczyna³ ¿niw b¹dŸ koszenia potrawu, gdy w najpiêkniejsze dni
wpada³ co rusz w sieci pajêczyn,
które pojawi³y siê nagle na wysokoœci jego twarzy. Gdy ponadto
rzadziej ni¿ zwykle „odzywa³y siê”
œwierszcze i pasikoniki, mo¿na siê
by³o spodziewaæ nadejœcia pluchy. Ludzie ¿yj¹cy w bliskim kontakcie z natur¹ zauwa¿yli takie
w³aœnie zjawiska na pocz¹tku lipca b.r. Wielu s¹dzi, ¿e roœliny rów-

nie¿ czuj¹, choæ w inny sposób
ni¿ ludzie, reaguj¹c na niedostrzegalne dla nich zmiany w przyrodzie. Zdolnoœæ ta jest niezbêdna do przetrwania np. burz czy
srogich zim. Mieszkañcy miast i
wsi te¿ mog¹ potwierdziæ, ¿e zamkniête od rana kwiaty wró¿¹ rych³e nadejœcie deszczu. Dotyczy
to np. cykorii, powoju, mniszka,
nagietków. Przed opadami swoje
„g³ówki” schylaj¹ stokrotki i liliowo kwitn¹ca rze¿ucha ³¹kowa.
Chêtnie ostatnio nasadzane u nas
tzw. iglaki przed opadami pochylaj¹ ga³¹zki, a szyszki sosny pozostaj¹ zamkniête. Z obfitoœci owoców dzia³kowcy i sadownicy
wró¿¹ surow¹ zimê. Pogorszenie
siê letniej pogody przepowiadaj¹
nam pojawiaj¹ce siê krople na liœciach czeremchy, topoli i wierzby, a tak¿e na roœlinach ozdobnych: kannie, filodendronie.
Gdy mamy ju¿ doœæ uprzykrzonej s³oty, z nadziej¹ spogl¹damy
w okna, upatruj¹c zmian na lepsze. Pogoda z pewnoœci¹ siê poprawi, jeœli dym uchodz¹cy z kominów nie snuje siê ju¿ nisko po
ziemi, a pod wieczór nad ³¹kami,
wodami i w nizinach pojawi¹ siê
mg³y, które znikn¹ nazajutrz
rano. Rzadkie zjawisko urokliwej
têczy zwiastuje poprawê pogody,

gdy pojawi siê po po³udniu lub z
wieczora – ale z dominant¹ ¿ó³ci
i b³êkitu. Przewaga zaœ barwy zielonej i czerwonej daje z³udna
nadziejê, podobnie jak interesuj¹ca, podwójna têcza. Przys³owiowy grom z jasnego nieba, a raczej pojawiaj¹ce siê b³yskawice
nad horyzontem, gdy niebo jest
rozjaœnione, równie¿ s¹ zapowiedzi¹ poprawy pogody. Ka¿dy wie,
¿e dobrze wró¿¹ zmiany wiatru
na wschodni, a tak¿e pojawienie
siê rosy i wieczornego och³odzenia. Na „przecieraj¹cym siê” niebie zjawiaj¹ siê wtedy s³abo migoc¹ce gwiazdy i ksiê¿yc bez „lisiej
czapy”. Dawniej ludzie zaraz po
przebudzeniu wychodzili za próg
i spogl¹dali w niebo, aby z kszta³tu i barwy chmur prognozowaæ
pogodê na dany dzieñ. W ¿niwny
czas radowa³ widok bezchmurnego nieba lub ob³oków przesuwaj¹cych siê wraz z wiatrem. Poranne opady deszczu jeszcze nie napawa³y lêkiem – w myœl powiedzenia: „Deszcz ranny jest jak p³acz
panny”(czyli krótkotrwa³y). Gdy
po opadach nagle siê och³adza,
pogoda równie¿ siê poprawi. Cieszyæ powinien oko i duszê œwit
jasnoz³oty i ró¿owy. Feeria barw
o poranku zachwyciæ mo¿e chyba tylko poetê i malarza, nato-

miast lud ¿yj¹cy z pracy r¹k w³asnych pragnie raczej mniej kolorowej, ale ustabilizowanej aury.
Z samego rana warto ws³uchaæ
siê odg³osy przeje¿d¿aj¹cych pojazdów, w œpiew ptaków i szczekanie psów. Jeœli s¹ bardziej wyraziste ni¿ zwykle, zapowiada siê
³adny, pogodny dzieñ. Inaczej jest
z zapachami; je¿eli siano i kwiaty
pachn¹ mniej intensywnie, nie
nale¿y spodziewaæ siê deszczu.
Gospodynie z zadowoleniem zauwa¿aj¹, i¿ sól staje siê mniej wilgotna. Zwiêksza siê te¿ ³amliwoœæ
s³omy i siana. Grzybiarze stwierdzaj¹, ¿e wczesnym rankiem w
lesie jest znacznie cieplej ni¿ na
otwartym polu. Pasterze kóz,
owiec i byd³a widz¹ swych podopiecznych spokojnie ¿eruj¹cych. Nie dokuczaj¹ im owady,
których aktywnoœæ wzrasta zwykle przed deszczem. Gdy pogoda ma siê poprawiæ na d³u¿ej, psy
zaprzestaj¹ tarzania siê i gryzienia trawy, a koty drapania i lizania sierœci. Kury rzadziej korzystaj¹ z tzw. piaskowych k¹pieli.
Kaczki i gêsi od rana œpiesz¹ na
¿er, rezygnuj¹c z taplania siê w
wodzie. Koguty równie¿ zwyk³y
piaæ na zmianê pogody, ale warto pamiêtaæ, ¿e „Piej¹ na ziemi, gdy
pogoda siê zmieni, a gdy na grzêdzie,
jak by³o tak bêdzie” – tak g³osi stare
przys³owie z naszych stron. Optymizmem napawaj¹ wysokie loty
skowronków i jaskó³ek, wznosz¹ce siê roje komarów, wczeœnie wyruszaj¹ce do pracy pszczo³y, uwijaj¹ce siê na mrowiskach mrówki
i wychodz¹ce z kryjówek paj¹ki.
£adna pogoda utrzyma siê d³u¿ej, je¿eli w ci¹gu dnia niebo pozostaje bezchmurne b¹dŸ k³êbiaste chmury zanikaj¹ pod wieczór.
Pomyœlnym znakiem jest te¿ ¿ó³tawa lub bladoró¿owa zorza. Jeœli przybiera pomarañczowe i
krwistoczerwone barwy, nale¿y
siê spodziewaæ pogorszenia aury.
Zachodz¹ce za chmurê s³onko
te¿ mo¿e przynieœæ krótkotrwa³e
opady. Pomyœln¹ wró¿b¹ s¹ sine,
wieczorne mg³y i obfita rosa. Silny wiatr zwykle nie przynosi deszczu, gdy wyraŸnie ucichnie przed
noc¹, a w dolinach bêdzie ch³odniej ni¿ na wy¿ynie. Niebo winno
byæ usiane gwiazdami i niejako
wznosiæ siê wysoko nad horyzont.
Znaj gwieŸdzistego nieba star¹ kartê
I stró¿a – gwiazdê i stró¿a – Anio³a,
Bo ¿ycie nasze o tyle tu warte,
O ile z niebem cz³ek je zwi¹zaæ zdo³a.
(W. Pol)
Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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XV Œwiatowy Festiwal Polonijnych
Zespo³ów Folklorystycznych
23 lipca b.r. Sêdziszów M³p. kolejny raz sta³ siê jednym z miast festiwalowych Œwiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, który co trzy lata odbywa siê w Rzeszowie. W tym roku
w Festiwalu wziê³o udzia³ 42 zespo³y z 16 krajów. Trzy z nich wyst¹pi³y w Sêdziszowie M³p.: Polski Zespó³
Folklorystyczny „Tatry” z Adelajdy (Australia), Zespó³ Tañca Ludowego „Wiosna w Szamotu³ach” ze
Strasbourga (Francja), Polski Zespó³ Pieœni i Tañca „Bia³y Orze³” z Toronto (Kanada).
Zespo³y zosta³y podjête w Sêdziszowie M³p. z iœcie staropolsk¹
goœcinnoœci¹: przywitano je na
estradzie w Rynku chlebem i sol¹,
a wczeœniej kierownictwo i reprezentanci wszystkich grup spotkali siê w Ratuszu z Burmistrzem
Sêdziszowa M³p. Kazimierzem
Kie³bem.
Koncert rozpocz¹³ wystêp gospodarzy, czyli sêdziszowskiego
ZPiT „Rochy” w tañcach przeworskich. Nastêpnie na scenie
pojawili siê tancerze z Francji.
Zespó³ „Wiosna w Szamotu³ach”
dzia³a od 1988 roku w ramach
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego pod t¹ sam¹ nazw¹ w
Strasbourgu. Jego kierownikiem
i choreografem jest pochodz¹cy
z Podkarpacia, a konkretnie z
Grodziska Dolnego, Bernard
Œmia³ek. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
w zespole znajduje siê wielu rodowitych Francuzów, pragn¹cych poznaæ polsk¹ sztukê i tradycje. Stowarzyszenie „Wiosna w
Szamotu³ach”, wraz ze swymi
partnerami w Polsce, organizuje
we Francji wiele interesuj¹cych
wydarzeñ kulturalnych: spektakli
tanecznych, konferencji, ekspozycji, spotkañ literackich, wystaw
fotograficznych i malarskich.
Zespó³ w swoim repertuarze ma
m.in. tañce lasowiackie, zestaw

Na scenie „Wiosna w Szamotu³ach” w tañcach
lasowiackich.

Burmistrz Kazimierz Kie³b wita „chlebem i sol¹” ambasador Australii w Polsce Ruth Pearce.

„Bia³y Orze³” z Toronto.

tañców weselnych z okolic Wieliczki, tañce regionu Szamotu³, a
tak¿e tañce francuskie. Czêœæ swojego repertuaru przedstawili sêdziszowskiej publicznoœci.
Jako drugi, spoœród zespo³ów
polonijnych, wyst¹pi³ Polski Zespó³ Pieœni i Tañca „Bia³y Orze³”
z Toronto. Zespó³ powsta³ w 1966
roku z inicjatywy Marii i Paw³a
Dubickich. Obecnie prezesem
jest Anna Gulbiñska, a kierownikiem artystycznym i muzycznym
Tadeusz Zdyba³. W ci¹gu 45-oletniej dzia³alnoœci zespó³ reprezentowa³ zarówno Polskê jak i Kanadê na festiwalach folklorystycznych w Brazylii, Kostaryce, Mek-

wnuczka kompozytora tej piêknej pieœni Tadeusza Mikuckiego)
Imprezy folklorystyczne ciesz¹
siê w Sêdziszowie nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, a wystêpy Polonusów z ró¿nych stron œwiata zawsze
by³y dla widzów dodatkowym magnesem, przyci¹gaj¹cym na sêdziszowski Rynek. Tym razem jednak
widzów nie by³o tak wielu, jak
zazwyczaj. A szkoda, bo zespo³y
zaprezentowa³y spor¹ dawkê folkloru na wysokim poziomie artystycznym, okraszon¹ dodatkowo
³z¹ wzruszenia i têsknoty.
Towarzysz¹cy wystêpom zespo³ów aplauz widowni, a na zakoñczenie koncertu owacja na stoj¹co by³y jak najbardziej zas³u¿one.
Dla wszystkich artystów gospodarze przygotowali upominki, a
po koncercie zespo³y zosta³y podjête w Sêdziszowie kolacj¹. Ich pobyt w naszym mieœcie, planowany do godziny 20.00 przed³u¿y³
siê poza godzinê 22.00.
Z pewnoœci¹ zabrali ze sob¹ mi³e
wspomnienia, a pami¹tk¹ bêdzie
te¿ dla nich nagranie koncertu,
zrealizowane przez TV Sêdziszów.
Za trzy lata kolejny Œwiatowy
Festiwal i miejmy nadziejê, ¿e jego
organizatorzy znów uracz¹ sêdziszowian równie atrakcyjn¹ dawk¹
folkloru w wykonaniu naszych
rodaków z ca³ego œwiata.
Benedykt Czapka

Australijskie „Tatry” oczywiœcie w tañcach góralskich.
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syku, Portoryko, Chinach, Makau, Kanadzie, USA. Zespó³
przedstawi³ tañce cygañskie,
³owickie, góralskie.
Polski Zespó³ Folklorystyczny
„Tatry” przyby³ na rzeszowski festiwal a¿ z Australii. W Sêdziszowie
tancerzom towarzyszy³a ambasador Australii w Polsce Pani Ruth
Pearce. Zespó³ zosta³ za³o¿ony w
1958 roku przez Micha³a Mordwinowa. Trzy lata temu, z okazji jubileuszu 50-olecia, rz¹d stanowy uhonorowa³ „Tatry” wydaj¹c na czeœæ
Zespo³u przyjêcie w Parlamencie.
W bie¿¹cym roku, podczas obchodów Dnia Australii, zespó³ zdoby³ I
miejsce za najpiêkniejsze stroje spoœród wszystkich uczestnicz¹cych
grup etnicznych. Zespó³ posiada
bogaty repertuar tañców i przyœpiewek z ró¿nych regionów Polski, a szczególnie lubi prezentowaæ
efektowne tañce góralskie. Obecnie zespo³em kieruje Pawe³ Zaj¹c,
a choreografami s¹ Joanna i Marek Trepa.
Szczególnym momentem by³
fina³ koncertu, gdy zespo³y wraz
z publicznoœci¹ odœpiewa³y hymn
rzeszowskiego festiwalu, którego
refren: Daleko, daleko, za morzem,
daleko przepiêkna kraina, kraj rodzinny matki mej – niós³ siê hen daleko, nad Ziemi¹ Sêdziszowsk¹.
(Warto zaznaczyæ, ¿e w zespole
Fot. (4) M. Idzik „Tatry” z Australii zatañczy³a
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31 lipca odby³a siê VI edycja Wesela Podkarpackiego w Rymanowie Zdroju. Organizatorami imprezy s¹: Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie i Gminny Oœrodek
Kultury w Rymanowie Zdroju.
Wesele Podkarpackie to impreza, w ramach której prezentuj¹
siê zespo³y obrzêdowe, maj¹ce w
swoim repertuarze zwyczaje weselne. Ka¿dy z zaproszonych zespo³ów prezentuje jeden obrzêd
weselny, a wszystkie razem sk³adaj¹ siê na wielke weselne widowisko.
W tym roku do udzia³u w weselu zaproszono 10 zespo³ów, a
wœród nich zespó³ obrzêdowy z
Zagorzyc z fragmentem widowiska „Zagorzyckie wesele”. Artyœci
z naszej gminy przedstawili zmówiny, czyli spotkanie rodziców
M³odych, podczas którego ustalane s¹ szczegó³y wesela, a tak¿e
podzia³ maj¹tku, przys³uguj¹cego nowo¿eñcom.
Oprócz zespo³u z Zagorzyc,
podczas tegorocznego Wesela
Podkarpackiego wyst¹pi³y: Regionalny Zespó³ Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec, Zespó³ Teatralno - Obrzêdowy Wielopolanie z Wielopola Skrzyñskiego,
Zespó³ Ludowy z Soniny, Zespó³
Obrzêdowy Rymanowianie, Ze-

VI Podkarpackie Wesele
- Rymanów Zdrój

Zespó³ z Zagorzyc na scenie w Rymanowie w obrzêdzie zmówin.

spó³ Obrzêdowy z Trzciany, Zespó³ Ludowy Cmolasianie z Cmolasu, Zespó³ Regionalny Wesele
Krzemienickie z Krzemienicy,
Zespó³ Regionalny Grodziszczoki z Grodziska Dolnego.
Fot. (2) A. £okaj
(-)

Sukces Zagorzanek w Lesku
30 lipca 2011 odby³ siê fina³ regionalny
konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Impreza odby³a siê
w ramach targów AGROBIESZCZADY 2011
w Lesku.
W XI edycji fina³u wojewódzkiego tego konkursu Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich Zagorzanki z Zagorzyc Dolnych zdoby³o I nagrodê w za zagorzycki
ko³acz weselny w podkategorii wyrobów cukierniczych. Do konkursu zakwalifikowa³y siê trzy z czterech zg³oszonych przez SGW wyrobów. By³y to oprócz ko³acza:
kie³basa swojska i s³oneczny sok wiœniowy. Komisji jednak przypad³
do gustu weselny wypiek, który
Zagorzanki odtworzy³y na potrzeby wystawianego przez miejscowa
grupê obrzêdow¹ „Zagorzyckiego wesela”. Nagrodzony ko³acz
upiek³a pani Jadwiga Pasela.
To dro¿d¿owe ciasto by³o prototypem dzisiejszych tortów. Pieczone w chlebowym piecu osi¹-

Panie z SGW „Zagorzanki” w Lesku.
ga³o dawniej pokaŸne rozmiary
(bywa³o, ¿e gospodyni musia³a
wyci¹gn¹æ parê cegie³ z pieca,
aby wydobyæ z niego przeroœniê-

te pieczywo). Ko³acz posiada³
znaczenie magiczne; mia³ zapewniæ m³odej parze szczêœcie i dobrobyt, dlatego by³ zdobiony

szyszkami weselnymi w kszta³tach:
zwierz¹t domowych, serduszek,
ksiê¿yca, s³oñca i k³osów. Mia³ te¿
zapewniæ p³odnoœæ, st¹d czêsto
dekorowany by³ jab³kami. Czêstym dodatkiem do zagorzyckiego ko³acza by³y wiœnie.
Podczas konkursu Zagorzanki
zastosowa³y - jak to nazwa³ jeden
z cz³onków komisji oceniaj¹cej –
red. PR 1 Jan Zwoliñski - „swoisty
chwyt marketingowy”, œpiewaj¹c
przy ko³aczu i udowadniaj¹c w
ten sposób jego oryginalnoœæ.
S³owa starej pieœni weselnej najlepiej obrazuj¹ wygl¹d tego wypieku:
Zawitojze ko³ocyku zielony, zielon¹
rut¹, siw¹ so³wij¹ psybrany,
Swastusia siê z ciebie pyœni, nawtyka³a w ciebie wiœni…
Cieszy nas ta nagroda, gdy¿
SGW Zagorzanki jest stosunkowo
m³od¹ organizacj¹ i ostatnio, 19
czerwca 2011 r., otrzyma³a wyró¿nienie na V Festiwalu Podkarpackich Smaków – Górno, w³aœnie
za Zagorzycki ko³acz weselny.
Sekretarz SGW Zagorzanki
z Zagorzyc Dolnych
Katarzyna Róg
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Œwiêto Rodziny
w Zespole Szkó³
w Górze Ropczyckiej
Jak co roku, na wiosnê, w Zespole Szkó³ w Górze Ropczyckiej spotka³y siê Rodziny, aby
radoœnie prze¿ywaæ Swoje Œwiêto. Tym razem odby³o siê ono 16 czerwca 2011 r.,
o godz. 11.00.
Aby podkreœliæ wagê tego wydarzenia, uczennice z najstarszych klas piêknie udekorowa³y
szko³ê, a szczególnie salê gimnastyczn¹, w której odby³a siê akademia i skromne przyjêcie dla zaproszonych goœci. Przybywaj¹cych
licznie uczestników uroczystoœci w
drzwiach szko³y witali przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego,
w piêknych strojach.
Gdy Rodziny zajê³y miejsca
przy sto³ach, nakrytych bia³ymi
obrusami i ozdobionych wiosennymi kwiatkami, do mikrofonu
podszed³ Pan Dyrektor Mariusz
Kazior, który w serdecznych s³owach powita³ zebranych i wyg³osi³ przemówienie na temat roli
rodziny w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Opowiedzia³ wzruszaj¹c¹ historiê o ¿onach, dla których najcenniejszym skarbem byli ich
mê¿owie. Otó¿ wojska najeŸdŸców zdoby³y pewn¹ twierdzê.
Wziê³y w niewolê jej mieszkañców, a w dowód ³aski, dowódca
zwyciêskich wojsk pozwoli³
¿onom i matkom wzi¹æ, ze swego
dobytku, najcenniejszy dla nich
skarb i opuœciæ podbit¹ twierdzê.
Jakie¿ by³o zdziwienie w³adcy, gdy
zobaczy³ owe kobiety, dŸwigaj¹ce na plecach swoich mê¿ów.
Skarbem dla tych kobiet byli ich
mê¿owie i rodziny, które postanowi³y ocaliæ. Zdobywca, wzruszony postaw¹ owych niewiast
dotrzyma³ przyrzeczenia i rodziny, ca³e i zdrowe, opuœci³y swój
kraj i uda³y siê na tu³aczkê. Lecz
najwa¿niejsze by³o to, ¿e Razem.
Z kolei g³os zabra³a Zastêpca
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani
El¿bieta Œwiniuch, która wyrazi³a radoœæ z mo¿liwoœci uczestniczenia w Œwiêcie Rodziny w Górze Ropczyckiej. Z³o¿y³a ¿yczenia
przyby³ym Rodzicom, a uczniom
wrêczy³a s³odycze.
Nastêpnie Pan Dyrektor
przedstawi³ program dzisiejszej
uroczystoœci i zaprosi³ do obejrzenia czêœci artystycznej, któr¹
rozpoczê³y przedszkolaki. Do
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wystêpu przygotowa³y dzieci Panie: Zofia Róg, El¿bieta Paœko i
Urszula Bia³ek, a tak¿e nauczycielka rytmiki Katarzyna WoŸny.
Najpierw maluszki wyg³osi³y z
przejêciem wiersze i zaœpiewa³y
wdziêcznie swoje piosenki. Nastêpnie by³o przedstawienie o Szewczyku Dratewce. By³o ono barwne,
pomys³owe i ciekawe. Na koniec
wyst¹pi³a grupa taneczna, która
zatañczy³a wi¹zankê tañców. Najwiêksze brawa otrzyma³y maluszki
za korridê, wykonan¹ brawurowo,
z wdziêkiem i przytupem. Wystêp
bardzo siê wszystkim zebranym
podoba³, a szczególnie uczniom ze
starszych klas, którzy oklaskami i
okrzykami wyrazili swoje uznanie i
zachwyt dla przedszkolaków.
Z kolei wyst¹pili uczniowie ze
szko³y. Na pocz¹tku z³o¿yli ¿yczenia swoim Rodzicom i wyrecytowali dla Nich kilka wierszy, zaœpiewali kilka melodyjnych piosenek.
Jak zwykle, podczas takich wystêpów, objawi³o siê kilka nowych talentów recytatorskich i wokalnych.
Nastêpnie, na œrodek sali wyszli drugoklasiœci, którzy przygotowali dla Rodziców humorystyczne przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek i Internet”. W roli
wilka wyst¹pi³ goœcinnie uczeñ z
trzeciej klasy Kamil Walczyk, któ-

ry doskonale wcieli³ siê w tê rolê i
zagra³ j¹ bardzo naturalnie, bez
odrobiny tremy. Pozostali mali
aktorzy tak¿e bardzo siê podobali widzom. Na uznanie zas³u¿y³y oryginalne stroje, w które ubrane by³y dzieci. Ca³oœæ zrobi³a du¿e
wra¿enie, co wyrazi³o siê gromkimi brawami i okrzykami radoœci.
Po przedstawieniu, nastêpnym
punktem programu artystycznego
by³y tañce regionalne, po³¹czone
zgrabnie w piêkn¹ wi¹zankê, któr¹
wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ Renat¹ Pypeæ, przygotowali uczniowie
z najstarszej klasy. Tañce by³y jednymi z najatrakcyjniejszych punktów
zaprezentowanej akademii i bardzo
siê wszystkim podoba³y. Uczniowie
z klasy VI i ich instruktorka zas³uguj¹ na pochwa³ê i uznanie.
Na zakoñczenie, widowiskow¹
prezentacjê opracowa³a i przedstawi³a zebranym goœciom Monika Mêdlowska. Dziewczynki z klasy II, III i IV w zgrabnych, kolorowych strojach piêknie zatañczy³y
salsê i taniec z akrobacjami. Poziom artystyczny tañców by³ bardzo wysoki, a dziewczynki dok³adnie i precyzyjnie zatañczy³y ka¿dy fragment uk³adu. Zyska³y podziw zgromadzonej widowni, za
swoje mistrzostwo i piêkny wyraz
artystyczny prezentacji.

Po skoñczonej czêœci artystycznej Pan Dyrektor podziêkowa³
uczniom za udzia³ w akademii, a
nauczycielom za przygotowanie
dzieci do wystêpu. Program artystyczny opracowa³a i przygotowa³a Ma³gorzata Ka³dan.
Na zakoñczenie tej uroczystoœci, dzieci wrêczy³y Rodzicom
prezenty, w³asnorêcznie wykonane na lekcjach plastyki i techniki.
Ostatnim punktem programu
by³ wspólny poczêstunek. By³a to
równie¿ okazja do rozmów, wymiany pogl¹dów i podzielenia siê
wra¿eniami na temat obejrzanych wystêpów. Rodzice byli zadowoleni, ¿e po raz kolejny (szósty) mogli uczestniczyæ w tej mi³ej, rodzinnej uroczystoœci. Byli
dumni ze swoich pociech, które
w³o¿y³y tyle trudu, aby Ich uczciæ,
sprawiæ Im radoœæ, wyraziæ
wdziêcznoœæ, za troskê i poœwiêcenie w dziele wychowania.
Pan Stanis³aw Wozowicz, w imieniu Rodziców, podziêkowa³ dzieciom i nauczycielom za wspania³¹
uroczystoœæ, za rodzinn¹ atmosferê tego spotkania, zwróci³ uwagê
na Dobro Polskiej Rodziny.
Mamy nadziejê na równie mi³e
spotkanie Rodzin za rok, równie¿
wiosn¹. Do zobaczenia!
Bo¿ena Wiktor
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W ka¿dej ma³ej g³owie
kryje siê wielka wyobraŸnia
20 czerwca 2011r. dzieci uczêszczaj¹ce do Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 w Sêdziszowie
M³p., Publicznego Przedszkola w
Wolicy Piaskowej i Publicznego
Przedszkola w Górze Ropczyckiej, bior¹ce udzia³ w projekcie
„W ka¿dej ma³ej g³owie kryje siê
wielka wyobraŸnia” uczestniczy³y w Pikniku Przedszkolaka.
Spotkanie w Osadzie Myœliwskiej „Podgorza³ka” w Porêbach
Krzywskich by³o podsumowaniem dwuletniego realizowania
zajêæ z rytmiki, j. angielskiego,
logopedii, spotkañ z psycholo-

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego

giem, aktorem i ciekawymi ludŸmi.
Na plenerowym spotkaniu
dzieci mog³y skorzystaæ ze specjalnie na tê okazjê rozstawionego placu zabaw, wzi¹æ udzia³ w
konkursach proponowanych
przez wodzireja, zaprezentowaæ
nabyte w trakcie realizacji zajêæ
umiejêtnoœci, a tak¿e skorzystaæ
z poczêstunku.
Realizacja projektu by³a mo¿liwa dziêki pozyskaniu przez Gminê Sêdziszów M³p. œrodków z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Maraton kolarski znów w Sêdziszowie
26 czerwca w niedzielê przed sêdziszowskim ratuszem zatrzymali siê na odpoczynek i poczêstunek regeneracyjny
uczestnicy Maratonu Kolarskiego LWÓWKRAKÓW.
Organizatorem wyœcigu by³a
Akademia Kolarska z Krakowa
oraz Lwowska Federacja Kolarska.
Maraton to kontynuacja
przedwojennych wyœcigów, z których pierwszy odby³ siê w 1894 r. i
by³ organizowany nieprzerwanie
do II wojny œwiatowej.
Kolarze podczas jednego dnia
przeje¿d¿aj¹ trasê 325 km. Sêdziszów kolejny raz goœci³ uczestników maratonu. W tym roku w
maratonie uczestniczy³o ok. 50
kolarzy.
(-)
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I Miêdzyprzedszkolny Konkurs

„Jaka to melodia?”
15 czerwca 2011r. o godzinie 9:00 w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê I Miêdzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny „Jaka to melodia?” Jest to konkurs,
którego idea powsta³a w zwi¹zku z rokiem odkrywania talentów.
Zadaniem priorytetowym pracy przedszkola na ten rok szkolny
by³o odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie aktywnoœci i ekspresji
twórczej dzieci. Konkurs by³ skierowany do dzieci 5 i 6 letnich,
uczêszczaj¹cych do przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p. Cel konkursu to integrowanie œrodowiska
rówieœniczego z ró¿nych grup,
wdra¿anie do zdrowej rywalizacji
a tak¿e rozwijanie poczucia w³asnej wartoœci i œwiadomoœci w³asnych talentów oraz mo¿liwoœci
ich wykorzystania. Podczas 4
rund, w której przedszkolaki dzielnie ze sob¹ rywalizowa³y, niewielk¹
przewag¹ punktów zwyciê¿y³a
dru¿yna z Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.(w sk³adzie Zuzia
G., Maksymilian D., Mateusz J.).
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z
Przedszkola z Wolicy Piaskowej
(Aleksandra J., Oliwia B., Mate-

usz K.). Tego typu konkursy niew¹tpliwie zaszczepiaj¹ u najm³odszych chêæ wykazania siê swoj¹
wiedz¹, umiejêtnoœciami z rówieœnikami ³¹cz¹c edukacjê z muzyk¹
i wspania³¹ zabaw¹. Bior¹cym
udzia³ w konkursie serdecznie gratulujemy! B. Pazdan, U. Kmieæ

„Rochy” na obozie tanecznym
Tancerze ZPiT „Rochy” i dzieci z ubogich rodzin z problem alkoholowym w dniach od
24-29 czerwca przebywali na obozie taneczno-terapeutycznym w Bukowinie Tatrzañskiej. Zespó³ goœci³ tam ju¿ 6 lat temu.
Gospodarze obozu – Bukowiañskie Centrum Kultury nie
pozwolili goœciom z sêdziszowskiej gminy nudziæ siê ani chwili.
Uczestnicy obozu wziêli udzia³ w
warsztatach tañców „Skalnego
Podhala” prowadzonych przez
dyrektora BCK, Bart³omieja Koszarka, warsztatach muzycznych
i zajêciach plastycznych o tematyce uzale¿nieñ. Oprócz tego
obozowicze wêdrowali po Tatrach. Ciekawym wydarzeniem
by³a prelekcja na temat kultury
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skalnego Podhala po³¹czona z
pokazem gry na unikatowych instrumentach pasterskich.
Podczas pobytu w Bukowinie
Tatrzañskiej odby³o siê pasowanie na tancerza. Kandydaci musieli wykonaæ zadania o ró¿nym
stopniu trudnoœci, przygotowane
przez starszych tancerzy ZPiT
„Rochy”. Kilkudniowy pobyt w
Bukowinie Tatrzañskiej odœwie¿y³ tancerzom wiadomoœci na temat tañców skalnego Podhala i
przede wszystkim rozwin¹³ umiejêtnoœci tancerzy przechodz¹cych do grupy reprezentacyjnej
„Rochów”.
Wyjazd na obóz zosta³ zorganizowany w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnoedukacyjnej Stowarzyszenia Folklorystycznego „Rochy”. Urz¹d
Miejski w Sêdziszowie M³p. dofinansowa³ przedsiêwziêcie w kwocie 9,3 tys. z³.
Tekst i fot. Maciej Idzik
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Pi³ka
no¿na

Odeszli: Kamil Mazurek (Sokó³
Kolbuszowa Dln.), Jaros³aw Kuter (Pogórze Wielopole Skrz.),
Konrad Ciepiela (Victoria Ocieka), Wojciech Duduœ (kontuzja),
sk³ad wzmocni¹ prawdopodobnie: Dariusz Frankiewicz (powrót
z Grecji), Rafa³ D³ugosz (powrót
z wypo¿yczenia), Jan Pazdan (powrót z zagranicy), Damian D³ugosz (?) (Plon Klêczany) oraz wychowankowie: Jakub Babiarz,

Wojciech Œliwa, £ukasz Laska.
W rozegranych dot¹d meczach
kontrolnych Lechia pokona³a
m.in. Pogórze Wielopole 5:0, oraz
KS Dzikowiec 2:0. Lechia walkê o
powrót do IV ligi rozpocznie meczem w Dzikowcu, a ju¿ w drugiej
kolejce podejmie u siebie lokalnego rywala i jednego z kandydatów
do awansu – B³êkitnych Ropczyce. Z pewnoœci¹ na szybki powrót
do grona czwartoligowców licz¹ te¿

Klasa okrêgowa (Dêbica)
1. 13/14.08 Zryw Dzikowiec – Lechia
2. 20/21.08 Lechia – B³êkitni Ropczyce
3. 27/28.08 Wis³ok Wiœniowa – Lechia
4. 03/04.09 Lechia – Rani¿ovia Rani¿ów
5. 10/11.09 Pogórze Wielopole Skrz. – Lechia
6. 17/18.09 Lechia – Start Wola Mielecka
7. 24/25.09 Stal II Mielec – Lechia
8. 01/02.10 Lechia – Kolbuszowianka
9. 08/09.10 Chemik Pustków – Lechia
10. 15/16.10 Ikarus Tuszów Nar. – Lechia
11. 22/23.10 Lechia – Czarnovia Czarna
12. 29/20.10 Sokó³ Kolbuszowa Dln. – Lechia
13. 05/06.11 Lechia – Victoria Czermin
14. 11.11 LKS Nagoszyn – Lechia
15. 13.11 Lechia – Monis Bielowy

mionka – LKS Pustków, K³os Kawêczyn – Stra¿ak Lubzina
18.09: LKS BrzeŸnica – K³os Kawêczyn, Victoria Ocieka – Kaskada Kamionka, LKS £opuchowa – Sokó³ Krzywa, Borkovia – Borowiec
Straszêcin
25.09: Strzelec Frysztak – Borkovia, Sokó³
Krzywa – LKS G³owaczowa, Kaskada Kamionka – LKS £opuchowa, K³os Kawêczyn – LKS
Pustków
2.10: Victoria Ocieka – K³os Kawêczyn, LKS
G³owaczowa – Kaskada Kamionka, Borkovia
– Sokó³ Krzywa
9.10: Sokó³ Krzywa – Baszta Zawada, Kaskada Kamionka – Borkovia, K³os Kawêczyn
– LKS £opuchowa
16.10: LKS G³owaczowa – K³os Kawêczyn,
Borkovia – Brzostowianka Brzostek, Baszta
Zawada – Kaskada Kamionka, Kamieniarz
Golemki – Sokó³ Krzywa
23.10: Sokó³ Krzywa – Borowiec Straszêcin,
Kaskada Kamionka – Kamieniarz Golemki,
K³os Kawêczyn – Borkovia
30.10: Borkovia – Stra¿ak Lubzina, Baszta
Zawada – K³os Kawêczyn, Borowiec Straszêcin
– Kaskada Kamionka, Strzelec Frysztak –
Sokó³ Krzywa
6.11: Sokó³ Krzywa – LKS £êki Górne, Kaskada Kamionka – Strzelec Frysztak, K³os Kawêczyn – Kamieniarz Golemki, LKS BrzeŸnica –
Borkovia
11.11: Borkovia – LKS Pustków, Borowiec
Straszêcin – K³os Kawêczyn, Sokó³ Krzywa –

Kaskada Kamionka
13.11: Kaskada Kamionka – LKS £êki Górne, Brzostowianka Brzostek – Sokó³ Krzywa,
K³os Kawêczyn – Strzelec Frysztak, Victoria
Ocieka – Borkovia

Pi³karze Lechii, po spadku do
klasy okrêgowej, przygotowania do
nowego sezonu rozpoczêli 11 lipca. Trenerem dru¿yny nadal pozostaje Pawe³ Idzik, natomiast pewne zmiany zasz³y w kadrze dru¿yny.

Klasa A (Dêbica)
14.08: Borkovia Borek Wielki – LKS £opuchowa, Sokó³ Krzywa – K³os Kawêczyn, Kaskada Kamionka – Brzostowianka Brzostek
21.08: K³os Kawêczyn – Kaskada Kamionka, Stra¿ak Lubzina – Sokó³ Krzywa, LKS G³owaczowa – Borkovia
28.08: Borkovia – LKS £êki Górne, Sokó³
Krzywa – LKS BrzeŸnica, Kaskada Kamionka
– Stra¿ak Lubzina, Brzostowianka Brzostek
– K³os Kawêczyn
04.09: LKS £êki Górne – K³os Kawêczyn, LKS
BrzeŸnica – Kaskada Kamionka, LKS Pustków
– Sokó³ Krzywa, Borkovia – Baszta Zawada
11.09: Kamieniarz Golemki – Borkovia,
Sokó³ Krzywa – Victoria Ocieka, Kaskada Ka-

25.09: P³omieñ Zagorzyce – Czarni Czudec
2.10: Start Lubenia – P³omieñ Zagorzyce
9.10: P³omieñ Zagorzyce – Huragan Koz³ówek
16.10: Albatros Szufnarowa – P³omieñ Zagorzyce
23.10: P³omieñ Zagorzyce – P³omyk LutoKlasa B (Rzeszów)
21.08: Plon Klêczany – Staroniwa Rzeszów ry¿
28.08: Mrowlanka Mrowla – Plon Klêczany 30.10: Diament Pstr¹gowa – P³omieñ Za4.09: Plon Klêczany – Rudnianka Rudna gorzyce
Wielka
11.09: LKS Bia³a (k. Rzeszowa) – Plon KlêKlasa B (Dêbica)
czany
21.08: Gród Bêdziemyœl – Huragan Przed14.09: Plon Klêczany – D¹b D¹browa
bórz, Korona Góra Ropczycka – LKS Ostrów,
18.09: Rudzik Rudna Ma³a – Plon Klêczany Piast Wolica Piaskowa – LKS Stasiówka
25.09: Plon Klêczany – KS II Zaczernie
28.08: Ostra Gumniska – Gród, Olimpia Noc2.10: Iskra Zg³obieñ – Plon Klêczany
kowa – Piast, Huragan Przedbórz – Korona
9.10: Plon Klêczany – Junak S³ocina (Rze- 4.09: Gród – Korona, Piast – LKS Ostrów
szów)
11.09: Olchovia Olchowa – Gród, Huragan
16.10: Zimowit II Rzeszów – Plon Klêczany Przedbórz – Piast, Korona – Inter Gnojnica
23.10: Plon Klêczany – pauzuje
18.09: Gród – Inter Gnojnica, Piast – Koro30.10: Plon Klêczany – Trzcianka Trzciana na,
25.09: LKS Stasiówka – Gród, Korona – LZS
Ma³a, Inter Gnojnica – Piast
Klasa B (Rzeszów –Strzy¿ów)
21.08: P³omieñ Zagorzyce – Grom Mogielni- 2.10: Gród – Piast, Paszczyniak – Korona,
9.10: Olimpia Nockowa – Gród, Korona –
ca
28.08: Korona Dobrzechów – P³omieñ Za- Ostra Gumniska, Piast – LZS Ma³a
16.10: Gród – LZS Ma³a, Pszczyniak – Piast,
gorzyce
Olchovia Olchowa – Korona
4.09: P³omieñ Zagorzyce – GKS Niebylec
11.09: Grunwald Budziwój (Rzeszów) – P³o- 23.10: Korona – LKS Stasiówka, Piast – Ostra
Gumniska, Gród – LKS Ostrów
mieñ Zagorzyce
18.09: Skarbek Gogo³ów – P³omieñ Zago- 30.10: Olchovia Olchowa – Piast, Olimpia
Nockowa – Korona, Paszczyniak – Gród
rzyce

Podnoszenie ciê¿arów
Sztangiœci Lechii
w pierwszym pó³roczu
dwukrotnie stawali
na pomostach
Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski.
Po dwóch rzutach
plasuj¹ siê na
13. miejscu.
W trzecim rzucie walczyæ
bêd¹ o utrzymanie
miejsca w I lidze.

I rzut:
Lp. Nazwisko i imiê ______ Ur.
1 JANUŒ Adam __________ 93
2 DRWAL Szymon ________ 92
3 GRABA Bart³omiej ______ 94
4 JANUŒ Hubert _________ 94
5 HOIM Sebastian ________ 94
6 JANUŒ Krzysztof _______ 90

__ Waga _ Rwanie + podrzut __
___ 71,9 ______ 110+140 _____
__ 117,2 _____ 120+160 _____
___ 63,4 ______ 90+110 ______
___ 70,8 ______ 90+115 ______
___ 84,0 ______ 90+127 ______
___ 88,2 ______ 110+131 _____

Razem ___ Pkt.
250 kg __ 361,2
280 kg __ 320,3
200 kg __ 318,0
205 kg __ 305,0
217 kg __ 295,0
241 kg __ 282,0

II rzut:
Lp. Nazwisko i imiê ______ Ur.
1 JANUŒ Adam __________ 93
2 GRABA Bart³omiej ______ 94
3 DRWAL Szymon ________ 92
4 HOIM Sebastian ________ 94
5 JANUŒ Hubert _________ 94
6 JANUŒ Krzysztof _______ 90

__ Waga _ Rwanie + podrzut __
___ 71,7 ______ 102+140 _____
___ 64,0 ______ 93+112 ______
__ 121,2 _____ 125+150 _____
___ 86,3 ______ 105+128 _____
___ 71,3 ______ 93+110 ______
___ 88,4 ______ 115+142 _____

Razem ___ Pkt.
242 kg __ 351,3
205 kg __ 323,2
275 kg __ 312,5
233 kg __ 310,5
203 kg __ 301,2
257 kg __ 300,4

Mistrzostwa Polski do lat 23
W dn. 11-12 czerwca 2011 r. sztangistki i
sztangiœci Lechii wziêli udzia³ w Mistrzostwach
Polski do lat 23, które odby³y siê w Bi³goraju.
Wrócili stamt¹d z jednym medalem, ale za to
z najcenniejszego kruszcu. Zdoby³a go Oktawia
Lurka, startuj¹ca w kategorii +69 kg.

w Kolbuszowej, sezon zapowiada
siê wiêc niezwykle interesuj¹co.
Miejmy nadziejê, ¿e sêdziszowska
m³odzie¿ podo³a wyzwaniom i skutecznie w³¹czy siê do walki o awans.
W ni¿szych ligach ciekawoœæ
budziæ bêdzie postawa beniaminka z Borku w klasie A oraz reaktywowanej dru¿yny Piasta Wolica Piaskowa, który przyst¹pi po
kilku latach do rywalizacji w klasie B dêbickiej.

Mistrzostwa Polski do lat 20
W rozegranych dwa tygodnie wczeœniej w
Pu³awach MP do lat 20 ³up sêdziszowian by³
bogatszy. Ze z³otym medalem wróci³a
Magdalena Pasko w kategorii +75 kg, srebro
wywalczy³a Natalia Urban w kategorii 75 kg,
a br¹z Szymon Drwal w kategorii +105 kg.

Tabela I ligi
Klub ______________ I runda
1 Budowlani Opole _______ 2030,8 _
2 Tarpan Mrocza _________ 1826,6 _
3 Mazovia Ciechanów ______ 1902,6 _
4 Flota Gdynia __________ 1866,5 _
5 Górnik Polkowice _______ 1814,2 _
6 Gryf Bujny ___________ 1739,6 _
7 Œl¹sk Wroc³aw _________ 1834,2 _
8 Zawisza Bydgoszcz ______ 1661,8 _
9 UMLKS Radomsko _______ 1718,6 _
10 AZS-AWF Bia³a Podlaska __ 1696,1 _
11 AKS Myœlibórz _________ 1728,5 _
12 Start Grudzi¹dz ________ 1678,7 _
13 Lechia Sêdziszów M³p. ____ 1599,5 _
14 Talent Wroc³aw _________ 1633,6 _
15 Andaluzja Piekary Œl. _____ 1573,3 _
16 Hejna³ Kêty ___________ 1541,1 _
17 Rzemieœlnik Malbork _____ 1473,2 _
18 Opocznianka Opoczno ____ 1343,5 _

II runda Razem
2008,0 4038,8
1962,8 3789,4
1837,7 3740,3
1859,1 3725,6
1883,5 3697,7
1869,7 3609,3
1691,9 3526,1
1839,7 3501,5
1770,1 3488,7
1754,9 3451,0
1687,9 3416,4
1692,0 3370,7
1598,7 3198,2
1551,2 3184,8
1591,9 3165,2
1603,2 3144,3
1466,6 2939,8
0,0 ___ 1343,5

Puchar Polski
piêtnastolatków
W II Pucharze Polski do lat 15, rozegranym
w maju w Terespolu, objawi³ siê kolejny talent sportowy w rodzie Janusiów. III miejsce
w kategorii 56 kg zdoby³ Dawid Januœ.
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Br¹zowy medal najm³odszych siatkarek
z SP Góra Ropczycka w finale Kinder+Sport w mini siatkówce dziewcz¹t
11 czerwca 2011 roku, w Nowej Dêbie,
odby³y siê fina³y województwa podkarpackiego o Puchar Kinder+Sport dla dziewcz¹t z klas IV, w mini siatkówce.
W finale tym zagra³o osiem
dru¿yn, wy³onionych z dwóch
turniejów eliminacyjnych, tj: SP3 LE¯AJSK I; SP-3 LE¯AJSK II; SP1 ¯O£YNIA I; SP GÓRA ROPCZYCKA I; MKS V LO RZESZÓW
II; KPS NOWA DÊBA I; SP-3 TARNOBRZEG II; UKS POSiR PRZEMYŒL.
SP Góra Ropczycka I reprezentowa³y: Karolina Wozowicz - (kapitan dru¿yny), Aleksandra Macio³ek.
Nasze dziewczêta startowa³y z
IV miejsca, ale w swojej grupie
mia³y bardzo wymagaj¹ce przeciwniczki: Le¿ajsk II, Nowa Dêba
I, UKS POSiR Przemyœl.
Tym razem w turnieju grano
do 25 pkt., do dwóch punktów
przewagi, w grupie, „ka¿dy z ka¿dym”. Pierwszy mecz Karolina i
Ola rozegra³y z Now¹ Dêb¹, w
którym, po zaciêtym pojedynku,
uleg³y gospodyniom 23:25.

Swój drugi mecz dziewczêta zagra³y z Przemyœlem, który pokona³y 25:17, ale trzeci mecz, z Le¿ajskiem II, dziewczêta ponownie
przegra³y 19:25. Górzanki mia³y
wiêc tylko jeden wygrany mecz, a
do pó³fina³ów awansowaæ mia³y
po dwie dru¿yny z ka¿dej grupy.
Na szczêœcie dla nas, zarówno
Nowa Dêba, jak i Przemyœl, mia³y
po dwie pora¿ki i o awansie decydowa³y tzw. ma³e punkty, które
przewagê da³y dru¿ynie z Góry
Ropczyckiej i to w³aœnie ona znalaz³a siê wœród czterech zespo³ów,
graj¹cych o wejœcie do œcis³ego

Ponowny sukces siatkarek
z SP Góra Ropczycka w Finale

Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
25 maja 2011 roku, w Zespole Szkó³
w Dubiecku, odby³ siê fina³ Wojewódzkich
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w mini siatkówce dziewcz¹t. W zawodach tych zagra³y zdobywczynie pierwszych miejsc
z pó³fina³ów wojewódzkich, a wœród nich
równie¿ SP Góra Ropczycka, która awans
do tych rozgrywek wywalczy³a sobie
w bara¿ach.
W zawodach wystartowa³y cztery
dru¿yny: SP nr 2 Nowa Dêba, SP
nr 4 Sanok, SP Góra Ropczycka,
SP Dubiecko.
W dru¿ynie SP Góra Ropczycka,
w pierwszej czwórce zagra³y: Kinga Jaszczyszyn – kl. V, Patrycja
Ziajor – kl. V, Klaudia So³tys – kl.
V, Aleksandra Macio³ek – kl. IV,
Natalia So³tys – kl. IV.
Drug¹ czwórkê reprezentowa³y:
Kinga Ziajor – (kapitan dru¿yny)
– k.VI, Oliwia Kubik – kl. VI, Aleksandra Wójcik – kl.VI, Karolina
Wozowicz – kl. IV, Gabriela Bia³ek – kl. IV.
Grano systemem pucharowym, a
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pierwszym przeciwnikiem górzanek by³a dru¿yna z Sanoka, któr¹
dziewczêta z Góry Ropczyckiej
pokona³y w setach 2:1 (17-25, 2513, 25-19).
Jak zwykle, na wysokoœci zadania
stanê³a „druga czwórka”, w której za Karolinkê wesz³a bardziej
doœwiadczona Kinga Jaszczyszyn
i dziêki tej wygranej dziewczêta
znalaz³y siê w œcis³ym finale i mog³y zagraæ o pierwsze miejsce z
Now¹ Dêb¹, która równie¿ wygra³a swój pojedynek. Najpierw
zagra³y SP Dubiecko i SP nr 4
Sanok o miejsce trzecie i tu lepsz¹
dru¿yn¹ okaza³y siê byæ sanoczanki, które pokona³y dru¿ynê
gospodyñ i wywalczy³y III miejsce.
Góra Ropczycka, w meczu fina³owym, uleg³a ponownie Nowej
Dêbie w setach 0:2 i ostatecznie
dziewczêta wywalczy³y srebrny
medal, powtarzaj¹c sukces
sprzed roku.
Na zakoñczenie zawodów, dzia³acze z Podkarpackiego Zwi¹zku

fina³u. Ale, aby siê tam znaleŸæ,
trzeba by³o najpierw rozegraæ i
wygraæ mecz z Le¿ajskiem I, która to sztuka niestety nie uda³a siê
górzankom, gdy¿ uleg³y przeciwniczkom 19:25.
Dziewczêta wprawdzie nie znalaz³y siê w œcis³ym finale, ale za to
przysz³o im graæ o miejsce III,
którego ju¿ nie da³y sobie odebraæ, wygrywaj¹c z Tarnobrzegiem 25:8.
To cenne trzecie miejsce da³o
im prawo startu w zawodach makroregionu, które 25 czerwca odby³y siê w £odzi.

Dziewczêta, staj¹c na podium,
z r¹k wspó³organizatora odebra³y br¹zowe medale oraz paczkê z
zawartoœci¹ pi³ek do siatkówki,
oraz siatkê. Te pami¹tkowe pi³ki
zawodniczki otrzyma³y dla siebie,
jako cenn¹ pami¹tkê swojej gry i
osi¹gniêæ w tym presti¿owym turnieju. Dodatkowo pi³ki otrzymaj¹
Gabrysia i Natalia, które równie¿
bra³y udzia³ w tych zawodach.
Dziewczêta z czwartej klasy pokaza³y siê z jak najlepszej strony i by³y
bardzo szczêœliwe z osi¹gniêtego
wyniku oraz z mo¿liwoœci gry w
zawodach makroregionu. Wszystkie cztery zawodniczki bardzo
prze¿ywa³y ka¿d¹ swoj¹ grê, a Karolina i Ola musia³y przejœæ bardzo d³ug¹ drogê i rozegraæ wiele
meczów, aby móc stan¹æ na podium i ju¿ bez pomocy starszych
kole¿anek pokazaæ pe³niê swoich
umiejêtnoœci technicznych i taktycznych. Dziewczêta wiedz¹ ju¿,
¿e tylko dziêki ciê¿kiej i wytrwa³ej
pracy mo¿na zajœæ tak wysoko i
rywalizowaæ z najlepszymi zawodniczkami.
Monika Mêdlowska

Pi³ki Siatkowej udekorowali
wszystkie dru¿yny medalami, pucharami oraz pami¹tkowymi dyplomami.
Radoœæ dziewcz¹t i ich opiekunki by³a ogromna, gdy¿ zawodniczki musia³y przejœæ wiele etapów, aby zajœæ tak wysoko i zdobyæ tak upragniony medal.
Dziewczêta zaczyna³y grê na etapie gminnym, nastêpnie powiatowym i rejonowym, aby w pó³fina³ach ulec w³aœnie Nowej Dêbie.
Wygrana w bara¿ach ponownie
da³a szansê gry w tych fina³ach,
dziewczêta przesz³y wiêc d³ug¹ i
wyczerpuj¹c¹ drogê, ¿eby znaleŸæ
siê a¿ tutaj. Jest to przede wszystkim zas³uga trzech zawodniczek
z klasy VI – Kingi, Oliwii i Oli, któ-

re niejednokrotnie musia³y pokazaæ na boisku swoj¹ walecznoœæ,
hart ducha i determinacjê, tym
bardziej, ¿e po drodze nie omija³y ich kontuzje i drobne wypadki.
Dla niektórych dziewcz¹t jest to
drugi srebrny medal i mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci te najm³odsze zawodniczki pójd¹ w œlady
swoich starszych kole¿anek i dziêki ciê¿kiej pracy na treningach,
równie¿ przed nimi otworzy siê
szansa gry w fina³ach wojewódzkich, tym bardziej, ¿e dziewczêta
z klasy IV, w zawodach, organizowanych przez Kinder+Sport, w
fina³ach województwa podkarpackiego wywalczy³y III miejsce.
Monika Mêdlowska

Puchar Burmistrza w pi³ce no¿nej
W niedzielê 17 lipca br. rozegrano mecze I rundy w ramach Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p.
Oto wyniki:
KORONA Góra Ropczycka – BORKOVIA Borek Wielki 0:1
GRÓD Bêdziemyœl – PLON Klêczany 1:4
SOKÓ£ Krzywa – P£OMIEÑ Zagorzyce 1:1 k. 4:2
LECHIA M£ODZIE¯OWCY Sêdziszów M³p. – PROGRES Kawêczyn 2:1
Pó³fina³y:
PLON Klêczany – BORKOVIA Borek Wielki
SOKÓ£ Krzywa – LECHIA M£ODZIE¯OWCY Sêdziszów M³p.
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