www.sedziszow-mlp.pl n ISSN 1234-2599 n INDEKS 320579 n ROK XXI

30 listopada 2012 r.

NR

10

(183)

Gminne obchody Święta Niepodległości

Sztandar dla Strzelców z Sędziszowa Młp.
Ślubowanie Orląt Związku Strzeleckiego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.
Parafia p.w. Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Młp.

zapraszają na

Finał
XXII Podkarpackiego
Konkursu
MERIDA
Poezji Religijnej
WALECZNA
który dobędzie się

KINO „JEDNOŚĆ” w Sędziszowie Młp.
zaprasza na film pt.

30.11 – 1.12.2012 r.
godz. 17.00

2.12.2012 r.
godz. 17.00

seans mikołajkowy
– do każdego biletu słodki upominek
dozwolony b/o, cena biletu 11 zł

w dniu 14 grudnia 2012 r. (piątek)
o godz. 10.00

w sali widowiskowej MGOK
w Sędziszowie Młp.

Konferencja o zabezpieczeniu przed powodzią
W dn. 5 listopada br. w Sędziszowie Młp. odbyła się konferencja dotycząca „Stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego ze
szczególnym uwzględnieniem
miejscowości położonych
w dolinie rzek Wisłoki i Wielopolki”.
W konferencji, któr¹ prowadzi³ Miros³aw Karapyta – Marsza³ek Województwa Podkarpackiego, wziêli udzia³: Jerzy
Miller – Wojewoda Ma³opolski,
pe³nomocnik Rz¹du ds. Programu ochrony przed powodzi¹
w dorzeczu Górnej Wis³y, Lucjan KuŸniar – cz³onek zarz¹du
województwa podkarpackiego,
Rafa³ Kumek – dyrektor Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa
Urzêdu Wojewódzkiego, Stanis³aw Stachura – dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie, Stanis³aw Ziemiñski – Starosta Powiatu, Ryszard £êgiewicz – Prezes Hispano-Suiza,
Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., parlamentarzyœci Krystyna Skowroñska i
Kazimierz Moskal, samorz¹dowcy z powiatów ropczyckosêdziszowskiego, mieleckiego,
dêbickiego oraz przedstawicieli
firm z Sêdziszowa M³p.
Minister Miller poinformował, że choć są pieniądze – dla 5
województw na 2013 r. jest to

Uczestnicy konferencji.

w sumie 271 mln zł – to na razie
jest zbyt mało projektów, które
dzięki tym środkom mogłyby
być realizowane.
Możliwości finansowe są większe
niż stan przygotowania potrzebnych inwestycji. Na rok przyszły mamy kwotę ponad dwukrotnie większą,
niż w bieżącym, a liczba zgłoszonych
zadań wynosi tyle, ile w tym roku, 70
– mówił Jerzy Miller.
Samorządowcy tłumaczyli, że
przeszkodą w realizacji inwestycji przeciwpowodziowych są
często protesty mieszkańców,
którzy nie zgadzają się, aby np.
na ich terenach powstawały poldery.
Jerzy Miller zachęcał samorządowców do łączenia sił i składania
wniosków o dofinansowywanie
projektów przeciwpowodziowych. Mówił m.in. o zadaniach
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie woje-

Fot. M. Idzik

wództwa podkarpackiego w ramach Programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej
Wisły w województwie podkarpackim. Wśród realizowanych
zadań zwrócił uwagę na:
budowę i przebudowę wałów
Wisłoki, budowę prawobrzeżnego wału Ropy w Jaśle,
budowę lewostronnego obwałowania Wisłoki na terenie
Osieka Jasielskiego, czy kształtowanie koryta rzeki Strug.
Jerzy Miller informował także
o konieczności wykonania wielowariantowego programu inwestycyjnego dla zlewni Sanu,
budowie zbiornika Kąty-Myscowa wraz z zabezpieczeniem.
Marszałek Mirosław Karapyta
podsumowując konferencję
powiedział: Jest dla nas wyzwaniem, aby po tym spotkaniu spojrzeć
na to, w jaki sposób samorządy
gminne i powiatowe mogą się

porozumieć w zakresie realizacji
zadań przeciwpowodziowych.
Dla Sędziszowa Młp. niepokojąco zabrzmiały słowa Prezesa Hispano-Suizy Ryszarda
Łęgiewicza, który wyraził obawy
swoje i właścicieli innych firm,
które ucierpiały w powodzi
w 2010 r., że w przypadku powtórzenia się podobnego kataklizmu, mogą być one zmuszone do poszukiwania innej lokalizacji dla swojej działalności.
Tymczasem Stanis³aw Stachura stwierdzi³, ¿e Podkarpacki
Zarz¹d Melioracji spodziewa siê
na koniec 2013 r. lub najpóŸniej
na pocz¹tku 2014 r. uzyskaæ
dokumentacjê i pozwolenie na
budowê suchego zbiornika ze
sta³¹ retencj¹ w Górze Ropczyckiej. Zbiornik ten powinien
zabezpieczyæ nasze miasto przed
powodzi¹.
(-)

Wyróżnienie dla Gminy Sędziszów Młp.
Rok 2012 został ustanowiony przez Polskie Towarzystwo
Turystyki Krajoznawczej ROKIEM TURYSTYKI ROWEROWEJ.
W ramach tego projektu pn. ROWEREM PRZEZ POLSKĘ
przeprowadzono kilka ogólnopolskich konkursów w tym
„Gmina przyjazna rowerzystom” adresowany do jednostek
samorządu terytorialnego.
Podsumowanie projektu
miało miejsce w Warszawie w
dn. 16 listopada 2012 r. na
Stadionie Narodowym. W trakcie tej uroczystości jedno z wyróżnień zostało wręczone Gminie
Sędziszów Młp. za opracowanie
i oznakowanie tras rowerowych
oraz wydawnictwo opisujące te
trasy, tym samym jak określili
organizatorzy za twórczy wkład
w rozwój turystyki rowerowej.
Wyróżnienie w imieniu burmistrza od przedstawiciela Mi-
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nistra Sportu i Turystyki oraz
Prezesa PTTK odebrał Jan
Maroń Sekretarz Gminy.
Z naszego województwa
wyróżniona została jeszcze
gmina Nowa Sarzyna oraz
Miasto Rzeszów, które znalazło
się w gronie laureatów.
W ramach tej konferencji
uczestnicy mieli możliwość
wzięcia udziału w targach
turystycznych „Podróże” oraz
Sekretarz Jan Maroń odebrał wyróżnienie dla Gminy Sędziszów Młp.
zwiedzić Stadion Narodowy.
(-) w konkursie „Gmina przyjazna rowerzystom”.
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Chcę, żeby ludziom żyło się
lepiej i bezpieczniej
Rozmowa z Radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. Panem Robertem Drozdem
Wiek: 44 lata
Wykształcenie: wyższe
Rodzina: żonaty, 2 studiujących dzieci,
Wykonywany zawód: Egzaminator Nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Rzeszowie

Jest Pan po raz kolejny wybrany
do Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim, jak udaje się Panu
uzyskiwanie kolejnych reelekcji?
To jest moja pierwsza reelekcja, a dlaczego po raz drugi zosta³em wybrany do tej funkcji nale¿a³oby zapytaæ wyborców, którzy oddali na mnie g³os. Myœlê,
¿e spe³ni³em ich oczekiwania.
Jest Pan członkiem Komisji
Prawa, Porządku Publicznego i
Ochrony Środowiska, w ostatnim
czasie „gorącym” tematem jest
mająca wejść w życie w przyszłym roku ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
co Pan o niej sądzi?

my wywo¿¹cej œmieci, gdy¿ to nica w pogl¹dach zwi¹zanych
z niektórymi tematami na sesji.
bêdzie obowi¹zkiem gminy.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo do wyra¿ania
Co chciałby Pan osiągnąć, jako
swojej opinii. Niekoniecznie
Radny podczas trwania obecnej
mo¿na siê z tym zgadzaæ, ale na
kadencji Rady?
pewno nale¿y wys³uchaæ i uszaPe³ni¹c funkcjê radnego mam nowaæ inne zdanie.
na uwadze przede wszystkim
Czy trudno jest Panu pogodzić
dobro mieszkañców gminy, aby
obowiązki Radnego z oczekiwaniaw miarê mo¿liwoœci ¿y³o im siê
mi swoich wyborców?
lepiej i bezpieczniej. ¯yczy³bym
sobie oraz mieszkañcom gminy,
Ka¿dy z nas chcia³by ¿yæ na odaby w ka¿dej miejscowoœci powsta³o przedszkole w którym powiednio wysokim poziomie,
rodzice mogliby zostawiæ dzieci w odpowiednio przyjaznym œroi oddaæ siê w spokoju swojej pra- dowisku. Natomiast ró¿nego rocy zawodowej. Jednak zdajê so- dzaju uwarunkowania niejednobie sprawê, ¿e jest to trudne do krotnie ograniczaj¹ nam osi¹zrealizowania, bior¹c pod uwa- gniêcie zak³adanego celu.
gê mo¿liwoœci finansowe gminy. W naszej gminie, tak jak w inMyœlê, ¿e potrzeby mieszkañców nych œrodowiskach, nie mamy
i standardy europejskie sukce- mo¿liwoœci osi¹gn¹æ wszystkiego
sywnie wp³yn¹ na rozwi¹zanie tej „od zaraz”, bo ograniczeni jesteœmy przede wszystkim zasobami
kwestii w przysz³oœci.
finansowymi. Dlatego musimy
Jak układa się Panu dotychczaso- uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i stopniowo d¹¿yæ do osi¹gniêcia plawa współpraca z koleżankami
nowanych zamierzeñ.
i kolegami w Radzie Miejskiej?

Ustawa, która wesz³a w ¿ycie
w styczniu bie¿¹cego roku obliguje Gminy do nowego sposobu zarz¹dzania odpadami na
swoim terenie. Do po³owy 2013
roku zostan¹ wy³onione firmy
odbieraj¹ce odpady, a o nowym
systemie odbioru œmieci zostan¹
powiadomieni mieszkañcy.
Nowe rozwi¹zania na pewno pozytywnie wp³yn¹ na ochronê
naszego œrodowiska naturalnego oraz estetykê terenu gminy.
Dla mieszkañców gminy zniknie
problem odpadów wielkogabarytowych oraz szczególnie niebezpiecznych, gdy¿ Gmina bêdzie mia³a obowi¹zek wskazywania miejsc, gdzie mo¿na takie
odpady przekazywaæ. Dla osób,
które zdecyduj¹ siê na segregacjê odpadów, op³ata za wywóz
W naszej radzie oficjalnie
œmieci bêdzie odpowiednio ni¿sza. Dla mieszkañca gminy znik- funkcjonuj¹ dwa kluby radnych
nie równie¿ problem wyboru fir- i niejednokrotnie zdarza siê ró¿-
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obowi¹zkami zwi¹zanymi z pracami domowymi, w du¿ej mierze poœwiêcam siê tematyce zwi¹zanej z gospodark¹ ³owieck¹,
w ramach cz³onkostwa w Polskim Zwi¹zku £owieckim i Kole
£owieckim „Podgorza³ka”. Dla
myœliwego ³owiectwo to nie tylko polowania, ale równie¿ bardzo du¿o pracy, wynikaj¹cej
z potrzeb naszej rodzimej przyrody. Ponadto posiadam ma³¹
pasiekê, gdzie poprzez pracê
w niej obserwujê ¿ycie zorganizowanej zbiorowoœci, jak¹ jest
rodzina pszczela. Od pocz¹tku
ubieg³ego roku, wraz ze znajomymi, w miarê mo¿liwoœci, zwiedzamy s¹siednie gminy i powiaty
poruszaj¹c siê na rowerach. Korzystaj¹c z okazji polecam taki
sposób rekreacji, gdy¿ jazda na
rowerze, poza pozytywnym wp³ywem na zdrowie, uspokaja oraz
dostarcza wielu wra¿eñ.
Dziękuję za rozmowę.

Jak spędza Pan wolny czas?
Poza prac¹ zawodow¹ oraz

Rozmawiał Grzegorz Wrona
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XIX Sesja Rady Miejskiej
XIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. odbyła się w dniu 15 listopada 2012 r.
W porządku obrad znalazło się 18 uchwał:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Sędziszów Małopolski.
Rada Miejska dokona³a zmiany
Studium dla obszaru:
a)w miejscowoœci Bêdziemyœl, o
powierzchni oko³o 99 ha, po³o¿onego na po³udnie od drogi krajowej Nr 4, w jej bezpoœrednim s¹siedztwie, przy
wschodniej granicy gminy,
b)w miejscowoœci Borek Wielki
o powierzchni oko³o 95 ha,
po³o¿onego w pó³nocnej czêœci so³ectwa, wzd³u¿ drogi
gminnej,
c)w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska dla czêœci dzia³ki nr 2443
i dzia³ki 2444/2 po³o¿onych przy
drodze wojewódzkiej.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 95 ha, po³o¿ony w pó³nocnej strefie so³ectwa
Borek Wielki. G³ówne przeznaczenie tego terenu to us³ugi, które zajmuj¹ oko³o 70% powierzchni planu. Istotnym elementem zagospodarowania obszaru objêtego planem jest te¿
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w po³udniowej i wschodniej czêœci.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska.
Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 0,29 ha, po³o¿ony w Czarnej Sêdziszowskiej w
s¹siedztwie drogi wojewódzkiej.
Dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu typowe
dla obszarów wiejskich zmieniono na us³ugowe, o przeciêtnej
uci¹¿liwoœci dla s¹siedztwa.
4. Uchwała w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres
3-ch pierwszych kwartałów 2012 r.
Rada obni¿y³a œredni¹ cenê skupu ¿yta og³oszon¹ przez Prezesa
GUS przyjmowan¹ jako podstawê do naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Sêdziszów M³p. na rok 2013 z kwoty
75,86 z³ za 1q na kwotê 47,00 z³
za 1q. Podatek rolny liczony jako
równowartoœæ 2,5 q ¿yta dla gospodarstw rolnych powy¿ej 1 ha
wynosiæ wiêc bêdzie w 2012 r. –
117,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy.
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Dla gospodarstw poni¿ej 1 ha liczony jest jako równowartoœæ 5
q ¿yta wynosiæ bêdzie 235,00 z³
za 1 ha fizyczny.
5. Uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Rada Miejska postanowi³a o podwy¿szeniu stawek podatku od
nieruchomoœci w nastêpuj¹cej
wysokoœci:
1)od gruntów:
a)zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,77 z³ od 1 m2
powierzchni,
b)pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
4,51 z³ od 1 ha powierzchni,
c)pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – 0,16 z³
od 1 m2 powierzchni.
2)od budynków lub ich czêœci:
a)mieszkalnych – 0,54 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
b)zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej – 21,45 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 10,30 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d)zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych
przez podmioty udzielaj¹ce
tych œwiadczeñ- 4,63 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e)pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – 3,90 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3)od budowli 2% ich wartoœci.
Œrednio podatek o nieruchomoœci wzroœcie w 2013 r. o stopieñ
inflacji, czyli ok. 4%.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Stawki podatku od œrodków transportowych na 2013 r. bêd¹ wy¿sze
œrednio o 4% w stosunku do stawek obowi¹zuj¹cych w 2012 r.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn. „Per aspera
ad astra” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Rada Miejska przyjê³a do realizacji projekt pt: „Per aspera ad
astra” („Przez trudy do
gwiazd”), wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Projekt bêdzie realizowany w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., na ten cel przyznana
zosta³a kwota w wysokoœci
172.417,06 z³.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn. „Grupa
przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Radni przyjêli do realizacji projekt pt: „Grupa przedszkolna –
najlepszym miejscem dla rozwoju malucha” wspó³finansowany
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Na projekt przyznana zosta³a kwota w wysokoœci
140.338,26 z³, bêdzie on realizowany w Przedszkolu Nr 1 w Sêdziszowie M³p.
9. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sędziszów Małopolski.
Dokonano zmian w za³¹czniku
Wykaz przedsiêwziêæ do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
skorygowane zosta³y kwoty
z wartoœci kosztorysowych do
zgodnych z zawartymi umowami. Korekty polegaj¹ równie¿ na
zmniejszeniu limitu wydatków na
poszczególne zadania w latach
2012-2014. Równoczeœnie do wykazu przedsiêwziêæ wprowadzone zosta³y dwa projekty pn. „Per
aspera ad astra” i „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem
dla rozwoju malucha” zwi¹zane
ze œrodkami z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
10.Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/
12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
Rada Miejska dokona³a zmian w
bud¿ecie gminy na 2012 r. polegaj¹cych na:
u zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
317.622 z³, w tym z tytu³u:
- œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dofinansowanie projektu
pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej w gminie Sêdziszów M³p., etap II rozbudowa
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p.”
– 3.444 z³,
- œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na dofinansowanie projektu „Grupa
przedszkolna – najlepszym
miejscem dla rozwoju malucha” – 60.961 z³,
- œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu
pañstwa na dofinansowanie
projektu „Per aspera ad astra”
– 55.217 z³.
- op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych –
16.000 z³,
- podatku od czynnoœci cywilnoprawnych osób fizycznych
– 100.000 z³,
- odsetek od lokat bankowych
– 40.000 z³,
- rozliczeñ z lat ubieg³ych
(zwrot podatku VAT za
2011 r.) – 42.000 z³
u zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych o kwotê 150.000 z³,
w tym z tytu³u:
- wp³at mieszkañców na budowê kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim – 30.000 z³,
- op³at za przekszta³cenie prawa wieczystego u¿ytkowania
w prawo w³asnoœci – 120.000 z³,
u zmniejszeniu dochodów maj¹tkowych o kwotê 294.849 z³
z tytu³u œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej
w gminie Sêdziszów M³p., etap
II rozbudowa i przebudowa
Stacji Uzdatniania Wody
w Sêdziszowie M³p.”.
u zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 345.079
z³ z przeznaczeniem na:
- podatek VAT od projektu
„Ochrona zbiornika GZWP425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Sêdziszów M³p., czêœæ
II, etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim” – 200.000 z³,
- wydatki na realizacjê Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi – 16.000 z³,
- wyp³atê stypendiów szkolnych
(wk³ad w³asny) – 6.410 z³,
- projekt pn. „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla rozwoju malucha”
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 60.961 z³,
- projekt pn. „Per aspera ad
astra” wspó³finansowany ze
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œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 61.708 z³.
u zmniejszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
1.348.740 z³ przeznaczonych na:
- projekt „Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej w gminie Sêdziszów M³p., etap II rozbudowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p.” – 356.000 z³,
- projekt „ochrona zbiornika
GZWP-425 poprzez budowê
kanalizacji sanitarnej w Gminie Sêdziszów M³p., czêœæ II,
etap IV, budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim” –
500.000 z³,
- przebudowê i rozbudowê
szko³y podstawowej wraz
z dobudow¹ sali gimnastycznej w Zagorzycach Dolnych –
20.000 z³,
- budowê chodnika dla pieszych wzd³u¿ drogi powiatowej
w miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszowski – 99.000 z³,
- przebudowê i rozbudowê budynku OSP w Wolicy £ugowej
dla potrzeb przedszkola –
260.000 z³,
- budowê budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w miejscowoœci Wolica Piaskowa – 15.058 z³,
- projekt „rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez
zwiêkszenie estetyki i funkcjonalnoœci przestrzeni publicznej w Sêdziszowie M³p.” –
24.000 z³,
- zakup dzia³ek pod przepompowniê œcieków w Borku Wielkim – 26.400 z³,
- budowê odcinka wodoci¹gu
w Wolicy Piaskowej (przysió³ek Gorajec) – 11.282 z³,
- zakup silosu na wapno z instalacj¹ przeciw zbrylaniu oraz podajnika œlimakowego na oczyszczalniê œcieków – 37.000 z³.
u zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu o kwotê
1.176.434 z³.
u zmniejszeniu przychodów bud¿etu z tytu³u emisji obligacji
gminnych o kwotê 2.999.703 z³
u zwiêkszeniu przychodów bud¿etu z tytu³u wolnych œrodków z lat ubieg³ych o kwotê
1.823.269 z³
11. Uchwała w sprawie upoważnienia
do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Radni wyrazili zgodê na wystawienie weksla in blanco dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego do kwoty 19.999,99 z³
wraz z ewentualnymi odsetkami
jako zabezpieczenie umowy
o przyznanie pomocy na projekt
pn. „Dodatkowe wyposa¿enia
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placu zabaw przy miasteczku
ruchu drogowego w Sêdziszowie
M³p.”. Zobowi¹zanie zosta³o zaci¹gniête na okres 5 lat od daty
dokonania p³atnoœci ostatecznej
tj. do dnia 31.12.2018 r.
12.Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sędziszów Młp.
W Statucie Gminy Sêdziszów M³p.
dokonano zmian polegaj¹cych
na skreœleniu ust. 2 w § 14 mówi¹cego o zatrudnieniu w Urzêdzie
pracowników na podstawie mianowania, ponadto w za³¹czniku
Nr 6 uaktualniono nazwê Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
Gminy Sêdziszów M³p.
13.Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sędziszów Małopolski
na lata 2012–2032”.
Rada Miejska przyjê³a Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest dla terenu
Gminy Sêdziszów M³p. na lata
2012–2032, który ma na celu
poprawê warunków ¿ycia mieszkañców poprzez doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawieraj¹cych azbest
oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie, a poprzez te dzia³ania
poprawê stanu œrodowiska.
Program zawiera procedury
bezpiecznego postêpowania
z wyrobami zawieraj¹cymi azbest
oraz wytyczne dotycz¹ce przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych. Obejmuj¹ one zasady
postêpowania w³aœcicieli i zarz¹dców budynków w czasie
u¿ytkowania obiektów, podczas
usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest, a tak¿e zakres obowi¹zków wykonawców prac polegaj¹cych na usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest przy

pracach przygotowawczych do
usuniêcia takich wyrobów.
14.Uchwała w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Góra
Ropczycka”.
Rada Miejska przyjê³a „So³eck¹
Strategiê Rozwoju Wsi Góra Ropczycka” opracowan¹ w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2011-2016.
15.Uchwała w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy
Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
G³ównym celem Programu jest
zaspokajanie potrzeb spo³ecznych mieszkañców Gminy oraz
wzmocnienie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiêdzy Gmin¹ a
organizacjami.
Wspó³praca z organizacjami
pozarz¹dowymi bêdzie najczêœciej realizowana w formie powierzania wykonywania zadañ
publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na ich finansowanie.
W Programie okreœlono równie¿
priorytetowe zadania publiczne,
znalaz³y siê wœród nich:
a)pomoc spo³eczna, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej
oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób,
b)dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych,
c)wspieranie upowszechniania
kultury fizycznej,
d)porz¹dek i bezpieczeñstwo
publiczne,
e)przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym.
Na realizacjê Programu w 2013 r.
zaplanowano 380.000 z³.
16.Uchwała w sprawie zmian
w Gminnym Programie Profilakty-

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska w Sędziszowie Młp. obradowała w dniu 23 listopada
2012 r. na sesji nadzwyczajnej, a przedmiotem posiedzenia było wyrażenie zgody na nabycie kilku nieruchomości od Wytwórni Filtrów PZL
Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Młp na rzecz Gminy Sędziszów Młp. w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych z tytułu
podatku od nieruchomości.
dynkiem hydroforni o pow.
Na mocy tej uchwa³y w³asnoœci¹
zabudowy 140 m2 i trzema ¿elGminy stanie siê:
betowych zbiornikami wyrów- dzia³ka nr 476/155 o ponawczymi o powierzchni zabuwierzchni 0,7140 ha, na której
dowy 51m2, 95 m2 i 95 m2,
znajduje siê parking przy ul. Fa- studnie g³êbinowe S1, S2 i S3
brycznej,
wraz z dzia³kami na których s¹
- dzia³ka nr 2815/10 o poposadowione,
wierzchni 0,1035 ha wraz z posadowionym na niej jednokon- - ruroci¹gi t³oczne pomiêdzy
studni¹ g³êbinow¹ S1, S2 i S3 o
dygnacyjnym budynkiem transd³ugoœci 400 m,
portu i ³¹cznoœci o powierzch- ruroci¹g t³oczny pomiêdzy
ni zabudowy 430 m2,
studni¹ zbiorcz¹, a zbiornika- dzia³ka nr 2815/11 o pomi wyrównawczymi przy hywierzchni 0,1822 ha wraz bu-

ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Rada dokona³a zwiêkszenia
o 16.000 z³ wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok z przeznaczeniem na zakup sprzêtu
sportowego.
17.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Młp. i Gminą
Iwierzyce w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Rada Miejska zdecydowa³a o powierzeniu Gminie Iwierzyce czêœciowej realizacji zadañ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie miasta
Sêdziszów M³p. w obrêbie ul. Rzeszowskiej oraz w czêœci miejscowoœci Klêczany z wykorzystaniem
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Iwierzyce. Jednoczeœnie
Gmina Sêdziszów M³p. przejê³a
od Gminy Iwierzyce realizacjê takich samych zadañ z czêœci so³ectwa Olchowa z wykorzystaniem
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Sêdziszów M³p.
18.Uchwała w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Jana Marchlika.
Radni uznali za bezzasadn¹ skargê Pana Jana Marcalika na dzia³anie Burmistrza Sêdziszowa M³p.
W trakcie obrad Pani Irena Lewicka – Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli przedstawi³a informacje o stanie realizacji zadañ oœwiatowych Gminy Sêdziszów M³p. w roku szkolnym 2011/2012.
Biuro Rady Miejskiej
droforni o d³ugoœci 660 m,
- wodoci¹g zasilaj¹cy Os. M³odych w Sêdziszowie M³p. o d³ugoœci 162 m,
- magistralna sieæ wody od studni wodomierzowej do gospodarstw w Witkowicach o d³ugoœci 3096 m,
- magistralna sieæ wody od hydroforni do kot³owni przy ulicy Kolbuszowskiej o d³ugoœci
1983 m,
- zasilanie podstawowe studni
g³êbinowych S1, S2, S3 d³ugoœci 400 m,
- zasilanie podstawowe przepompowni w studni zbiorczej
o d³ugoœci 625 m,
- zasilanie rezerwowe przepompowni w studni zbiorczej o d³ugoœci 690 m.
Wartoœæ przejmowanych nieruchomoœci wynosi 2.992.636 z³.
Biuro Rady Miejskiej
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Policja informuje
Zmiana na stanowisku
komendanta sędziszowskiego
komisariatu

Od po³owy paŸdziernika funkcjonariuszami z Komisariatu
Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim dowodzi podkom. Roman
Zawiœlak. By³y komendant asp.
sztab. Bogumi³ Rygiel jest ju¿
emerytem.
16.10.2012 r. podczas uroczystej odprawy, Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach m³.
insp. Witold Wójcik wrêczy³ podkom. Romanowi Zawiœlakowi akt
powo³ania na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Nowy dowódca sêdziszowskich policjantów ma 38 lat.
W Policji s³u¿y od 1994 r., a od
14 lat pe³ni s³u¿bê w Komendzie
Powiatowej Policji w Ropczycach. Ostatnio pracowa³ na stanowisku specjalisty w wydziale
kryminalnym. Podkom. Roman
Zawiœlak by³ wielokrotnie nagradzany zarówno przez komendantów powiatowych, jak i wojewódzkich.
Sukcesów zawodowych ¿yczy³
nowemu komendantowi równie¿ Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego.

stycznym konkursem „Bezpieczne wakacje 2012”.
W ramach etapu powiatowego jury, w sk³adzie: podkom.
Dominika Oleœ – policjantka
KPP w Ropczycach, Zdzis³aw
Baran – nauczyciel plastyki,
Ma³gorzata Bykowska – pe³nomocnik ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach,
Dorota Wiater – przedstawiciel
Pañstwowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Ropczycach, wybra³o najlepsze prace,
które bêd¹ reprezentowaæ nasz
powiat na szczeblu wojewódzkim. Jury przyzna³o równie¿ jedno wyró¿nienie.
Laureaci konkursu
Grupa wiekowa 7-9 lat
I. Sebastian Broda – Szkoła Podstawowa
w Szkodnej
II. Michał Sowiźrał – Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej
III. Paulina Broda – Szkoła Podstawowa
w Szkodnej
Wyróżnienie: Jakub Migała – Szkoła Podstawowa w Będziemyślu
Grupa wiekowa 10-12 lat
I. Justyna Szczepkowicz – Zespół Szkół
nr 1 w Ropczycach
II. Magdalena Ochał – Szkoła Podstawowa
w Zagórzycach Dolnych
III. Patryk Bykowski – Zespół Szkół nr 1
w Ropczycach
Grupa wiekowa 13-15 lat
I. Ewelina Porzuczek – Gimnazjum nr 1
w Ropczycach
II. Elwira Bochnak – Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
III. Patrycja Brandys – Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Wypadki drogowe
w Sędziszowie Młp.

Uważajmy na złodziei
– oszustów

Policjanci prowadzili oglêdziny na miejscu dwóch wypadków
drogowych, do których dosz³o
w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Pierwsze zdarzenia mia³o miejsce 30.10.2012 r. Ze wstêpnych
ustaleñ policjantów wynika, ¿e
kieruj¹ca volvo wyje¿d¿aj¹c na
krajow¹ „czwórkê” z ul. Witosa
nie ust¹pi³a pierwszeñstwa jad¹cej drog¹ K4 od strony Ropczyc,
kieruj¹cej reanult. W wyniku
zderzenia samochodów do szpitala przewieziono trzy ranne osoby. Obie kieruj¹ce by³y trzeŸwe.
O drugim wypadku dy¿urny
ropczyckiej Policji zosta³ powiadomiony 31.10.2012 r. przed
godz. 18. Ze wstêpnych ustaleñ
policjantów wynika, ¿e kieruj¹cy seatem 24-letni mieszkaniec
gminy Sêdziszów M³p. chcia³
przejechaæ przez krajow¹
„czwórkê” w kierunku Sêdziszowa M³p. W tym czasie drog¹ krajow¹ nr 4, w kierunku Rzeszowa, jecha³ volkswagen. Najprawdopodobniej kierowca seata nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa volkswagenowi i dosz³o do zderzenia pojazdów. Do szpitala przewieziona zosta³a pasa¿erka volkswagena, która po uzyskaniu pomocy
medycznej zosta³a zwolniona do
domu. Policjanci zbadali stan
trzeŸwoœci kierowców. Obaj byli
trzeŸwi.
Przypominamy o koniecznoœci
dostosowania prêdkoœci i techniki jazdy do warunków panuj¹cych na drodze. Kieruj¹c pojazdem pamiêtajmy o tym, ¿e na œliskiej nawierzchni droga hamowania znacznie siê wyd³u¿a.

Mieszkanka Sêdziszowa Ma³opolskiego zosta³a okradziona po
tym, jak wpuœci³a do mieszkania
mê¿czyznê podaj¹cego siê za
kominiarza. Policjanci pracuj¹
nad ustaleniem kto dokona³ tej
kradzie¿y.
Policjanci z Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim
prowadz¹ dochodzenie w sprawie kradzie¿y pieniêdzy. Ze s³ów
75-letniej pokrzywdzonej wynika,
i¿ do drzwi jej domu zapuka³
mê¿czyzna, który podawa³ siê za
kominiarza. T³umaczy³, ¿e musi
sprawdziæ przewód kominowy
przed nadchodz¹c¹ zim¹. Kobieta wpuœci³a go do domu.
W pewnym momencie fa³szywy kominiarz poprosi³ pokrzywdzon¹ o pomoc, mia³a ona przytrzymaæ miednicê przy kratce
wentylacyjnej kiedy on bêdzie
czyœci³ przewód kominowy. Okaza³o siê jednak, ¿e zamiast czyœciæ komin mê¿czyzna ukrad³
znajduj¹ce siê w kuchni pieni¹dze. Z portfela pokrzywdzonej
zniknê³o 350 z³.
Apelujemy o ostro¿noœci
i rozwagê przed wpuszczeniem
nieznanej osoby do mieszkania.
Proœmy o okazanie legitymacji
lub dokumentu, który uwiarygodni³by tê osobê. Jeœli wci¹¿
mamy w¹tpliwoœci co do intencji takiej osoby poproœmy o numer telefonu, pod którym mo¿emy sprawdziæ jej wiarygodnoœæ.
Z³odzieje – oszuœci mog¹ stosowaæ równie¿ inne taktyki, aby
wejœæ do naszych mieszkañ
i dokonaæ kradzie¿y. Czasami
wykorzystuj¹ nasz¹ nieuwagê.
Ofiarami mieszkaniowych oszustów padaj¹ najczêœciej osoby
starsze, dlatego rozmawiajmy
z seniorami i uœwiadamiajmy im,
jakie zagro¿enia na nich czyhaj¹.

Konkurs „Bezpieczne wakacje
2012” rozstrzygnięty
Jury wybra³o najlepsze prace
w plastycznym konkursie „Bezpieczne wakacje 2012”. Autorzy
tych prac bêd¹ walczyæ o nagrody w etapie wojewódzkim konkursu.
Prawie 400 prac, ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu, wp³ynê³o do Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach, w zwi¹zku z pla- Komisja konkursu „Bezpieczne wakacje 2012” przy pracy.
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Przetrwać zimę
Zima to wyj¹tkowo trudny
okres dla osób bezdomnych,
bezradnych i samotnych. Niskie
temperatury stanowi¹ powa¿ne
zagro¿enie dla tych, którzy
w mroŸne dni oraz noce przebywaj¹ bez dachu nad g³ow¹.
W zwi¹zku z tymi zagro¿eniami policjanci podejmuj¹ wzmo¿one dzia³ania prewencyjne
i pomocowe, zmierzaj¹ce do
udzielania pomocy ka¿demu, kto
jej potrzebuje. Funkcjonariusze
informuj¹ oœrodki pomocy spo³ecznej o osobach, które z racji
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swojego wieku, samotnoœci, niezaradnoœci, b¹dŸ trudnej sytuacji materialnej mog¹ byæ nara¿one na wych³odzenie organizmu.
Policja apeluje, aby nie byæ
obojêtnym wobec osób, które
le¿¹ na poboczach czy przystankach. W takim przypadku wykonanie telefonu do dy¿urnego
komend policji mo¿e uratowaæ
czyjeœ ¿ycie.
Prosimy równie¿ o zwrócenie
uwagi na samotnych, chorych
lub bezradnych s¹siadów. Osoby te mog¹ nie radziæ sobie np.
z w³aœciwym ogrzewaniem domów.
Dodatkowo w Wojewódzkim
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego funkcjonuje bezp³atny
i ca³odobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987, gdzie
bezdomni lub potrzebuj¹cy pomocy mog¹ uzyskaæ informacjê
o placówkach przygotowywanych do przyjêcia osób w sezonie zimowym.
Wiêcej na temat pomocy osobom bezdomnym mog¹ Pañstwo przeczytaæ na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubzinie.

czanach. Skierowani na miejsce
policjanci zobaczyli le¿¹cego
w rowie seata cordobê. Na miejscu nie by³o kieruj¹cego pojazdem. Rozpytuj¹c kolejne osoby
funkcjonariusze ustalili, kto najprawdopodobniej kierowa³ seatem. W tym czasie kierowca seata poszed³ do znajomej sk¹d
karetk¹ pogotowia zosta³ przewieziony do szpitala. Jego obra¿enia okaza³y siê niegroŸne. Noc
spêdzi³ w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Nastêpnego dnia podczas
przes³uchania okaza³o siê, ¿e
mieszkaniec gminy Sêdziszów
Ma³opolski, zabra³ niezamkniêty samochód z gara¿u s¹siada,
aby siê przejechaæ. Jednak po
przejechaniu kilku kilometrów
straci³ panowanie nad pojazdem
i wjecha³ do rowu. Wysiadaj¹c
z samochodu ukrad³ znajduj¹cy
siê w seacie dowód osobisty w³aœciciela. 17-latek us³ysza³ od policjantów zarzuty zaboru pojazdu, po³¹czonego z jego zniszczeniem oraz kradzie¿y dowodu
osobistego. Zatrzymanemu pobrano krew do badañ na zawartoœæ alkoholu we krwi.

Rozbił „pożyczony” samochód

Podsumowanie działań
„Znicz 2012”

Dachowaniem zakoñczy³a siê
przeja¿d¿ka 17-latka „po¿yczonym” samochodem. Mieszkañcowi gminy Sêdziszów Ma³opolski policjanci przedstawili dwa
zarzuty. Trwa policyjne dochodzenie w tej sprawie.
W sobotê 3-go listopada, oko³o godz. 20, dy¿urny ropczyckiej
Policji zosta³ powiadomiony
o zdarzeniu drogowym w Klê-

Œwi¹teczny d³ugi weekend
up³yn¹³ na terenie naszego powiatu spokojnie. Wzmo¿one
dzia³ania policjantów spowodowa³y, ¿e na naszych drogach by³o
bezpiecznie. Odnotowaliœmy
zaledwie 5 kolizji drogowych.
Podczas trwaj¹cych cztery dni
dzia³añ „Znicz 2012” policjanci
naszego powiatu pracowali na
miejscu 5 zdarzeñ drogowych,

w których nikt nie zosta³ powa¿nie ranny. Funkcjonariusze zatrzymali równie¿ dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. W sobotê, w Borku Wielkim, zatrzymany rowerzysta mia³ 1,3 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. W niedzielê, w Ropczycach,
funkcjonariusze zatrzymali do
kontroli drogowej forda fiestê.
Podczas kontroli okaza³o siê, ¿e
29-letni kierowca jest pijany.
Mê¿czyzna „wydmucha³” 1,7
promila.

Podjête przez policjantów
czynnoœci doprowadzi³y równie¿ do przedstawienia mieszkañcowi gminy Wielopole
Skrzyñskie zarzutu nieumyœlnego paserstwa. Tym razem okaza³o siê, ¿e 18-latek kupi³ przedmioty maj¹c œwiadomoœæ, ¿e mog¹
one pochodziæ z kradzie¿y.
Wszyscy podejrzani przyznali
siê do zarzucanych im czynów.
Po zapoznaniu siê z materia³ami dochodzenia prokurator zatwierdzi³ akty oskar¿enia przeciwko mê¿czyznom.

Kolejne zarzuty dla złodziei
W toku prowadzonego od lipca dochodzenia policjanci udowodnili dwóm m³odym mieszkañcom gminy Sêdziszów Ma³opolski pope³nienie szeregu przestêpstw. Dwóch 18-latków
³¹cznie us³ysza³o po siedem zarzutów kradzie¿y. Funkcjonariusze ustalili równie¿ dane pasera. Mê¿czyŸni za swoje czyny
odpowiedz¹ przed s¹dem.
O ustaleniu przez sêdziszowskich policjantów dwóch z³odziei, którzy dwukrotnie ukradli
elektronarzêdzia w Zagorzycach
informowaliœmy w sierpniu. Policjanci nadal pracowali nad t¹
spraw¹. W toku prowadzonego
dochodzenia udowodnili dwóm
18-letnim mieszkañcom gminy
Sêdziszów Ma³opolski, piêæ kolejnych kradzie¿y dokonanych
w okresie od stycznia do marca
w tej samej miejscowoœci. Okaza³o siê, ¿e oprócz narzêdzi kradli równie¿ paliwo oraz czêœci samochodowe jak lusterka czy reflektory. Straty poniesione przez
pokrzywdzonych wynios³y blisko
4 tys. z³.

Pijany 16-latek kierował
samochodem
Pijany nastolatek kierowa³ samochodem. Policjanci zatrzymali go, kiedy fiatem 126p wióz³
dwóch swoich kolegów przez
Sêdziszów Ma³opolski. Nieletni
za pope³niony czyn odpowie
przed s¹dem rodzinnym.
Minionej nocy, w Sêdziszowie
Ma³opolskim policjanci zatrzymali do kontroli drogowej „malucha”. Podczas rozmowy, od
kierowcy fita 126p funkcjonariusze wyczuli woñ alkoholu. Policyjne badanie stanu trzeŸwoœci
wykaza³o, ¿e kierowca fiata ma
1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kiedy policjanci poprosili
o prawo jazdy, kieruj¹cy odpowiedzia³, ¿e go nie posiada. I nie
móg³ go mieæ, gdy¿ jak siê okaza³o, za kierownic¹ „malucha”
siedzia³ 16-latek. Mieszkaniec
powiatu strzy¿owskiego odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeŸwoœci
przed s¹dem rodzinnym.
podkom. Dominika Oleś

Święto Bezpieczeństwa Narodowego
Ponad 1000 uczniów z regionu wzięło udział w Podkarpackim Młodzieżowym Święcie Bezpieczeństwa Narodowego, a wśród nich uczniowie
Olszewskiego z Sędziszowa
Młp.
Uczniowie zwiedzali stanowiska Narodowych Si³ Zbrojnych,
S³u¿by Ochrony Kolei, GOPR,
TOPR, CBA, Centrum Medycznego „MEDYK” Stra¿y Granicznej oraz kó³ naukowych WSPiA.
W kolejnej czêœci ogl¹dali spektakl w wykonaniu grupy przemyskiej PaT pt. „Sekret”. Mia³ on
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na celu uœwiadomienie m³odzie¿y jak ³atwo mo¿na uzale¿niæ siê
od narkotyków. W dalszej czêœci
brali udzia³ w zajêciach z technik obezw³adniania przeciwnika
i zwiedzali miejsce oglêdzin po
zdarzeniu. Chêtni uczniowie
przeszli badanie na wariografie
(urz¹dzenie do wykrywania
k³amstw) oraz zwiedzali specjalistyczny sprzêt w laboratorium
kryminalistyki. Pokaz z wykorzystaniem robota pirotechnicznego do dezaktywacji bomby by³
równie¿ bardzo zajmuj¹cy.
Uczniowie mieli okazje poznaæ
pracê policjantów, którzy wykorzystywali konie oraz psy do czyn-

noœci s³u¿bowych. Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna pokaza³a akcje
demonta¿u samochodu osobowego i gaszenia p³on¹cego pojazdu. Zespó³ ratownictwa Medycznego przedstawi³ sposoby

wykorzystania defibrylatora przy
utracie czynnoœci ¿yciowych. Na
zakoñczenie najlepsi uczestnicy,
którzy brali udzia³ w konkursach
otrzymali upominki.
inf. i zdjęcia ZSZ
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Dobra szkoła zapewni dobry zawód
Rozmowa z mgr Grzegorzem Patro
– dyrektorem
Zespołu Szkół Zawodowych
im. prof. K. Olszewskiego
w Sędziszowie Młp.
Wiek: 41 lat
Rodzina: żona, 2 córki
Wykształcenie: wyższe
pedagogiczne
Zainteresowania: sport,
muzyka
Jak dotychczas przebiegała Pańska droga zawodowa?
Zespó³ Szkó³ Zawodowych jest
moim pierwszym miejscem pracy. Pracê rozpocz¹³em w 1995r.,
na stanowisku nauczyciela zawodu. W roku 2001 obj¹³em funkcjê kierownika warsztatów szkolnych, któr¹ pe³ni³em do 31 sierpnia tego roku. Od 1 wrzeœnia
pe³niê obowi¹zki dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p.
Ilu uczniów uczęszcza obecnie do
szkoły, jakie kierunki kształcenia
oferujecie?
Obecnie do szko³y uczêszcza
282 uczniów. Ka¿dego roku staramy siê tworzyæ takie kierunki
kszta³cenia, aby jak najbardziej
odpowiada³y one zarówno zainteresowaniom uczniów jak i potrzebom lokalnego rynku pracy.
W tym roku s¹ to: technik technologii odzie¿y, technik us³ug fry-

zjerskich, technik handlowiec,
technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik informatyk.
Aby dobrze kształcić praktycznie,
potrzebna jest baza techniczna
na wysokim poziomie. Jak to
wygląda w Pana szkole?
Dobre zaplecze techniczne to
rzeczywiœcie warunek konieczny
w kszta³ceniu praktycznym, dlatego te¿ ca³y czas staramy siê
w ramach mo¿liwoœci uzupe³niaæ nasz¹ bazê techniczn¹ miêdzy innymi pozyskuj¹c œrodki
z projektów unijnych.
Na chwilê obecn¹ dysponujemy: pracowniami fryzjerskimi,
pracowni¹ kosmetyczn¹, pracowniami elektryczno-elektronicznymi, informatycznymi, pracowni¹ mechaniczn¹.
Z jakimi firmami szkoła współpracuje w zakresie praktyk zawodowych,
gdzie uczniowie je odbywają?

Nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywaj¹ w wielu firmach
z terenu powiatu i nie tylko. S¹
to zarówno firmy du¿e, takie jak
Hispano-Suiza – Sêdziszów M³p.,
Zelmer Rzeszów, GS Sêdziszów
M³p, jak i ma³e, prywatne zak³ady fryzjerskie, firmy komputerowe, firmy handlowe. Poza tym,
w tym roku ju¿ po raz czwarty,
nasi uczniowie z technikum handlowego odbywaæ bêd¹ zagraniczn¹ praktykê w Wielkiej Brytanii.
Jeden z budynków szkoły jest
obecnie pusty. Czy to oznacza, że
szkoła znajduje się w kryzysie?
Na chwilê obecn¹ szko³a mieœci siê w dwóch budynkach i zrezygnowa³a z budynku trzeciego,
ze wzglêdu na potrzebê oszczêdnoœci. Zasady ekonomii obowi¹zuj¹ wszêdzie i zawsze, a zaoszczêdzone pieni¹dze zamierzamy
przeznaczyæ na inne cele ni¿
utrzymanie budynku.
Jakie szanse mają Wasi absolwenci na rynku pracy?
Obecnie pracodawcy czêsto
bardziej ni¿ wiedzê teoretyczn¹,
ceni¹ doœwiadczenie zawodowe.
Myœlê, ¿e absolwenci naszej szko³y, którzy oprócz podbudowy
teoretycznej odbêd¹ dobre, rzetelne praktyki zawodowe, nabior¹ praktycznych umiejêtnoœci, które dadz¹ im przewagê na
rynku pracy. Zreszt¹ wiemy, i¿
bardzo czêsto nasi absolwenci
znajduj¹ zatrudnienie w firmach, w których wczeœniej od-

byli praktyki. Poza tym, nic nie
stoi na przeszkodzie, aby dalej
uzupe³niali i podnosili swoje wykszta³cenie i kwalifikacje. Co wiêcej, zdobyte u nas zawody pozwol¹ im na uruchomienie i prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, bez szukania zatrudnienia u osób trzecich.
Jakie ma Pan plany wobec szkoły? Co trzeba zrobić, aby przyciągnąć większą liczbę uczniów?
Moim celem jest kontynuowanie tego, co w naszej szkole jest
dobre i z czego szko³a jest znana
od lat, a wiêc zamierzamy w dalszym ci¹gu kszta³ciæ w zawodach
takich jak: technik mechanik,
technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk. Poza
tym, od przysz³ego roku szkolnego, ze wzglêdu na zainteresowanie uczniów, szczególnie
dziewcz¹t, chcemy powróciæ do
kszta³cenia w zakresie krawiectwa, na kierunku technik technologii odzie¿y. Ca³y czas podejmujemy ró¿norodne dzia³ania,
aby wyjœæ naprzeciw zarówno
oczekiwaniom uczniów jak i potrzebom pracodawców. Myœlê
¿e, œwiadomoœæ uczniów, i¿ dobra szko³a zapewni im dobry zawód, a z kolei dobry zawód zapewni im dobr¹ pracê, spowoduje, ¿e liczba naszych uczniów
bêdzie siê zwiêkszaæ.
Życzę więc powodzenia z spełnieniu planów i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Benedykt Czapka

Wycieczka programowa elektryków i elektroników z Olszewskiego do „Tamelu”
W dniu 16.11.2012r. odbyła się
szkolna wycieczka programowa do Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie. Wzięli w niej udział
uczniowie w zawodzie technik elektryk z klas: I EM, II EM
i III EH oraz uczniowie z klasy III EH w zawodzie technik
elektronik.
Wyjazd odby³ siê dziêki przychylnoœci Zarz¹du „Tamelu”
i owocnie uk³adaj¹cej siê wspó³pracy miêdzy zak³adem i szko³¹.
W trakcie wycieczki uczniowie
zapoznali siê z technologi¹ produkcji silników elektrycznych, stosowanymi materia³ami, wymaganiami im stawianymi oraz wypo-
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sa¿eniem i uk³adami sterowania.
Wa¿nym etapem by³o zapoznanie ze stosowanymi obrabiarkami oraz organizacj¹ pracy przy
produkcji silników. Na wydziale
odlewni mo¿na by³o zapoznaæ siê
ze sposobami wykonywania elementów ¿eliwnych i aluminiowych stosowanych w silnikach

elektrycznych. sposobami monta¿u silników, wykrawaniem rdzeni, nawijaniem uzwojeñ i wk³adaniem ich w ¿³obki uczniowie zapoznali siê na wydziale obróbki
mechanicznej i monta¿u. Bardzo
interesuj¹ca by³a ró¿norodnoœæ
budowy, mocy i zastosowañ powy¿szych silników. Od przedsta-

wiciela zak³adu dowiedzieliœmy
siê, ¿e dostarczaj¹ silniki do ka¿dego zak¹tka œwiata np. na pola
naftowe w Arabii Saudyjskiej.
Wiedza i umiejêtnoœci praktyczne w ten sposób uzyskane s¹ doskona³ym uzupe³nieniem wiedzy
teoretycznej i umiejêtnoœci praktycznych uzyskiwanych w szkole.
Nabycie wiedzy i umiejêtnoœci
jest cenne przed podjêciem przysz³ej pracy zawodowej po skoñczeniu szko³y. Bêdzie siê ona
w znacznej czêœci opieraæ na obs³udze i naprawie w³aœnie tego
typu silników. Uczniowie z uwag¹
przyswajali sobie wszelkie informacje przekazywane przez przedstawicieli zak³adu.
inf. i zdjęcia ZSZ
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Coraz więcej owoców
Konkurs
„Literatura i dzieci”
w podkarpackich szkołach!

W dniu 13 listopada w MGOK
w Sędziszowie odbyły się eliminacje środowiskowe konkursu Literatura i Dzieci –
„Krajobrazy”.

Od 15 października rozpoczęły się dostawy owoców
i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu
„Owoce w szkole”. W I semestrze roku szkolnego 2012/
2013 dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy
w tygodniu przez 10 wybranych tygodni, każde dziecko
otrzyma 24 porcje owocowowarzywne.
Rok 2012/2013 jest czwartym
rokiem realizacji unijnego programu „Owoce w szkole”. Jego
koordynatorem jest Agencja
Rynku Rolnego. Program finansowany jest ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE (75%)
oraz œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu krajowego (25%).
Ca³kowity bud¿et programu w
roku szkolnym 2012/2013 wynosi 12,3 mln euro (54,8 mln z³).
Celem tego programu jest d³ugoterminowa zmiana nawyków
¿ywieniowych dzieci i m³odzie¿y
poprzez zwiêkszenie udzia³u
owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie
zdrowego od¿ywiania poprzez
dzia³ania edukacyjne realizowane w szko³ach podstawowych.
W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkó³
podstawowych. Dzieciom podawane s¹ bezp³atnie owoce i warzywa œwie¿e przygotowane do

Komisja konkursowa, pod
przewodnictwem Ireny £obos
– instruktora WDK w Rzeszowie, postanowi³a nagrodziæ
i zakwalifikowaæ do kolejnego
etapu nastêpuj¹cych wykonawców:

bezpoœredniego spo¿ycia, wystarczaj¹co rozwiniête, dojrza³e i zdrowe. Owoce, warzywa
oraz soki owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne (traktowane s¹ jako substytut) nie
mog¹ zawieraæ dodatku t³uszczu, soli, cukru lub substancji
s³odz¹cych. Za jakoœæ owoców
i warzyw dostarczanych do szkó³
podstawowych odpowiedzialny
jest zatwierdzony dostawca lub
zatwierdzona szko³a, która samodzielnie przygotowuje i udostêpnia owoce i warzywa dzieciom.
W Polsce w I semestrze roku
szkolnego 2012/2013 104 zatwierdzonych dostawców bêdzie
organizowa³o dostawy do 9 961
szkó³ podstawowych, a 7 zatwierdzonych szkó³ samodzielnie bê-

dzie pozyskiwa³o i udostêpnia³o
owoce i warzywa dzieciom.
W I semestrze roku szkolnego
2012/2013 owoce i warzywa bêdzie dostawa³o 917 764 dzieci z
klas I-III, co stanowi przesz³o
83% liczby dzieci z grupy docelowej obejmuj¹cej 1 105 386 (tj.
o ok. 7% wiêcej ni¿ w ubieg³ym
roku szkolnym).
W podkarpackich szko³ach
program cieszy siê od pocz¹tku
niezmiennie du¿ym zainteresowaniem. W powiecie ropczyckosêdziszowskim umowê z dostawcami podpisa³o 35 szkó³ z liczb¹
dzieci 1 764. (…)
Andrzej Wróbel
Dyrektor OT ARR Rzeszów
Oddział Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Rzeszowie
tel. 17 864 20 27

Szkolenie dla rolników w Zagorzycach Górnych

Rady Powiatowej Izby Rolniczej
w Ropczycach, omawiane zagadnienia nie nale¿a³y do naj³atwiejszych, ale by³a mo¿liwoœæ
dyskusji, zadawania pytañ w tematach, które nie s¹ zbyt czêsto
poruszane, a bardzo potrzebne
dla rolników. Uczestnicy mieli
zapewnione materia³y szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej oraz wy¿ywienie.
Szkolenie prowadzili pracownicy Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
a zdobyt¹ wiedzê potwierdzi³
certyfikat. W powiecie ropczycko-sêdziszowskim zaplanowanych jest 10 dwudniowych szkoleñ, a w ca³ym województwie 40.

W dniach 18-19 października br. w Zagorzycach Górnych
odbyło się szkolenie dla rolników, z którego skorzystało 20
osób. Szkolenie zorganizowali wspólnie Podkarpacka Izba
Rolnicza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Centrum Narodowe Młodych Rolników.
Tematem zajêæ by³y finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw
rolnych. Prowadz¹cy omówili instrumenty wsparcia finansowego
gospodarstw rolnych m.in. dop³aty w ramach WPR oraz dop³aty
do kredytów klêskowych, dzia³ania interwencyjne na rynkach
rolnych (produktów roœlinnych
i zwierzêcych). Wa¿nym temata-
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mi by³y równie¿: system opodatkowania dzia³alnoœci rolniczej,
w tym VAT, ogólne zasady rozliczania podatku w rolnictwie,
ubezpieczenia obowi¹zkowe
i dobrowolne gospodarstw, jak
równie¿ ogólne zasady ewidencji
przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym.
Jak mówi Barbara Traciak so³tys Zagorzyc Górnych, cz³onek

I grupa wiekowa:
Recytacja
Jakub Szot – SP 2 Sędziszów Młp.
Mateusz Przydział – ZS Wolica Piaskowa
Piosenka:
Karolina Gwizdak – SP Klęczany
Martyna Mazan i Weronika Buś – SP Zagorzyce Dln.
Oliwia Bartusik, Mateusz Kołodziej –
ZS Wolica Piaskowa
II grupa wiekowa:
Recytacja:
Barbara Myzia – SP 2 Sędziszów Młp.
Daria Dąbrowska – SP 3 Sędziszów Młp.
Gabriela Gil – ZS Wolica Piaskowa
Aleksandra Pieja – ZS Wolica Piaskowa
Emilia Łoboda – SP Klęczany
Piosenka:
Justyna Jaworek – ZS Góra Ropczycka
Weronika Sitek – SP Szkodna

Dnia 20 listopada, także
w MGOK, odbyły się eliminacje rejonowe tegoż konkursu.
Komisja w sk³adzie: Danuta
Pado – aktorka, instruktor
WDK w Rzeszowie, Renata
Szostecka – nauczyciel jêzyka
polskiego z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., Kamil Niemiec
– instruktor WDK w Rzeszowie, Pawe³ Pasela – nauczyciel
muzyki, zakwalifikowa³a do fina³u wojewódzkiego:
I grupa wiekowa:
Recytacja:
Jakub Szot – SP 2 Sędziszów Młp.
Inscenizacja
„Czarownice z Łysej Góry” – SP Iwierzyce
Piosenka:
Barbara Grędys – SP Iwierzyce
Trio z kl. III – SP Wiercany
II grupa wiekowa:
Recytacja:
Katarzyna Chmiel – SP Olchowa
Małgorzata Gąsior – SP Wiercany
Szymon Fleszar – SP Iwierzyce
Barbara Myzia – SP 2 Sędziszów Młp.
Daria Dąbrowska – SP 3 Sędziszów Młp.

Laureaci wezm¹ udzia³
w konkursie wojewódzkim,
który odbêdzie siê w dniach
3 grudnia dla grupy m³odszej
i 4 grudnia dla grupy starszej
w WDK w Rzeszowie.
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Gminne obchody Święta Niepodległości
Tegorocznym obchodom Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci towarzyszy³a piêkna, s³oneczna pogoda.
Uczestnicy uroczystoœci zebrali siê przed domem kultury przed
po³udniem, by w uroczystym
przemarszu udaæ siê do koœcio³a parafialnego pw. Narodzenia
NMP na Mszê œwiêt¹ w intencji
Ojczyzny. Koncelebrze przewodniczy³ ks. Krzysztof Gac,
proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego, a wraz z nim Eucharystiê sprawowali: ks. Ryszard
Lis – proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP, o. Tomasz Protasiewicz – magister nowicjatu
w klasztorze oo. Kapucynów.
W homilii ks. Ryszard Lis nawi¹za³ do ewangelicznej wdowy,
sk³adaj¹cej w ofierze swoje ostatnie pieni¹dze. Porówna³ jej ofiarê do najcenniejszej ofiary ¿ycia,
z³o¿onej przez wielu naszych
rodaków w walkach o niepodleg³oœæ Ojczyzny.
Po nabo¿eñstwie delegacje samorz¹dów i organizacji odda³y
ho³d kapelanowi „Solidarnoœci”
b³. ks. Jerzemu Popie³uszce. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci
udali siê na Rynek, gdzie z³o¿yli
kwiaty pod tablicami, upamiêtniaj¹cymi poleg³ych za Ojczyznê.
W sêdziszowskich obchodach
Œwiêta Niepodleg³oœci wziêli
udzia³: Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Z-ca Burmistrza El¿bieta
Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tadeusz Hulek, Komendant Posterunku Policji
w Sêdziszowie M³p. podkom. Roman Zawiœlak, delegacje Prawa i
Sprawiedliwoœci oraz Polskiego
Stronnictwa Ludowego, przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”,
Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”, Zakonu Rycerzy Kolumba, harcerzy ze Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Licznie wyst¹pi³y poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, szkó³ i zwi¹zków zawodowych. Swojego
przedstawiciela przys³a³ pose³ Kazimierz Moskal.
Tradycyjnie godnie i licznie zaprezentowa³ siê oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
OSW dzia³aj¹cy przy Liceum
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Delegacja samorządu gminnego składa wieńce pod tablicami pamiątkowymi, wmurowanymi w ścianę ratusza.

W uroczystościach patriotycznych licznie
uczestniczą najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy.

Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
wsparty dru¿yn¹ Orl¹t Zwi¹zku
Strzeleckiego ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II
w Sêdziszowie M³p., Zespo³u
Szkó³ w Wolicy Piaskowej i Szko³y Podstawowej w Klêczanach.
W okolicznoœciowym przemówieniu Burmistrz Kazimierz
Kie³b przypomnia³ pod³o¿e historyczne tego œwiêta oraz podziêkowa³ licznie zebranym za
udzia³ w uroczystoœciach.
Na zakoñczenie wys³uchano
pieœni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dêtej WSK PZL
Rzeszów.
(b)

Delegacja TG „Sokół” oddaje hołd kapelanowi Solidarności.

Fot.(3) B. Czapka

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą
z 23 kwietnia 1937 roku, jednakże już od 1926 r. 11 listopada
był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady
Ministrów Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937
i 1938.
Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy
polskości, było niemożliwe.
W 1945 komunistyczne władze ustanowiły Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (1944). Zniesiono jednocześnie Święto
Niepodległości ustanowione w 1937 r.
Organizowane 11 listopada przez opozycję manifestacje patriotyczne były w okresie stalinowskim i po wprowadzeniu stanu wojennego tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO,
a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez
Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 r., pod nazwą
Narodowe Święto Niepodległości.
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Sztandar dla Strzelców z Sędziszowa Młp.
Ślubowanie Orląt Związku Strzeleckiego
W niedzielę, 18 listopada 2012r. Sędziszów Młp. był świadkiem doniosłej uroczystości. Jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW,
działająca przy sędziszowskim Liceum Ogólnokształcącym, otrzymała sztandar. Podczas tej samej uroczystości, ślubowanie złożyli najmłodsi adepci ruchu strzeleckiego –
„Orlęta” Związku Strzeleckiego ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana
Pawła II w Sędziszowie Młp.
Ruch strzelecki rozwija siê
w Sêdziszowie M³p. ju¿ od dziesiêciu lat, kiedy to, z inicjatywy
nauczyciela Jacka Magdonia,
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
powsta³ pluton „Strzelców”, dzia³aj¹cy w strukturach Jednostki
Strzeleckiej 2021 im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli z dowództwem
w Rzeszowie. Z czasem pluton
rozrós³ siê do rozmiarów kompanii, obejmuj¹c swoim dzia³aniem teren ca³ego powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. 12 maja
tego roku powo³ano do ¿ycia
Jednostkê Strzeleck¹ 2051 z dowództwem w Sêdziszowie M³p.,
która terytorialnie obejmuje trzy
powiaty: ropczycko-sêdziszowski, dêbicki i strzy¿owski. Obecnie w ramach jednostki dzia³a
oko³o 150 strzelców i 60 orl¹t,
zrzeszonych w piêciu plutonach
strzeleckich i trzech dru¿ynach
orlêcych.
Poœwiêcenie sztandaru i przekazanie „Strzelcom” odby³o siê

Poczet sztandarowy przed ołtarzem.

podczas Mszy œw. w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego. Nabo¿eñstwo
koncelebrowali: kapelan ZS
Strzelec ks. Stanis³aw Szcz¹chor,
ks. dr Tomasz Nowak, który wyg³osi³ tak¿e kazanie, o. gwardian
Janusz Pa³ka OFMCap. oraz ks.
proboszcz Krzysztof Gac.
Akt nadania sztandaru odczyta³ Komendant G³ówny Zwi¹zku
Strzeleckiego „Strzelec” inspektor Marek Matu³a, po czym ks.
Stanis³aw Szcz¹chor dokona³
jego poœwiêcenia. Nastêpnie
Rodzice Chrzestni sztandaru: dr
Anna Skoczek – wnuczka Majora W³adys³awa Rudolfa Wilka,
który zosta³ patronem sêdziszowskiej jednostki oraz inspektor ZS Marek Str¹czek – Dowódca 2. Po³udniowo-Wschodniego
Okrêgu Strzeleckiego wrêczyli
sztandar Dowódcy JS 2051 st.
sier¿. ZS Bart³omiejowi Feretowi.
Po wrêczeniu sztandaru pocztowi sztandarowemu JS 2051

nast¹pi³o przyrzeczenie 25 nowych Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego ze Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
M³p. Rotê przysiêgi odczyta³a dr
Anna Skoczek:
Przyrzekam postêpowaæ stale wed³ug
prawa orlêcego,
aby staæ siê godnymi tych Orl¹t,
które przelan¹ sw¹ krwi¹ serdeczn¹
wskaza³y nam,
jak kochaæ ziemiê ojczyst¹,
jak ¿yæ dla niej i umieraæ.
Tak nam dopomó¿ Bóg!
Na zakoñczenie uroczystoœci,
ks. Krzysztof Gac odebra³ nominacjê na kapelana jednostki
2051. Po odczytaniu aktu mianowania, podpisanego przez
ksiêdza biskupa rzeszowskiego
Kazimierza Górnego, inspektor
Marek Str¹czek wrêczy³ ks. kapelanowi awans strzelecki na stopieñ sier¿anta Zwi¹zku Strzeleckiego, a delegacja sêdziszowskich strzelców pami¹tkow¹
czapkê strzeleck¹ – maciejówkê.

Dowódca Jednostki 2051 st. sierż. ZS Bartłomiej Feret całuje sztandar, by za chwilę odebrać go z rąk inspektora ZS Marka
Strączka.

Sztandar Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji Społeczno–
Wychowawczej w Sędziszowie Młp.
został wykonany przez Siostry Bernardynki z Zakliczyna. Na awersie
sztandaru znajduje się Orzeł Strzelecki na tarczy amazonek z literą „S”,
wkomponowany w krzyż wojskowy.
Na drugiej stronie widnieje wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
i napis BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Po uroczystoœci ksi¹dz proboszcz zaprosi³ goœci: przedstawicieli wojska, policji, stra¿y, weteranów AK, duchowieñstwo,
w³adze samorz¹dowe, dyrektorów szkó³ i nauczycieli oraz
strzelców i orlêta do domu parafialnego na bigos strzelecki.
Uroczystoœæ odby³a siê w 94.
rocznicê Odsieczy Lwowa. Przy
tej okazji przypomniano, ¿e
w 1918 r. na terenie naszego powiatu zosta³ sformowany Batalion Piechoty Ziemi Ropczyckiej,
z³o¿ony z trzech kompanii: dêbickiej, ropczyckiej i sêdziszowskiej, który zosta³ wys³any na pomoc oblê¿onego miasta. Na
cmentarzu Orl¹t Lwowskich
spoczywa jeden z poleg³ych ¿o³nierzy tego w³aœnie batalionu.
S³owa uznania za dziesiêcioletni¹ dzia³alnoœæ, uwieñczon¹ powo³aniem odrêbnej jednostki
strzeleckiej nale¿¹ siê za³o¿ycielowi i d³ugoletniemu dowódcy
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”
w Sêdziszowie M³p. insp. ZS dr
Jackowi Magdoniowi, wszystkim
zaanga¿owanym w dzia³anie organizacji oraz obecnemu kierownictwu na czele z dowódc¹
jednostki 2051 st. sier¿. ZS BarŚlubowanie „Orląt” ZS. Rotę ślubowania odczytuje dr Anna Skoczek, wnuczka mjr. Władysława Rudolfa Wilka – patrona jednost- t³omiejowi Feretowi.
(b)
ki 2051.
Fot (3) JB
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Sędziszowscy licealiści na wymianie
młodzieżowej w Meldorf (Niemcy)
W dniach 22-29 października
grupa uczniów z LO im. ks.
Piotra Skargi w Sedziszowie
Młp. przebywała z rewizytą
u swych kolegów z partnerskiej szkoły Meldorfer Gelehrtenschule w Meldorf, niewielkiej nadmorskiej miejscowości w Szlezwiku-Holsztynie.
Przed planowanym spotkaniem uczestnicy wymiany prowadzili korespondencjê mailow¹,
poznawali siê lepiej i wspólnie
opracowywali plan pobytu
w szkole, program zwiedzania
i imprez integracyjnych. Polscy
uczniowie trafili w Meldorf pod
opiekê niemieckich rodzin goszcz¹cych, w ramach której zapewniono im nocleg, posi³ki, transport do szko³y i pe³n¹ integracjê
w rodzinie.
W czasie pobytu uczniowie
poznali wiele atrakcji turystycznych regionu Dithmarschen.
W miejscowoœci Tönning grupa
zwiedzi³a s³ynne Multimar Wattforum – wystawê ryb, fok, delfinów oraz akwarium dla licznych
gatunków morskiej fauny i flory.
Zwiedzano te¿ nadmorski kurort Heide oraz Brunsbüttel,
gdzie uczniowie widzieli port
i œluzy na Kanale Kiloñskim ³¹cz¹cym Ba³tyk z Morzem Pó³nocnym. W Brunsbüttel grupa polska uczestniczy³a te¿ w niedzielnej mszy œwiêtej w koœciele katolickim, który na tym terenie jest
rzadkoœci¹.
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Uczniowie zwiedzili te¿ Hamburg, drug¹ co do wielkoœci
metropoliê w Niemczech i najwiêkszy port niemiecki, zwany
„Bram¹ Œwiata”, zachwycili siê
Starym Miastem, oraz odbyli rejs
statkiem po £abie.
W portowym mieœcie Büsum
uczniowie odbyli d³ugi spacer po
pla¿y, by z przewodnikiem poznawaæ bogat¹ faunê i florê Morza
Wattowego. Tym mianem okreœla siê przybrze¿ne wody Zatoki
Niemieckiej (pd-wsch. czeœci
Morza Pó³nocnego) pomiêdzy
kontynentem a ³añcuchem Wysp
Fryzyjskich. Uczniowie brali
udzia³ w po³owie krewetek oraz
wêdrowali szerok¹ pla¿¹ ods³oniêt¹ przez odp³yw, który nastêpuje tu co szeœæ godzin.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ by³ jednak ca³odniowy
rejs statkiem na wyspy p³ywowe,
tzw. Halligen w obrêbie Wysp
Fryzyjskich, po³¹czony z po³owem ryb. Halligen s¹ to urokliwe równinne tereny, których
po³¹czenie z l¹dem sta³ym ods³ania siê tylko podczas odp³ywów. Mieszkañcy nieco odciêci
od œwiata zajmuj¹ siê tam hodowl¹ owiec i rolnictwem. To
miejsca bardzo atrakcyjne turystycznie latem, ale a¿ trudno
uwierzyæ, ¿e mimo surowych
warunków klimatycznych wyspy
te zamieszkiwane s¹ nadal przez
resztê roku.
Dodatkow¹ atrakcj¹ w drodze
do Meldorf by³o dla grupy pol-

skiej zwiedzanie Berlina, z obowi¹zkowym spacerem alej¹
Unter den Linden, grupowymi
zdjêciami pod Bram¹ Brandenbursk¹ i budynkiem Reichstagu,
oraz podziwianiem graffiti w s³ynnej „East Side Gallery“ na fragmentach Muru Berliñskiego.
Miêdzyszkolna wymiana, to
nie tylko turystyka i zwiedzanie.
Goœcie z Polski uczestniczyli aktywnie w zajêciach lekcyjnych,
miêdzy innymi z jêzyka angielskiego, niemieckiego, matematyki, wychowania fizycznego,
biologii, muzyki, plastyki itp.
Polscy uczniowie byli mile zaskoczeni dyscyplin¹ na lekcjach,
punktualnoœci¹ uczniów, ich
aktywnoœci¹, ogromnym szacunkiem wobec nauczycieli. Podziw
budzi³ te¿ bardzo wysoki poziom
z matematyki w klasach maturalnych, bieg³oœæ w pos³ugiwaniu
siê jêzykami obcymi, ponadto
wyposa¿enie pracowni przedmiotowych w drogie instrumenty muzyczne, czy te¿ specjalistyczne laboratoria fizyczne,
chemiczne, biologiczne i stadion
przy szkole. Ze zdziwieniem przyjêto fakt, ¿e lekcje rozpoczynaj¹
siê o godz.7.45 i po dwóch lekcjach bez pauzy nastêpuje przerwa 15 minut. O godzinie 13.00
zaczyna siê pó³godzinna przerwa obiadowa, a po niej czeœæ
uczniów rozpoczyna treningi
sportowe, a maturzyœci spotykaj¹ siê na specjalistycznych zajêciach z przedmiotów wybra-

nych do matury. Uczniowie nie
nosz¹ zeszytów przedmiotowych, lecz jedn¹ teczkê, w której maj¹ wszystkie notatki, zadania i kserówki. Na komputerach
dostêpnych dla uczniów w szkole zablokowane s¹ wszelkie portale spo³ecznoœciowe i inne strony rozrywkowe, a internet s³u¿y
wy³¹cznie jako Ÿród³o wiedzy. Te
i wiele innych ciekawych faktów
ze szko³y na d³ugo pozostan¹
w pamiêci goœci z Polski.
Wspólne wieczory integracyjne pozwoli³y bli¿ej poznaæ kuchniê regionaln¹ Dithmarschen,
która obfituje w owoce morza
i potrawy z kapusty. Polscy
uczniowie przybli¿yli kolegom
z Niemiec narodowe tradycje
i zwyczaje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Wszystkich Œwiêtych, Bo¿ego Cia³a. Polacy opowiadali te¿ o szkolnej tradycji
balu studniówkowego oraz wspólnie z niemieckimi kolegami tañczyli polski taniec narodowy polonez. W prezentacji multimedialnej zaprezentowano te¿ najciekawsze atrakcje regionu Podkarpacia, by ³atwiej by³o zaplanowaæ wspólnie kolejn¹ rewizytê
grupy niemieckiej w naszym województwie. Inicjatywa wymiany
polsko-niemieckiej spotka³a siê
z uznaniem i wsparciem Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie,
Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego oraz firm Zak³ady
Magnezytowe „Ropczyce” S.A.,
ZM Invest S.A. i WOPROL, za co
organizatorzy i uczestnicy sk³adaj¹ ogromne podziêkowania.
Aldona Homa
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W „Pana Tadeusza” świecie czarownym
22 października w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp. o czarownym świecie, opisanym wersami „Pana Tadeusza”, prelekcję wygłosił
Pan Czesław Drąg dla zaproszonej młodzieży z klas
5 i 6 Szkoły Podstawowej
nr 3 w Sędziszowie Młp.
Od 20 lat Pan Czes³aw Dr¹g
jest pracownikiem Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, obecnie na stanowisku: Kierownika Dzia³u Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami. Jest pomys³odawc¹
i inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie Podkarpa-

Uczniowie z „Trójki” z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o czarownym świecie „Pana Tadeusza”.

cia, m. in. wspó³twórc¹ Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, laureatem nagrody im.
Franciszka Kotuli – 1-stopnia
oraz nagrody „Z³ote pióro” przyznawanej przez Zwi¹zek Literatów Polskich. Bibliofil – posiadacz najwiêkszej w Polsce kolekcji wydañ epopei narodowej

Bezpłatny angielski w bibliotece

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. I to w³aœnie tego dzie³a
dotyczy³a wyg³oszona prelekcja.
Pan Czes³aw przywióz³ ze sob¹
kilkadziesi¹t egzemplarzy epopei, wydanej w ró¿nych latach,
rozmiarach, jêzykach, by³a nawet ksi¹¿ka przepisana rêcznie.
M³odzie¿ pozna³a historiê zwi¹-

Wkrótce finał
XXII Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej

Dzieci w wieku 6-12 lat w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp. oraz w Filiach: BP Będziemyśl, Borek Wielki, Czarna Sędziszowska, Góra Ropczycka oraz Zagorzyce, mogą
bezpłatnie uczyć się angielskiego. Rusza kolejna edycja bezpłatnego, komputerowego kursu FunEnglish.pl. Łączy on
naukę i zabawę – składa się z kilkuset gier, piosenek karaoke, filmów, fotolekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają z niego W piątek, 14 grudnia 2012 r.
samodzielnie – potrzebny jest im tylko komputer z dostępem w sali widowiskowej Miejdo Internetu.
sko-Gminnego Ośrodka KultuZ kursu FunEnglish.pl w na- kie bloki dziecko zapozna siê ry odbędzie się XXII Finał Podszych bibliotekach skorzysta³o z prawie tysi¹cem zwrotów przy- karpackiego Konkursu Poezji
do tej pory ok. 70 dzieci. Ucz¹ datnych w 90% sytuacji komuni- Religijnej.
siê tu angielskiego tak, jak lubi¹
– za pomoc¹ multimediów. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, ¿e dzieci
mówi¹ i myœl¹ w jêzyku angielskim. Dziêki temu postêpy w nauce s¹ znacznie szybsze ni¿ w tradycyjnych metodach nauczania.
Wystarczy, aby dziecko uczy³o
siê w bibliotece dwa razy w tygodniu przez nieca³¹ godzinê, aby
w ci¹gu kilku miesiêcy mo¿na
by³o zobaczyæ pierwsze efekty
nauki.
Kurs sk³ada siê z szeœciu bloków podzielonych na 11 podrozdzia³ów. W sk³ad ka¿dego podrozdzia³u wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke
i „foto-lekcja” oraz ponad 20 æwiczeñ. Po przejœciu przez wszyst-

kacyjnych. Ca³y kurs zajmuje oko³o dziewiêciu miesiêcy. Przez ca³y
czas trwania kursu dzieci bêd¹
mog³y liczyæ na pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakoñczeniu ka¿de dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzyma³a dostêp
do kursu bezp³atnie, dziêki
udzia³owi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Kurs FunEnglish.pl, a tak¿e kurs angielskiego dla doros³ych angielski123.pl,
bezp³atnie oferuje wszystkim bibliotekom publicznym firma
Funmedia.
W projekcie „FunEnglish w bibliotece” uczestniczy niemal 940
bibliotek z ca³ej Polski. Z kursu
FunEnglish.pl skorzysta³o w nich
do tej pory prawie 10 tys. dzieci.

Informacje na temat komputerowego kursu
FunEnglish.pl udzielają panie pracujące
w poszczególnych Filiach i Bibliotece Publicznej
w Sędziszowie Młp.
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zan¹ z powstaniem „Pana Tadeusza” oraz dzieje tej ksi¹¿ki od
momentu pierwszego wydania,
a¿ po czasy dzisiejsze. Ka¿dy
móg³ wzi¹æ do rêki, poogl¹daæ
tak ró¿ne i piêkne wydania
„Pana Tadeusza”, których pewnie ju¿ nigdy nie bêd¹ mogli
powtórnie zobaczyæ.

Fina³ konkursu poprzedzony jest
eliminacjami rejonowymi, które
odbywaj¹ siê w dziesiêciu oœrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego.
W sumie, co roku w konkursie
bierze udzia³ oko³o 200 wykonawców prezentuj¹cych lirykê religijn¹, modlitwy, prozê i poezjê
poszukuj¹c¹ sensu istnienia, rozwa¿aj¹c¹ egzystencjalne dylematy cz³owieka. Uczestnikami tych
poetyckich zmagañ s¹ uczniowie
szkó³ œrednich i osoby doros³e
rywalizuj¹cy w kategoriach: poezja œpiewana, monodram, recytacja. Laureaci konkursu kwalifikuj¹ siê do Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji Religijnej „Sacrum w Literaturze” odbywaj¹cego siê w Czêstochowie.
W tym roku organizatorzy, pragn¹c zachêciæ do udzia³u jeszcze liczniejsze grono uczestników, zwrócili siê z proœb¹ do

kanclerza kurii diecezjalnej
w Rzeszowie ks. dr. Jerzego Buczka o rozpropagowanie idei konkursu w parafiach. Czy zaowocowa³o to zwiêkszeniem liczby
uczestników, oka¿e siê po zakoñczeniu eliminacji rejonowych.
Kolejn¹ zmian¹, zmierzaj¹c¹ do
popularyzacji konkursu, by³a
lokalizacja niektórych eliminacji
rejonowych. W tym roku odbywaj¹ siê one w: Lesku, Nowej
Dêbie, £añcucie, Giedlarowej,
Rymanowie, Strzy¿owie, Mielcu,
Soko³owie, Rzeszowie, Dêbicy.
Ciekawostk¹, zaobserwowan¹
podczas eliminacji rejonowych
w Giedlarowej, by³ udzia³ w konkursie dwóch uczennic z Le¿ajska oraz… ich nauczycielki, która wyst¹pi³a w kategorii doros³ych. Oby wiêcej przyk³adów
takiego zaanga¿owania pedagogów w ideê konkursu.
Warto nadmieniæ, ¿e zaproszenie do przewodniczenia jury tegorocznych zmagañ konkursowych przyj¹³ dyrektor Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Remigiusz Caban. Ufundowa³ on tak¿e zaproszenia na
spektakle Teatru dla laureatów
Konkursu.
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Uczniowie LO z Sędziszowa Młp.
na GAME – DAY KIELNAROWA – jesień 2012
W dniu 23 października 2012
r. uczniowie klasy 2b wzięli
udział w dniu gier terenowych i ekonomicznych „Game
Day Kielnarowa – jesień
2012” organizowanych przez
Wyższą Szkołę Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Anna Kazior, Patrycja Iwan, Joanna Kozak z nagrodami za „rozbrojenie bomby”.

M³odzie¿ naszej szko³y mia³a
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w ciekawych zajêciach przygotowanych
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych: warsztatach wiza¿u,
grafiki komputerowej, monta¿u
filmów, zarz¹dzania lotnictwem,
warsztatach kryminalistycznych,
fizjoterapeutycznych, receptur

kosmetycznych, udzielania
pierwszej pomocy, architektury
komputerowej, z marketingu
internetowego i biznesu. Uczniowie uczestniczyli w grach terenowych: „Operacja œciœle tajna”
oraz „Skandal”. Uczestniczyli
równie¿ w zajêciach strzelania
z karabinów, zajêæ z kravmagi –

PIERWSZE SAPERKI – TO DZIEWCZYNY Z LO SĘDZISZÓW MŁP.
W ramach gry terenowej „OPERACJA ŒCIŒLE TAJNE” studenci
WSIiZ zapozorowali atak terrorystyczny. Przed wjazdem do uczelni umundurowani wojskowi studenci zapoznali nas z trudn¹ sytuacj¹ w Kampusie. Policja zosta³a
poinformowana o pod³o¿eniu
bomby. Zadaniem uczestników
gry terenowej by³o znalezienie
sprawcy tego czynu, aby tego dokonaæ uczniowie musieli rozwi¹-

Strzelcy
w Brukseli

ca upamiêtniaj¹ca polskich oficerów, którzy brali udzia³ w wyzwoleniu Belgii w 1830r. Nastêpnie udaliœmy siê do katedry œw.
Micha³a i Guduli. Œwi¹tynia ta,
zbudowana w stylu gotyckim,
robi niesamowite wra¿enie i potrafi urzec swoj¹ potêg¹ i piêknem. W oknach koœcio³a znajduj¹ siê cudowne, kolorowe witra¿e, przedstawiaj¹ce wizerunki œwiêtych. Oko³o po³udnia
udaliœmy siê do restauracji na
obiad, na który zaprosi³ nas
pose³. Po posi³ku pojechaliœmy
do Parlamentu Europejskiego,
którego budynek robi ogromne
wra¿enie. Jeden z pracowników
przybli¿y³ nam, jak wygl¹da codzienna praca w parlamencie.
Nastêpnie spotkaliœmy siê z panem Tomaszem Porêb¹, który
opowiedzia³ o tym, na czym polega jego praca i odpowiedzia³

na kilka pytañ. Po spotkaniu
z pos³em udaliœmy siê zobaczyæ
s³ynn¹ figurkê ma³ego ch³opca
– Manneken Pis, która ubierana jest w ró¿ne stroje, otrzymywane od stowarzyszeñ lub delegacji pañstwowych. W tym dniu
pos¹¿ek ubrany by³ w szkocki
kilt, ze wzglêdu na odbywaj¹cy
siê mecz Belgii ze Szkocj¹. Dlatego te¿ na rynku mieliœmy okazjê zobaczyæ wielu Szkotów
w ich narodowych strojach. Nasza grupa, ubrana w strzeleckie
mundury, równie¿ robi³a
ogromne wra¿enie na turystach,
znajduj¹cych siê na Grand Place. Wielu z nich prosi³o nas
o wspólne zdjêcia. Na wielkim
placu znajduj¹ siê piêkne gmachy, miêdzy innymi zachwycaj¹cy ratusz oraz zabytkowe kamienice. Mieliœmy równie¿ okazjê
zobaczyæ ten urzekaj¹cy plac

Po długiej, trwającej prawie
całą dobę podróży autobusem
dojechaliśmy wreszcie do
Brukseli. Cały wyjazd został
zorganizowany i sfinansowany przez europosła Tomasza Porębę. Dzięki jego
uprzejmości, mieliśmy okazję
zobaczyć najciekawsze miejsca pięknej stolicy Belgii.
Zwiedzanie rozpoczêliœmy 16
paŸdziernika od Muzeum Wojska i Motoryzacji. Mogliœmy podziwiaæ wspania³e eksponaty,
które dla nas, strzelców, by³y
szczególnie atrakcyjne. W muzeum znajduje siê równie¿ tabli-

kursu samoobrony oraz survivalu – nauki jak przetrwaæ w trudnych warunkach. Uczniowie
wzniecali ognisko za pomoc¹
krzesiwa.

zaæ dziesiêæ zagadek logicznych.
Ka¿da z nich prowadzi³a do kolejnej wskazówki, a wreszcie do koñcowego rozwi¹zania.
Zwyciê¿y³y uczennice naszej
szko³y: Anna Kazior, Patrycja
Iwan, Joanna Kozak, które jako
pierwsze ukoñczy³y wszystkie zadania i rozbroi³y bombê, któr¹
posiada³ zamachowiec.
Imprezê zakoñczy³a wspólna
biesiada przy przepysznych grillowanych kie³baskach i ciep³ej
herbatce. By³o to bardzo ciekawe spêdzenie czasu, po³¹czone
z kreatywnoœci¹, logicznym myœleniem oraz rozrywk¹.
Opiekunowie grupy: nauczyciele podstaw
przedsiębiorczości

mgr Marta Lalicka-Saj,
mgr Iwona Flis
noc¹. Nastêpnego dnia pojechaliœmy pod Atomium, czyli
zbudowany z 9 kul, powiêkszony 165 miliardów razy model
atomu ¿elaza, który zosta³ zbudowany z okazji Wystawy Œwiatowej w Brukseli w 1958r. PóŸniej udaliœmy siê do po³o¿onego
nad rzek¹ Skald¹ miasta portowego – Antwerpii. Zobaczyliœmy
tam katedrê Najœwiêtszej Marii
Panny w stylu gotyckim, a tak¿e
zabytkowy rynek oraz pomnik
Petera Paula Rubensa. Mieliœmy
te¿ okazjê spróbowaæ pysznej,
belgijskiej czekolady, któr¹ mo¿na by³o kupiæ w prawie ka¿dym
sklepie. Wyjazd ten da³ nam
mo¿liwoœæ podziwiania wspania³ych zabytków Brukseli. Mogliœmy te¿ poznaæ pracê pos³ów
w Parlamencie Europejskim.
Anna Kazior
Bartosz Lazarowicz

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. – Szkołą Odkrywców Talentów
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. systematycznie
podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach i uzdolnieniach oraz rozwijanie ich zainteresowañ
i umiejêtnoœci. Ta systematyczna praca dotyczy nie tylko rozwijania uzdolnieñ przedmiotowych ale te¿ artystycznych, spo³ecznych, obywatelskich czy
wolontariatu.
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Dzia³ania
prowadzone
w szkole upowa¿ni³y wiêc nasz¹
placówkê do z³o¿enia wniosku
o przyznanie tytu³u „Szko³y Odkrywców Talentów” w ramach
projektu wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „Opracowanie i wdra¿anie
kompleksowego systemu pracy
z uczniem zdolnym”.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie i 23 paŸdziernika 2012
roku, Oœrodek Rozwoju Edu-

kacji w Warszawie przyzna³ naszemu liceum tytu³ Szko³y Odkrywców Talentów, któr y
œwiadczy o tym, ¿e placówka
przyczynia siê do odkrywania,
promocji i wspierania uzdolnieñ m³odzie¿y. Wobec powy¿szego nasza szko³a zosta³a
umieszczona na polskiej mapie
Szkó³ Odkrywców Talentów
znajduj¹cej siê na stronie internetowej www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. ZnaleŸliœmy
siê wœród grona 1544 szkó³ z

ca³ej Polski, 109 szkó³ z Województwa Podkarpackiego
i dwóch szkó³ z Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Udzia³ w projekcie bêdzie dla
naszej szko³y nie tylko okazj¹ do
wymiany dobrych praktyk z wyró¿nionymi placówkami ale
przede wszystkim przyniesie satysfakcjê z pomocy uczniom
w osi¹ganiu przez nich sukcesów oraz przyczyni siê do promocji szko³y w regionie i œrodowisku lokalnym.
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Ojczyzna moja …
to te ciche pola,
które od wieku zdepta³a niewola,
to te kurhany,
te smêtne mogi³y
- co jej swobody obroñców przykry³y
Historia Polski, która – jak
uwa¿ano – „jest krzy¿ami pisana” dowodzi, i¿ „Polacy chc¹
niepodleg³oœci, lecz pragnêliby,
aby ta niepodleg³oœæ kosztowa³a dwa grosze i dwie krople krwi
– a niepodleg³oœæ jest dobrem
nie tylko cennym, ale i bardzo
kosztownym”. Obecnie cieszymy
siê wolnoœci¹, czêsto nie zdaj¹c
sobie sprawy, ile ofiar ona poch³onê³a, ile zosta³o krwi przelanej, krwi m³odej, niewinnej.
W poniedzia³ek, 12 listopada
dzieñ po Narodowym Œwiêcie
Niepodleg³oœci uczniowie Szko³y Podstawowej w Kawêczynie
uczestniczyli w akademii z okazji odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
Do uroczystego uczczenia 94
rocznicy odzyskania wolnoœci
przez nasz kraj, wszyscy rzetelnie siê przygotowywali, ju¿ od
pierwszych dni wrzeœnia. Czytali
ksi¹¿ki historyczne nawi¹zuj¹ce
do tego okresu, a tak¿e odwiedzili Muzeum Regionalne w Dêbicy. Pracowali pod kierunkiem
autorki tego tekstu. Zobaczyli
obiekty wojskowe wypo¿yczone
z Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie i Polskiego Muzeum
Lotnictwa w Krakowie np. wyrzutnie przeciwpancerne, czo³gi. Podziwiali równie¿ wystawê
eksponuj¹c¹ tzw. militaria z dawnych lat. Owa tematyczna wycieczka mia³a zatem œcis³y zwi¹zek ze zbli¿aj¹cymi siê obchodami tego wa¿nego w naszych dziejach Wydarzenia. Muzeum Regionalne w Dêbicy zaprezentowa³o wystawê sta³¹, zlokalizowan¹ w budynku satelitarnym nr
25. Obrazuje ona ponad 160-letni¹ historiê Dêbicy jako miasta
garnizonowego.
W poszczególnych salach zaprezentowano dzieje poszczególnych pu³ków kawalerii, jakie
przez lata stacjonowa³y w tym
mieœcie.
By³y to: 9. Pu³k U³anów Ma³opolskich, 20. Pu³k U³anów im.
Króla Jana III Sobieskiego i 5.
Pu³k Strzelców Konnych.
Dalsza czêœæ ekspozycji prezentuje dzieje: 13. Samodzielnego Batalionu Saperów „Ko³obrzeskiego”, 13. Oœrodka Szkolenia Specjalistów In¿ynieryj-
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Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Kawęczynie

Uczniowie z Kawęczyna podczas wycieczki do Muzeum regionalnego w Dębicy.

nych oraz 3. Pu³ku Saperów im.
gen. Jakuba Jasiñskiego.
„Podstaw¹ nauczania jest
oparcie teorii na namacalnych
faktach….”. Kieruj¹c siê powy¿szym mottem, muzeum oferuje
warsztaty muzealne, na których
odchodzi siê od tradycyjnego
nauczania szkolnego. Na zajêciach pojawia siê kilka dziedzin
nauki: historia, geografia, sztuka, muzyka i jêzyk polski. Zajêcia te daj¹ równie¿ szansê na
wpojenie uczestnikom wartoœci
kulturowych, ucz¹ kreatywnoœci,
wspó³pracy, kszta³tuj¹ wyobraŸniê.
Odwiedzaj¹c sale wystawowe,
rzadko zastanawiamy siê nad celowoœci¹ i znaczeniem u¿ywanych barw pu³kowych. Jednak
zawieraj¹ one wiele istotnych
informacji i maj¹ swoje symboliczne znaczenie. Podczas warsztatów uczestnicy zaznajamiaj¹
siê z zasadami kodowania kolorów i maluj¹ swoje autoportrety w nieco odmienny sposób,
u¿ywaj¹c symboli zamiast barw.
Na pocz¹tku uroczystoœci
szkolnej w SP w Kawêczynie,
12.11.2012 r., wszystkich zgromadzonych przywita³ pan Dyrektor
Grzegorz Batory i zaprosi³ ich
do wspólnego uczestnictwa
w tym donios³ym wydarzeniu.
W czêœci artystycznej wyst¹pili uczniowie klasy IV. Zaprezentowali monta¿ poetycko-muzyczny pt. „Dziœ zmartwychwsta-

³aœ, Polsko Odrodzona” opracowany na podstawie informacji historycznych, urozmaiconych
wierszami i piosenkami patriotycznymi.
I pierwszy raz w historii prosty ¿o³nierz wygrywa.
I przyszed³ dzieñ pokoju, zakoñczy³
œmierci ¿niwa.
A œwiat jest znów ten sam
I tylko ma³a zmiana…
Ktoœ skreœli³ napis WARSCHAU
i napisa³ Warszawa.
W 1914 nikt nie przewidywa³,
ze nasz kraj otrz¹œnie siê spod
wp³ywów trzech zaborców. Splot
przypadków u³atwi³ odbudowanie RP. Czasy minione, czasy
odleg³e, czasy – zdawaæ by siê
mog³o – zapomniane, o¿y³y raz
jeszcze w formie ciekawego, zro-

zumia³ego dla wszystkich artystycznego przekazu. Ka¿dy zrozumia³, i¿: Naród, który traci pamiêæ, przestaje byæ Narodem – staje
siê jedynie zbiorem ludzi, czasowo
zajmuj¹cych dane terytorium.
Uczniowie SP Kawêczyn doskonale rozumiej¹, czym dla
nich jest tzw. du¿a i ma³a Ojczyzna. Patriotyzmu ucz¹ siê na lekcjach, akademiach i podczas
przygotowañ do konkursów.
Ka¿dy zatem doskonale rozumie
i docenia sens zawarty w sugestywnych s³owach J. Pi³sudskiego: Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przesz³oœci, ten nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci ani nie ma
prawa do przysz³oœci.
Tekst i zdjęcia
Magdalena Czapka-Król
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Policjant też żołnierz
Wśród setek tysięcy Polaków walczących o niepodległość w czasie drugiej wojny światowej było wiele tzw. granatowych policjantów, którzy byli istotnym ogniwem wywiadu
Polskiego Państwa Podziemnego. Dzisiaj zaprezentujemy sylwetkę jednego z nich: komendanta obwodowego Policji w Ropczycach Marcina Sondeja.
Z kolbuszowskiego jego ród
Marcin Sondej urodzi³ siê
17 marca 1893 roku we wsi Staniszewskie ko³o Kolbuszowej. By³
synem Wojciecha i Katarzyny
z domu Bakej. W rodzinnej wiosce ukoñczy³ szko³ê powszechn¹.
W 1906 roku wyjecha³ do Niemiec, aby zarobiæ na swoje i rodziny potrzeby. Pocz¹tkowo pracowa³ jako rolnik, a nastêpnie
zosta³ zatrudniony w cegielni
w Woldenbergu.

Wojna

i akcje dywersyjne. By³ kolejno
policjantem na posterunkach
w Ostrogu, Cho³ubach, Beresteczku i Lubaczówce. W 1938
roku zosta³ przeniesiony na posterunek w Ropczycach.

Znowu wojna
W czasie kampanii wrzeœniowej 1939 Marcin Sondej pe³ni³
funkcjê policjanta w Lubaczówce. Po agresji Armii Czerwonej
wycofa³ siê z pododdzia³ami
Wojska Polskiego na po³udnie
kraju. Nastêpnie powróci³ do
rodziny w Ropczycach i tam rozpocz¹³ s³u¿bê w policji granatowej. By³ zastêpc¹ komendanta
posterunku. W 1942 roku obj¹³
funkcjê komendanta obwodowego policji w Ropczycach.
Wspó³pracowa³ z kontrwywiadem Obwodu Dêbica AK. Informowa³ o maj¹cych nast¹piæ akcjach pacyfikacyjnych i odwetowych, œci¹ganiu kontyngentów,
a tak¿e planowanych aresztowaniach i ob³awach. Przed Akcj¹
„Burza” zbieg³ z posterunku
policji i ukrywa³ siê w okolicznych miejscowoœciach.

Zachodniego i otrzyma³ skierowanie do pracy na ziemiach zachodnich. Od marca do paŸdziernika 1945 roku pracowa³
w Bytomiu, jako kierownik monta¿u instalacji w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji. Potem wyjecha³ na Dolny
Œl¹sk. Zamieszka³ w K³odzku przy
ul. Orkana 21/3. By³ zatrudniony jako sekretarz w Wojskowej
Komendzie Miasta K³odzka.
W marcu 1946 poprzez kolegów
z ropczyckiej AK, mieszkaj¹cych
w K³odzku, rozpocz¹³ wspó³pracê z konspiracj¹ Okrêgu Wroc³aw „Wschód” Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. Zosta³ informatorem
z dziedziny wojskowoœci, szczególnie cenne by³y jego informacje
o pododdzia³ach Armii Czerwonej i tzw. ludowym Wojsku Polskim. Pracowa³ w siatce konspiracyjnej odtwarzanego Okrêgu
Wroc³aw WiN. Wspó³pracowa³
z ppor. Karolem Poœko, Kazimierzem Charchutem, por. Janem
Klamutem. Z polecenia kierownika okrêgu mjr. Ludwika Marsza³ka rozpracowywa³ sowieckich
oficerów 27 pp. Zbiera³ równie¿
informacje o PUBP.

pieczeñstwa Publicznego by³ przes³uchiwany przez przydzielonego
œledczego chor. Eugeniusza Grubera, chor. Jana Z³otkiewicza
i ppor. Stanis³awa Pacwê, który
17 czerwca sporz¹dzi³ akt oskar¿enia. Z powodu s³u¿by w policji
granatowej zosta³ oskar¿ony przez
œledczych o udzia³ w akcjach przeciwko ludnoœci ¿ydowskiej na terenie by³ego powiatu ropczyckiego. Podczas przes³uchania przeprowadzonego przez œledczego
Grubera zosta³ obci¹¿ony zeznaniami kupca W³adys³awa Zacha
z Ropczyc, wówczas mieszkañca
Wroc³awia. Bezpodstawnie stwierdzi³ on, ¿e Sondej na RzeszowszczyŸnie wspó³pracowa³ z Niemcami. Sondej w dniu 19 lipca zosta³
przeniesiony do wiêzienia przy ul.
S¹dowej.

Proces

Marcin Sondej 16 sierpnia
1948 roku w procesie k³odzkiej
grupy WiN zosta³ skazany przez
WSR we Wroc³awiu, pod przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowiñskiego, na 15 lat wiêzienia.
Oskar¿aj¹cy kpt. Sylwester
Str..cker za¿¹da³ dla niego kary
œmierci. S¹d jednak bardzo suroW niepodległej
wo oceniaj¹c dzia³alnoœæ MarciPo demobilizacji nasz weteran
na Sondeja nie podzieli³ zdania
powróci³ do rodzinnej wsi, gdzie
oskar¿yciela: „…zas³u¿y³ zdaniem
podj¹³ s³u¿bê w Stra¿y Obywateloskar¿enia na najwy¿szy wymiar
skiej, a nastêpie w Policji Pañstwokary, tj. karê œmierci. Zdaniem
wej. Od 1919 roku do 1920 roku
S¹du jednakowo¿ mimo bezsporby³ policjantem na posterunku
nej i ogromnej w swym ciê¿arze
w Kolbuszowej, a nastêpnie s³ugatunkowym winy oskar¿onego,
¿y³ w Ropczycach. W miêdzyczawniosek ten uznaæ nale¿y stanowOkupacja
radziecka
i
ziemie
sie odby³ szeœciomiesiêczny kurs
Aresztowanie
czo jako zbyt wygórowany”
dla policjantów w Rzeszowie. odzyskane
Marcin Sondej zosta³ areszto- (z uzasadnienia wyroku – JF).
W 1922 roku Marcin Sondej zoPo zajêciu tych terenów przez
sta³ skierowany do pe³nienia s³u¿- Armiê Czerwon¹ Marcin Sondej wany w K³odzku 19 stycznia 1948
by w XIII Okrêgu Wo³yñskim PP, wyjecha³ do Trzebuska ko³o So- roku przez funkcjonariuszy PUBP Więzienia
Skazany w dniu 22 lutego 1949
szczególnie nara¿onym na so- ko³owa Ma³opolskiego i Turzy. i WUPB przyby³ych z Wroc³awia.
wieckie dzia³ania wywiadowcze Wst¹pi³ do Polskiego Zwi¹zku W Wojewódzkim Urzêdzie Bez- roku zosta³ przewieziony do wiêzienia przy ul. Kleczkowskiej. Od
2 marca 1949 roku do 19 paŸdziernika 1953 roku by³ wiêzioProtokół z przeprowadzenia zbiórki pieniężnej
ny w Rawiczu. Nastêpnym wiêna odnowienie grobów powstańców styczniowych
zieniem by³o OPW Potulice.
3 kwietnia 1956 wys³ano go do
Sędziszów Młp. 1-2.11.2012 r.
Sieradza. Pod koniec okresu
Zbiórkê przeprowadzono do puszek, które
Kwestê w formie dobrowolnych datków do puwiêzienia ponownie zosta³ przeszek na Cmentarzu Komunalnym w Sêdziszowie by³y zabezpieczone i opieczêtowane.
wieziony do Potulic.
Puszki sprawdzono, otworzono i przeliczono
M³p. zorganizowa³ Spo³eczny Komitet na Rzecz
M³ody Marcin w 1914 roku zosta³ zmobilizowany do wojska
austriackiego. S³u¿y³ w 40. pp.
Ukoñczy³ austriack¹ szko³ê podoficerów. Walczy³ na froncie
rosyjskim i w³oskim. Zosta³ zdemobilizowany w 1918 roku.

Odnowy Zabytkowych Nagrobków Powstañców
Styczniowych. Zbiórka publiczna mia³a miejsce
w dniach 1-2.11.2012 r. w godzinach 8.00-17.00.
Akcja zosta³a przeprowadzona przez cz³onków Komitetu i wolontariuszy, dziêki czemu nie
poniesiono kosztów finansowych przy organizacji zbiórki.
Protokó³ sporz¹dzono 2.11.2012 r. o godz.
17.30 w siedzibie parafii Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p., ul. Jana Paw³a II 27, 39-120 Sêdziszów M³p.
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w obecnoœci: Ksiêdza Proboszcza – Ryszarda
Lisa, Przewodnicz¹cej Spo³ecznego Komitetu –
Bernadety Frysztak, Cz³onka Spo³ecznego Komitetu – Mariusza Kaziora.
Cz³onkowie Komisji stwierdzili, ¿e zebrano
3673,23 z³ (trzy tysi¹ce szeœæset siedemdziesi¹t
trzy z³ote 23/100 gr).
Zebrane œrodki finansowe zostan¹ przeznaczone, zgodnie z Decyzj¹ Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego nr 4/2012 na renowacjê nagrobków powstañców styczniowych.

Powrót do rodziny
Marcin Sondej zosta³ zwolniony z wiêzienia 25 czerwca 1956
roku. Wróci³ do ¿ony Antoniny
z domu Kosydar i ich piêciorga
dzieci. Zmar³ 26 marca 1956 roku.
Jan Flisak
´
Zród³a:
m.in. Tomasz Balbus, Ludzie AK- WiN w Polsce po³udniowozachodniej (1945-1948).
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Wyjeżdżamy na praktykę zawodową
do Angli!
W dniach od 11.02.2013 r. do
8.03. 2013 r. uczniowie klasy
3 i 4 technikum handlowego
z Zespołu Szkół Zawodowych
w Sędziszowie Młp. będą
przebywać na praktyce zawodowej w Loughborough.
Wyjazd z projektu pt. Euromobilnoœæ handlowców w ramach unijnego programu mobilnoœci – Leonardo da Vinci jest ca³kowicie
bezp³atny. Bêdzie to ju¿ 4 wyjazd
na praktyki zagraniczne. Dziêki
programowi LdV zostanie sfinansowany transport, ca³y pobyt
uczniów i ich opiekuna w Wielkiej Brytanii, program kulturowy,
przygotowanie jêzykowe i kulturowe oraz pieni¹dze kieszonkowe. Koordynatorem projektu ze
strony szko³y jest mgr Ryszard Filipek, nauczyciel przedmiotów
zawodowych w ZSZ. Koordynatorem projektu ze strony angielskiej jest pracuj¹ca w Loughborough college, Teresa Zamirska,
Polka urodzona w Anglii.
Szko³a uczestniczy³a w kilku
wczeœniejszych edycjach konkursu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, i jak wskazuj¹ nasze
obserwacje i badania w ramach
ewaluacji i monitoringu projektów udzia³ w tych sta¿ach jest dla
uczniów bardzo dobrym doœwiadczeniem.
Instytucja partnerska Loughborogh College ma bardzo du¿e

doœwiadczenie w realizacji ró¿nych programów unijnych. Od
ponad 20 lat przyjmuje z du¿ym
powodzeniem praktykantów
z ró¿nych krajów europejskich
tak¿e w ramach programu Leonardo da Vinci i innych programów Unii Europejskiej, wspó³pracuje z wieloma Narodowymi
Agencjami w Europie, organizowa³a i zarz¹dza³a du¿¹ iloœci¹ projektów europejskich, w tym sta¿y
zagranicznych dla uczniów naszej
szko³y w ramach zrealizowanego ju¿ projektu „Praktyka zagraniczna szans¹ zdobycia doœwiadczenia zawodowego dla uczniów
technikum handlowego.” To
w³aœnie te czynniki oraz bardzo
pozytywne doœwiadczenia i rezultaty wczeœniejszej wspó³pracy
sk³oni³y nas do jej kontynuowania w ramach tego projektu.
W ramach przygotowania kulturowego i jêzykowego partner
zorganizuje wyjœcia do kina, bi-

blioteki, wycieczki po Wielkiej
Brytanii (planowane s¹ wycieczki do Stratford -upon-Avon,
Oxfordu, Lincoln, Warwick
i Londynu),do ró¿nych firm sektora handlu i us³ug w celu pokazania uczniom ró¿nych sposobów pracy i komunikacji. Partrner zajmie siê organizacj¹ zakwaterowania i pe³nego wy¿ywienia
u rodzin brytyjskich, zobowi¹za³
siê te¿ do pe³nej opieki i wszelkiej pomocy dla naszych
uczniów w trakcie pobytu na
praktykach.
Organizacja zobowi¹za³a siê
równie¿ do znalezienia mo¿liwie
najlepszych miejsc na odbywanie przez uczniów praktyk, tak
aby by³y zgodne z programem
praktyki w technikum handlowym w klasie trzeciej i czwartej
i z celami naszego projektu oraz
odpowiada³y zainteresowaniom
uczniów, rozwija³y ich wiedzê
i umiejêtnoœci zawodowe.

Podstawowymi celami projektu „Mobilnoœæ handlowców”,
które s¹ zgodne z za³o¿eniami
programu LdV (w ramach Programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie”) s¹ m.in:
- nabycie dodatkowych umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i kwalifikacji zawodowych przez technika handlowca,
- mo¿liwoœæ przeprowadzenia
praktyki zawodowej w nowoczeœnie zarz¹dzanych i zorganizowanych jednostkach handlowych w Wielkiej Brytanii,
- dodatkowa mo¿liwoœæ kszta³cenia, umiejêtnoœci pos³ugiwania
siê jêzykiem obcym (jêzyk angielski) ze szczególnym uwzglêdnieniem s³ownictwa specjalistycznego u¿ywanego w zawodzie technik handlowiec,
- otrzymanie dokumentu Europass i innych certyfikatów potwierdzaj¹cych zdobyte umiejêtnoœci i kwalifikacje wystawionych przez organizacje poœrednicz¹ce i przyjmuj¹ce.
Beneficjentami projektu jest
12 uczniów obecnej klasy drugiej i trzeciej technikum handlowego. Sta¿ odbêdzie siê w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w tym zawodzie w klasach
trzeciej i czwartej (w roku szkolnym 20012/2013).Udzia³ tych
uczniów w projekcie wydaje siê
byæ doskona³¹ mo¿liwoœci¹ zdobycia zagranicznego doœwiadczenia zawodowego.

Renata Białek

Tęcza liderem przed rewanżami

Patryk Stokłosa wygrał Gimnazjadę

Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą w obecnym sezonie siatkarze Tęczy Sędziszów. W rozegranych dotąd
8 meczach nie ponieśli żadnej
porażki, a jedyne punkty stracili po pięciosetowych pojedynkach ze Stalą Mielec
i Klimą Błażowa.

PaŸdziernik by³ szczêœliwym
miesi¹cem dla Patryka Stok³osy,
ucznia sêdziszowskiego Gimnazjum. Patryk okaza³ siê najlepszy
w finale wojewódzkim lekkoatletycznej Gimnazjady i zaj¹³ 2. miejsce w biegach prze³ajowych. Patryk mieszka w Klêczanach,
a naukê w Gimnazjum ³¹czy
z treningami lekkoatletycznymi
w Resovii Rzeszów pod okiem
trenera Piotra Kowala. W tym
roku zosta³ m.in. sklasyfikowany
na 15. miejscu w Mistrzostwach
Polski m³odzików.
Oprócz Patryka Stok³osy
w Gimnazjadzie i biegach prze-

Najpowa¿niejszym rywalem w
walce o awans do III ligi bêd¹
zapewne mielczanie.
W bie¿¹cym sezonie kadrê Têczy tworz¹: Patryk Polek, Mateusz Ziobro, Tomasz Bochenek,

Nr 10 (183) 30 listopada 2012 r.

Piotr Wiktor, Damian Kubas,
£ukasz Noga, Marcin Ziobro,
Grzegorz Rusin, Dariusz Rogó¿,
Przemys³aw Cyrulik, Mateusz
Hada³a, Mateusz Morawetz, Mateusz Skwirut. Trenerem jest
Piotr Wiktor, zaœ prezesem Marek Flis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UKS Tęcza Sędziszów Młp. .. 22 ... 24:7
MKPS Stal Mielec ................ 17 ... 19:9
Sportur Team Łańcut ............. 13 . 15:12
STS Klima Błażowa ............... 11 . 15:13
UKS Kępa MOSiR Dębica ....... 11 . 15:13
TKF ITS Anilana II Rakszawa .. 11 . 14:13
LUKS Lider Kamień ................... 5 ... 7:18
TSSPS Bartosze Tarnobrzeg ..... 4 ... 8:18
UKS Gimbrzeg Białobrzegi ........ 2 ... 6:20

³ajowych startowali tak¿e inni reprezentanci szkól z terenu naszej gminy. Poni¿ej prezentujemy wyniki.
Gimnazjada – 3.10.2012 – Rzeszów:
1. Patryk Stokłosa – GM Sędziszów Młp. – 1000m
8. Krystian Feret – GM Czarna Sędz. – 300m
15. Joanna Zawadzka – GM Czarna Sędz. – 300m
19. Bartłomiej Rogala – GM Czarna Sędz. –
1000m
Biegi przełajowe – 18.10.2012 – Kolbuszowa
2. Patryk Stokłosa – GM Sędziszów – 1500m
29.Jakub Ostrowski – GM Sędziszów – 1200m
36. Weronika Piwowar – GM Sędziszów –
1000m
49. Wioletta Róg – GM Zagorzyce – 1000m

Pozostali reprezentanci naszej gminy zajêli dalsze lokaty.
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Sport – piłka nożna
Piłkarze zakończyli rundę jesienną sezonu 2012/13. Nie wszystkie drużyny zaliczą ją do udanych. Z pewnością o wiele więcej
oczekiwano od piłkarzy Lechii Sędziszów Młp. Może nie oczekiwano od nich walki o awans, ale też chyba nikt nie spodziewał się, że będą balansować tuż nas strefą spadkową.
O sporym potencjale dru¿yny
œwiadczy chocia¿by remis z liderem
Wis³ok¹ Dêbica, czy rozgromienie
Czarnovii. Przy ustabilizowaniu
formy na dobrym poziomie, staæ
sêdziszowian na wyrównan¹ walkê
z dru¿ynami z czo³ówki.

W klasie A przez d³ugi okres
poni¿ej oczekiwañ spisywa³ siê
Sokó³ Krzywa. Dopiero trzy kolejne zwyciêstwa na koniec rundy pozwoli³y nieco odetchn¹æ
pi³karzom i kibicom Soko³a
i opuœciæ strefê spadkow¹. Do-

Klasa O Dębica
Kolejka 13 – 27-28 października
Raniżovia Raniżów – Błękitni Ropczyce 0:2
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Brzostowianka Brzostek 1:0
Lechia Sędziszów Młp. – Radomyślanka Radomyśl Wielki 2:1
Czarnovia Czarna – Kaskada Kamionka 0:1
Kolejka 14 – 3-4 listopada
Kaskada Kamionka – Wisłok Wiśniowa 0:2
Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Małopolski 1:1
Start Wola Mielecka – Pogórze Wielopole Skrzyńskie 4:4
Błękitni Ropczyce – Zryw Dzikowiec 1:0
Kolejka 15 – 10-11 listopada
Wisłoka Dębica – Błękitni Ropczyce 2:1
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Igloopol Dębica 1:1
Lechia Sędziszów Małopolski – Start Wola Mielecka 1:1
Victoria Czermin – Kaskada Kamionka 2:1
1. Wisłoka Dębica .............. 15
2. Victoria Czermin ............ 15
3. Igloopol Dębica ............... 15
4. Wisłok Wiśniowa ........... 15
5. Błękitni Ropczyce ........... 15
6. Pogórze Wielopole Skrz. . 15
7. Radomyślanka ................ 15
8. Raniżovia Raniżów ......... 15
9. Zryw Dzikowiec ............ 15
10. Sokół Kolbuszowa D. .... 15
11. Chemik Pustków .......... 15
12. Lechia Sędziszów Młp. 15
13. Kaskada Kamionka ....... 15
14. Czarnovia Czarna ......... 15
15. Brzostowianka Brzostek 15
16. Start Wola Mielecka .... 15

.. 33 ... 9 ... 6
.. 33 .. 10 ... 3
.. 33 .. 10 ... 3
.. 31 .. 10 ... 1
.. 30 ... 9 ... 3
.. 24 ... 7 ... 3
.. 22 ... 6 ... 4
.. 19 ... 5 ... 4
.. 17 ... 4 ... 5
.. 17 ... 5 ... 2
.. 15 ... 4 ... 3
.. 14 ... 3 ... 5
.. 14 ... 4 ... 2
.. 11 ... 3 ... 2
.. 10 ... 2 ... 4
... 9 .... 1 ... 6

... 0 ..... 35-8
... 2 ..... 23-8
... 2 ... 26-11
... 4 .. 35-23
... 3 ..... 24-7
... 5 ... 26-21
... 5 .. 22-16
... 6 ... 20-21
... 6 .. 13-16
... 8 .. 16-34
... 8 .. 19-28
... 7 .. 18-23
... 9 .. 15-22
.. 10 . 16-39
... 9 .. 15-28
... 8 ... 21-39

Klasa A Dębica
Kolejka 13 – 28 października
Kłos Kawęczyn – Huragan Przedbórz 2:1
Sokół Krzywa – Strażak Lubzina 2:0
Kolejka 14 – 4 listopada
Orły Borowa – Sokół Krzywa 0:6 vo
LKS Żyraków – Kłos Kawęczyn 1:1
Kolejka 15 – 11 listopada
Kłos Kawęczyn – LKS Łęki Górne 2:0
Sokół Krzywa – Ostra Gumniska 2:0
1. Borowiec Straszęcin ..... 15
2. Monis Bielowy .............. 15
3. Strzelec Frysztak .......... 15
4. LKS Łopuchowa ............ 15
5. Kłos Kawęczyn ............. 15
6. Kamieniarz Golemki ...... 15
7. Victoria Ocieka ............. 15
8. LKS Łęki Górne ............. 15
9. Ostra Gumniska ............ 15
10. Sokół Krzywa ............... 15
11. Huragan Przedbórz ....... 15

.. 33 .. 10 ... 3
.. 32 .. 10 ... 2
.. 31 .. 10 ... 1
.. 28 ... 8 ... 4
.. 26 ... 8 ... 2
.. 24 ... 7 ... 3
.. 24 ... 7 ... 3
.. 20 ... 6 ... 2
.. 18 ... 5 ... 3
.. 17 ... 5 ... 2
.. 16 ... 4 ... 4

... 2 .. 33-15
... 3 .. 48-19
... 4 .. 33-23
... 3 ... 31-22
... 5 .. 29-17
... 5 ... 31-17
... 5 ... 24-21
... 7 .. 25-29
... 7 .. 26-36
... 8 .. 19-27
... 7 ... 23-21

12. LKS Głowaczowa ........ 15
13. Strażak Lubzina ............ 15
14. LKS Żyraków ............... 15
15. LKS Pustków ............... 15
16. Orły Borowa ................ 15

brze natomiast radzi sobie K³os
Kawêczyn, który trzyma siê blisko czo³ówki.
Beniaminek z Klêczan zakoñczy³ rundê na 10. miejscu. Cztery zwyciêstwa i remis da³y podopiecznym trenera Marka Szeligi kapita³ do wali o utrzymanie
na wiosnê. Problemem Plonu
jest z pewnoœci¹ gra obronna,
bowiem dru¿yna straci³a najwiêcej bramek w ca³ej lidze.
W klasie B lideruje P³omieñ Zagorzyce, który po lekkiej zadyszce
w po³owie rundy, wróci³ na czo³o
tabeli. Czo³ówka jest bardzo wyrównana i nawet pi¹ta w tabeli
.. 15 ... 4
.. 15 ... 4
.. 15 ... 3
.. 14 ... 3
... 7 .... 1

... 3
... 3
... 6
... 5
... 4

... 8 .. 15-23
... 8 ... 21-35
... 6 .. 19-30
... 7 ... 21-28
.. 10 . 19-54

.. 32 .. 10 ... 2
.. 27 ... 8 ... 3
.. 26 ... 8 ... 2
.. 23 ... 6 ... 5
.. 22 ... 7 ... 1
.. 19 ... 5 ... 4
.. 17 ... 5 ... 2
.. 17 ... 4 ... 5
.. 15 ... 4 ... 3
.. 13 ... 4 ... 1
.. 12 ... 4 ... 0
.. 11 ... 2 ... 5
.. 11 ... 3 ... 2
... 7 .... 2 ... 1

... 1 .. 40-13
... 2 ... 40-21
... 3 .. 26-13
... 2 .. 33-16
... 5 .. 26-19
... 3 .. 28-14
... 6 .. 20-28
... 4 .. 25-18
... 5 .. 16-19
... 8 ... 21-45
... 9 .. 17-32
... 6 .. 16-29
... 8 .. 17-36
.. 10 . 18-40

Klasa A Rzeszów I
Kolejka 11 – 28 października
Czarni Czudec – Plon Klęczany 3:3
Kolejka 12 – 4 listopada
Plon Klęczany – Bratek Bratkowice 1:3
Kolejka 13 – 11 listopada
Korona Rzeszów – Plon Klęczany 5:0
1. Sokół Sokołów Młp. ...... 13
2. Bratek Bratkowice ........ 13
3. LKS Hermanowa ........... 13
4. Piast Nowa Wieś .......... 13
5. GKS Niebylec ............... 13
6. Granit Wysoka Strzyż. .. 12
7. Victoria Budy Głog. ........ 13
8. Korona Rzeszów ........... 13
9. Zimowit Rzeszów ......... 12
10. Plon Klęczany .............. 13
11. KP Zabajka .................. 13
12. Czarni Czudec ............. 13
13. Iskra Zgłobień ............. 13
14. Sokół Grodzisko .......... 13

Klasa B Dębica I
Kolejka 11 – 28 października
Korona Góra Ropczycka – Borkovia Borek Wielki 0:3
Paszczyniak Paszczyna – LKS Ostrów 0:2
Olimpia Nockowa – Gród Będziemyśl 3:3
Piast Wolica Piaskowa – LZS Mała 1:2
Olchovia Olchowa – Baszta Zawada 5:1
Inter Gnojnica – Płomień Zagorzyce 0:1
Kolejka 12 – 4 listopada
Borkovia Borek Wielki – LKS Stasiówka 4:2
Płomień Zagorzyce – LKS Brzeźnica 1:1
Baszta Zawada – Inter Gnojnica 3:2
LZS Mała – Olchovia Olchowa 2:3
Gród Będziemyśl – Piast Wolica Piaskowa 2:3
LKS Ostrów – Olimpia Nockowa 3:3
Korona Góra Ropczycka – Paszczyniak Paszczyna 2:0
Kolejka 13 – 11 listopada
Paszczyniak Paszczyna – Borkovia Borek Wielki 1:1
Olimpia Nockowa – Korona Góra Ropczycka 2:1
Piast Wolica Piaskowa – LKS Ostrów 2:1
Olchovia Olchowa – Gród Będziemyśl 2:2
Inter Gnojnica – LZS Mała 2:1
LKS Stasiówka – Płomień Zagorzyce 2:3
1. Płomień Zagorzyce ........ 13 .. 29 ... 9 ... 2 ... 2 .. 33-16
2. LKS Ostrów .................. 13 .. 28 ... 8 ... 4 ... 1 .. 33-14

Borkovia nie stoi na straconej
pozycji w walce o awans do klasy
A. Na przeciwnym biegunie znalaz³a siê Korona Góra Ropczycka, która plany walki o wy¿sze cele
musi od³o¿yæ na kolejny sezon.
W II lidze podkarpackiej juniorów na trzecim miejscu plasuje siê dru¿yna Lechii Sêdziszów M³p. Sêdziszowianie marz¹
o zdobyciu upragnionego awansu, który utracili w minionym sezonie w wyniku decyzji podjêtych przy „zielonym stoliku”. Aby
tak siê sta³o, powinni unikaæ takich wpadek jak klêska 2:7
w meczu z Olimpi¹ Pysznica.

3. LKS Brzeźnica ............... 13
4. Inter Gnojnica ............... 13
5. Borkovia Borek Wielki ... 13
6. Paszczyniak Paszczyna .. 13
7. Piast Wolica Piaskowa .. 13
8. LKS Stasiówka ............. 13
9. Olchovia Olchowa ......... 13
10. Baszta Zawada ............ 13
11. Gród Będziemyśl .......... 13
12. LZS Mała .................... 13
13. Olimpia Nockowa ........ 13
14. Korona Góra Ropczycka 13

.. 26 ... 7
.. 25 ... 8
.. 23 ... 7
.. 21 ... 6
.. 18 ... 6
.. 16 ... 4
.. 13 ... 3
.. 13 ... 4
.. 11 ... 2
.. 11 ... 3
.. 11 ... 3
... 9 .... 2

... 5
... 1
... 2
... 3
... 0
... 4
... 4
... 1
... 5
... 2
... 2
... 3

... 1 ... 30-11
... 4 ... 31-14
... 4 .. 29-17
... 4 .. 18-15
... 7 .. 18-35
... 5 .. 20-23
... 6 .. 26-33
... 8 .. 27-37
... 6 .. 20-32
... 8 .. 18-26
... 8 .. 24-38
... 8 ... 10-26

.. 31 .. 10 ... 1
.. 28 ... 9 ... 1
.. 27 ... 9 ... 0
.. 26 ... 8 ... 2
.. 25 ... 7 ... 4
.. 25 ... 8 ... 1
.. 19 ... 6 ... 1
.. 18 ... 6 ... 0
.. 18 ... 6 ... 0
.. 14 ... 4 ... 2
.. 12 ... 3 ... 3
.. 11 ... 3 ... 2
... 4 .... 1 ... 1
... 2 .... 0 ... 2

... 2 ..... 32-9
... 3 .. 34-19
... 4 .. 30-23
... 3 ... 41-23
... 2 .. 35-15
... 4 .. 22-16
... 5 .. 23-26
... 7 .. 30-36
... 6 .. 30-25
... 7 .. 27-30
... 7 .. 26-26
... 8 .. 13-36
.. 11 .... 6-38
.. 11 .. 11-38

Klasa okręgowa juniorzy
1. LKS Łopuchowa ............. 10 ... 22 ... 7 ... 1
2. Inter Gnojnica ................ 10 ... 20 ... 6 ... 2
3. Sokół Krzywa ................ 10 ... 18 ... 5 ... 3
4. Victoria Ocieka .............. 10 ... 18 ... 5 ... 3
5. Płomień Zagorzyce ......... 10 ... 17 ... 5 ... 2
6. Kaskada Kamionka ......... 10 ... 16 ... 4 ... 4
7. Olchovia Olchowa .......... 10 ... 16 ... 5 ... 1
8. LKS Stasiówka .............. 10 .... 9 .... 3 ... 0
9. Borkovia Borek Wlk. ....... 10 .... 7 .... 2 ... 1
10. Plon Klęczany ............... 10 .... 6 .... 1 ... 3
11. Progres Kawęczyn ........ 10 .... 3 .... 1 ... 0

... 2 .. 36-18
... 2 .. 32-18
... 2 ..... 21-7
... 2 .. 23-17
... 3 .. 33-19
... 2 ..... 18-8
... 3 ... 20-11
... 7 ... 11-26
... 6 .. 18-44
... 6 .... 11-31
... 9 ..... 9-33

II liga juniorów
Lechia – MKS Kańczuga 0:2
Gryf Mielec – Lechia 1:3
Lechia – LKS Skołyszyn 5:2
Tłoki Gorzyce – Lechia 2:1
Lechia – JKS Jarosław 3:1
Start Pruchnik – Lechia 0:3
Lechia – Kolbuszowianka 2:0
Przełęcz Dukla – Lechia 6:3
Lechia – Unia Nowa Sarzyna 2:1
Sokół Nisko – Lechia 1:2
Lechia – Polonia Przemyśl 2:0
MKS Dębica – Lechia 0:2
Lechia – Olimpia Pysznica 2:7
1. MKS Kańczuga .............. 13
2. Gryf Mielec ................... 13
3. Lechia Sędziszów Młp. ... 13
4. Przełęcz Dukla ............... 13
5. Unia Nowa Sarzyna ....... 13
6. Polonia Przemyśl ........... 13
7. JKS Jarosław ............... 12
8. Sokół Nisko ................... 13
9. Kolbuszowianka ............. 12
10. Tłoki Gorzyce ............... 13
11. Olimpia Pysznica .......... 13
12. LKS Skołyszyn ............. 13
13. MKS Dębica ................ 13
14. Start Pruchnik ............. 13
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NASZE KLIMATY
Tańcują pożółkłe liście,
Tańcują para za parą
Ja siedzę cicho w kąciku
I w przestrzeń spoglądam szarą.
Szaruga jesienna. Takimi słowy od wielu lat zwykło się określać tygodnie bezpośrednio poprzedzające nadejście zimy, kiedy:
Na dworze wicher i słota,
Tak smutno, mroczno i chmurno.
Po szybach deszczyk przygrywa,
A wicher śpiewa nokturno.
Od niejakiego czasu media
starają się nas przekonać, iż bez
mała w dobrym tonie jest
uleganie jesiennemu spleenowi. Tymczasem dawniej, w zaciszach ludzkich siedzib kwitło
barwne życie towarzyskie. Na
tzw. wieczornicach nasi poprzednicy gromadnie oddawali
się wielu pożytecznym pracom:
skubali pierze, szatkowali i kisili
kapustę, szyli i haftowali, wyplatali koszyki, skręcali powrozy,
strugali zabawki, wykonywali
świąteczne ozdoby. Nie zabrakło przy tym wesołych opowiastek, żartów, gawęd, piosenek,
tańców. Dopiero w Adwencie
zabawy owe uległy pewnemu
stonowaniu. W czasie spotkań
raczono się egzotycznymi dla
nas bez mała przysmakami np:
słodkimi placuszkami z pszennej mąki i z pokrojonych ziemniaków oraz bobem – wszystko
bezpośrednio przypiekane na
kuchennej blasze. Dzieci gustowały w dużych pajdach razowca
polanych słodką śmietaną.
Rozgrzewającym napojem była
kawa sporządzona z przypalonych ziaren jęczmienia i korzeni cykorii. Po pełnym wróżb
wieczorze andrzejkowym nie
godziło się już wychodzić z pługiem w pole, aby „nie obrazić
ziemi świętej”. Przyniesiona
w tym czasie do izby gałązka
czereśni powinna zakwitnąć na
Boże Narodzenie, co miało zagwarantować pomyślność i
szczęście dla całej rodziny. Od
dnia św. Łucji (13 XII) skrzętni
gospodarze dokładnie obserwowali i zapamiętywali pogodę
aż do Wigilii, przypisując kolejne dni poszczególnym miesiącom w nadchodzącym roku.
W prognozowaniu pogody pomagało również ułożenie na
parapecie okien dwunastu
cząstek cebuli z wsypaną weń
solą. Jeśli w którejś owa sól była
wilgotna, wróżono, iż dany
miesiąc będzie deszczowy. Typowy w obecnych czasach pośpiech i zbiorowy pęd za nowoczesnością nie skłania raczej do
dłuższego obserwowania przyrody, a tym bardziej do głęb-
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Późnojesienne refleksje

szych refleksji. Jednakowoż
w trosce o własne zdrowie warto
od czasu do czasu pochylić się
nad usychającą trawą, by np.
wypatrzyć kwitnące, wiosenne
mniszki lekarskie, potocznie
zwane mleczami. Ich pojawienie się o tej porze znamionuje
opóźnioną, kapryśną zimę
i niestety, podobną wiosnę.
Analogicznie długo utrzymujące się liście na brzozach ilustrują ludowe przysłowie: Jeśli długo
trzyma się liść na brzozie, nie myśl
o srogiej zimie i o wielkim mrozie.
Zjawiska takie dały się zaobserwować właśnie tej jesieni.
W okolicach Sędziszowa Małopolskiego nie brakuje malowniczych o każdej porze zakątków. Przybywający „z zewnątrz”
zwracają uwagę na wyjątkowe
walory naszych okolic, wypielęgnowane ogródki, czyste powietrze oraz urozmaiconą szatę
roślinną, która w dużym stopniu decyduje o charakterze naszego krajobrazu. Tutaj nawet
późna jesień ma swój nieprzeparty urok. W porównaniu
z innymi regionami możemy
dłużej cieszyć oczy słynną, złotą
polską jesienią. Tak lubiane
przez nas wiotkie brzozy znalazły się obecnie w bliskim
sąsiedztwie naszych domostw.
Niegdyś było inaczej; ludzie
uważali, że „wszystko powinno
mieć swoje miejsce”. W bliskości domów „wolno było” rosnąć
drzewom i krzewom owocowym. Poza tym tolerowano te,
które wg wierzeń miały odstraszać złe moce np. jawory, jesiony, dziką różę, głóg, leszczynę. W pobliżu budynków
mogły również rosnąć miodo-

dajne lipy i tzw. akacje (te
ostatnie od 300 lat). Wyniosłe
wierzby, dęby i morwy miały
natomiast przyciągać gromy.
W odróżnieniu od czasów
współczesnych unikano bezpośredniej bliskości drzew iglastych, w obawie przed łatwym
rozprzestrzenianiem się pożarów. W przydworskich parkach
z upodobaniem sadzono dające
wiele cienia: graby, wiązy, lipy,
orzechy włoskie, topole, a później kasztanowce. Niektóre
drzewa zdają się naigrywać
z późnojesiennych, chłodnych
podmuchów i długo zachowują
bujne listowie nawet do wiosny.
Należą tu głównie młode dęby
i buki. Inne zaś nie uczestniczą
w feerii kolorów i niechętnie się
przebarwiają np. akacje, olchy,
jesiony, kasztanowce. Ich wypłowiałą szarość rekompensują

nam: klony, brzozy, jawory,
buki, wiązy, topole, osiki, dęby
czerwone, modrzewie.
Wszystko jednak coraz częściej niknie i matowieje w szarej,
jesiennej mgle. Żyjącym w bliskim kontakcie z naturą naszym
przodkom zawsze towarzyszyła
obawa przed niosącą niespodzianki aurą. Owe lęki i niepokoje w szczątkowej formie
przetrwały w ludowych przysłowiach i we wspomnieniach.
Niedługo może na przyszłości dzieje
Zostanie tylko blady cień wspomnienia.
Serdeczne ślady mroźny wiatr rozwieje
I wszystko zniknie we mgłach oddalenia.
W tekście zostały wykorzystane
fragmenty poezji Adama Asnyka.
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