W skrócie
27 lutego 2012 r. Dyrektor Lucyna Doroba podpisała porozumienie o współpracy
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp. z Uniwersytetem Rzeszowskim. Rzeszowską uczelnię reprezentował rektor Stanisław Uliasz.

W związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych dyrektorów, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłosił konkursy na dyrektorów następujących szkół:
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., Gimnazjum w Zagorzycach Grn.,
Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej, Szko³y Podstawowej w Boreczku, Szko³y Podstawowej w Klêczanach, Publicznego Przedszkola nr 1 oraz Publicznego Przedszkola nr 2. Konkursy odbêd¹
siê kwietniu b.r.

Zespół Pieśni i Tańca
„Rochy” zdobył I miejsce w IV Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i MłodzieżoDziêki porozumieniu sêdziszowscy licealiœci zyskali mo¿liwoœæ udzia³u wych Zespołów Taw wyk³adach, seminariach, konferencjach organizowanych na tere- necznych „Złoty Gryf”.
nie uniwersytetu. Rzeszowska uczelnia z kolei bêdzie w liceum pre- Przegl¹d odby³ siê 17 marca w Domu Kultury „Mors” w Dêbicy.
Sêdziszowski zespó³ rywalizowa³ w grupie 13-18-latków. Na scenie
zentowaæ swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ wœród maturzystów.
zaprezentowa³ suitê tañców przeworskich, a pierwsze miejsce podzieli³ z ZPiT „Sanok” z Sanoka.

Minister Skarbu Państwa po raz kolejny oferuje do nabycia
akcje Wytwórni Filtrów w Sędziszowie Młp.
Do kupienia jest 85% akcji (1.055.700 akcji o wartoœci nominalnej10
z³ ka¿da). Minister Skarbu decyzjê o prywatyzacji „Filtrów” podj¹³
ju¿ cztery lata temu, jednak¿e jak dot¹d nie zg³osi³ siê odpowiedni
nabywca. W ubieg³ym roku wydawa³o siê, ¿e takim bêdzie firma
MTM Sp. z o.o., jednak¿e ta, po pierwotnym wyra¿eniu zainteresowania i podjêciu negocjacji, zrezygnowa³a z kupna akcji sêdziszowskiego zak³adu. Od tego czasu, ministerstwo kilkakrotnie og³asza³o
przetarg na sprzeda¿ akcji, nie by³o jednak zainteresowanych kupnem. Miejmy nadziejê, ¿e tym razem proces prywatyzacji siê powiedzie, bowiem zak³ad ten, oprócz posiadania ogromnych tradycji,
siêgaj¹cych okresu miêdzywojennego, przede wszystkim zapewnia
pracê kilkuset osobom.

12 marca 2012 r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
w Sędziszowie Młp. przy współpracy Gminnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi Wielopole Skrzyńskie, przeprowadziła
wyjazdową akcję oddawania krwi dla dzieci – pacjentów
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu.
Udzia³ w akcji wziê³o czternaœcioro uczniów pod opiek¹ pani mgr
Marii Parys i pani mgr Renaty Bia³ek. Oto nazwiska ofiarnych
uczniów ZSZ: Kinga Strêk, Maria Kozek, Ewelina Ptaszek, Karolina
Skiba, Mateusz ¯erkowski, Jakub Piwowar, Kamil Rak, Mateusz
Pieja, Wojciech Œliwa, Kamil Paj¹k, Pawe³ K³ósek, Justyna Bieszcz,
Karolina Pazdro, Adrian Ocha³.
Wyjazd dawcom zafundowa³ Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu, który wynaj¹³ autobus.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SĘDZISZOWIE MŁP.

26 kwietnia
(czwaratek)

godz.18.00
CENA BILETU 30 ZŁ
SALA WIDOWISKOWA DOMU KULTURY
REZERWACJA POD NR TEL. 17 221 60 44

W kwietniu do egzaminów przystąpią uczniowie ostatnich
klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Szóstoklasiœci swój sprawdzian napisz¹ w dniu 3. kwietnia, natomiast egzamin trzecioklasistów (z gimnazjów) potrwa a¿ trzy dni:
24.,25.,26. kwietnia:
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: godzina 9.00, czas 60 minut
– z zakresu języka polskiego: godzina 10.45, czas 90 minut
Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych: godzina 9.00, czas 60 minut
– z zakresu matematyki: godzina 10.45, czas 90 minut
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):
– na poziomie podstawowym: godzina 9.00,czas 60 minut
– na poziomie rozszerzonym: godzina 10.45, czas 60 minut.
Wszystkim zdaj¹cym ¿yczymy znakomitych wyników.
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Ślubowanie „Orląt” Związku Strzeleckiego
7. marca 2012 roku, w kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszowie grupa 33 dziewcząt
i chłopców ze szkół podstawowych w Wolicy Piaskowej, Klęczanach i nr 3 w Sędziszowie Młp., działająca
w „Orlętach” Związku Strzeleckiego „Strzelec”, złożyła
uroczyste ślubowanie. Ślubowanie „Orląt” było jednym
z elementów wspaniałych obchodów 100-lecia Związku
Strzeleckiego „Strzelec” na
Rzeszowszczyźnie oraz 93.
Rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli.
Z inicjatyw¹ utworzenia dru¿yn „Orl¹t” w szko³ach podstawowych naszej gminy wyst¹pi³
pan dr Jacek Magdoñ, nauczyciel LO im. ks. Piotra Skargi w
Sêdziszowie M³p. i równoczeœnie
organizator Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” w powiecie ropczycko-sêdziszowskim.
„Orlêta” nawi¹zuj¹ do tradycji II Rzeczypospolitej. Wówczas
to wœród m³odszych uczniów powo³ano organizacjê, której celem by³o kontynuowanie tradycji najm³odszych obroñców Ojczyzny - Orl¹t Lwowskich.
Uroczystoœæ, podczas której
nasze „Orlêta” z³o¿y³y œlubowanie, rozpoczê³a siê Msz¹ œw., której przewodniczyli: bp polowy
Wojska Polskiego Józef Guzdek
oraz bp ordynariusz diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny.
W homilii bp Józef Guzdek zaapelowa³ do m³odzie¿y, aby by³a
wytrwa³a w osi¹ganiu swoich celów:
B¹dŸcie ciekawi œwiata i zg³êbiajcie wiedzê tak, jak to czyni³ p³k. Lis-Kula. Gratulujê wam, ¿e wybieracie tê trudn¹ drogê, drogê ¿ycia zgodnego z ideami ewangelicznymi wypisanymi na sztandarach.
A jest to droga s³u¿by Bogu, OjczyŸnie i
drugiemu cz³owiekowi.
W czasie nabo¿eñstwa „Orlêta” wyst¹pi³y przed o³tarz i w skupieniu wys³ucha³y Prawa Orl¹t
Zwi¹zku Strzeleckiego.
Po odczytaniu Prawa „Orl¹t”
ZS, pad³a komenda: - Do przyrzeczenia! „Orlêta” praw¹ d³oñ
unios³y do góry i wys³ucha³y roty
przyrzeczenia, odczytanej przez
pana Krzysztofa Münnicha z
Londynu, syna p³k. Tadeusza
Münnicha, który w 1918 roku,
na czele strzelców i legionistów
wyzwala³ Rzeszów.
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Uczniowie z gminy Sędziszów Młp. wstępują w szeregi „Orląt” Związku Strzeleckiego.

Pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli

Przyrzeczenie Orląt:
Przyrzekam postępować stale
według prawa orlęcego,
aby stać się godnym tych Orląt,
które przelaną swą krwią serdeczną
wskazały nam, jak kochać ziemię
ojczystą, jak żyć dla niej i umierać.
„Orlêta” na koniec razem odpowiedzia³y - Tak nam dopomó¿
Bóg!
Oprócz naszych „Orl¹t”, przyrzeczenie z³o¿y³a tak¿e szeœcioosobowa grupka uczniów Szko³y Podstawowej nr 14 w Rzeszowie, w sumie wiêc w szeregi orlêce wst¹pi³o 39 m³odych osób.
Warto dodaæ, ¿e „Orlêta” œlubowa³y na sztandar bojowy Inspektoratu AK w Rzeszowie.
Po Mszy œw. pod pomnikiem
p³k. Lisa-Kuli na placu Farnym
odby³o siê przyrzeczenie strzeleckie m³odzie¿y z jednostek
Zwi¹zku Strzeleckiego w Rzeszowie i Le¿ajsku. Rotê przyrzeczenia odczyta³ bratanek p³k. LisaKuli – Leopold Kula.
W gronie 250 sk³adaj¹cych
przyrzeczenie Strzelców, by³a 35osobowa grupa m³odzie¿y z LO
w Sêdziszowie M³p. oraz z Gimnazjum w Wielopolu Skrzyñskim.
Wœród wyró¿nionych przysiêg¹ na sztandar Zwi¹zku Strzeleckiego z 1927 roku znalaz³ siê
Bartosz Lazarowicz, strzelec z sêdziszowskiego liceum.

Fot. (2) Arch.

Po przyrzeczeniu wrêczono
br¹zowe Medale „Za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju” osobom zas³u¿onym dla rozwoju Zwi¹zku Strzeleckiego na Podkarpaciu. Wœród
odznaczonych znalaz³a siê pani
Lucyna Doroba, dyrektor LO im.
ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
Uczestnicy obejrzeli przelot
samolotów zespo³u akrobacyjnego „Bia³o-Czerwone Iskry” z 41.
Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dêblina. Nastêpnie salw¹ honorow¹ oddano ho³d bohaterom
Zwi¹zku Strzeleckiego i Wojska
Polskiego.
Na zakoñczenie odby³ siê pokaz sprawnoœci bojowej Strzelców oraz defilada pododdzia³ów
wojskowych i strzeleckich.
Uroczystoœci rocznicowe oraz
pierwsze, od 1939 roku, na RzeszowszczyŸnie, œlubowanie „Orl¹t” Zwi¹zku Strzeleckiego, mia³y znakomit¹ oprawê, tak¿e dziêki obecnoœci znamienitych goœci, wœród których byli m.in.:
wspominani wy¿ej biskupi, Komendant G³ówny ZS „Strzelec”
OSW prof. dr hab. Janusz Cisek,
przedstawiciel Ministra Obrony
Narodowej Krzysztof Sikora,
Komendant G³ówny ¯andarmerii Wojskowej gen. dyw. Miros³aw
Rozmus, z-ca Szefa Szkolenia Si³
Powietrznych gen. bryg. Andrzej
£osiñski, dowódca 21. Brygady
Strzelców Podhalañskich gen.
bryg. Stanis³aw Olszañski.

Obecni byli tak¿e parlamentarzyœci z regionu z pos³em Kazimierzem Moskalem, samorz¹dowcy z Burmistrzem Sêdziszowa M³p. Kazimierzem Kie³bem,
a tak¿e dyrektorzy szkó³, w których dzia³aj¹ dru¿yny strzeleckie
oraz „Orlêta”
Dodaæ nale¿y, ¿e uroczystoœæ
uœwietni³a kompania reprezentacyjna 21. Brygady Strzelców
Podhalañskich.
Obecnie „Orlêta”, na miarê
swoich mo¿liwoœci, bêd¹ uczestniczyæ w zajêciach z terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, a tak¿e wychowania fizycznego. Zapoznaj¹ siê z elementami musztry i ceremonia³u strzeleckiego. Bêd¹ szczegó³owo poznawaæ historiê, troszczyæ siê o
miejsca pamiêci i uczestniczyæ w
uroczystoœciach patriotycznych.
Podczas oficjalnych uroczystoœci bêd¹ wystêpowaæ w „maciejówkach”, które swoim wygl¹dem nawi¹zuj¹ do munduru legionistów Józefa Pi³sudskiego.
Podczas uroczystoœci do naszych „Orl¹t” podchodzili starsi
mieszkañcy Rzeszowa i ze wzruszeniem wspominali, ¿e oni tak¿e, przed wojn¹ byli orlêtami
b¹dŸ strzelcami. Jedna z pañ
wspomina³a swego ojca, który
by³ ¿o³nierzem Pi³sudskiego…
Nieustannie trwa sztafeta pokoleñ. Rzeszowskie uroczystoœci,
podczas których tak mocno zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ sêdziszowska m³odzie¿, pokaza³y, ¿e
kolejne pokolenie gotowe jest
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za losy
naszej Ojczyzny.
Benedykt Czapka

3

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. realizuje projekt systemowy

„Czas na aktywność
w gminie Sędziszów Małopolski”
Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Realizacja projektu obejmuje okres od 1.01.2012 r. do
31.12.2012 r. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie
bezrobociu poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz
marginalizacji poprzez wzrost kompetencji życiowych i społecznych osób z terenu gminy Sędziszów Młp. zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami Projektu „Czas
na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów Ma³opolski” mog¹ byæ osoby spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria:
- zamieszkuj¹ce na terenie gminy Sêdziszów M³p.
- korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej
- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym
- bêd¹ce w wieku aktywnoœci zawodowej
W ramach projektu organizowane bêd¹:

- kursy i szkolenia zawodowe
zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników
- trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych oraz indywidualne poradnictwo z psychologiem
- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
- prawne poradnictwo specjalistyczne
- wyjazd integracyjno – aktywizacyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia (ma³¿onek lub dzieci)
Beneficjenci objêci zostan¹

XV Sesja Rady Miejskiej

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można
uzyskać w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie Młp., ul.3 Maja 25, pokój nr 25
lub telefonicznie 17 22 16 620, mgsedzisz@rzeszow.uw.gov.pl
równie¿ pomoc¹ finansow¹ na
pokrycie kosztów zwi¹zanych z
udzia³em w projekcie (w tym
koszty dojazdów) zgodnie z
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej
Realizacja projektu poprzez
za³o¿one w nim dzia³ania przyczyni siê do osi¹gniêcia nastêpuj¹cych rezultatów:
- zdobycie przez uczestników
projektu nowych kwalifikacji
i umiejêtnoœci zwiêkszaj¹cych
szansê zatrudnienia na rynku
pracy, potwierdzonych certyfikatem b¹dŸ zaœwiadczeniem
ukoñczeniu kursu
3.

W dniu 15 marca br. odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.
W Sesji udzia³ wziê³a Pani Anna
Panek-Kisa³a, Kierownik Oddzia³u w Departamencie Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie, która omówi³a nowe zadania gminy wynikaj¹ce ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach.
W kolejnym punkcie obrad Pan
Bogumi³ Rygiel – Komendant
Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p. przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisariatu
Policji w Sêdziszowie M³p. oraz
o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w naszej gmi- 2.
nie w 2011 r.
Nastêpnie Rada podjê³a 6 uchwa³:
1. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sę-
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dziszów Małopolski na rok 2012
nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
Rada Miejska zwiêkszy³a
dochody bie¿¹ce bud¿etu
gminy o kwotê 35.000 z³ z
tytu³u rozliczenia z lat
ubieg³ych (zwrot podatku
VAT) i zwiêkszy³a wydatki
bie¿¹ce bud¿etu o tak¹
sam¹ kwotê z przeznaczeniem na remont sali lek- 4.
cyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie
Ma³opolskim.
Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Radni postanowili o wyodrêbnienie œrodków funduszu so³eckiego w bud¿ecie
gminy na 2013 rok.

- rozwój zdolnoœci motywacyjnych, wzrost zaufania we w³asne si³y
- wzrost motywacji i aspiracji
zawodowych oraz rozwój
umiejêtnoœci œwiadomego
kszta³towania swojej œcie¿ki
¿yciowej i zawodowej zgodnie
z osobistymi zainteresowaniami i predyspozycjami
- kszta³towanie pozytywnych
relacji w rodzinie i umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania w grupie
UDZIA£ UCZESTNIKÓW W
PROJEKCIE JEST BEZP£ATNY

Uchwała w sprawie przystąpie- 5.
nia do „Programu Odnowy Wsi
na lata 2011-2016” oraz zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Sędziszów Młp. na 2012 rok.
Rada podjê³a decyzjê o
przyst¹pieniu Gminy Sêdziszów M³p. do „Programu
Odnowy Wsi na lata 2011–
2016”. Do udzia³u w pilota6.
¿owym projekcie wyznaczono so³ectwo Góra Ropczycka. Na realizacjê programu
zabezpieczono w bud¿ecie
na 2012 rok œrodki finansowe w wysokoœci 1.000 z³.
Uchwała w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Nadano nazwê ulicy na terenie miasta Sêdziszów M³p. dla
obszaru ³¹cz¹cego ulicê Fabryczn¹ z ulic¹ S³oneczn¹
oznaczon¹ w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 474/127,
473/3, 473/6, 467/19, 471/
1, 474/6, 474/8, 474/5, 454/
29, 454/27, 2159/139 – ulica
„Wspólna”.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Wozowicz.
Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pani Alicji Wozowicz
na bezczynnoœæ Burmistrza
Sêdziszowa Ma³opolskiego
z dnia 2.02.2012 r. z³o¿on¹
w jej imieniu przez adwokata Krzysztofa Ruda.
Uchwała w sprawie uszanowania praw widzów Telewizji
Trwam.
Rada Miejska w Sêdziszowie
M³p., obserwuj¹c coraz
wiêkszy niepokój wielu swoich obywateli, dotycz¹cy ich
praw w kwestii ³adu medialnego w Polsce, zwróci³a siê
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjêcie
pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji
TRWAM transpondera na
multipleksie cyfrowym do
emisji naziemnej.
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Dołożę wszelkich starań
by nie zawieść moich wyborców
Rozmowa z Radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Panem Jerzym Baranem
Po raz pierwszy został Pan
wybrany do Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim, co
skłoniło Pana do kandydowania
na Radnego?
Ju¿ w poprzednich wyborach
samorz¹dowych namawiano
mnie do kandydowania na Radnego, lecz wtedy nie podj¹³em
wyzwania. Jednak dostrzegaj¹c
potrzebê zrobienia czegoœ dla
innych oraz otrzymuj¹c wyrazy
poparcia spo³ecznego, w 2010 r.
postanowi³em spróbowaæ w³asnych si³ i uda³o siê. Decyzja o
kandydowaniu dojrzewa³a d³ugo, z uwagi na œwiadomoœæ
ogromnej odpowiedzialnoœci,
jaka spoczywa na osobach pe³ni¹cych funkcje spo³eczne.
Jakie są największe Pana obawy związane z działalnością
w Radzie?
Najwiêksz¹ moj¹ obaw¹ jako
Radnego, jest brak mo¿liwoœci
sprostania wszystkim oczekiwaniom spo³ecznym. Wi¹¿e siê to z
brakiem odpowiednich œrodków finansowych w bud¿ecie.
Dlatego ju¿ dziœ musimy myœleæ
o tworzeniu warunków do inwestowania i tworzenia miejsc pracy, co w efekcie przek³ada siê na
wp³ywy do bud¿etu.
Jak układa się Panu dotychczasowa współpraca z koleżankami
i kolegami w Radzie Miejskiej?
Jestem osob¹ otwart¹ i wyznajê zasadê, ¿e je¿eli nie mogê
komuœ pomóc, to nie szkodzê.
Mam wielki szacunek do wszystkich kole¿anek i kolegów Radnych. Jednak niepokoi mnie
ma³a aktywnoœæ czêœci Radnych,
którzy podczas Sesji Rady Miejskiej nie maj¹ odwagi otwarcie
dyskutowaæ i wyra¿aæ swoich
opinii. Uwa¿am, ¿e mo¿na reprezentowaæ odmienne interesy lub
mieæ ró¿ne pogl¹dy polityczne,
a pomimo to mo¿na znaleŸæ
p³aszczyznê dialogu i wspó³pracy. Wœród polskich elit w³adzy
bardzo irytuje mnie fakt przedk³adania interesu partyjnego
nad dobro narodowe czy spo-
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Wiek: 45 lat
Wykształcenie: wyższe
ekonomiczne, dodatkowo studia
podyplomowe z bankowości i
finansów oraz zarządzania środkami
europejskimi.
Rodzina: żona, dwoje dzieci.
Wykonywany zawód: główny
specjalista ds. środków europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego.

³eczne i nie chcia³bym, by takie wielorodzinnego z przeznaczewzorce przenoszone by³y na niem na lokale socjalne w miejgrunt lokalny.
scowoœci Wolica Piaskowa oraz
rozpoczêcie remontu budynku
Co uważa Pan za swoje najMiejsko-Gminnego Oœrodka
większe wyzwanie, jako PrzeKultury w Sêdziszowie M³p.
wodniczący Komisji Rozwoju
Ostatnie dwa zadania s¹ tym
Społeczno - Gospodarczego
wa¿niejsze, ¿e nie stanowi¹ one
i Gospodarki Finansowej?
kontynuacji wczeœniej podjêtych
Jak ju¿ wspomnia³em, na Rad- inwestycji, tak jak to ma miejsce
nych spoczywa ogromna odpo- w przypadku kanalizacji, wodowiedzialnoœæ za rozwój naszej ci¹gów, szkolnictwa czy dróg. O
ma³ej ojczyzny - Gminy. Komisja, zapotrzebowaniu na mieszkania
któr¹ kierujê, pe³ni bardzo komunalne nikogo nie trzeba
wa¿n¹ rolê z uwagi na fakt opi- przekonywaæ, jak równie¿ o pilniowania i nadzorowania nej potrzebie remontu Domu
uchwa³ dotycz¹cych finansów i Kultury w Sêdziszowie, który
rozwoju Gminy. W obecnym powinien stanowiæ wizytówkê nie
bud¿ecie zapisanych jest wiele tylko miasta, ale przede wszystdu¿ych zadañ, które maj¹ stra- kim ca³ej Gminy. W obecnym
tegiczne znaczenie. Nale¿y tu stanie o takiej roli nie mo¿na
wspomnieæ choæby kontynuacjê mówiæ.
budowy kanalizacji sanitarnej w
Gminie (obecnie odcinek w
Czy trudno jest Panu pogodzić
Borku Wielkim), rozbudowê i
obowiązki Radnego i jednoczeprzebudowê Stacji Uzdatniania
śnie oczekiwania swoich wyWody w Sêdziszowie M³p., budoborców?
wê obwodnicy pó³nocnej w SêCzêsto podczas posiedzeñ
dziszowie M³p., przebudowê i Komisji czy te¿ Rady, a szczególrozbudowê Szko³y Podstawowej nie w trakcie dyskusji nad finanwraz z budow¹ sali gimnastycz- sami przypomina siê, ¿e jesteœmy
nej w Zagorzycach Dolnych, „Radnymi ca³ej Gminy” i dlateprzebudowê i rozbudowê bu- go w pierwszej kolejnoœci musidynku OSP w Wolicy £ugowej my patrzeæ na dobro ca³ej Gmidla potrzeb przedszkola. Na ny. Jednak nale¿y pamiêtaæ o
uwagê zas³uguj¹ równie¿ zada- wyborcach, dziêki którym uzynia zwi¹zane z rozpoczêciem ska³o siê mandat oraz ich oczebudowy budynku mieszkalnego kiwaniach. Uwa¿am, ¿e naj-

wiêksz¹ pora¿k¹ ka¿dego samorz¹dowca, jest utrata kredytu
zaufania spo³ecznego, jakiego
udzielili wyborcy oddaj¹c g³os.
Dlatego te¿, nigdy nie mo¿na
sk³adaæ deklaracji bez pokrycia.
Bud¿et naszej Gminy nie pozwala na realizacjê wszystkich zadañ,
które w chwili obecnej s¹ niezbêdne, co powoduje niezadowolenie spo³eczne. Niestety musimy dokonywaæ wyborów, które nie wszystkich satysfakcjonuj¹,
przez co nara¿amy siê na krytykê. Jednak do³o¿ê wszelkich starañ by nie zawieœæ moich wyborców, choæ niekiedy efekty pracy
s¹ mniejsze od w³o¿onego wysi³ku.
Co uważa Pan za najpilniejszą
potrzebę mieszkańców Będziemyśla?
Moim marzeniem jest doprowadzenie do budowy boiska
sportowego w Bêdziemyœlu dla
dru¿yny pi³karskiej Gród Bêdziemyœl, która jest chyba jedyn¹ w
okolicy bez w³asnego obiektu
sportowego. Równie¿ bardzo
le¿y mi na sercu sprawa budowy
kanalizacji sanitarnej, na któr¹
w tym bud¿ecie zapisane zosta³y
œrodki na rozpoczêcie przygotowania dokumentacji. Ponadto,
z uwagi na bardzo du¿y ruch
ko³owy przez Bêdziemyœl, konieczna jest poprawa bezpieczeñstwa pieszych, w szczególnoœci dzieci, poprzez budowê
chodnika przy drodze powiatowej. Nale¿y równie¿ wspomnieæ
o odnowieniu rowów odprowadzaj¹cych wodê deszczow¹ z
naszej miejscowoœci oraz wykonaniu oœwietlenia przy drodze
„Na zap³ociach” Krótko mówi¹c
jest jeszcze bardzo du¿o do zrobienia i czeka nas wiele pracy.
Jak lubi Pan spędzać wolny
czas?
Niestety czasu wolnego prawie
nie mam. A je¿eli mam, to ka¿d¹
woln¹ chwilê spêdzam z Rodzin¹. Ponadto bardzo lubiê
majsterkowaæ i pracowaæ w
ogrodzie. A je¿eli to tylko mo¿liwe, to je¿d¿ê na rowerze, na
nartach, kocham wêdrówki górskie oraz trochê p³ywam.
Dziękuje za rozmowę.
Równie¿ bardzo dziêkujê za
rozmowê i pozdrawiam Czytelników Biuletynu Sêdziszowskiego.
Rozmawiał Grzegorz Wrona
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Klasztor szykuje się do remontu
Liczące już ponad dwa i pół wieku zabudowania klasztoru
oo. Kapucynów w Sędziszowie Młp. domagają się remontu.
W wielu miejscach elewacji widoczne są ubytki po odpadającym tynku, w złym stanie technicznym jest więźba dachowa, wymiany wymagają instalacje. Ojcowie i bracia, na czele z o. gwardianem Januszem Pałką, intensywnie pracują, by
zdążyć z najistotniejszymi pracami przed jubileuszem 250lecia konsekracji kościoła klasztornego, przypadającego już
za cztery lata.
Na pierwszy rzut oka, przechodniowi pod¹¿aj¹cemu ulic¹
Jana Paw³a II, klasztor mo¿e wydaæ siê miejscem cichym, spokojnym, mo¿e nawet nieco sennym,
gdzie czas p³ynie wolniej. Nic
bardziej mylnego. Za grubymi,
dwuwiekowymi murami konwentu, trwa codzienna krz¹tanina, z myœl¹ o zbli¿aj¹cych siê
œwiêtach Wielkanocnych. Ojca
gwardiana uda³o mi siê oderwaæ
na chwilê od prac nad elementami wystroju œwi¹tyni, przygotowywanymi na okres Wielkiego
Tygodnia. Z zapa³em, ale i œwiadomoœci¹ ogromu czekaj¹cych
prac opowiada o planowanych
w tym roku przedsiêwziêciach
remontowych:
Po œwiêtach Wielkanocnych rozpocznie siê remont instalacji centralnego ogrzewania, która co prawda
dobrze spe³nia swoj¹ rolê, jest jednak
bardzo kosztowna. Sk³ada siê bowiem
z kilku pieców i grzejników zgromadzonych w jednym pomieszczeniu,
sk¹d ciep³e powietrze systemem grawitacyjnym dostaje siê do koœcio³a.
Nowy system bêdzie umo¿liwia³
wy³¹czenie ogrzewania w kolejnych
skrzyd³ach klasztoru, tak by umo¿liwiæ ich remont.
Chcemy te¿ wykorzystaæ energiê
odnawialn¹. Jest ju¿ gotowy projekt
instalacji solarnej, która ogrzewaæ
bêdzie wodê u¿ytkow¹.
Bracia, przygotowuj¹c siê do
remontu, postanowili przeprowadziæ swój wewnêtrzny „audyt
energetyczny”, który pozwoli³
podj¹æ dzia³ania oszczêdnoœciowe, odczuwalne ju¿ w bie¿¹cym
funkcjonowaniu klasztoru: pozbyto siê energoch³onnych urz¹dzeñ, na energooszczêdne wymieniono ¿arówki.
W tym roku bracia pozbyli siê
tak¿e ciê¿kiego sprzêtu rolniczego, ograniczaj¹c gospodarowanie do obszaru ogrodu. Zwi¹zane to by³o zarówno z mniejsz¹
ni¿ przed laty liczb¹ braci, przebywaj¹cych w klasztorze, jak i
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nierentownoœci¹ upraw rolnych. To kolejny krok, który
pozwoli zaoszczêdziæ œrodki na
remont. Budynki, które pozostan¹ po gospodarstwie, w przysz³oœci mog¹ byæ wykorzystane
na jak¹œ spo³ecznie u¿yteczn¹
dzia³alnoœæ.
Plany remontowe na kolejne
lata rodzi³y siê w trakcie burzy
mózgów wœród braci w ca³ej prowincji, a tak¿e wœród mieszkañców Sêdziszowa.
Pewne rzeczy od razu rzucaj¹ siê
w oczy – mówi o. Janusz Pa³ka.
Trzeba bêdzie zrobiæ badania mikologiczne wiêŸby dachowej, œcian i fundamentów. WiêŸba dachowa jest w
bardzo z³ym stanie. Wymieniona by³a
tylko jej czêœæ, nad bibliotek¹, ale nad
reszt¹ klasztoru nie by³a ruszana od
wieków. Po œwiêtach wielkanocnych
pan in¿ynier z Rzeszowa przeprowadzi badania i na podstawie jego ekspertyzy zapadnie werdykt co do zakresu prac. W ubieg³ym roku kilka
belek pêk³o i trzeba by³o je podstemplowaæ, by nie zapad³ siê dach.
Czas mocno da³ siê we znaki budynkom klasztornym – kontynuuje
ojciec gwardian. Po uzgodnieniach
z konserwatorem zabytków, na ile siê
da, chcielibyœmy zmieniæ infrastrukturê wewnêtrzn¹ klasztoru, uk³ad
pokoi na bardziej funkcjonalny.
Zawsze wraca tu du¿o starszych
braci, bowiem jest nas tu sporo braci
m³odszych, którzy mog¹ siê starszymi
zaopiekowaæ. To tak¿e muszê wzi¹æ
pod uwagê w planach remontowych
wnêtrz.
W niektórych czêœciach klasztoru
s¹ drewniane stropy – pewnie czêœæ
trzeba bêdzie wymieniæ. Po g³owie
chodzi mi te¿ pomys³, co zrobiæ, ¿eby
ludzie mogli poogl¹daæ zabytki, eksponaty, które mamy w archiwum –
zamkniête, niedostêpne. Dzielê siê t¹
myœl¹ z braæmi. Jeœli siê da wygospodarowaæ jak¹œ przestrzeñ w piwnicach czy na parterze, by³oby to coœ
ciekawego. W ci¹gu wakacji, sezonu
urlopowego, przewija siê przez klasztor pokaŸna grupa turystów, którzy

Klasztor oo. Kapucynów w najbliższym czasie czeka gruntowny remont. Fot. Arch.

przemierzaj¹ ró¿ne szlaki turystyczne i u nas maj¹ taki punkt, w którym prosz¹ o piecz¹tkê, potwierdzaj¹c¹ wizytê w klasztorze. A wiêc na
ich trasach jesteœmy umieszczani jako
jeden z elementów godnych odwiedzenia. Poza tym, ilu¿ mieszkañców
Sêdziszowa nigdy nie widzia³o obrazów, które posiadamy?
Poœród owych konsultacji niektórzy mieszkañcy Sêdziszowa
proponowali, by bracia bardziej
otworzyli przestrzeñ klasztorn¹
dla mieszkañców miasta. Ojciec
Janusz spogl¹da jednak na te
propozycje sceptycznie:
Klasztor ma do spe³nienia okreœlon¹ misjê – podkreœla. T¹ misj¹
jest formowanie nowicjuszy, przysz³ych kap³anów i zakonników, a to
wymaga ciszy, spokoju, odosobnienia. Taka jest od wieków istnienia
koœcio³a specyfika nowicjatu. To jest
czas odejœcia na pustyniê z Jezusem.
Myœlê, ¿e ludzie to rozumiej¹, gdy
odmawiam ró¿nym pomys³om, np.
organizowania festynów w naszym
ogrodzie.
Na ile to mo¿liwe, jesteœmy otwarci
– mówi. W czêœci piwnicznej klasztoru spotykaj¹ siê harcerze, grupy
oazowe, ministranci, franciszkañski
zakon œwiecki, grupa modlitwy o.
Pio. Spotykam siê z opiniami œrodowiska, ¿e jest to dobra, po¿yteczna
dzia³alnoœæ. Cieszê siê, ¿e bracia, którzy s³u¿yli tu przed nami, wypracowali tak¹ opiniê. Wiem, ¿e zarówno

ja, jak i bracia moglibyœmy jeszcze
bardziej s³u¿yæ, ale muszê mieæ
mocn¹ i jasn¹ œwiadomoœæ, jak¹
mam misjê – ¿eby nie zaniedbaæ tego,
co jest fundamentem.
P³aszczyznê do dzia³ania dostrzega o. Janusz chocia¿by w
mo¿liwoœci jeszcze lepszej s³u¿by w Sakramencie Pojednania,
albo w stworzeniu m³odzie¿y,
oczekuj¹cej po lekcjach na przyklasztornym parkingu na autobus do domu, miejsca wyciszenia, odosobnienia, gdzie chêtni
mogliby chwilê siê pomodliæ.
Podejmuj¹c trud naprawy sfery materialnej funkcjonowania
klasztoru oo. Kapucynów, gwardian nie traci z oczu tego, co
najwa¿niejsze – sfery ducha.
Ojciec Janusz nie mówi o pieniądzach,
ale i bez tego wiadomo, że zakonników czekają ogromne wydatki. Każdy może wesprzeć braci, wpłacając
pieniądze na poniższy rachunek bankowy:

39 1240 2669 1111
0010 0773 8206
Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów
ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Młp.
Benedykt Czapka
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Policja informuje
Nie dajmy się oszukać
fałszywym wnuczkom

oszczêdnoœci. W przypadku podejrzenia, ¿e ktoœ chce nas oszuRopczyccy policjanci pro- kaæ, dzwoñmy na numer alarmowadz¹ postêpowanie w sprawie wy policji 997.
oszustwa na szkodê dwóch
mieszkanek Sêdziszowa Ma³o- Kierował bez uprawnień i
polskiego. W Stalowej Woli 87- wbrew sądowemu zakazowi
letnia kobieta straci³a 100 tysiêTrzy lata pozbawienia wolnocy z³otych. W ka¿dym z tych przy- œci grozi kierowcy forda, którepadków sprawca dzia³a³ metod¹ go policjanci zatrzymali do kon„na wnuczka”.
troli drogowej. Mê¿czyzna kiePomimo licznych apeli poli- rowa³ pojazdem pomimo s¹docjantów oraz akcji informacyj- wego zakazu.
nych w mediach, w dalszym ci¹23-go lutego policjanci, pe³ni¹gu osoby starsze padaj¹ ofiara- cy s³u¿bê w Czarnej Sêdziszowmi oszustów dzia³aj¹cych me- skiej, zatrzymali do kontroli drotod¹ „na wnuka”. Dzia³anie ta- gowej forda escorta. Kiedy funkkiego sprawcy zawsze wygl¹da cjonariusze sprawdzili w policyjpodobnie. Dzwoni¹cy podszywa nych bazach dane kieruj¹cego
siê pod wnuczka lub bliskiego okaza³o siê, ¿e nie posiada on
krewnego i zwraca siê z proœb¹ uprawnieñ do kierowania pojazo pieni¹dze, a po ich otrzyma- dami kategorii B. 24-letni mieszniu znika.
kaniec gminy Sêdziszów M³p. ma
Policjanci powiatu ropczycko- te¿ orzeczony zakaz s¹dowy kiesêdziszowskiego wykonuj¹ czyn- rowania pojazdami tej kategonoœci zmierzaj¹ce do ustalenia rii. Teraz za z³amanie s¹dowego
sprawców oszustw na szkodê zakazu odpowie karnie.
dwóch mieszkanek Sêdziszowa
Przypominamy, ¿e zgodnie z
Ma³opolskiego. Do obu pokrzyw- art. 244 kodeksu karnego za niedzonych zadzwoni³a m³oda ko- stosowanie siê do orzeczonego
bieta, przedstawiaj¹c siê raz za przez s¹d zakazu grozi kara posiostrzenicê, a raz za wnuczkê, zbawienia wolnoœci do lat 3.
prosi³a jednoczeœnie o szybk¹ poRównie¿ kodeks wykroczeñ
¿yczkê poprzez pocztowy prze- zawiera regulacje w zakresie kielew b³yskawiczny. Pierwsza z po- rowania pojazdami bez uprawkrzywdzonych wp³aci³a na po- nieñ, b¹dŸ bez np. prawa jazdy:
czcie 6 tysiêcy z³otych. O tysi¹c
Art. 94.
mniej mia³a wp³aciæ druga z po§ 1. Kto prowadzi na drodze pukrzywdzonych. Na szczêœcie do blicznej pojazd, nie maj¹c do tego
przelewu nie dosz³o i kobieta nie uprawnienia, podlega karze grzywstraci³a 5 tysiêcy z³otych.
ny.
Policja ostrzega - oszuœci sto§ 2.Tej samej karze podlega, kto
suj¹ ró¿ne metody, aby wzbudziæ prowadzi na drodze publicznej ponasze zaufanie. Dlatego spraw- jazd pomimo braku dopuszczenia
dzajmy ka¿d¹ wiadomoœæ przed pojazdu do ruchu.
przekazaniem komukolwiek pieArt. 95
niêdzy. Czasem telefon do jedKto prowadzi na drodze publicznego z cz³onków rodziny mo¿e nej pojazd, nie maj¹c przy sobie wynas uchroniæ przed utrat¹ maganych dokumentów, podlega

SPRAWOZDANIE

z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp.
oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku.
G³ówne kierunki pracy Policji w 2011 roku wyznacza³y priorytety Komendanta G³ównego
Policji, zwane „Priorytetami na
lata 2010-2012” oraz Rz¹dowy
Program Ograniczenia Przestêpczoœci i Aspo³ecznych Zachowañ „Razem Bezpieczniej”,
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a tak¿e inne rz¹dowe i resortowe programy dotycz¹ce bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Na podstawie biuletynu statystycznego wyliczono, ¿e w 2011
roku w Komisariacie Policji w
Sêdziszowie M³p. wszczêto

Przypominamy, ¿e wypalanie
karze grzywny do 250 z³otych lub
traw jest surowo zabronione, o czym
karze nagany.
mówi szereg przepisów:
Art. 45 ustawy o ochronie przyOdpowie za znęcanie się nad
rody
psami
Zabrania siê wypalania roœlinnoAktem oskar¿enia zakoñczy³o
siê policyjne dochodzenie w œci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytsprawie znêcania siê kobiety kach, rowach, pasach przydro¿nych,
nad dwoma psami. Mieszkanka szlakach kolejowych lub w strefie oczegminy Iwierzyce za swój czyn retów i trzcin oraz art. 59 mówi¹cy, ¿e kto wypala roœlinnoœæ na
odpowie przed s¹dem.
W toku prowadzonego postê- ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
powania policjanci zebrali do- rowach, pasach przydro¿nych, szlawody pozwalaj¹ce na przedsta- kach kolejowych, w strefie oczeretów
wienie zarzutu znêcania siê nad lub trzcin podlega karze aresztu albo
zwierzêtami 60-letniej mieszkan- grzywny
Art. 30 ust.3 pkt 3 ustawy o lace gminy Iwierzyce. Niew³aœciwe
sach
traktowanie psów przez w³aœciW lasach oraz na terenach œródlecielkê doprowadzi³o do œmierci
jednego z nich. Drugi pies zo- œnych, jak równie¿ w odleg³oœci do
sta³ zabrany z posesji w stanie 100 m od granicy lasu, zabrania siê
skrajnego wyg³odzenia. Zwierzê dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególuda³o siê uratowaæ.
Funkcjonariusze zarzucili po- noœci: rozniecania ognia poza miejdejrzanej pope³nienie przestêp- scami wyznaczonymi do tego celu
stwa opisanego w art. 35 ustawy przez w³aœciciela lasu lub nadleœnio ochronie zwierz¹t. Kobieta czego, korzystania z otwartego p³omieprzyzna³a siê do pope³nienia za- nia i wypalania wierzchniej warstwy
rzucanego jej czynu. W minio- gleby i pozosta³oœci roœlinnych.
Art. 82 § 1 pkt 7 kodeksu wykronym tygodniu prokurator skieczeñ
rowa³ do s¹du akt oskar¿enia
Kto nieostro¿nie obchodzi siê z
przeciwko podejrzanej.
Ustawa o ochronie zwierz¹t ogniem lub wykracza przeciwko przezabrania znêcania siê nad zwie- pisom dotycz¹cym zapobiegania i
rzêtami pod groŸb¹ kary pozba- zwalczania po¿arów, a w szczególnoœci w lesie lub na terenie œródlewienia wolnoœci do lat 2.
œnym albo w odleg³oœci mniejszej ni¿
Nie wypalajmy traw
100 m od granicy lasu wypala
Wraz z wiosn¹ rozpocz¹³ siê wierzchni¹ warstwê gleby lub pozookres wypalania traw. W tym sta³oœci roœlinne, podlega karze areszroku policjanci ju¿ kilkakrotnie tu, grzywny albo karze nagany.
inter weniowali w miejscach
Art. 163 § 1 kodeksu karnego
gdzie pali³y siê trawy. PrzypomiKto sprowadza zdarzenie, które zanamy, ¿e jest to niezgodne z pra- gra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu osób
wem.
albo mieniu w wielkich rozmiarach,
P³omienie trawi¹ce roœlinnoœæ maj¹ce postaæ po¿aru podlega karze
mog¹ powodowaæ zagro¿enie pozbawienia wolnoœci od roku do lat
dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego 10, natomiast wed³ug art. 164 § 1
oraz niebezpieczeñstwo po¿aro- kto sprowadza bezpoœrednie niebezpiewe dla budynków. Wypalanie czeñstwo zdarzenia okreœlonego w art.
traw jest bardzo niebezpieczne. 163 § 1, podlega karze pozbawienia
Ka¿dego roku wiele osób pono- wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
si œmieræ w p³omieniach lub w
wyniku zaczadzenia dymem.
Podkom. Dominika Oleś
³¹cznie 456 œledztw i dochodzeñ
(331 w 2010 roku), w toku których ujawniono ³¹cznie 447 czynów przestêpczych, z czego w
366 przypadkach wykryto
sprawców.
· Wykrywalnoœæ ogólna wszystkich przestêpstw wynios³a
81,7% (80,2% w 2010 roku).
· Wykrywalnoœæ przestêpstw
kryminalnych wynios³a 68,9 %
(61,0 % w 2010 roku
· Wykrywalnoœæ przestêpstw
gospodarczych wynios³a 73%.

W 272 przypadkach wobec
podejrzanych skierowano wnioski o objêcie aktem oskar¿enia,
a wobec 1 sprawcy zastosowano œrodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania. Ponadto odnotowano
29 czynów karalnych pope³nionych przez 23 nieletnich (analogicznie w 2010 r. 6 czynów
karalnych pope³ni³o 9 nieletnich).
ciąg dalszy na str. 8
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Dla pełniejszego zobrazowania struktury przestępczości, jaka miała miejsce na terenie działania Komisariatu
Policji w Sędziszowie Młp. mogą posłużyć następujące dane:

Analizuj¹c powy¿sze dane
nale¿y stwierdziæ, ¿e zagro¿enie
przestêpczoœci¹ na terenie gminy Sêdziszów M³p. w ka¿dej z
podanych kategorii wzros³o w
porównaniu do roku poprzedniego. Nast¹pi³ znaczny wzrost
iloœci stwierdzonych przestêpstw zarówno w kategorii
przestêpczoœci ogólnej, jak i
kryminalnej.
W zakresie przestêpczoœci
ogólnej nast¹pi³ wzrost wykrywalnoœci o 1,5%, z odnotowanego w ubieg³ym roku poziomu
80,2% do 81,7% w 2011r.
Wzrost wskaŸników dynamiki
odnotowanych przestêpstw,
ogólnie ujmuj¹c, nie spowodowa³ za³amania wykrywalnoœci w
zakresie przestêpczoœci kryminalnej. W podanej kategorii,
wrêcz przeciwnie, odnotowano
wzrost o 7,9% z odnotowanego
w 2010r. poziomu wykrywalnoœci 61,0% do poziomu 68,9% za
2011r.
W analizowanym okresie odnotowano ³¹cznie na terenie
gminy Sêdziszów M³p. 31 wypadków drogowych, z czego 6 wy-

Analiza

Dane dotyczące dokonanych zatrzymań przedstawiono w poniższej tabeli.

padków by³o ze skutkiem œmiertelnym. Jest to dwukrotnie wiêksza liczba wypadków œmiertelnych ni¿ w 2010r. Cztery z nich
zaistnia³y na trasie K-4, natomiast dwa na terenie miasta Sêdziszów M³p. Jeden przy ul. 3go Maja, drugi w obrêbie skrzy¿owania ulic Wêglowskiego –
Weso³a – Fabryczna – 3-go Maja.
Z podanej ogólnej liczby wypadków 19 umorzono wobec
braku ustawowych znamion czynu zabronionego i stwierdzenia
wykroczenia (kolizji). W 12 przypadkach sprawców objêto aktem oskar¿enia.
W 2011r. ujawniono ³¹cznie
1705 wykroczeñ (1439 w 2010r.)
W 528 przypadkach sprawców
ukarano mandatem karnym,
ponadto sporz¹dzono 169 wniosków o ukaranie do s¹du. W
1007 przypadkach zastosowano
pozakarne œrodki oddzia³ywania wychowawczego tj. poucze-

zdarzeń zaistniałych na terenie operacyjnego działania Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach w 2011 r.

W okresie poddanym analizie jednostki taktyczne stra¿y po¿arnych uczestniczy³y 812 razy w zdarzeniach zwi¹zanych z likwidacj¹
zagro¿eñ powsta³ych na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach.
Najwiêksza liczba interwencji odnotowana zosta³a na prze³omie
lipca i sierpnia, kiedy to, wskutek d³ugotrwa³ych opadów, narasta³o zagro¿enie powodziowe. Do zabezpieczania obiektów i budynków zaanga¿owano znaczne si³y z terenu powiatu. Lokalne podtopienia, zalane piwnice i zanieczyszczone studnie wody pitnej wymaga³y interwencji stra¿aków.
Innymi przyczynami zdarzeñ powsta³ych na terenie chronionym by³y
wady urz¹dzeñ elektrycznych, wy³adowania atmosferyczne, nieumyœlne dzia³anie cz³owieka, nieprawid³owa eksploatacja urz¹dzeñ, celowe
dzia³ania cz³owieka, silne wiatry, nietypowe zachowanie zwierz¹t itp.
Brak du¿ych zdarzeñ powodziowych spowodowa³ znaczny spadek interwencji w porównaniu z latami ubieg³ymi, jednak 812 zdarzeñ w roku to ci¹gle wysoka iloœæ interwencji, utrzymuj¹ca siê przez
ostatnie lata na podobnym poziomie. Analizuj¹c wieloletni¹ krzyw¹
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nia. Zauwa¿alny jest znaczny
wzrost zastosowanych oddzia³ywañ pozakarnych, jak te¿ odst¹pieñ z powodu niewykrycia
sprawcy wykroczenia. W ca³ym
analizowanym okresie 2011r.,
sêdziszowscy policjanci przeprowadzili ³¹cznie 2848 interwencji (w 2010 r. by³o ich 2918).
Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie miasta oraz gminy Sêdziszów M³p. poni¿ej przedstawiono iloœciowe zestawienie zaistnia³ych przestêpstw w niektórych kategoriach:
· 4 bójki i pobicia (wszystkie
wykryte),
· 3 rozboje i wymuszenia rozbójnicze (wszystkie wykryte),
· 2 kradzie¿e samochodu (obie
wykryte),
· 76 kradzie¿y mienia – 42 wykryte,
· 49 kradzie¿y z w³amaniem (co
trzecie wykryte)

· 30 przypadków posiadania i
rozprowadzania narkotyków
(we wszystkich ustalono sprawcê),
· 144 przypadki kierowania w
stanie nietrzeŸwym (wszystkie
wykryte),
· 15 oszustw, fa³szerstw oraz innych przestêpstw gospodarczych i podatkowo-skarbowych (11 z nich wykryto).
W 2011r. na terenie gminy
Sêdziszów Ma³opolski nie odnotowano przestêpstw o najciê¿szym charakterze gatunkowym
typu: zabójstwo, rozbój z u¿yciem broni czy te¿ zgwa³cenia.
Uwzglêdniaj¹c aktualny stan
bezpieczeñstwa na terenie
gminy Sêdziszów Ma³opolski
oraz oczekiwania lokalnej spo³ecznoœci jako priorytetowe
kierunki dzia³añ w 2012 roku
nale¿y wskazaæ:
· Wzrost zadowolenia obywateli z jakoœci pracy policjantów
oraz eliminowanie zachowañ
szczególnie uci¹¿liwych spo³ecznie,
· Poprawa bezpieczeñstwa w
zwi¹zku z przebiegiem imprez
masowych,
· Poprawa bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym,
· Poprawa sprawnoœci dzia³añ
policji w obszarze obs³ugi zdarzeñ i dzia³añ wykrywczych,
· Poprawa wizerunku miejscowej Policji i podniesienie poziomu poczucia bezpieczeñstwa wœród mieszkañców miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Komendant
Komisariatu Policji
w Sędziszowie Młp.
asp. sztab. Bogumił Rygiel

iloœci zdarzeñ zaobserwowaæ mo¿emy ci¹g³y wzrost podejmowanych
interwencji przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej.
Zarówno w przypadku po¿arów jak i miejscowych zagro¿eñ dzia³ania prowadzone by³y si³ami i œrodkami Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wspierane przez jednostki OSP.

W minionym roku odnotowano 153 po¿ary w tym 11 po¿arów
œrednich, podczas których w sumie rannych zosta³o 7 osób w tym
2 stra¿aków ratowników.
Po¿ary œrednie by³y to zdarzenia pocz¹wszy od po¿arów traw
poprzez 6 po¿arów budynków inwentarsko-gospodarczych, jeden
po¿ar budynku handlowego (sklep w BliŸnie) oraz po¿ar kot³owni
w firmie PAGED w Sêdziszowie M³p.
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Odnotowano 641 zdarzeñ zakwalifikowanych jako miejscowe zagro¿enie. W przewa¿aj¹cej mierze by³y to zdarzenia w komunikacji drogowej, w których rannych zosta³o 191 osób w tym siedmioro dzieci. W
odnotowanych zdarzeniach 19 osób ponios³o œmieræ na miejscu.
W sumie stra¿acy uczestniczyli w 812 interwencjach co œrednio
daje 2,2 zdarzenia na dobê.
Analiza zdarzeñ wykazuje, ¿e 246 interwencji prowadzono w zwi¹zku ze zdarzeniami w komunikacji drogowej. Po raz kolejny du¿¹ grupê – 111 zdarzeñ – stanowi³y interwencje zwi¹zane z usuwaniem skutków obfitych i d³ugotrwa³ych opadów deszczu. Tylko w ostatnim tygodniu lipca wskutek obfitych opadów deszczu stra¿acy interweniowali
ponad 50 razy ratuj¹c miêdzy innymi budynki Zespo³u Szkó³ w Ropczycach poprzez zabezpieczanie ich workami z piaskiem.

Liczba osób rannych oraz śmiertelnych powstałych w wyniku nagłych
zdarzeń w 2011 r. w rozbiciu na gminy.

Zestawienie ilości zaistniałych zdarzeń w rozbiciu na poszczególne
miesiące roku.

Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na wielkość

Zestawienie ilości zaistniałych zdarzeń w rozbiciu na poszczególne dni
tygodnia.

W ubieg³ym roku nie odnotowano zdarzeñ które zakwalifikowane
mog³y by byæ jako du¿e lub bardzo du¿e, wiêkszoœæ zdarzeñ zaliczono do ma³ych, œrednich i lokalnych.
Zestawienie zdarzeń powstałych w 2011 r. w rozbiciu na gminy:

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek OSP włączonych do KSRG
dysponowanych do zdarzeń przez dyżurnego PSK KP PSP w Ropczycach
w rozbiciu na rodzaj zdarzeń bez alarmów fałszywych

Zestawienie ilości zdarzeń i zadysponowanych do ich likwidacji sekcji oraz
ratowników bez alarmów fałszywych.

Udział jednostek PSP i OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych
w rozbiciu na rodzaj zdarzeń bez alarmów fałszywych.
Zestawienie ilości wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy Sędziszów
Młp. nie włączonych do KSRG dysponowanych do zdarzeń przez dyżurnego
PSK KP PSP w Ropczycach w rozbiciu na rodzaj zdarzeń

Udział jednostek PSP i OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych
w rozbiciu na gminy bez alarmów fałszywych:

Zestawienie strat i wartości uratowanego mienia w 2011 r.
w rozbiciu na gminy w tys. zł.
W powy¿szych zestawieniach nie ujêto wyjazdów gospodarczych,
wyjazdów technicznych serwisowych oraz alarmów fa³szywych
w trakcie, których zastêp nie podejmowa³ dzia³añ ratowniczo-gaœniczych.

Sporządził: kpt. inż. Bogusław Drozd
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GS odnowił budynek i czeka na najemców
Położony w centrum Sędziszowa Młp. budynek po dawnej restauracji „Jubileuszowej” odzyskał blask. Właściciel, którym jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, dołożył starań, by
obiekt był nie tylko funkcjonalny, ale i atrakcyjny wizualnie.
Wydawa³o siê, ¿e budynek, w
którym mieœci³a siê popularna
„Dwójka”, lata œwietnoœci ma ju¿
za sob¹. Wzniesiony prawie piêædziesi¹t lat temu, do 1992 roku
zarz¹dzany by³ przez GS. PóŸniej
zosta³ wydzier¿awiony spó³ce,
zawi¹zanej przez dotychczasowych pracowników, która nadal
prowadzi³a w tym miejscu dzia³alnoœæ gastronomiczn¹. Trwa³o
to do 2009 r. Z czasem lokal cieszy³ siê coraz gorsz¹ s³aw¹. Zniszczony przez intensywn¹ eksploatacjê, nie remontowany przez
lata, z pewnoœci¹ nie zdobi³ centrum naszego miasta.
GS próbowa³ obiekt wydzier¿awiæ na d³u¿szy okres czasu,
jednak potencjalny inwestor wycofa³ siê tu¿ przed podpisaniem
umowy.
W koñcu prezes Janusz Baran
podj¹³ mêsk¹ decyzjê o remoncie budynku przez GS z zamiarem przekszta³cenia go w nowoczesny obiekt us³ugowo-handlowy.
Dziœ efekty tej jak najbardziej
s³usznej decyzji s¹ widoczne, a
remont szybkimi krokami zbli¿a
siê do koñca. Po usuniêciu parkanu, którym zabezpieczono
plac budowy, budynek ukaza³ siê
w nowej, atrakcyjnej szacie.
Remont rozpocz¹³ siê w 2010 roku
od remontu dachu, a póŸniej, w sierpniu ubieg³ego roku rozpoczêliœmy remont elewacji i ca³ego obejœcia –

Budynek będzie ozdobą tej części miasta.

Prezes Janusz Baran z dumą prezentuje
odnowione pomieszczenia po dawnej restauracji „Jubileuszowej”

mówi prezes GS Janusz Baran.
W œrodku nic nie pozosta³o ze starego
budynku poza œcianami – i to nie
wszystkimi. Nowe s¹ posadzki, nowe

Fot. Autor

sufity, nowe instalacje… Wyremontowane zosta³y tak¿e piwnice.
Parter i piêtro budynku odnowiono pod k¹tem wynajmu na
dzia³alnoœæ handlow¹. Jest te¿
miejsce na zak³ad fryzjerski. Obie
kondygnacje maj¹ po oko³o 320
m2 powierzchni. W piwnicach
trwaj¹ ostatnie prace. Powsta³e
tam pomieszczenia o powierzchni 150 m2 przygotowano pod
dzia³alnoœæ gastronomiczn¹.
Mo¿e siê tam pomieœciæ pub,
pizzeria, albo inne us³ugi.
Na pytanie, czy s¹ chêtni do
wynajmu powierzchni handlowych, prezes Baran odpowiada:
Jest zainteresowanie, s¹ chêtni, prowadzimy rozmowy, na razie jednak
nie podpisaliœmy ¿adnej umowy.
Prawda jest taka, ¿e dla du¿ych sieci
handlowych, Sêdziszów jest zbyt ma³ym oœrodkiem, by op³aca³o im siê
otwieraæ swoj¹ placówkê. Na targach
franczyzowych w Warszawie, gdy

próbowaliœmy zainteresowaæ nasz¹
ofert¹, pierwsze pytanie pada³o o liczbê mieszkañców. Dla du¿ych sieci
interesuj¹ce lokalizacje zaczynaj¹ siê
od 10-15 tys. mieszkañców. Chocia¿
moim zdaniem w³aœnie w mniejszych
miejscowoœciach mo¿na zrobiæ dobry
interes. Co prawda przep³yw ludzi
jest mniejszy, ale i stawki czynszu s¹
nieporównywalne.
Dla potencjalnych inwestorów
i klientów niebagatelne znaczenie ma te¿ fakt, ¿e w ramach remontu uporz¹dkowano teren
wokó³ budynku, dziêki czemu
mo¿na wygodnie zaparkowaæ.
Prezes Janusz Baran liczy, ¿e
wkrótce znajd¹ siê dzier¿awcy i
budynek zacznie na siebie zarabiaæ, a nowe placówki handlowe b¹dŸ us³ugowe bêd¹ cieszyæ
nie tylko mieszkañców miasta,
ale ca³ej gminy, a nawet powiatu.
Benedykt Czapka

PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY Orlik otwarty po przerwie zimowej
Od poniedziałku 12 marca br. ponownie – po przerwie zimoDLA ROLNIKÓW
wej – uruchomiony został kompleks sportowy ORLIK na OsieUrz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. uruchomi³ w dn. 20 marca
2012 r. PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY DLA ROLNIKÓW, w którym udzielana jest bezp³atna pomoc w zakresie wype³niania wniosków o p³atnoœci obszarowe do gruntów rolnych.

Biuro to ma swoją siedzibę w pokoju nr 1 na parterze
w Domu Strażaka w Sędziszowie Młp. i czynne jest w dni
robocze w godz. 7:30-15:30 w terminie do 15 maja 2012 r.
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dlu Młodych w Sędziszowie Młp.
W marcu w dni powszednie boisko bêdzie czynne w godz. 15:00
- 19:30, a w soboty i niedziele w godz. 13:00-19:30.
W kwietniu czas korzystania z boisk zostanie wyd³u¿ony do godz.
20:30, a od maja do 21:30.
W sprawie rezerwacji boiska nale¿y kontaktowaæ siê z panem
Markiem Antoszem w godzinach otwarcia kompleksu.
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NASZE KLIMATY

ŚWIĘCONE
Ju¿ Wielki Tydzieñ.
Rzewniejsze brzmi¹ pieœni,
D³u¿sze modlitwy, posêpniejsze lica,
Œmiech siê nie ozwie,
struna nie zadzwoni,
Zwierciad³o nawet pod kirem
siê chroni.
(Adam P³ug)
W chwilach oczekiwania na
Zmartwychwstanie Pañskie nie
mo¿e zabrakn¹æ refleksji nad
istot¹ tego wznios³ego Wydarzenia, bez którego nasza wiara nie
mia³by sensu. Modlitwy i smutne rozwa¿ania Wielkiego Tygodnia od wieków godzono z gor¹czk¹ przygotowañ potraw, jakie w Wielk¹ Sobotê zwyczajowo nale¿a³o poœwiêciæ. Po kilkutygodniowych umartwieniach
ludzie coraz czêœciej rozmyœlali
o zakazanych przysmakach. Wyrazem têsknot za lepszym jad³em
jest np. dawna, doœæ zabawna
œpiewka:
Jedzie Jezus, jedzie,
WeŸmie ¿ur i œledzie.
Kie³basy zostawi
I pob³ogos³awi.
Jak mawiano w naszych stronach, na sto³ach dot¹d goœci³y:
barszczyk, barszcz, barszczysko.
Dopiero po Rezurekcji wolno
by³o skosztowaæ œwiêconkê, ale
rozmyœlania o niej czasem zak³óca³y prze¿ycie mszy. O takim niezbyt nabo¿nym zachowaniu pisa³
przed wiekami poeta W. Potocki:
A nam znowu w koœciele d³u¿ej
siedzieæ ckliwo,
O miêsie myœl¹c,
kwapi do sto³u co ¿ywo.
I nabo¿eñstwo z g³owy wyleci,
i koœció³,
Chce wraz powetowaæ,
co tak d³ugo poœci³.
W œwiêconem nie mog³o zabrakn¹æ barwnych pisanek, symbolizuj¹cych ¿ycie i si³y witalne.
Naturalnie barwione jajka znano ju¿ w X w., o czym œwiadcz¹
znaleziska. Niegdyœ wierzono, i¿
z ich pomoc¹ mo¿na przepêdziæ
wszelkie z³o, uleczyæ z chorób,
zamówiæ urodzaj. Skorupki ich
umieszczano pod wêg³ami domów, k³adziono w sadach i na
polach uprawnych. Dzielenie siê
poœwiêconym jajkiem podczas
wielkanocnego œniadania mia³o
zapewniæ ludziom zdrowie i po-
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myœlnoœæ. Obdarowanie pisank¹
znajomego by³o wyrazem sympatii i ¿yczliwoœci. Dawniej na
„piskach” umieszczano g³ównie
wzory kojarz¹ce siê ze œwiat³em i
s³oñcem tzw. solarne, np. rozety, promienie, b³yskawice, wiatraki, k³osy, œlimacznice; ich symbolika stopniowo ulega³a zapomnieniu. Z czasem wyobraŸnia
twórców podsuwa³a pomys³y
bardziej dekoracyjne: ga³¹zki,
ptaki, baranki, ró¿ne szlaczki.
Maj¹ wszyscy tego dnia baranka
œwiêconego na stole, sucho pieczonego – podaje jedno z siedemnastowiecznych Ÿróde³. Bêd¹ce
znakiem niewinnoœci i dobroci
„agnuski” podczas poœwiêcenia
pokarmów kap³an wyró¿nia³
osobn¹ modlitw¹. Pierwotnie
wykonywano je z mas³a lub wypiekano z pszennej m¹ki. Przystrajano barwinkiem i czerwon¹
chor¹giewk¹. Ustawiano je w
tzw. ³¹czkach, czyli wœród listków
uprzednio zasianego owsa. W
dworach szlacheckich zdolni
ogrodnicy mogli pochwaliæ siê
osobliwoœci¹ – krzy¿ami poros³ymi zielon¹ rze¿uch¹. Jakoœæ i
iloœæ œwiêconego zale¿a³a g³ównie od stopnia zamo¿noœci ludzi.
Na sto³ach magnackich i szlacheckich pojawia³y siê ró¿ne
rodzaje wêdlin i miêsiw m.in. z
ulubionej dziczyzny:
Od miesi¹ca, od tygodnia,
Ka¿da knieja przetrz¹œniêta,
Szlachta z flint¹ chodzi co dnia,
By zwierzynê mieæ na œwiêta.
(P. Syrokomla)

Dawniejsze ko³acze i jajeczniki sukcesywnie by³y wypierane
przez okaza³e baby, misternie
zdobione mazurki, przek³adañce z serem i makiem:
Znad kominów wal¹ dymy,
¯e a¿ poczuæ je z daleka,
To obyczaj nasz rodzimy,
To œwiêcone siê wypieka.
(P. Syrokomla)
Nieodzownym specja³em
dworskiego œwiêconego by³y te¿
ró¿ne gatunki kie³bas, pieczone
prosiêta, szynki, wêdzonki. Œwiêcone – wszak to pami¹tka z duszy
s³owiañskiej wypruta, bo jej nie obchodz¹ w ¿adnym innym kraju jak
u nas (…) zwyczaj œwieconego, doœæ
¿e to nasz ojczysty, staroœwiecki, a jeszcze wiêcej, ¿e uœwiêca goœcinnoœæ, ¿e
gromadzi ludzi, ³¹czy ich z sob¹ –
napisa³ przed laty Zygmunt Gloger. Dawniej w Wielk¹ Sobotê
ksiê¿a œwiêcili pokarmy bezpoœrednio w dworach:
Obrus bia³y jak op³atek,
Umajony w zieleninie,
Zastawiony jad³em szczerze,
¯e i w¹¿ siê nie przeœlizgnie
Miêdzy misy i talerze.
(P. Syrokomla)
Na sto³ach przyozdobionych
bukszpanem, wid³akiem, barwinkiem uk³adano œwiêcone, które
Nie tylko zachwyca³o oko, ale i smakowa³o wybornie. (Z. Gloger), kto œwiêconego nie je, a kie³basy dla wê¿a,
chrzanu dla p³ech, jarz¹bka dla wiêzienia, ju¿ z³y chrzeœcijanin (M. Rej).
Nale¿a³o równie¿ poœwiêciæ
chleb, dro¿d¿owe bu³ki, mas³o,
sól, ocet, chrzan, wodê. Wierzo-

no, i¿ zjedzenie sporego kawa³ka chrzanu w Wielk¹ Sobotê
uchroni przed bólem gard³a,
przeziêbieniem. Dworskie œwiêcone winno byæ nie tylko smaczne, ale te¿ przygotowywane w
ogromnych iloœciach. Dawny
zwyczaj nakazywa³, by ka¿dy
mieszkaniec dworu, rezydent,
s³u¿¹cy, otrzymywa³ poœwiêcone
przysmaki. Roznoszono je równie¿ wiejskiej biedocie i sierotom. Zanim zaczêto œwiêconkê
przywoziæ do koœcio³ów, odœwiêtnie ubrane wiejskie gospodynie przynosi³y pe³ne kosze i
kobia³ki na dziedziñce dworskie
lub w okolice kapliczek, krzy¿y
przydro¿nych. Po poœwiêceniu
potraw obnosi³y je trzykrotnie
wokó³ w³asnych domów, by nie
mia³o do nich dostêpu ¿adne
z³o. Zwyczaj ten znany by³ i u nas.
Niepotrzebne resztki œwiêconki
nie mo¿na by³o po prostu wyrzuciæ, lecz spaliæ w piecu, zaœ
zbêdn¹ poœwiêcon¹ wodê – wylaæ do studni.
Lecz karmi¹c g³odne cia³o,
miejmy te¿ na wzglêdzie,
¯e nie samym jedynie chlebem
cz³ek tu ¿ywie,
I duchowy z nim pokarm
rozdajemy wszêdzie,
A gdy siê wszelka dusza,
co go ³aknie chciwie
Nasyci, Zmartwychwstanie Pañskie
wnet poczuje
I wielkim wtedy chórem
zabrzmi¹ Alleluje.
(A. P³ug)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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Podwójnie wyklęty
Kiedy pierwszego marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” moje myśli powędrowały ku postaci podporucznika Franciszka Mazka ps.
„Krogulec”, który raz wyklęty przez władze komunistyczne, po wtóre jest niesłusznie
prawie zapomniany przez
obecną historiografię. Można
się tylko domyślać, dlaczego
w monografii Antoniego
Stańki „Gdzie Karpat progi” postać ta została zupełnie zmarginalizowana. Najwyższy czas przypomnieć tę osobę.

dzia³em na posterunek w PilŸnie.
W sierpniu skierowano go do
s³u¿by w ¿andarmerii (w formacji Obrony Narodowej) w Rzeszowie. Po zajêciu miasta przez
Niemców wraz z oddzia³ami
Wojska Polskiego przedosta³ siê
do Rumunii (wg relacji Ryszarda Mazka). Tam by³ internowany. Nastêpnie przewin¹³ siê
przez obóz przejœciowy w Austrii.
Pocz¹tkiem 1941 roku zbieg³ z
obozu i wróci³ do okupowanej
Polski.

Lata konspiracji

Ścigany przez komunistów
Po przejœciu frontu Franciszek
Mazek jako oficer Armii Krajowej by³ œcigany przez Milicjê
Obywatelsk¹ i Powiatowy Urz¹d
Bezpieczeñstwa w Dêbicy. Przez
pó³ roku ukrywa³ siê. W lipcu
1945 roku wyjecha³ do Krakowa, a nastêpnie do Katowic i na
Dolny Œl¹sk. Zamieszka³ z rodzin¹ w K³odzku na ul. Mariañskiej 2.Dzia³a³ w k³odzkich strukturach Okrêgu Wroc³aw
„Wschód” Stowarzyszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ. Wspólnie z
córk¹ Iren¹ ps. „Morfina” prowadzi³ w domu lokal kontaktowy dla kurierów, przekazywa³ dla
dzia³aczy organizacji z K³odzka
materia³y z Wroc³awia, kolportowa³ podziemn¹ prasê np.
„Orze³ Bia³y” i ulotki.

Po powrocie do rodzinnej wsi
Franciszek Mazek stal siê jednym
z g³ównych organizatorów konspiracji Zwi¹zku Walki Zbrojnej(zaprzysiê¿ony zosta³ przez
Franciszka Chmiela z Zagorzyc)
wielkiego gospodarstwa rolne- i Armii Krajowej. Wspó³organiZ Zagorzyc jego ród
Franciszek Mazek urodzi³ siê go. W 1924 roku zawar³ on zwi¹- zowa³ produkcjê broni. W 1943 Ścigający komunistów
drugiego sierpnia 1900 roku w zek ma³¿eñski z Mari¹ Feret. roku zosta³ awansowany na stoZ rozkazu swych prze³o¿onych
z konspiracji Franciszek Mazek
Zagorzycach, jako syn Francisz- Szybko rodzina Mazków powiêkka i Marii z domu Drozd. W 1913 szy³a siê o trzy córki i trzech syrozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Polskiej
Partii Robotniczej, zosta³ cz³onroku ukoñczy³ miejscow¹ szko³ê nów. Trzeba by³o pomyœleæ o
wiêkszych dochodach. W 1928
kiem KP PPR, dziêki czemu poludow¹.
roku za³o¿y³ sklep „towarów miezyskiwa³ istotne dla WiN informaszanych”. Niestety w dobie krycje. Równolegle kontynuowa³
Szlak bojowy Wielkiej Wojny
pracê konspiracyjn¹ w ramach
M³ody Franciszek Mazek wst¹- zysu interes szed³ s³abo i przy
odtwarzanego przez mjr. Ludwipi³ do Polskiej Organizacji Woj- nadarzaj¹cej siê okazji zamieni³
ka Marsza³ka Okrêgu Wroc³aw
skowej. Jako poddany cesarza pracê sklepowego na posadê
WiN. Wspó³pracowa³ z KazimieAustrii Franciszka Józefa II zo- robotnika i ekspedytora w zak³arzem Charchutem, S. Jasku³¹ i
sta³ wcielony do 1. pu³ku artyle- dach miêsnych w Dêbicy.
Przy ca³ym poœwiêceniu rodzippor. Karolem Paœko. Udostêprii polowej w Chudziejowicach,
ni³ swój dom dla potrzeb kierows³u¿y³ na froncie austriacko-w³o- nie teraz ju¿ starszy sier¿ant Frannika organizacyjnego Zarz¹du
skim, sk¹d jednak zbieg³ i prze- ciszek Mazek nie zapomina³ o
Obszaru Zachodniego.
dosta³ siê do armii gen. Józefa dzia³alnoœci „pro publico bono”.
Hallera. Ten doœwiadczony ¿o³- By³ cz³onkiem katolickich stowaZłapany
nierz walczy³ nastêpnie na fron- rzyszeñ rolniczych i spó³dzielcie polsko- ukraiñskim i polsko- czych, radnym gminy zbiorowej
W nocy z 15/16 grudnia 1947
bolszewickim. Zosta³ zdemobili- w Sêdziszowie M³p. i ³awnikiem
roku Franciszek Mazek zosta³
zowany dopiero w 1921 roku w sadowym w Ropczycach. Zosta³ Bunkier ziemny ukryty w zagorzyckim le- aresztowany w K³odzku razem z
odznaczony Medalem Niepod- sie służył za pewne schronienie ludziom córka Iren¹. Zatrzymania dokostopniu plutonowego.
leg³oœci.
ppor. Franciszka Mazka
nali funkcjonariusze Sekcji II
Wydzia³u III WUBP na rozkaz
Od krawca do ławnika
pieñ podporucznika czasu wojmjr. Jana Starzyckiego. PrzewiePo powrocie do Zagorzyc Lata wojny
W lipcu 1939 roku nasz boha- ny. Powierzono mu dowództwo ziony zosta³ do WUBP we Wrom³ody Franciszek Mazek za³o¿y³
1. kompani i funkcjê komendanc³awiu. W kwestionariuszu osowarsztat krawiecki, wp³ywy z nie- ter zosta³ zmobilizowany do s³u¿ta Placówki AK Sêdziszów II. Jego
by
w
Policji
Pañstwowej
z
przybowym jego sprawy mo¿na znago uzupe³nia³y dochody z niedom, z racji ci¹gle funkcjonuj¹leŸæ takie informacje „Osoblicego warsztatu krawieckiego by³
woœæ ubrania: popielata marydobr¹ skrzynk¹ kontaktow¹,
narka, ¿ó³te spodnie do butów z
miejscem spotkañ ¿o³nierzy
cholewami; przyzwyczajenia:
podziemia, a nawet s³u¿y³ za
na³ogowy palacz papierosów”.
schronienie dla kobiety podaj¹cej siê za zbieg³¹ z transportu
Przesłuchania i proces
¯ydówkê. W stodole by³y produPpor. Franciszek Mazek by³
kowane granaty, które by³y u¿yprzes³uchiwany przez chor. Jana
wane nawet w powstaniu warZ³otkiewicza, st. sier¿. Henryka
szawskim w 1944 roku.
Kola i ppor. Stanis³awa Pacwê.
Podczas Akcji „Burza” walczy³
Ten ostatni w dniu 17 czerwca
w zgrupowaniu partyzanckim
1948 roku sporz¹dzi³ akt oskarmjr. Adama Lazarowicza ps.
¿enia. Dochodzenie prowadzi³
„Klamra”, operuj¹cym na lesippor. Jan Misiurski. Po zakoñstych wzgórzach powiatu dêbicczeniu œledztwa Franciszek Makiego.
Państwo Maria i Franciszek Mazkowie w latach dwudziestych XX wieku
zek zosta³ przeniesiony do wiê-
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zienia przy ul. S¹dowej.
S¹dzony by³ w grupie k³odzkich dzia³aczy WiN. Z braku dowodów 16 sierpnia 1948 roku
zosta³ uniewinniony przez WSR
we Wroc³awiu pod przewodnictwem kpt. Zygmunta Bukowiñskiego. Tego samego dnia zosta³
zwolniony z wiêzienia i powróci³
do K³odzka.

Odejście

Ponowne aresztowanie i
ponowny proces
W dniu 3 grudnia 1948 roku
Franciszek Mazek zosta³ ponownie aresztowany w K³odzku przez
funkcjonariuszy Referatu III
PUBP. Œledztwo przeszed³ w tamtejszym urzêdzie.
W dniu 13 grudnia 1948 roku
zosta³ skazany przez WSR we
Wroc³awiu na sesji wyjazdowej
w K³odzku na 3 lata wiêzienia.

Legitymacja Medalu Niepodległości Franciszka Mazka

sko-radzieckiej, ¿o³nierz wojska
polskiego w konspiracji zosta³
przez tzw. w³adzê ludow¹ w dniu
23 grudnia 1948 roku umieszczony w wiêzieniu w K³odzku. Kolejnym jego wiêzieniem by³ zak³ad
Ostatnia gehenna
karny na ul. Kleczkowskiej we
Ppor. Franciszek Mazek ps. Wroc³awiu. Wg wspomnieñ syna
„Krogulec”, weteran wojny pol- Ryszarda Mazka podczas wiêzie-

nia w K³odzku Franciszek Mazek
przez wiele dni by³ przetrzymywany zanurzony po szyjê w wodzie i nieczystoœciach. Doczeka³
jednak zwolnienia i w dniu 26 listopada 1951 roku opuœci³ wiêzienie. Zmaltretowany i ciê¿ko
chory otrzyma³ zaœwiadczenie, ¿e
„jest w pe³ni zdolny do pracy”.

Orlęta Związku Strzeleckiego
Nigdy wcześniej w dziejach Polski nie włożono tyle wysiłku
w wychowanie młodego pokolenia, co w II Rzeczpospolitej.
Pomimo powojennej biedy i wielkiego kryzysu, w zaledwie
20 lat przygotowano społeczeństwo do totalnej wojny z niemieckim faszyzmem i sowieckim komunizmem. Młode charaktery kształtowała polska szkoła, a następnie Wojsko Polskie. Do służby ojczyźnie z bronią w ręku, przygotowywały
liczne organizacje paramilitarne na czele ze Związkiem Strzeleckim.
W pierwszej po³owie lat 20-tych
XX wieku Zwi¹zek Strzelecki,
obejmuj¹cy sw¹ dzia³alnoœci¹
g³ównie m³odzie¿ w wieku przedpoborowym, rozwa¿a³ projekt
zajêcia siê równie¿ m³odzie¿¹
m³odsz¹ i dzieæmi powy¿ej lat 10ciu. Pocz¹tkowo myœlano o harcerskich dru¿ynach Zwi¹zku
Strzeleckiego, nawi¹zuj¹cych do
tradycji organizacji skautowych
zwi¹zanych z ruchem strzeleckim
sprzed I wojny œwiatowej, ale nie
zyska³o to akceptacji Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, pragn¹cego zachowaæ odrêbnoœæ organizacyjn¹. Skutkiem tego, w kwietniu 1926 r., zjazd delegatów ZS
na³o¿y³ na w³adze zwi¹zku obowi¹zek utworzenia „m³odocianych
dru¿yn strzeleckich z m³odzie¿y obojga
p³ci od lat 12-tu”. W roku nastêpnym, przy prê¿niejszych oddzia³ach ZS zaczê³y powstawaæ dru¿yny tzw. „dorostu strzeleckiego”. Jednak¿e, jeszcze kilka lat trwa³o
wypracowanie formu³y dzia³ania
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w tej grupie wiekowej. Dopiero
nowy statut Zwi¹zku Strzeleckiego, zatwierdzony w listopadzie
1932 r., zawiera³ postanowienie,
i¿ do zwi¹zku mog¹ byæ przyjmowane osoby poni¿ej lat 18-tu, zwane „m³odzie¿¹ strzeleck¹”.
Zanim wypracowano jednolite metody szkolenia, w okrêgu
lubelskim ZS podjêto prace pilota¿owe w zespo³ach „zuchów
strzeleckich”. Oparto siê na systemie zdobywania sprawnoœci pod
kierunkiem instruktorów i przodowników. Natomiast w Wielkopolsce wprowadzono nazwê
„Orlêta ZS”, przyjêt¹ nastêpnie
przez w³adze zwi¹zku dla ca³ego
kraju, nawi¹zuj¹c¹ do tradycji
najm³odszych obroñców Lwowa. Wielu z tych obroñców dopiero wesz³o w doros³oœæ, a byli
ju¿ ¿yw¹ legend¹. Kiedy w 1918
r. mieszkañcy Lwowa, którzy
wobec braku we Lwowie polskich oddzia³ów wojskowych,
bronili miasta przed oddzia³ami

Orlęta Lwowskie (1918-1919)

wojsk ukraiñskich, na ponad 6
tysiêcy polskich obroñców ponad 1400 nie mia³o jeszcze ukoñczonych 17-tu lat. Najm³odszy
mia³ zaledwie 9 lat, zaœ 13-letni
Antoœ Petrykiewicz zosta³ Kawalerem Orderu Virtuti Militari
(najm³odszym w historii). Wielu
nie prze¿y³o walki o Lwów. Spoczêli na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich na £yczakowie.
Od 1933 roku nast¹pi³ dynamiczny rozwój Orl¹t ZS w ca³ym
kraju. Organizacja skupia³a m³odzie¿ w wieku 11-16 lat i by³a w
okresie miêdzywojennym jednym z najliczniejszych stowarzyszeñ m³odzie¿y w Polsce. W tym
czasie Strzelców (doros³ych)
by³o 500 tys., zaœ Orl¹t (ma³oletnich) kilkadziesi¹t tysiêcy. Wywodzili siê oni przede wszystkim z

Ppor. Franciszek Mazek zmar³
w K³odzku 25 sierpnia 1952
roku. W III Rzeczypospolitej S¹d
Wojewódzki Wydzia³ III Karny
wyrokiem z 8 marca 1993 roku
uniewa¿ni³ wyrok by³ego WSR
we Wroc³awiu z 23 grudnia 1948
roku. Wiele lat póŸniej rodzina
tego „¯o³nierza Wyklêtego” za
poœrednictwem Senatora RP
Zdzis³awa Pupy podjê³a starania
o poœmiertne odznaczenie swego ojca, dziadunia i brata. Prezydent RP Bronis³aw Komorowski poœmiertnie przyzna³ ppor.
Franciszkowi Mazkowi ps. „Krogulec” Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski. Po zamieszaniu zwi¹zanym z omy³kowym
wys³aniem orderu do Wroc³awia dotar³ on w ubieg³ym roku
do Zagorzyc.
Jan Flisak
Ilustracje: Arch rodziny Mazków
rodzin robotniczych. W tym
okresie od Orl¹t liczniejsze by³o
tylko harcerstwo, utworzone
przed Wielk¹ Wojn¹ przez Towarzystwo
Gimnastyczne
„Sokó³”, maj¹ce jednak charakter bardziej elitarny i kojarzone
z obozem prawicowym. Tak
Strzelcy jak i Orlêta wywodzili siê
g³ównie z biedniejszych warstw
spo³ecznych i swymi korzeniami
siêgali przedwojennego ruchu
socjalistyczno-niepodleg³oœciowego, a wiêc w ówczesnym rozumieniu lewicowego. W II RP
obóz pi³sudczykowski uczyni³
Zwi¹zek Strzelecki organizacj¹
propañstwow¹ i proobronn¹.
Celem organizacji by³o wychowanie obywatelskie m³odzie¿y,
kszta³towanie postaw patriotycznych oraz poœwiêcenia siê idei
obrony niepodleg³oœci Polski w
razie jej zagro¿enia, przysposobienie wojskowe, rozwój fizyczny i upowszechnienie uprawiania sportu. Szczególne znaczenie mia³a praca strzelecka i orlêca na Kresach Wschodnich,
gdzie w s¹siedztwie Zwi¹zku Sowieckiego bezpieczeñstwo pañstwa by³o stale zagro¿one. Tam
dzia³alnoœæ opiera³a siê nie tylko na wspó³pracy z Wojskiem
Polskim, ale tak¿e Korpusem
Ochrony Pogranicza. Na wakacjach, z pomoc¹ WP i KOP organizowano coroczne obozy letnie dla Orl¹t.
ciąg dalszy na str. 14
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ciąg dalszy ze str. 13
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Orl¹t by³y hufce, organizowane w miejscowoœciach,
bêd¹cych terenem dzia³ania
oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego.
Podstawow¹ jednostk¹ pracy
by³y dru¿yny licz¹ce od 8 do 18
Orl¹t. Wyró¿niano trzy stopnie
starszeñstwa organizacyjnego:
orlê, starsze orlê i junak (póŸniej
okreœlany jako patrolowy), oznaczane na mundurach. Istnia³y
te¿ stopnie instruktorskie. Orlêta musia³y wykazaæ siê wiedz¹ o
obronie Lwowa, historii Polski i
jej m³odych bohaterów, znajomoœci¹ musztry i topografii w³asnej miejscowoœci, wiedz¹ z zakresu terenoznawstwa, umiejêtnoœci¹ strzelania i p³ywania.
Mundur organizacyjny Orlêcia
sk³ada³ siê z bluzy w kolorze khaki z elementami granatowymi,
takimi jak naramienniki, mankiety rêkawów; granatowych spodenek lub spódnic oraz granatowego beretu z metalowym or³em
strzeleckim. Pomoc fachow¹ w
postaci artyku³ów metodycznych
dla instruktorów publikowa³y
czasopisma: „Strzelec” (nieregularnie dodatek „Orlêta”) oraz
wojskowy „Wiarus” (dodatek
„G³os Orl¹t”). W 1939 roku Orlêta ZS liczy³y oko³o 40 tys. cz³onków, z czego w samej Warszawie
dru¿yny orlêce skupia³y ok. 1200
dzieci i m³odszej m³odzie¿y. Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ tê dzia³alnoœæ.
Nie znamy jeszcze wszystkich
faktów z dziejów ruchu orlêcego w Sêdziszowie i okolicy, ale
wiemy, ¿e dzia³a³ on m.in. w Olchowej. Pan Leopold G¹ska
(rocznik 1924), wspomina³, ¿e
ju¿ jako dziecko zosta³ orlêciem
strzeleckim. Orlêta zorganizowa³ Strzelec w Olchowej, który
istnia³ od koñca lat 20-tych XX
w. Dowódcami byli Kazimierz
Kawalec oraz Stanis³aw Nita.
Oddzia³ liczy³ oko³o 30 mê¿czyzn
i ch³opców, byli wœród nich m.in.
Franciszek Wojnarowski, Julian
Pazdan, Stanis³aw G¹ska, Józef
Rudzki. Du¿ym wydarzeniem
wtedy by³o otwarcie i poœwiêcenie szkó³ki strzeleckiej w Olchowej. Utworzono j¹ na parceli o
powierzchni 15-20 arów (obok
by³o gospodarstwo Szelów),
ogrodzona dêbowymi s³upami i
p³otem, do której prowadzi³a
piêknie wykonana brama z polskim or³em. Gospodarzem szkó³ki by³ Andrzej Po³eæ. Strzelcy
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Orlęta Związku Strzeleckiego II RP.

Prawo Orląt
1. Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami.
2. Dbam o honor i dobre imię Orląt.
3. Jestem dobrym synem i kolegą.
4. Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.
5. Liczę tylko na własne siły.
6. Jestem odważny w słowie i czynie.
7. Gardzę wszelkim kłamstwem.
8. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

dysponowali 7-ma karabinami
do æwiczeñ, zdeponowanymi na
posterunku Policji Pañstwowej
w Sielcu. Na wiêksze æwiczenia
Strzelcy i Orlêta z Sêdziszowa,
Góry Ropczyckiej i Olchowej
chodzili na pola, gdzie dziœ znajduje siê obecnie Osiedle M³odych i zak³ady w pobli¿u linii
kolejowej. Na æwiczenia te przyje¿d¿ali instruktorzy z Dêbicy,
Tarnowa, a nawet Krakowa. Leopold G¹ska opowiada³ z humorem, jak kiedyœ wróci³ do domu
z takich æwiczeñ umorusany i
bez butów. „-Oj da³a mi mama!”.
Podczas II wojny œwiatowej w
okupowanej Polsce Strzelcy i
Orlêta z regu³y nie tworzyli odrêbnych organizacji konspiracyjnych, ale w³¹czyli siê w walkê w
szeregach S³u¿by Zwyciêstwu
Polski, Zwi¹zku Walki Zbrojnej,
nastêpnie Armii Krajowej. W
Warszawie czêœæ orlêcej kadry
instruktorskiej i cz³onków Orl¹t
utworzy³a jednak konspiracyjn¹
organizacjê, która zosta³a w³¹czona do Armii Krajowej i wziê³a udzia³ w walce podziemnej z
Niemcami, a nastêpnie w Powstaniu Warszawskim. Najbar-

dziej znana jest Kompania Motorowa „Orl¹t”, która walczy³a
w powstañczym Batalionie „Gozdawa”. Twórc¹ i komendantem
orlêcej konspiracji by³ Stanis³aw
Srzednicki - przedwojenny organizator orlêcego Hufca Praga.
Temu oficerowi i jego „Orlêtom” poœwiêcono tablicê pami¹tkow¹ w Katedrze polowej
Wojska Polskiego oraz tablicê na
budynku przy ul. Podwale na
warszawskim Starym Mieœcie.
Po wojnie, w latach 1945-1946
istnia³a powstañcza Szko³a Orl¹t „Orlinek” (nazwana formalnie Szko³¹ Orl¹t Grunwaldzkich
dla odwrócenia uwagi w³adz
komunistycznych od tradycji
Orl¹t Lwowskich). W Orlinku
utworzono dwie kompanie Orl¹t, obowi¹zywa³ tam regulamin
wojskowy i umundurowanie.
Uczniami szko³y by³y m.in. osierocone dzieci oficerów wojskowych i ¿o³nierzy AK, m³odociani
wiêŸniowie niemieckich wiêzieñ
i obozów koncentracyjnych.
Wraz z narastaniem re¿imu stalinowskiego sterowane z Moskwy
w³adze nie zamierza³y tolerowaæ
organizacji strzeleckich i orlê-

Regulaminowy mundur orlęcy używany
w okresie międzywojennym.

cych. M³odzie¿ w PRL zosta³a
pozbawiona szansy przynale¿noœci do tych organizacji. W po³owie lat 80-tych, na fali ruchu solidarnoœciowego, powsta³ Klub
Kombatantów „Orlêta” przy
Obwodzie VI Rejonu V Armii
Krajowej „Praga”, który w 1990
przekszta³ci³ siê w Œrodowiskowe Ko³o Kombatanckie Armii
Krajowej Organizacji Orlêta.
Odt¹d dawni cz³onkowie Orl¹t
spotykaj¹ siê co roku w dniu 8
maja (dzieñ imienin Stanis³awa
Srzednickiego), przy jego mogile na Cmentarzu Wojskowym na
Pow¹zkach. W III Rzeczpospolitej œrodowisko przedwojennych
Orl¹t podejmowa³o próby odtworzenia organizacji. W trzech
warszawskich szko³ach utworzono kompanie Orl¹t, a jednej z
nich nadano imiê Stanis³awa
Srzednickiego. Podobne dzia³ania podjê³o równie¿ kombatanckie œrodowisko Armii Krajowej na KielecczyŸnie. Obecnie
próbê odbudowy ruchu orlêcego na Podkarpaciu podjê³o œrodowisko Zwi¹zku Strzeleckiego
„Strzelec” OSW.
Jacek Magdoń
Fot. Archiwum ZS „Strzelec” OSW
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Dzień Otwartych Drzwi i Pierwszy Dzień Wiosny
w sędziszowskim liceum
Każdy człowiek podczas
swojego życia staje przed koniecznością podejmowania
kluczowych decyzji mających
wpływ na dalsze jego losy.
Dotyczy to także uczniów
kończących naukę na danym
etapie edukacyjnym. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów przed podjęciem decyzji
o wyborze dalszego kształcenia, odwiedzają więc szkoły
ponadgimnazjalne, aby poznać ich oferty edukacyjne.

Kto przybył do LO w pierwszym dniu wiosny, mógł emocjonować się m.in. walkami sumo.

21 marca 2012 r. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. otworzy³o
szeroko drzwi dla wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem
go gimnazjalistów z okolicznych
szkó³. Z zaproszenia skorzysta³y
zorganizowane grupy uczniów z
wychowawcami z Wielopola
Skrzyñskiego, Iwierzyc, Czarnej
Sêdziszowskiej, Ropczyc-Witkowic, Ocieki, Kamionki, Zagorzyc
Górnych, Sêdziszowa M³p. W tym
szczególnym dniu ka¿dy cz³onek
spo³ecznoœci liceum zaanga¿owa³
siê w jak najbardziej godne przyjêcie goœci. Od godziny 9-tej w
szkole pojawia³y siê mniej lub bardziej liczne grupy gimnazjalistów.
Mimo, ¿e do godziny 14-tej na
terenie obiektu przebywa³o
oprócz niemal 500 licealistów i
niemal takiej samej liczby odwiedzaj¹cych, nie by³o zamieszania i
t³oku. Ka¿da z grup goœci przebywaj¹ca w liceum œrednio 2 godziny, dostosowa³a siê do sugestii
gospodarzy i zaplanowanego
harmonogramu odwiedzin wiêc
na przestrzeni 5-ciu godzin o ró¿nych porach przybywa³a do szko³y. Gimnazjaliœci, zwiedzanie z
„przewodnikami” z klas 2e i 2f
rozpoczynali zwykle od biblioteki szkolnej, w której oprócz ekspozycji czytelniczych przygotowana by³a ciekawa wystawa obrazuj¹ca ró¿norodne zainteresowania uczniowskie. W salach lekcyjnych goœcie mieli okazjê obejrzeæ
fragmenty ciekawych lekcji, poznaæ osi¹gniêcia z poszczególnych przedmiotów obowi¹zkowych i zajêæ pozalekcyjnych prezentowane przez starszych kolegów b¹dŸ nauczycieli. Prezentowano wiêc zwiedzaj¹cym filmy,

pomoce dydaktyczne i wystawy
w pracowni biologicznej, albumy
i prace uczniowskie dotycz¹ce
patrona szko³y ks. Piotra Skargi i
papie¿a Jana Paw³a II w pracowni polonistycznej. Bardzo interesuj¹c¹ wystawê popart¹ prezentacjami uczniowskimi, przygotowali nauczyciele jêzyków obcych.
W pracowni chemicznej uczniowie klasy 1f demonstrowali swoim m³odszym kolegom ciekawe
doœwiadczenia laboratoryjne.
Pokazy doœwiadczeñ z elektrostatyki ogl¹daæ mo¿na by³o w pracowni fizycznej, ponadto gospodarze tej sali lekcyjnej czyli uczniowie klasy 1b przedstawiali przygotowan¹ przez siebie prezentacjê multimedialn¹ „Szko³a widziana okiem pierwszoklasisty”. W
pracowni nauki podstaw przedsiêbiorczoœci goœcie obejrzeli wykorzystanie platformy e-learningowej i prezentacje gry symulacyjnej „Wirtualny Doradca”. W
pracowni geograficznej na goœci
czeka³y „s³odkie” nagrody za
udzia³ w quizie tematycznym
przygotowanym przez uczennice
klasy 2e. Z du¿ym zainteresowaniem ze strony zwiedzaj¹cych
spotka³y siê pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowane przez cz³onków Szkolnego Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec”, co bardziej odwa¿ni wcielali siê w role poszkodowanych. Przy okazji dobrej,
weso³ej zabawy poznawali tajniki
tej wa¿nej umiejêtnoœci, któr¹
powinien posiadaæ ka¿dy cz³owiek. Uczniowie dzia³aj¹cy w mediach szkolnych zaprezentowali
kolekcjê gazetek szkolnych LOkomitywa, opowiadali o swojej
pracy i demonstrowali przygoto-
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LO to szkoła, gdzie uczniowie realizują
swoje pasje.

Wizyta w pracowni i spotkanie z profesorami.

wane przez siebie filmy i prezentacje multimedialne. Goœcie mieli
równie¿ okazjê spotkaæ siê z
cz³onkami Licealnego Teatru
Muzycznego, którzy dzielili siê z
nimi wra¿eniami z pracy w tym
szczególnym przedsiêwziêciu
szkolnym. Pe³ne rêce roboty w
tym dniu mieli cz³onkowie telewizji szkolnej, chc¹c utrwaliæ na
kliszach aparatów fotograficznych i na kamerze wszystkie atrakcje. W dwóch pracowniach szko³y,
przygotowano punkty informacyjne, w których potencjalni
pierwszoklasiœci poznali ofertê
edukacyjn¹, zasady rekrutacji na
rok szkolny 2012/2013, otrzymali foldery rekrutacyjne. Z wielk¹
przyjemnoœci¹ spêdzili sporo czasu w hali widowiskowo-sportowej,
gdzie od godziny 930 przy dŸwiêkach muzyki pod kierunkiem
„wodzireja” odbywa³a siê impreza rekreacyjno-sportowa z okazji
Dnia Wiosny. Wspania³a zabawa
po³¹czona z aktywnoœci¹ fizyczn¹
wynika³a z udzia³u w ciekawych
konkurencjach; zawodach
Sumo (uczestnicy wystêpowali w
specjalnych, zabawnych skafandrach na odpowiednich dmuchanych materacach), rozgrywkach pi³ki no¿nej – „¯ywe Pi³ka-

Fot. (3) LO

rzyki”, turnieju siatkarskim dru¿yn mieszanych „Czar par”, w
„skakance dru¿ynowej”. Zdecydowana wiêkszoœæ uczniów szko³y w tym dniu dostosowa³a strój
do atmosfery i wyst¹pi³a w ciekawych, kolorowych przebraniach,
w³¹czaj¹c siê tym samym w konkurs na najbardziej kolorow¹
grupê kibiców. Oprócz uczty
duchowej przygotowano „coœ”
dla cia³a. W obejœciu szko³y znajdowa³ siê „punkt grillowania”
serwuj¹cy smaczne kie³baski a
zapach œwiadcz¹cy o tych smako³ykach za spraw¹ wiosennego
wiatru, dostawa³ siê tak¿e do
wnêtrza budynku szkolnego.
Mamy nadziejê, ¿e czas spêdzony tego dnia w liceum by³ ciekaw¹
form¹ nauki i rozrywki dla wszystkich goœci.
12 marca przy okazji udzia³u
w musicalu „Nêdznicy” w szkole
goœciliœmy równie¿ uczniów z
Gimnazjum z Ostrowa.
Spo³ecznoœæ szkolna liceum
bardzo serdecznie dziêkuje Pañstwu Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom Gimnazjów
za umo¿liwienie swoim uczniom
udzia³u w „Dniu Otwartym” w
naszej szkole.
Halina Szela
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Nędznicy wydarzeniem artystycznym roku!
Musicalowy hit ostatniego
ćwierćwiecza, od 10 marca b.r.
gości na deskach sali teatralnej MGOK w Sędziszowie Młp.
Widowisko, w całości zrealizowane przez młodzież zrzeszoną w Licealnym Teatrze
Muzycznym, działającym przy
sędziszowskim ogólniaku, zachwyca, bawi i wzrusza do
łez. Spektakle przedpremierowe (10.03.) i premiera (11.03.)
zgromadziły tłumy miłośników dobrego teatru, którzy
niezwykłość i rozmach przedsięwzięcia licealistów docenili owacjami na stojąco.
Licealny Teatr Muzyczny dzia³a przy sêdziszowskim liceum niespe³na cztery lata, a ju¿ ma na
swoim koncie kilka nietuzinkowych sukcesów. Wszystkie dotychczasowe spektakle, zrealizowane przez m³odych artystów,
zyska³y sobie rzesze fanów, którzy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na
kolejne widowiska. Wspólnie z
licealistami goœciliœmy ju¿ w
Transylwanii, gdzie wraz z bohaterami musicalu OdnaleŸæ œwit poskramialiœmy krwio¿ercze wampiry, oraz w Pary¿u, gdzie towarzyszyliœmy ¿yciowym zmaganiom Upiora w operze i Dzwonnika z Notre-Dame. Od 10 marca b.r. po raz kolejny przechadzamy siê po Pary¿u, jednym z
najbardziej romantycznych
miast Europy, które od wieków
karmi ludzkoœæ najpiêkniejszymi
historiami. Jedn¹ z nich, powsta³¹ na kanwie powieœci Nêdznicy Wiktora Hugo, sêdziszowscy
licealiœci opowiadaj¹ licznie gromadz¹cej siê na spektaklach
publicznoœci.
Widowisko muzyczne, oparte
na ponadczasowej powieœci mistrza francuskiej prozy, wed³ug
statystyk jest najchêtniej ogl¹danym musicalem na œwiecie. Porusza tematy tak aktualne, ¿e od
æwieræ wieku identyfikuje siê z
nimi publicznoœæ ponad 40 krajów! Nêdznicy to wielka literatura, wielkie namiêtnoœci, wielkie
idea³y. Mi³oœæ, nienawiœæ, rewolucja – tak najkrócej mo¿na streœciæ przebogat¹ problematykê
dzie³a. Zmierzy³y siê z ni¹ najlepsze teatry muzyczne œwiata i…
nasz lokalny LTM.
Licealiœci sprawili, ¿e mury sê-
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dziszowskiego Domu Kultury po
raz kolejny rozbrzmia³y wspania³ymi ariami musicalowymi i gromkim œmiechem publicznoœci.
Uczniowie, niczym za dotkniêciem magicznej ró¿d¿ki, przenieœli widzów do ogarniêtej ruchami rewolucyjnymi dziewiêtnastowiecznej Francji. Tu poznaliœmy
Jeana Valjean, by³ego galernika,
któremu towarzyszyliœmy przez
blisko 18 lat jego ¿ycia. Zwolniony z wiêzienia Valjean postanowi³ odmieniæ swój los skazañca i
wymazaæ z pamiêci niechlubn¹
przesz³oœæ. Ta jednak, niczym
upiorny cieñ, któremu na imiê
Javert, wci¹¿ pod¹¿a³a jego œladami. Koleje losu zaprowadzi³y
bohatera na fotel burmistrza i
uczyni³y przybranym ojcem uroczej Cosette, osieroconej przez
matkê. Gdy ju¿ siê wydawa³o, ¿e
¿ycie obojga wreszcie zaczyna
p³yn¹æ spokojnym nurtem, nad
Pary¿em zebra³y siê ciemne
chmury rewolucji. W tych trudnych dla Pary¿a czasach znalaz³o siê jednak te¿ miejsce na mi³oœæ. M³odziutka Cosette obdarza bowiem g³êbokim uczuciem
przypadkowo poznanego studenta, Mariusa Pontmercy,
cz³onka rewolucyjnej grupy
ABC. Marius odwzajemnia mi³oœæ dziewczyny, jednak p³omieñ
ich uczucia w ka¿dej chwili
mog¹ zgasiæ rewolucyjne rozruchy. W atmosferze walki z nêdz¹
i wykluczeniem, walki o wolnoœæ,
równoœæ i ludzk¹ godnoœæ losy
bohaterów spoczê³y we w³adzy
powstañczej barykady.
Przygotowania do widowiska
trwa³y nieprzerwanie pó³ roku.
Sam pomys³ spektaklu urodzi³ siê

ju¿ w listopadzie 2010 roku, kiedy pracowaliœmy nad Dzwonnikiem z Notre-Dame. Warszawska
ROMA rozpoczê³a wówczas wystawianie musicalu Les Miserables,
który mieliœmy okazjê obejrzeæ
na ¿ywo. Spektakl by³ urzekaj¹cy i myœlê, ¿e ju¿ w trakcie jego
trwania niektórzy z nas, a g³ównie Pan Marek Skoczek, zapragnêli przenieœæ choæ odrobinê
jego czaru na nasz¹ lokaln¹ scenê. Po sukcesie Dzwonnika… jasne by³o, ¿e kolejnym wyzwaniem bêd¹ Nêdznicy.
Po ponad pó³rocznych pracach nadszed³ czas na prezentacjê uczniowskich osi¹gniêæ. Rezultatu, jaki uda³o siê osi¹gn¹æ
naszej m³odzie¿y, nie powstydzi³by siê niejeden profesjonalny
teatr. Wbrew tytu³owi nêdznie
nie by³o. Licealiœci zadbali o ka¿dy najdrobniejszy detal widowiska. Doskonale oddali atmosferê dzie³a Wiktora Hugo, a zmierzali siê przecie¿ z legend¹ literatury œwiatowej. Przygotowali
spektakl okaza³y, w którym nie
brak³o inscenizacyjnych fajerwerków. Imponuj¹ca, czêœciowo
zautomatyzowana scenografia,
doskona³e przygotowanie aktorskie pod okiem fachowca, kunsztowna choreografia oraz fantastyczne m³ode wokale to gwarancja niezapomnianych doznañ. Spektakl od pocz¹tku do
koñca trzyma w napiêciu. Wielow¹tkowa fabu³a i szybkie zwroty akcji nawet najbardziej wybrednemu widzowi nie pozwalaj¹ siê nudziæ, a feeryczna gra
œwiate³ i barw przenosi go w niesamowity, niemal baœniowy œwiat
teatru.

Podczas prac nad spektaklem
m³odzie¿ wykrzesa³a z siebie tyle
twórczej energii, ¿e mo¿na by
ni¹ obdzieliæ kilka teatrów. I
choæ niekiedy zmêczenie siêga³o zenitu, a entuzjazm nieco przygasa³, uczniowie ani na moment
nie poddali siê w d¹¿eniu do
upragnionego celu. Ca³oœæ prac
nad widowiskiem przebieg³a
bardzo spokojnie, a efekty w³o¿onego w spektakl trudu przeros³y nasze oczekiwania. Nêdznicy to kolejny sukces licealistów i
zawsze komplet na widowni. Nie
sposób siê zatem nie zgodziæ z
Panem Kazimierzem Kie³bem,
Burmistrzem Sêdziszowa M³p.,
który nasz musical nazwa³ „wydarzeniem artystycznym roku”.
Zmagania licealistów ze scen¹
doceni³a ju¿ spora grupa widzów. Przyci¹gnêliœmy rzesze fanów naszego teatru, którzy nie
szczêdz¹ nam braw i – wydaje
mi siê – zas³u¿onych komplementów. Jednak najlepsz¹ dla
nas recenzj¹ s¹ t³umy widzów
podczas spektakli, których obecnoœæ dowodzi, ¿e robimy coœ
wartoœciowego i dobrego dla
naszego miasteczka. Szczególnie
znamienit¹ publicznoœæ zgromadzi³ spektakl premierowy, podczas którego miejsca na widowni zajêli przedstawiciele w³adz
krajowych i samorz¹dowych,
dyrektorzy lokalnych placówek
oœwiatowych oraz nasi sponsorzy. Poœród zebranych znaleŸli siê
m.in. Pos³owie na Sejm RP - p.
Stanis³aw O¿óg i Kazimierz Moskal, Starszy Wizytator KO w
Rzeszowie - p. Maciej Stopa, Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego – p. Stanis³aw Ziemiñski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko -Sêdziszowskiego
- p. W³adys³aw Tabasz, Dyrektur
Wydzia³u EiSS - p. Barbara Król,
Burmistrz Miasta Sêdziszów
M³p. - p. Kazimierz Kie³b, Wójt
Gminy Wielopole Skrzyñskie - p.
Czes³aw Leja oraz Radni Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów i Ponadgimnazjalnych Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, Dyrektorzy Oœrodków Kultury z gospodarzem obiektu - p. Kazimierzem Popielarzem.
Nêdznicy w wykonaniu LTM to
prawdziwy majstersztyk. Widowisko zosta³o zrealizowane jako
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przedstawienie zespo³owe w pe³nym tego s³owa znaczeniu, bowiem w prace nad musicalem
zaanga¿owa³a siê 70-osobowa
grupa m³odych ludzi, w tym
czwórka uroczych maluchów,
którzy wcielili siê w postaci Gavroche’a i ma³ej Cosette. W roli
ch³opiêcej wystêpuj¹ zamiennie
B³a¿ej Homa i Kacper Popek,
natomiast w roli Cosette – siostry Klara i Julia Walczyk. Ca³a
czwórka to uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie
M³p. G³ówn¹ rolê mêsk¹ – Jeana
Valjean – odegra³ Piotr Batory,
uczeñ klasy maturalnej, który
ju¿ trzeci rok porywa publicznoœæ sw¹ niebywa³¹ sceniczn¹
naturalnoœci¹. W postaæ jego
przeœladowcy Javerta wcieli³ siê
natomiast nasz pierwszaczek –
Darek Siwiec. Przeplataj¹ce siê
losy obu bohaterów stanowi¹
najwa¿niejsz¹ oœ konstrukcyjn¹
fabu³y spektaklu i uosabiaj¹ odwieczny konflikt miêdzy dobrem
a z³em, miêdzy cz³owieczeñstwem a bezwzglêdn¹ niekiedy
liter¹ prawa. Ponadto na scenie
mogliœmy zobaczyæ: Anetê Rolek (Fantyna), Patrycjê Polek
(Éponine), Klaudiê Dudek (doros³a Cosette), Paulinê Kubas i
Piotra ¯urada (ma³¿eñstwo
Thénardierów), Kacpra Siorka
(Marius Pontmercy), Monikê
Wszo³ek (pani Pontmercy), Sabinê Mazur, Mateusza Paj¹ka,
Patryka Lisa i Tomasza Drapa³ê
(rewolucyjna grupa ABC), Nataliê Motykê (pani Magloire),
Katarzynê Szydziak (Babtystyna), £ukasza £agowskiego
(ksi¹dz Myriel), Macieja Bogusza, Jakuba Popielarza i Huberta Janusia (paryscy z³odzieje), a
tak¿e grupê uczniów wcielaj¹cych siê w role obywateli Pary¿a, zespó³ tancerek i tancerzy
oraz chórzystki.
Re¿yseria spektaklu spoczê³a
w rêkach Marka Skoczka i uczennicy Pauliny Kubas, która chêtnie dzieli³a siê z kolegami i kole¿ankami swoimi doœwiadczeniami scenicznymi. Ponadto mieliœmy w dru¿ynie prawdziwego
teatralnego fachowca, pana Jerzego Czosnykê (aktora i re¿ysera), który ju¿ czwarty rok wspiera nasze amatorskie zmagania ze
scen¹. Od strony wokalnej m³odzie¿ przygotowywa³y dwie charyzmatyczne uczennice – Sabina Mazur i Aneta Rolek. Ponadto mogliœmy liczyæ na wsparcie
Pana Gerarda Garncarskiego,
nauczyciela muzyki z SP nr 2 w
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Sêdziszowie M³p. Choreografia
scen tanecznych to z kolei dzie³o naszej absolwentki – Klaudii
Fr¹czek, natomiast nad charakteryzacj¹ czuwa³y uczennice
Monika Bizoñ i Lidia Kucharska.
Karko³omne zadanie nag³oœnienia wokalistów spad³o na barki
niezawodnego „ojca-realizatora”, Wojciecha K³óska, oraz
£ukasza Dziedzica, a fantastyczne, profesjonalne oœwietlenie
zapewni³ Tomasz Idzior.
Œwietna scenografia, podpatrzona nieco z ROMY, to dzie³o
naszego MacGyvera – Marka
Skoczka, któremu dzielnie towarzyszy³a grupa plastyczek. Pan
Marek jest konstruktorem wiêkszoœci elementów dekoracji;
czêœæ scenografii (g³ównie banery) powsta³a z pomys³ów £ukasza Kumora. Ca³oœæ zajmuje bardzo du¿o miejsca i trzeba by³o
mocno siê nagimnastykowaæ,
¿eby wszystko pomieœciæ za ma³ymi kulisami sêdziszowskiego
Domu Kultury. Z inicjatywy Marka Skoczka Dom Kultury zosta³
te¿ wyposa¿ony w system podwieszanych pod sufitem nad
scen¹ lin, dziêki którym mogliœmy wykorzystaæ w spektaklu wiele banerów i innych p³askich
dekoracji. Szczególne wra¿enie
na widzach zrobi³y oczywiœcie
elektroniczne platformy (kolejny pomys³ naszego MacGyvera),
wykonane dziêki pomocy Pana
S³awomira Skoczka oraz pracowników „Filtrów”. Precyzyjne
zmiany dekoracji scenicznych
zawdziêczmy obs³udze technicznej pod kierownictwem Bart³omieja Fereta.
W prace nad spektaklem w³¹czyli siê tak¿e Panowie Tomasz
Przywara, £ukasz Dziurzyñski
i Andrzej Kozek oraz moja
skromna osoba. Nad ca³oœci¹
prac czuwa³y nasze dobre duchy,
które ca³ym sercem wspiera³y

m³odzie¿ i dba³y o to, by niczego
nam nie zabrak³o. Oczywiœcie
mowa tutaj o naszej fantastycznej Dyrekcji, Paniach Lucynie
Dorobie i Halinie Szeli, bez aprobaty których tak naprawdê niczego byœmy nie zrobili. Wspólnie
uda³o nam siê zapanowaæ nad
nasz¹ coraz liczniejsz¹ grup¹ teatraln¹, z której jesteœmy bardzo
dumni. Niekiedy by³o to doœæ
trudne, ale na ogó³ m³odzie¿ œwiadoma celu, jaki chce osi¹gn¹æ,
sama potrafi³a siê zdyscyplinowaæ
i zmobilizowaæ do pracy. Wprawdzie zdarza³y siê te¿ chwile bardzo trudne, ale fantastyczny
efekt koñcowy zatar³ wszelkie
drobne niepowodzenia.
Licealny Teatr Muzyczny i jego
osi¹gniêcia to ewenement na skalê krajow¹. Wprawdzie nikt z nas
nie jest fachowcem z dziedziny
teatru, a jednak udaje nam siê
stworzyæ coœ niebywa³ego i piêknego. Czêsto pyta siê nas, na czym
polega fenomen LTM-u. OdpowiedŸ jest jedna: na pasji, która
towarzyszy ka¿demu naszemu
amatorskiemu przecie¿ dzia³aniu. M³odzie¿ chêtnie anga¿uje
siê w prace nad kolejnymi spektaklami zapewne z wielu powodów, ale sadzê, ¿e ten najwa¿niejszy to pragnienie stworzenia czegoœ innego, nowego i ¿ywego.
Udaje nam siê to, co jest dla nas
powodem ogromnej radoœci.
Niekiedy „z³oœliwcy” twierdz¹, ¿e
w sêdziszowskim liceum m³odzie¿
bawi siê zamiast uczyæ. Chcê obaliæ to jak najbardziej mylne przekonanie. Ca³oœæ przygotowañ do
spektaklu do praca pozalekcyjna. Nigdy nie pozwalamy, by
uczniowie opuszczali zajêcia z
powodu prób. Te odbywa³y siê
popo³udniami b¹dŸ w weekendy.
Uczniowie maj¹ zatem czas na
naukê, zaœ d³ugie godziny przygotowañ do musicalu zastêpuj¹
im bezmyœlne œlêczenie przy kom-

puterze. Lekcje opuszczone z
powodu wystawiania spektaklu
dla m³odzie¿y z innych szkó³, nasi
uczniowie mog¹ nadrobiæ na
zajêciach pozalekcyjnych b¹dŸ
indywidualnych konsultacjach z
nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, którzy chêtnie
wspieraj¹ naszych m³odych artystów. Nie wolno tak¿e zapominaæ, ¿e za³o¿eniem Licealnego
Teatru Muzycznego jest nie tylko stworzenie kolejnego spektaklu, ale te¿ kszta³towanie w m³odym cz³owieku umiejêtnoœci
wspó³dzia³ania w zespole oraz odpowiedzialnoœci za dzia³ania w³asne i grupy.
Tegoroczny spektakl wymaga³
ogromnych nak³adów finansowych i jego sukces w du¿ej mierze zawdziêczmy naszym sponsorom, a szczególnie w³adzom
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego oraz Miasta Sêdziszów
M³p., Radzie Rodziców LO w
Sêdziszowie M³p., Wytwórni Filtrów, Firmom „¯elazny”, „DrewnoRex”, „ProAktyw” i „Broda eShops System”, MGOK w Sêdziszowie M³p, a tak¿e sponsorom
indywidualnym: Pani Annie
Markiewicz, Panu Adamowi
Kozio³owi, Panu Józefowi Feretowi i Panu Markowi Medygra³owi. Wszystkim, którzy zechcieli wspomóc materialnie nasze
dzia³ania pragniemy gor¹co podziêkowaæ i ¿yczyæ owocnej dalszej wspó³pracy z Licealnym Teatrem Muzycznym. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê Rodzicom naszych artystów, którzy
przez ostatnie tygodnie rzadziej
widywali swe dzieci i wykazali siê
ogromn¹ cierpliwoœci¹ i wyrozumia³oœci¹. ¯ywimy nadziejê, ¿e
duma z osi¹gniêæ Pañstwa pociech przynajmniej czêœciowo
zrehabilituje nieobecnoœæ dzieci w domach. Ponadto dziêkujemy wszystkim, którzy mieli ju¿
okazjê obejrzeæ nasz spektakl.
Serdeczny odbiór i ciep³e recenzje to dla nas najwiêksza nagroda. Natomiast tych, którzy jeszcze nie skusili siê na artystyczn¹
ucztê z licealistami, zapraszamy
do MGOK w Sêdziszowie M³p.
w pi¹tek 30.03. (godz. 19.00)
oraz sobotê (godz. 19.00). Rezerwacji miejsc dokonywaæ mo¿na bezpoœrednio w sekretariacie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Sêdziszowie M³p. lub pod numerem tel. (17) 2216 112. Serdecznie zapraszamy na spektakl
i ¿yczymy wspania³ych wra¿eñ.
Ewelina Łagowska
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w Szkole Podstawowej
w Górze Ropczyckiej

W czwartek, 22 marca 2012 r.,
o godzinie 18.00, uczniowie z klas
IV-V, uczêszczaj¹cy na zajêcia
ko³a artystycznego, wystawili
spektakl pt. „Kopciuszek”, przygotowany pod kierunkiem Renaty Pypeæ. Zaprosili na przedstawienie nauczycieli, swoich rodziców i rodziny, gdy¿ „Kopciuszek” to propozycja teatralna
dla ca³ej rodziny, zachwyca i
wzrusza zarówno dzieci, jak i
doros³ych. Spektakl, prezentowany w sali gimnastycznej, zgromadzi³ 80 widzów. Nazajutrz zosta³ zaprezentowany dla
uczniów. Historia o Kopciuszku
to prawdziwa klasyka wœród bajek. Ka¿dy z nas pamiêta z pewnoœci¹ opowieœæ o biednej sierotce, dobrej wró¿ce, karocy z
dyni i szklanym pantofelku...
Jako opiekunka ko³a artystycznego, Pani Renata Pypeæ w³o¿y³a wiele wysi³ku, aby wybraæ i
opracowaæ ciekawy scenariusz
przedstawienia, przygotowaæ
m³odych aktorów do wystêpu,
wykonaæ dekoracje i stroje, a
tak¿e wymyœliæ i zrealizowaæ ciekaw¹ oprawê muzyczn¹. Wszystko uda³o siê doskonale, przedstawienie bardzo siê wszystkim
podoba³o, czego wyrazem by³y
gromkie brawa.
Nale¿y doceniæ wysi³ek
uczniów, którzy wziêli udzia³ w
tym przedsiêwziêciu. Æwiczyli
wytrwale przez wiele tygodni,
doskonalili ruch sceniczny i wymowê, pomagali swojej pani w
przygotowaniu strojów i dekoracji, a tak¿e przygotowali dla
zaproszonych goœci smaczny
poczêstunek.
Tym przedstawieniem nawi¹za³a Pani Renata Pypeæ do tradycji, jak¹ sta³y siê w naszej Szkole
„Wieczorki poetyckie”. Jeden z
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nich by³ poœwiêcony twórczoœci
poetki z Góry Ropczyckiej, Pani
Józefy Róg. Inne dotyczy³y twórczoœci wybitnych polskich poetów: Jana Kochanowskiego, Juliusza S³owackiego, Adama Mickiewicza i innych. By³ tak¿e wieczór kabaretowy. Starsi mieszkañcy Góry Ropczyckiej do dziœ z sentymentem wspominaj¹ te piêkne
wieczorki, maj¹ nadziejê na ich
kontynuacjê w przysz³oœci. Pani
Renata Pypeæ obieca³a, ¿e bêdzie
przygotowywa³a podobne uroczystoœci. Dziêki tego typu wystêpom, nasze dzieci i m³odzie¿ poznaj¹ lepiej sylwetki wybitnych
polskich poetów i pisarzy, staj¹ siê
dumne z przynale¿noœci do Narodu, który wyda³ takich, znanych
na ca³ym œwiecie, s³awnych Polaków. Jest to doskona³a lekcja patriotyzmu, o którym siê teraz zapomina, a bez którego zanika
to¿samoœæ narodowa.
Wzruszenie, które towarzyszy
dzieciom podczas przygotowywania wieczorków sprawia, ¿e
szukaj¹ póŸniej kontaktu ze
sztuk¹ przez „du¿e S”, nie zadowalaj¹ siê byle czym. Kontakt z
wartoœciowymi utworami, umo¿liwia ju¿ od najm³odszych lat
kszta³towanie wra¿liwoœci i dobrego smaku.
Teatrzyk, który mieliœmy okazjê obejrzeæ, równie¿ wp³yn¹³
pozytywnie na rozbudzenie zainteresowania sztuk¹, nauczy³, ¿e
nie trzeba poni¿aæ ubogich,
gdy¿ w nich tak¿e drzemie wielki potencja³ dobroci, wra¿liwoœci, a ich sytuacja w ka¿dej chwili mo¿e siê poprawiæ. Powinniœmy z nale¿ytym szacunkiem
traktowaæ ka¿dego cz³owieka,
bo ka¿dy ma tak¹ sam¹ wartoœæ
w oczach Boga, naszego Stwórcy. Myœlê, ¿e dzieci po obejrze-

niu tej piêknej sztuki dosz³y do
podobnych wniosków.
Wzorem m¹drego Ksiêcia,
którego z wielk¹ godnoœci¹ i
powag¹ zagra³ Tomek Wszo³ek
z klasy pi¹tej, uczniowie nasi
bêd¹ starali siê dobrze traktowaæ ka¿dego bliŸniego, którego
spotkaj¹ w swym ¿yciu.
Postaæ „z³ej macochy”, któr¹
zagra³a bardzo przekonuj¹co
Gabrysia Bia³ek z klasy pi¹tej, dostarczy³a widzom wiedzy, jak nie
nale¿y traktowaæ s³abszych i uzale¿nionych od nas, jak nie nadu¿ywaæ w³adzy, która mo¿e siê
staæ dla bliŸnich ciê¿arem i
udrêk¹.
Bardzo dobrze wczu³y siê w
swoje role uczennice, które zagra³y „córki macochy”: Paulinka Wiktor i Karolinka Wozowicz.
W pozosta³ych rolach Pani
Renata Pypeæ obsadzi³a
uczniów: Kubê Pupê w roli herolda, Bartka Paœkiewicza w roli
ochmistrza. Dobr¹ wró¿kê zagra³a utalentowana uczennica Kasia Róg. Narratorami byli: Anna
Doœ i Kuba Bieszczad, którzy
równie¿ pomagali przy zmianach dekoracji.
Z wielkim przejêciem swoj¹ rolê
zagra³a odtwórczyni Kopciuszka
Ola Macio³ek, która piêknie i subtelnie zaœpiewa³a piosenkê o swym
smutnym losie sierotki. Stara³a siê
poprzez postaæ, któr¹ odtwarza³a, wzbudziæ wspó³czucie dla
wszystkich, którzy s¹ Ÿle traktowani przez innych.
Na zakoñczenie Kopciuszek
wyci¹ga pojednawcz¹ d³oñ w kierunku swoich bliskich, od których spotka³o j¹ tyle niesprawiedliwoœci. Tym gestem ¿yczliwoœci i pokory koñczy siê przedstawienie, które mieliœmy przyjemnoœæ ogl¹daæ, o biednej siero-

cie, która dziêki czarom dobrej
wró¿ki trafia na królewski bal.
Po spektaklu widzowie mieli
okazjê spotkaæ siê z ma³ymi artystami, zobaczyæ z bliska wykonane przez nich kostiumy i rekwizyty oraz poznaæ tajniki warsztatu teatralnego. Przy herbacie,
kawie i poczêstunku zwracano
uwagê, ¿e uczniowie nie tylko
operowali szerokim wachlarzem
dzia³añ scenicznych (gry aktorskiej, œpiewu i tañca), ale, co
najwa¿niejsze, robili to z urzekaj¹c¹ lekkoœci¹ i radoœci¹, jak¹
– wyraŸnie by³o widaæ – sprawia
im wystêpowanie na scenie. Dla
nich wiêc ca³y spektakl by³ po
prostu dobr¹ zabaw¹, szybko do
nich przenikn¹³ i po prostu nie
pozwoli³ im siê nudziæ. Bo górzañski „Kopciuszek” to prawdziwe teatralne „czary mary”,
które pozwala dzieciom ju¿ od
najm³odszych lat poczuæ magiê
teatru.
Pan Dyrektor Mariusz Kazior
podziêkowa³ re¿yserce, aktorom
i przyby³ym goœciom za udzia³ w
uroczystoœci i zapowiedzia³ kontynuacjê takich piêknych przedsiêwziêæ. ¯yczy³ dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
Bożena Wiktor
zdjęcia: Ryszard Wszołek
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Witamy w bibliotece! „Pasowanie na czytelnika”
Biblioteka jest miejscem, w
którym mo¿emy wypo¿yczyæ
ksi¹¿ki. Wypo¿yczyæ, to znaczy
zabraæ do domu, przeczytaæ i
zwróciæ do biblioteki.
Uroczystoœæ przyjêcia do grona czytelników uczniów klasy I odby³a siê 2 marca 2012 roku.
Uczniowie klasy IV pod kierunkiem Pani bibliotekarki Jolanty
K³ósek przygotowali ciekaw¹ inscenizacjê, pt. „W œwiecie baœni i
ksi¹¿ek”, która by³a wprowadzeniem do czêœci zasadniczej, czyli
pasowania pierwszaków na czytelnika. Dzieci z radoœci¹ wita³y postacie znane im z ksi¹¿ek. Bardzo
wa¿n¹ rolê odegra³y stroje i rekwizyty poszczególnych bohaterów, które urozmaici³y wystêpy

oraz rozwija³y wyobraŸniê dzieci.
W dalszej czêœci starsi koledzy
przeprowadzili „egzamin”, podczas którego sprawdzili wiedzê przysz³ych czytelników na temat biblioteki i baœni. Dzieci by³y bardzo przejête uroczystoœci¹, chêtnie odpowiada³y na zagadki i pytania, np.
zwi¹zane z bohaterami bajek czy
poszanowaniem ksi¹¿ki.
Podczas spektaklu uczniowie
wys³uchali tak¿e „próœb ksi¹¿ki”
zwi¹zanych z jej w³aœciwym u¿ytkowaniem, a tak¿e nauczyli siê
wierszyka o tym, jak nale¿y dbaæ
o po¿yczane lektury.
Nastêpnie odby³o siê pasowanie na czytelnika przez Królow¹
Ksi¹¿kê, a Pani dyrektor Maria
Ocha³ wrêczy³a uczniom klasy I

Najmłodsi czytelnicy biblioteki szkolnej w Zagorzycach Dln. Fot. SP Zagorzyce Dln.

pami¹tkowe dyplomy.
PóŸniej dzieci z klasy I zwiedzi³y szkoln¹ bibliotekê. Tam pozna³y obowi¹zki i prawa czytelnika
oraz organizacjê ksiêgozbiorów,
obejrzeli kartoteki, karty czytelnika i czasopisma dostêpne w bibliotece. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z warsztatem informacyjnym biblioteki oraz za-

sadami korzystania z wypo¿yczalni i ma³ej czytelni.
Spotkanie w bibliotece zakoñczy³o siê zapewnieniem, ¿e najm³odsi czytelnicy bêd¹ regularnie odwiedzaæ bibliotekê i wypo¿yczaæ ksi¹¿ki, a tak¿e uczestniczyæ w zajêciach bibliotecznych.
Wychowawczyni kl. I
Barbara Daniel

Dzień Kobiet w Szkodnej
Dzisiaj dzieñ piêkny, uroczysty!
Taki dzieñ raz siê w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryœnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspania³e, wielkie Œwiêto,
wiêc œpiesz¹ ch³opcy i panowie
z bukietem ¿yczeñ w barwach kwiatów
– uœmiechn¹æ siê do wszystkich kobiet!
I uœmiechów, i kwiatów, i
¿yczeñ, i s³odkoœci dla pañ nie
brakowa³o podczas spotkania w
Domu Stra¿aka w Szkodnej w
dniu 8. marca. A poniewa¿ kobiet by³o blisko piêædziesi¹t, a
panów tylko czterech (so³tys i
przedstawiciele Rady So³eckiej),
wiêc podczas wrêczania ró¿ i czekoladek, œmiechu by³o co niemiara. Jak mówi³ pomys³odawca imprezy, so³tys Jan Kujda, chcia³ w

Najlepsze życzenia dla pań z okazji Dnia
Kobiet.

Pomysłodawca spotkania sołtys Jan Kujda z Barbarą Traciak sołtysem Zagorzyc Górnych i Elżbietą Świniuch Wiceburmistrz Sędziszowa Młp.
Fot. (2) Arch.

ten wyj¹tkowy dzieñ podziêkowaæ paniom, z którymi wspó³pracuje na co dzieñ, w szczególnoœci El¿biecie Œwiniuch, zastêpcy
burmistrza Sêdziszowa M³p. oraz
cz³onkiniom Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki”.
Na zaproszenie odpowiedzia³y
miêdzy innymi panie: Alina Maj-

ka z Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., Iwona Piku³a-Ch³opek z Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Partnerstwo 5 Gmin” w Ropczycach, Eugenia Strojny i Ma³gorzata Szczygie³ z Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w
Ropczycach oraz mieszkanki wsi.
Atmosfera podczas spotkania

Sztangiści Lechii dźwigali w Biłgoraju
Sztangiści Lechii Sędziszów Młp. rozpoczęli boje w Drużynowych Mistrzostwach Polski 2012 w dniu 10. marca na
pomoście w Biłgoraju. Za rywali mieli ekipy: AZS AWF Biała
Podlaska (I liga), Agros Zamość (II liga), Unia Hrubieszów
(I liga), Znicz Biłgoraj (II liga).
Sêdziszowianie okazali siê lepsi jedynie od drugoligowej dru¿yny Agrosu, wyraŸnie ustêpuj¹c
pierwszoligowcom z Bia³ej Podlaskiej i Hrubieszowa jaki i drugoligowcom z Bi³goraja.
Wynik, uzyskany przez lechistów, plasuje ich na 15. miejscu
wœród 18 dru¿yn pierwszoligo-
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wych po pierwszym rzucie
DMP.
Lechia uzyska³a wynik na zbli¿onym poziomie, jak w ubieg³ym
roku. Wówczas dawa³o jej to 14.
miejsce w ligowej tabeli, a ostatecznie zakoñczy³a sezon na pozycji 13. i spokojnie utrzyma³a
miejsce w najwy¿szej lidze.

Wyniki zawodów w Biłgoraju:
1. AZS AWF Biała Podlaska ... 1719,2 pkt.
2. Unia Hrubieszów .............. 1649,9 pkt.
3. Znicz Biłgoraj .................... 1605,6 pkt.
4. Lechia Sędziszów Młp. ...... 1585,7 pkt.
5. Agros Zamość .................. 1345,6 pkt.

by³a wspania³a a poniewa¿ mamy
równouprawnienie, panowie tak¿e otrzymali upominki przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia (w nawi¹zaniu do obchodzonego od kilkunastu lat w Polsce
„Dnia Mê¿czyzn”, przypadaj¹cego 10 marca).
Inf. własna
Tabela I ligi po I rzucie:
1. Górnik Polkowice .............. 2077,4 pkt.
2. Budowlani Opole ............... 2018,0 pkt.
3. Zawisza Bydgoszcz .......... 1955,5 pkt.
4. Tarpan Mrocza .................. 1951,8 pkt.
5. Mazovia Ciechanów .......... 1934,7 pkt.
...
15. Lechia Sędz. Młp. ............. 1585,7 pkt.

Wyniki sztangistów Lechii:
1. Adam Januś ................................ 261 kg ................. (111+150) ............... 356,0 pkt.
2. Sebastian Hoim ........................... 264 kg ................ (119+145) ............... 344,0 pkt.
3. Patryk Dulak ................................ 233 kg ................ (101+132) ............... 313,1 pkt.
4. Wojciech Mucha .......................... 245 kg ................ (115+130) ............... 289,2 pkt.
5. Krzysztof Januś ........................... 242 kg ................ (110+132) ............... 283,4 pkt.
6. Dariusz Januś .............................. 138 kg ................... (58+80) ............... 261,1 pkt.
1585,7 pkt.
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Siatkarki Extrans Patrii
zakończyły II-ligowy sezon

na VI miejscu
W II lidze kobiet zakoñczy³a siê
runda zasadnicza. 16 zespo³ów,
które zajê³y czo³owe lokaty w czterech grupach, walcz¹ w play-off
o awans do I ligi, zaœ 16 dru¿yn,
które zajê³y koñcowe lokaty,
walcz¹ w play-out o zachowanie
drugoligowego statusu.
Siatkarki Extrans Patrii zakoñczy³y ju¿ ligowe zmagania. W
swym ostatnim meczu, w 22 kolejce, 3 marca 2012 r. przegra³y
na wyjeŸdzie z Dalinem Myœlenice 2-3.

Dalin Myślenice – Extrans Patria
3:2 (25:16, 13:25, 21:25, 25:18, 15:10)
TABELA po zakończeniu rundy zasadniczej
1. Szóstka Black Red White Biłgoraj .. 56 pkt.
2. Karpaty MOSiR Krosno ................ 50 pkt.
3. AGH Galeco Wisła Kraków .......... 46 pkt.
4. Anser Siarka Tarnobrzeg ............... 37 pkt.
5. Paleo Pogoń Proszowice ............... 29 pkt.
6. Extrans Patria Sędziszów Młp ..... 29 pkt.
7. RKS Bolesław V LO Rzeszów ........ 25 pkt.
8. Dalin Myślenice ........................... 21 pkt.
9. Tomasovia Tomaszów Lubelski ...... 21 pkt.
10.Jedynka Tarnów ........................... 12 pkt.
11. MKS MOS Wieliczka ..................... 4 pkt.

Minione rozgrywki w wykonaniu
Extrans Patrii podsumowuje
Prezes Klubu Wiesław Kozieł:
Sezon 2011/2012, w pocz¹tkowych za³o¿eniach dzia³aczy, mia³ byæ

jeszcze lepszy jak poprzedni, tak zak³adano tu¿ po jego zakoñczeniu.
„Kube³ zimnej wody” zosta³ jednak
wylany wczeœniej, zanim przyst¹piono do budowy dru¿yny na nowy
sezon.
Pomimo wczeœniejszych deklaracji
o wystêpach w naszych barwach,
dru¿ynê opuœci³a ¯aneta Baran,
która odesz³a do pierwszoligowych
Elitesek Kraków. By³a to du¿a strata, której, jak siê okaza³o póŸniej, nie
uda³o siê zast¹piæ. ¯aneta w Krakowie gra³a rzadko, a jeœli ju¿, to na
wszystkich pozycjach, z wyj¹tkiem libero. Tym samym, po sezonie zatraci³a to, co by³o jej najwiêksz¹ si³¹,
czyli przyjêcie. Jeszcze przed zakoñczeniem ligi podda³a siê zabiegowi artroskopii kolana i mo¿na by powiedzieæ, ¿e straci³a sezon. Bardzo szkoda, bo w Sêdziszowie M³p. by³a
gwiazd¹, któr¹, po jej odejœciu, próbowano zast¹piæ Joann¹ Kowalsk¹,
która, b¹dŸ co b¹dŸ, przez dwa lata
by³a zawodniczk¹ PlusLigowej
Gwardii Wroc³aw. Transfer okaza³
siê pomy³k¹ i ju¿ z koñcem paŸdziernika rozwi¹zano kontrakt z zawodniczk¹, która nie mog³a dojœæ do pe³nej sprawnoœci po kontuzji. Po odejœciu Ma³gorzaty Hajduk, du¿e nadzieje wi¹zano ze œrodkow¹
Agnieszk¹ Warzech¹, ale i tu nie by³o
najlepiej, podobnie by³o z Magda-

len¹ Radoñ, która mia³a wzmocniæ
rozegranie. Niestety i w tym wypadku zawodniczka nie spe³ni³a pok³adanych w niej nadziei. Z wszystkich
transferów, jedynie pozyskanie Pauliny Peret by³o przys³owiowym
strza³em w dziesi¹tkê. „Dostaliœmy
po g³owie” kontuzjami, które wykluczy³y, z du¿ej iloœci spotkañ, Katarzynê Kuty³ê i Joannê Chmurê. Chybione transfery i kontuzje spowodowa³y, ¿e dzia³acze zdali sobie
sprawê z faktu, i¿ wielk¹ sztuk¹
bêdzie, zajêcie przez zespó³, bezpiecznego miejsca, 5-7, w drugoligowej tabeli.
Pocz¹tki nic na to nie wskazywa³y. W pierwszej rundzie, po czterech
spotkaniach bez punktu, zespó³
wpad³ w do³ek i wtedy okaza³o siê, ¿e
prawdziwych przyjació³ poznaje siê
w biedzie. Mieszkaj¹cy w Rzeszowie
trener Jan Such poœpieszy³ nam z
pomoc¹. Przeprowadzi³ kilka treningów z zespo³em, natchn¹³ dziewczyny wiar¹ w siebie i wyznaczy³
cele. W spotkaniach 11 – 14 kolejki
zak³adaliœmy zdobycie 10 punktów.
Zespó³ zdoby³ ich 11 i by³ to, w ogólnym rozrachunku, jeden ze „z³otych
punktów”.
Po tej serii przyszed³ czas na spotkania z czo³ow¹ trójk¹, na dodatek
mieliœmy jeszcze przed tymi meczami
„okienko”. Zachodzi³a obawa, ¿e przez
cztery kolejki nie zdobêdziemy punktu, na co bardzo liczy³y zespo³y, plasuj¹ce siê za nami w ligowej tabeli.
Wygrany set w meczu z Bi³gorajem,
wed³ug obserwatorów, by³ najlepszym setem w historii Klubu, ale
punktów nie da³.
W meczu wyjazdowym z Karpatami szanse gry dosta³y Ma³gorzata

M³ocek i Paulina Pyræ, dosta³y i zagra³y. Ale jak!!! Wygrana za dwa
punkty by³a bezcenna. Teraz, ¿eby
dostaæ siê do miejsca 5-7, nale¿a³o
wygraæ wszystkie spotkania do koñca rundy. Po wygranej z Boles³awem
Rzeszów okaza³o siê, ¿e mamy co
najmniej szóste miejsce w tabeli. ¯eby
powtórzyæ wynik z ubieg³ego sezonu,
nale¿a³o wygraæ w Myœlenicach. Niestety, skoñczy³o siê na szóstym miejscu.
Bior¹c pod uwagê wszystkie wczeœniej wymienione k³opoty, ale równie¿ brak œrodków, to sezon by³ znakomity w wydaniu naszej dru¿yny.
Zespó³, przy odrobinie szczêœcia, móg³
powtórzyæ sukces z ubieg³ego roku.
Nikt by siê równie¿ nie zdziwi³, gdybyœmy grali o utrzymanie, bo problemy by³y ogromne.
Du¿y postêp zrobi³y: Aleksandra
Mich i Anna Myjak, na bardzo dobrym poziomie gra³a Karina Róg.
Odkryciem koñcówki sezonu by³y:
Ma³gorzata M³ocek, która „wygryz³a z szóstki” Monikê Bartnick¹, dla
której by³ to znacznie gorszy sezon,
jak poprzedni oraz Paulina Pyræ.
Dobre momenty mia³a, wypo¿yczona w trakcie sezonu z Mielca, Paulina Paj¹k oraz inna nasza wychowanka, Sylwia Zawiœlak. Kontuzje
nie pozwoli³y pokazaæ pe³ni swoich
mo¿liwoœci Katarzynie Kutyle i Joannie Chmurze. Pod koniec sezonu
poprawi³a siê wyraŸnie Agnieszka
Warzecha. Gwiazd¹ zespo³u by³a
bez w¹tpienia Paulina Peret.
W sezonie 2011/2012 Extrans
Patria przechodzi do historii, po raz
drugi z rzêdu, jako najwy¿ej sklasyfikowany zespó³ w grach zespo³owych
w powiecie ropczycko-sêdziszowskim.

Siatkarki SKS Góra Ropczycka ponownie drugie
w II Podkarpackim Turnieju Eliminacyjnym Kinder + Sport
Dnia 3 marca 2012 r., w Gimnazjum nr 2 w Mielcu odbył się
II Turniej Eliminacyjny w piłce siatkowej „trójek” dziewcząt,
organizowany w ramach rozgrywek Kinder+Sport.
I tym razem zainteresowanie było olbrzymie, gdyż do rozgrywek zgłoszonych zostało 37 drużyn z całego Podkarpacia.
W turnieju wziê³a równie¿
udzia³ dru¿yna z SP w Górze
Ropczyckiej, któr¹ reprezentowa³y cztery uczennice: Karolina
Wozowicz – klasa V (kapitan
dru¿yny), Aleksandra Macio³ek
– klasa V, Gabriela Bia³ek – klasa
V, Weronika Piêkoœ – klasa IV,
dla której udzia³ w tych zawodach by³ pierwszym powa¿nym

20

Pierwszymi rywalkami górzanek by³ zespó³ z Przemyœla, który w poprzednim turnieju przegra³ z nami rywalizacjê o II miejsce i uplasowa³ siê na miejscu III.
Tym razem to przeciwnik okasprawdzianem umiejêtnoœci siat- za³ siê byæ lepszym i po bardzo
karskich.
nerwowej, i nierównej grze góWszystkie dru¿yny podzielo- rzanek rywalki odnios³y zwyciêno na 8 grup, a górzanki znala- stwo 11:9.
z³y siê w grupie C, z nastêpuj¹cy- Pozostałe wyniki w grupie:
mi zespo³ami: Mielec V, Zalesza- Góra Ropczycka I : Zaleszany III 11:0
Góra Ropczycka I : Żołynia IV 11:5
ny III, ¯o³ynia IV, Przemyœl II
W grupie grano „ka¿dy z ka¿- Góra Ropczycka I : Mielec V 11:9
Z ka¿dej grupy do dalszych
dym”, do 11 pkt., wg przepisów
rozgrywek awansowa³y po dwie
PZPS.

dru¿yny z najwiêksz¹ iloœci¹
punktów, wiêc w II fazie znalaz³o siê 16 zespo³ów.
W tym etapie pierwszymi
przeciwniczkami górzanek by³
Mielec III, z którymi dziewczêta stoczy³y bardzo wyrównan¹
grê, ostatecznie pokonuj¹c
mielczanki 11:9. Nastêpnymi
rywalkami by³ zespó³ z ¯o³yni I,
który dziewczêta z Góry Ropczyckiej równie¿ pokona³y
11:9. Swój trzeci mecz m³ode
siatkarki rozegra³y z ekip¹ z
Rzeszowa I, pokonuj¹c rzeszowianki 11:7.
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Aż 258 zawodników wzięło udział w II Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp., zorganizowanym przez
miejscowe Towarzystwo Szachowe „Skoczek” w dniu 3 marca 2012r.
Chocia¿ turniej z nazwy jest
ogólnopolski, to mia³ miêdzynarodow¹ obsadê, bowiem do Sêdziszowa przyjechali tak¿e szachiœci z Ukrainy.
Prezes „Skoczka”, Robert Stefañski, mo¿e zapisaæ na swoim
koncie kolejny sukces organizacyjny. Sympatycy szachów w naszym mieœcie „ostrz¹ sobie zêby”
na nastêpne turnieje i z pewnoœci¹ z satysfakcj¹ odnotowuj¹ odradzanie siê szachów w Sêdziszowie M³p. Przysz³oœæ tej dyscypliny zapowiada siê interesuj¹co,
bowiem w wielu szko³ach w gmi-

nie prowadzone s¹ zajêcia szachowe dla uczniów, regularnie
odbywaj¹ siê tak¿e zajêcia w
MGOK, a dru¿yna „Skoczka”
zanotowa³a awans do wy¿szej
klasy rozgrywkowej.
GRUPA A - 46 uczestników – seniorzy
1. Lewicki Mirosław – 8 pkt. – LKSz GCKiP Czarna
2. Gawiec Konrad – 8 pkt. – LKSz GCKiP Czarna
3. Łuka Krzysztof – 7,5 pkt. – RzKSz Rzeszów
5. Jacek Mroczek – 6 pkt. – TSz Skoczek Sędziszów Młp.
18. Rafał Mytych – 5 pkt. – TSz Skoczek Sędziszów Młp.
19. Augustyn Pondo – 5 pkt. TSz Skoczek Sędziszów Młp.
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GRUPA B - 29 uczestników – juniorzy ur.
1994-1998
1. Savchuk Julia – 8 pkt. – Lwów
2. Kliś Michał – 7,5 pkt. – TSz Skoczek Sędziszów Młp.
3. Skiba Krzysztof – 6,5 pkt. – TSz Skoczek
Sędziszów Młp.
13. Dawid Koryś – 5 pkt. – TSz Skoczek Sędziszów Młp.
14. Dominika Kłys – 4,5 pkt. – TSz Skoczek
Sędziszów Młp.
15. Mateusz Walczyk – 4,5 pkt. – Sędziszów
Młp.
16. Damian Longosz – 4,5 pkt. – Sędziszów Młp.
17. Bartłomiej Kubik – 4,5 pkt. – Sędziszów Młp.
19. Bartłomiej Żuczek – 4,0 pkt. – Sędziszów
Młp.
GRUPA C - 109 uczestników – juniorzy ur.
1999-2002
1. Pędrak Paulina – 8,5 pkt. – GKSz Hetman
Pilzno
2. Gaj Szymon – 7,5 pkt. – RzKSz Rzeszów
3. Jaremko Maksym – 7 pkt. – Lwów
6. Maciej Walczyk – 6 pkt. – TSz Skoczek Sędziszów Młp.

W hali przy Gimnazjum rywalizowało ponad 250 szachistów.

Dziêki zwyciêstwom w trzech
kolejnych meczach zawodniczki z Góry Ropczyckiej zapewni³y
sobie start w pó³finale, w którym
ponownie spotka³y siê z zespo³em z Przemyœla II. Tym razem
pojedynek by³ bardziej zaciêty i
wyrównany, gdy¿ gra toczy³a siê
do ostatniej pi³ki i przy wyniku
10:10, b³¹d którejkolwiek z dru¿yn skazywa³ j¹ na pora¿kê. Pi³kê meczow¹ mia³y górzanki, a na
zagrywce stanê³a Karolina, która po dok³adnym serwisie wprowadzi³a pi³kê do gry. Na szczêœcie b³¹d pope³ni³y przeciwniczki, które po kolejnym przyjêciu
pi³ki niedok³adnie j¹ podbi³y, kieruj¹c swoje podanie w siatkê.
Okrzykom radoœci i euforii nie
by³o koñca, bo wygrana w tym
meczu decydowa³a o wejœciu do
fina³u.

Robert Stefański, prezes Towarzystwa Szachowego „Skoczek”, miał wiele pracy podczas turnieju.

Górzanki mecz o I miejsce
rozegra³y z zespo³em Le¿ajsk I.
Ostatecznie dziewczêta musia³y
uznaæ wy¿szoœæ rywalek, ulegaj¹c im 9:11. Tym samym m³ode
siatkarki z Góry Ropczyckiej
ponownie, jak w pierwszych eliminacjach, uplasowa³y siê na
miejscu drugim. Oczywiœcie i w
tym turnieju dziewczêta pope³nia³y du¿o b³êdów, zw³aszcza na
zagrywce, który to element zdecydowanie nale¿y poprawiæ i
poæwiczyæ przed nastêpnymi
rozgrywkami. Mam nadziejê, ¿e
dobra passa nas nie opuœci i tak
wysoki wynik dziewczêta powtórz¹ w nastêpnych turniejach,
do których trzeba siê solidnie
przygotowaæ.

Monika Mędlowska

Tęcza walczy
o V miejsce
28. stycznia 2012 r. UKS Têcza
Sêdziszów M³p. zakoñczy³a pierwszy etap rozgrywek w IV lidze siatkówki mêskiej. Sêdziszowianie
uplasowali siê na 4. pozycji, ustêpuj¹c dru¿ynom z Rac³awówki,
Dukli i Mielca. Dwie najlepsze
dru¿yny przyst¹pi³y do walki o
awans do III ligi, natomiast Têcza – do II rundy rozgrywek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SST Lubcza Racławówka ....................
SKS Dukla .........................................
MKPS Stal Mielec .............................
UKS Tęcza Sędziszów Młp. ..........
TKF ITS Anilana II Rakszawa ..............
STS Klima Błażowa ...........................
LUKS Lider Kamień .............................
UKS Gimbrzeg Białobrzegi ..................

Najmłodsi z zapałem zgłębiają tajniki królewskiej gry.
GRUPA D - 74 uczestników – juniorzy ur.
2003 i młodsi
1. Babiarz Arkadiusz – 8,5 pkt. – RzKSz Rzeszów
2. Skawiński Szymon – 7,5 pkt. – UKS MDK
Radom
3. Wnuk Wojciech – 7 pkt. – UKS Goniec Staniątki
22. Mateusz Jaworski – 5 pkt. – Sędziszów Młp.
30. Grzegorz Bochnak – 5 pkt. – Czarna Sędz.
32. Konrad Trela – 5 pkt. – Sędziszów Młp.

Szczegółowe wyniki turnieju
znajdują się na stronie
www.chessarbiter.com
17. marca Têcza rozpoczê³a
drugi etap rozgrywek (Fina³ B),
w którym walczy z dru¿ynami:
MKS Wierzbna oraz STS Klima
B³a¿owa. W hali w B³a¿owej Têcza odnios³a dwa zwyciêstwa 3:0
z MKS Wierzbna i 3:1 z B³a¿ow¹.
31. marca rozegrany zostanie
drugi turniej w Sêdziszowie.
W przypadku zwyciêstwa, Têcza awansuje do turnieju w którym spotka siê z najlepszymi dru¿ynami walcz¹cymi w równoleg³ej
grupie. Stawk¹ bêdzie 5 miejsce
w IV lidze w sezonie 2011/12.

14 ...... 13 ......... 1 ..... 40:11 ..... 37
14 ........ 8 ......... 6 .... 33:22 ..... 28
14 ........ 9 ......... 5 .... 33:24 ..... 25
14 ........ 9 ......... 5 .... 33:26 ..... 25
13 ........ 7 ......... 6 .... 26:26 ..... 20
14 ........ 6 ......... 8 .... 27:31 ..... 18
14 ........ 2 ....... 12 .... 16:37 ....... 9
13 ........ 1 ....... 12 ...... 7:38 ....... 3
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Piłkarze wrócili
na boiska

Zwycięstwo Lechii na inaugurację, klęska w derbach powiatu

17. marca rundê rewan¿ow¹
rozpoczêli pi³karze Lechii Sêdziszów M³p. W inauguracyjnej kolejce podejmowali na w³asnym
boisku dru¿ynê Zrywu Dzikowiec.
Mecz zakoñczy³ siê pewnym
zwyciêstwem sêdziszowian 3:0.
W przerwie zimowej w ekipie
trenera Idzika zasz³y drobne
zmiany kadrowe. Dru¿ynê opuœcili: Dariusz Frankiewicz (Resovia), Damian D³ugosz (Plon Klêczany), £ukasz Laska (Strzelec
Frysztak) oraz £ukasz Przybek.
Sk³ad uzupe³nili: Wojciech
Chmiel (powrót po wypo¿yczeniu z Olimpii Nockowa), Grzegorz Gdowik (powrót po wypo¿yczeniu z Interu Gnojnica), To-

Terminarz
rundy wiosennej
Klasa okręgowa
Kolejka 16: Lechia Sędziszów Małopolski – Zryw Dzikowiec 3:0
Kolejka 17: Błękitni Ropczyce – Lechia 4:0
Kolejka 18: Lechia – Wisłok Wiśniowa 31 marca, 15:00
Kolejka 19: Raniżovia Raniżów – Lechia 7 kwietnia,
15:00
Kolejka 20: Lechia – Pogórze Wielopole Skrzyńskie
14 kwietnia, 16:00
Kolejka 21: Start Wola Mielecka – Lechia 22 kwietnia, 16:00
Kolejka 22: Lechia – Stal II Mielec 28 kwietnia, 16:00
Kolejka 23: Kolbuszowianka Kolbuszowa – Lechia
1 maja, 17:00
Kolejka 24: Lechia – Chemik Pustków 6 maja, 17:00
Kolejka 25: Lechia – Ikarus-Sokół Malinie 12 maja, 17:00
Kolejka 26: Czarnovia Czarna – Lechia 20 maja, 16:00
Kolejka 27: Lechia – Sokół Kolb. D. 23 maja, 17:30
Kolejka 28: Victoria Czermin – Lechia 27 maja, 11:00
Kolejka 29: Lechia – LKS Nagoszyn 2 czerwca, 17:00
Kolejka 30: Monis Bielowy – Lechia 9 czerwca, 17:00

Klasa A Dębica
Dzieñ póŸniej ni¿ sêdziszowianie
(18. marca) pierwszy mecz rozegrali pi³karze z Kawêczyna i Krzywej. Derby zakoñczy³y siê bezbramkowym remisem. Wyjazd pi³karzy Borkovii do £opuchowej zakoñczy³ siê klêsk¹, za któr¹ uda³o
siê im zrehabilitowaæ w drugiej
kolejce, pokonuj¹c u siebie wysoko G³owaczow¹. Niespodziewanej
pora¿ki w drugiej kolejce doznali
na w³asnym boisku zawodnicy z
Krzywej z ni¿ej notowanym Stra¿akiem Lubzina. K³os Kawêczyn
na razie pozostaje bez zwyciêstwa,
jednak¿e remis z Kaskad¹ w Kamionce ma swoj¹ wartoœæ.
Kolejka 16 – 18 marca: LKS Łopuchowa – Borkovia
Borek Wielki 5:0; Kłos Kawęczyn – Sokół
Krzywa 0:0; Brzostowianka – Kaskada
Kamionka 0:2
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masz Szela (wznowi³ treningi),
Pawe³ Mêdryga³ (wypo¿yczenie z
Olimpii Nockowa).W pierwszym
meczu dobrze spisali siê dwaj spoœród wymienionych: Wojciech
Chmiel zachowa³ czyste konto, a
Grzegorz Gdowik powrót do
Lechii uczci³ bramk¹. Zreszt¹
ca³y zespó³ zagra³ solidnie i gdyby nie brak precyzji pod bramk¹
przeciwnika wynik móg³ byæ okazalszy. Ozdob¹ meczu by³ gol
Paw³a Idzika, który hukn¹³ z ponad dwudziestu metrów niemal
w okienko.

Lechia Sędziszów Młp. - Zryw
Dzikowiec 3:0 (2:0)
1:0 Paweł Idzik 15.
Kolejka 17 – 25 marca: Kaskada Kamionka – Kłos
Kawęczyn 1:1; Sokół Krzywa – Strażak
Lubzina 0:1; Borkovia Borek Wielki – LKS
Głowaczowa 4:0
Kolejka 18 – 1 kwietnia: LKS Łęki Górne – Borkovia Borek
Wielki godz. 16:00; LKS Brzeźnica – Sokół
Krzywa godz. 15:00; Strażak Lubzina –
Kaskada Kamionka godz. 11:00; Kłos Kawęczyn – Brzostowianka godz. 14:00
Kolejka 19 – 7 kwietnia: Kłos Kawęczyn – LKS Łęki
Górne godz. 14:00; Kaskada Kamionka –
LKS Brzeźnica godz. 16:00; Sokół Krzywa
– LKS Pustków godz. 12:00; Baszta Zawada – Borkovia Borek Wielki godz. 15:00
Kolejka 20 – 15 kwietnia: Borkovia Borek Wielki – Kamieniarz Golemki godz. 14:00; Victoria Ocieka
– Sokół Krzywa godz. 14:00; LKS Pustków
– Kaskada Kamionka godz. 14:00; Strażak Lubzina – Kłos Kawęczyn godz. 16:00
Kolejka 21 – 22 kwietnia: Kłos Kawęczyn – LKS Brzeźnica godz. 14:00; Kaskada Kamionka –
Victoria Ocieka godz. 16:00; Sokół Krzywa – LKS Łopuchowa godz. 14:00; Borowiec Straszęcin – Borkovia Borek Wielki
godz. 16:00
Kolejka 22 – 29 kwietnia: Borkovia Borek Wielki –
Strzelec Frysztak godz. 14:00; LKS Głowaczowa – Sokół Krzywa godz. 11:00;
LKS Łopuchowa – Kaskada Kamionka
godz. 16:00; LKS Pustków – Kłos Kawęczyn godz. 14:00
Kolejka 23 – 3 maja: Kłos Kawęczyn – Victoria Ocieka
godz. 14:00; Kaskada Kamionka – LKS
Głowaczowa godz. 17:00; Sokół Krzywa – Borkovia Borek Wielki godz. 14:00
Kolejka 24 – 6 maja: Baszta Zawada – Sokół Krzywa
godz. 16:00; Borkovia Borek Wielki –
Kaskada Kamionka godz. 14:00; LKS Łopuchowa – Kłos Kawęczyn godz. 16:00
Kolejka 25 – 13 maja: Kłos Kawęczyn – LKS Głowaczowa godz. 16:00; Brzostowianka –
Borkovia Borek Wielki godz. 15:00; Kaskada Kamionka – Baszta Zawada godz.
17:00; Sokół Krzywa – Kamieniarz Golemki godz. 14:00
Kolejka 26 – 20 maja: Borowiec Straszęcin – Sokół Krzywa godz. 11:00; Kamieniarz Golemki – Kaskada Kamionka godz. 11:00; Borkovia
Borek Wielki – Kłos Kawęczyn godz. 15:00
Kolejka 27 – 27 maja: Strażak Lubzina – Borkovia
Borek Wielki godz. 17:00; Kłos Kawęczyn – Baszta Zawada godz. 16:00;
Kaskada Kamionka – Borowiec Straszęcin godz. 17:00; Sokół Krzywa – Strzelec
Frysztak godz. 14:00

2:0 Krystian Branas 37.
3:0 Grzegorz Gdowik 89.
Lechia: Chmiel - Śliwa, Malisiewicz, Godek, Rogóż
- Branas, Magdoń, Wszołek (84.Szela), Bizoń (74.
Długosz) - Idzik (67. Babiarz), Filipek (72. Gdowik)

W drugiej kolejce rundy wiosennej dosz³o do derbów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Lechia wyjazdu do Ropczyc nie
bêdzie mi³o wspominaæ, bowiem
uleg³a gospodarzom a¿ 0:4.
B³êkitni ju¿ niespe³na po kwadransie prowadzili dwoma bramkami po golach Bonowicza
(strza³ g³ow¹) i Ciska³a, który
znakomicie uderzy³ z rzutu wolnego. W 26. minucie Lechia mog³a zdobyæ bramkê kontaktow¹,
bowiem pi³kê po strzale jednego z sêdziszowian bramkarz gospodarzy sparowa³ na poprzeczkê, a ta nastêpnie odbi³a siê na
linii bramkowej i wysz³a w pole.
Goœcie bezskutecznie reklamowali u sêdziego, ¿e futbolówka
Kolejka 28 – 30 maja: LKS Łęki Górne – Sokół Krzywa
godz. 17:30; Strzelec Frysztak – Kaskada
Kamionka godz. 17:30; Kamieniarz Golemki – Kłos Kawęczyn godz. 17:30; Borkovia
Borek Wielki – LKS Brzeźnica godz. 17:30
Kolejka 29 – 3 czerwca: LKS Pustków – Borkovia Borek
Wielki godz. 17:00; Kłos Kawęczyn –
Borowiec Straszęcin godz. 17:00; Kaskada Kamionka – Sokół Krzywa godz. 17:00
Kolejka 30 – 10 czerwca: LKS Łęki Górne – Kaskada
Kamionka godz. 14:00; Sokół Krzywa –
Brzostowianka godz. 14:00; Strzelec
Frysztak – Kłos Kawęczyn godz. 14:00;
Borkovia Borek Wielki – Victoria Ocieka
godz. 14:00

przekroczy³a liniê bramkow¹.
Mecz ostatecznie rozstrzygn¹³
siê na pocz¹tku drugiej po³owy.
Tu¿ po wznowieniu gry Dar³ak
zosta³ sfaulowany w polu karnym,
a jedenastkê na gola zamieni³ £.
Kosiba. Po kolejnych siedmiu
minutach wynik ustali³ ten sam
zawodnik. Pomimo, ¿e gospodarze koñczyli mecz w „10”, po
drugiej ¿ó³tej kartce dla Rasia,
Lechiê staæ by³o jedynie na uderzenie w s³upek.

Błękitni Ropczyce – Lechia
Sędziszów Młp. 4:0 (2:0)
1:0 Bonowicz 8.
2:0 Ciskał 13.
3:0 Kosiba 46. (k.)
4:0 Kosiba 52.
Błękitni: D. Kosiba – Raś, Proczek, Wolak,
Bonowicz, Kot, Ciskał, Silisz (Rachwał), Kubik
(Marchut), Ł. Kosiba (Hendzel), Darłak(Kasprzyk).
Lechia: Chmiel – Malisiewicz, Godek, Wszołek
(Długosz), Śliwa, Branas (Szela), Magdoń, Rogóż,
Pazdan, Filipek, Idzik (Gdowik).
Kolejka 19 – 13 maja: Gród – Olimpia godz. 11:00;
Olchovia – Huragan godz. 14:00; Ostra
Gumniska – Korona godz. 12:00; Paszczyniak – Inter godz. 11:00; LZS Mała –
Piast godz. 14:00
Kolejka 20 – 20 maja: LZS Mała – Gród godz. 14:00;
Piast – Paszczyniak godz. 11:00; Inter –
Ostra Gumniska godz. 14:00; Korona –
Olchovia godz. 14:00; LKS Ostrów –
Olimpia godz. 14:00
Kolejka 21 – 27 maja: LKS Ostrów – Gród godz. 14:00;
Olimpia – Huragan godz. 14:00; LKS
Stasiówka – Korona godz. 14:00; Olchovia – Inter godz. 14:00; Ostra Gumniska – Piast godz. 14:00
Kolejka 22 – 3 czerwca: Gród – Paszczyniak godz.
14:00; Piast – Olchovia godz. 14:00;
Inter – LKS Stasiówka godz. 14:00; Korona – Olimpia godz. 14:00

Klasa B (Dębica I)
W pierwszej kolejce rundy wiosennej wszystkie dru¿yny z naszej
gminy gra³y na wyjazdach i Klasa B (Rzeszów I)
wszystkie wróci³y „na tarczy”.
Plon rozpoczyna rewan¿e od
Kolejka 12 – 25 marca: Huragan Przedbórz – Gród zwyciêstwa czym zg³asza akces
Będziemyśl 2:1; LKS Ostrów – Korona
Góra Ropczycka 2:1; Olimpia Nockowa do walki o klasê A.
–Inter Gnojnica 2:0; LKS Stasiówka –
Piast Wolica Piaskowa 3:0; Olchovia
Olchowa – LZS Mała 1:3
Kolejka 13 – 1 kwietnia: Gród – Ostra Gumniska
godz. 14:00; Paszczyniak – Olchovia
godz. 12:00; Piast – Olimpia godz. 11:00;
Inter – LKS Ostrów godz. 14:00; Korona
–Huragan godz. 14:00
Kolejka 14 – 15 kwietnia: Korona – Gród godz. 14:00;
Huragan – Inter godz. 14:00; LKS Ostrów
– Piast godz. 14:00; Olimpia – LZS Mała
godz. 14:00; Olchovia – Ostra Gumniska godz. 14:00
Kolejka 15 – 22 kwietnia: Gród – Olchovia godz.
14:00; Paszczyniak – Olimpia godz.
12:00; Piast – Huragan godz. 11:00; Inter – Korona godz. 14:00
Kolejka 16 – 29 kwietnia: Inter – Gród godz. 14:00;
Korona – Piast godz. 14:00; Olimpia –
Ostra Gumniska godz. 14:00; LKS Stasiówka – Olchovia godz. 14:00
Kolejka 17 – 3 maja: Gród – LKS Stasiówka godz.
11:00; Olchovia – Olimpia godz. 14:00;
LZS Mała – Korona godz. 14:00; Piast Inter godz. 11:00
Kolejka 18 – 6 maja: LKS Stasiówka – Olimpia godz.
14:00; Piast – Gród godz. 11:00; Inter –
LZS Mała godz. 14:00; Korona – Paszczyniak godz. 14:00; LKS Ostrów - Olchovia godz. 14:00

Kolejka 14 – 25 marca: Staroniwa Rzeszów – Plon
Klęczany 2:4
Kolejka 15 – 1 kwietnia: Plon – Mrowlanka Mrowla
Kolejka 16 – 7 kwietnia: Rudnianka Rudna Wielka - Plon
Kolejka 17 – 15 kwietnia: Plon – LKS Biała (k. Rzeszowa)
Kolejka 18 – 22 kwietnia: Dąb Dąbrowa – Plon
Kolejka 19 – 29 kwietnia: Plon – Rudzik Rudna Mała
Kolejka 20 – 3 maja: KS II Zaczernie – Plon
Kolejka 21 – 6 maja: Plon – Iskra Zgłobień
Kolejka 22 – 13 maja: Junak Słocina (Rzeszów) – Plon
Kolejka 23 – 20 maja: Plon – Zimowit II Rzeszów
Kolejka 24 – 27 maja: Pauza: Plon Klęczany.
Kolejka 25 – 3 czerwca: Trzcianka Trzciana – Plon
Kolejka 26 – 10 czerwca: Plon – Świlczanka Świlcza

Klasa B (Rzeszów II – Strzyżów)
Kolejka 12 – 1 kwietnia: Grom Mogielnica – Płomień
Zagorzyce
Kolejka 13 – 7 kwietnia: Płomień – Korona Dobrzechów
Kolejka 14 – 15 kwietnia: GKS Niebylec – Płomień
Kolejka 15 – 22 kwietnia: Płomień – Grunwald Budziwój (Rzeszów)
Kolejka 16 – 29 kwietnia: Płomień – Skarbek Gogołów
Kolejka 17 – 6 maja: Czarni Czudec – Płomień
Kolejka 18 – 13 maja: Płomień – Start Lubenia
Kolejka 19 – 20 maja: Huragan Kozłówek – Płomień
Kolejka 20 – 27 maja: Płomień – Albatros Szufnarowa
Kolejka 21 – 3 czerwca: Płomyk Lutoryż – Płomień
Kolejka 22 – 10 czerwca: Płomień – Diament Pstrągowa

(b)
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Nagrodzeni drugiego dnia zawodów.

Turnieje o Puchar Burmistrza w tenisie stołowym
W hali sportowej przy sędziszowskim gimnazjum w sobotę i niedzielę 17-18 marca
2012 r. rozegrano dwa turnieje w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Sędziszowa
Młp. – XIII Olimpiadę oraz
II Turniej Strażaków OSP.
Tegoroczne zawody cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem, rywalizowa³o w nich a¿ 194 uczestników, w tym 37 stra¿aków z jednostek OSP. Zawody prowadzone by³y w grach indywidualnych,
systemem „do dwóch przegranych” lub „ka¿dy z ka¿dym” w
zale¿noœci od iloœci uczestników
w poszczególnych kategoriach
wiekowych, w/g przepisów
PZTS.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów i sprzêtu sportowego, które
wrêczali Burmistrz Kazimierz
Kie³b, Sekretarz Gminy Jan Maroñ, sêdzia g³ówny Wojciech Sieros³awski oraz Prezes GSZS „Sêdzisz”Andrzej Szczypek.
Wspó³zawodnictwo stra¿aków
zosta³o zakoñczone na zawodach gminnych a pierwszych
dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach Olimpiady
bêdzie reprezentowa³o nasz¹
gminê w powiatowych eliminacjach XIII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego.
Rywalizacjê w grupie wiekowej
do lat 13, która by³a najbardziej
liczna (88 uczestników) oraz
kategoriê osób niepe³nosprawnych przeprowadzono w sobotê 17 marca br. a pozosta³e oraz
wspó³zawodnictwo stra¿aków w
niedzielê 18 marca br.

Triumfatorzy najmłodszych kategorii z opiekunami i organizatorami.

Wyniki w poszczególnych turniejach i kategoriach:

XIII PODKARPACKA OLIMPIADA
TENISA STOŁOWEGO
Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Anna Sado – SP Borek Wielki
2. Natalia Pałka – SP Będziemyśl
3. Anna Mędrygał – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Dawid Zawiślak – SP Zagorzyce Górne
2. Mateusz Kurowski – SP Zagorzyce Górne
3. Krystian Fabiński – SP Czarna Sędz.
Kategoria od lat 14 – 16 – dziewczęta
1.Sylwia Pichla – Gimnazjum Sędziszów Młp.
2.Karolina Kujda – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3.Wioletta Pieprzak – Gimnazjum Zagorzyce
Górne
Kategoria od 14 –16 lat – chłopcy
1. Krystian Kipa – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Kamil Malski – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3. Hubert Róg – Gimnazjum Zagorzyce Górne
Kategoria 17 – 19 lat – kobiety
1. Anastazja Wszołek - Góra Ropczycka
2. Gabriela Róg – Zagorzyce
3. Ewa Zawisza - Ruda
Kategoria 17 – 19 lat – mężczyźni
1. Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
2. Grzegorz Mucha – Zagorzyce
3. Bartłomiej Urban – Borek Wielki
Kategoria 20 – 39 lat – kobiety
1. Agnieszka Delikat – Sędziszów Młp.

Nagrodzeni w kategorii osób niepełnosprawnych.
2. Lidia Godyń – Sędziszów Młp.
Kategoria 20 – 39 lat – mężczyźni
1.Łukasz Wytrwał – Zagorzyce
2.Krzysztof Czapka – Sędziszów Młp.
3.Elpidiusz Wszołek – Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej – mężczyźni
1. Ryszard Wszołek – Góra Ropczycka
2. Stanisław Wszołek – Sędziszów Młp.
3. Bogdan Białorucki – Sędziszów Młp.
Kategoria 40 lat i powyżej – kobiety
1.Beata Maś – Będziemyśl
2.Agata Wąsowska – Sędziszów Młp.
3.Magdalena Skoczek – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych –
dziewczęta
1.Marta Magdoń – Zagorzyce
2.Paulina Pawlak – ŚDS w Sędziszowie Młp.

Fot. (3) UM Sędziszów Młp.

Kategoria osób niepełnosprawnych –
chłopcy
1. Mariusz Placek - ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Daniel Ostrowski - ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Grzegorz Pichla – ŚDS w Sędziszowie Młp.

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
STRAŻAKÓW OSP
Kategoria 17 – 39 lat
1. Bartłomiej Jarząb – OSP Zagorzyce Dolne
2. Wojciech Kozek – OSP Boreczek
3. Rafał Ziajor – OSP Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej
1. Wiesław Fabianowicz – OSP Wolica Piaskowa
2. Dariusz Róg – OSP Zagorzyce Dolne
3. Marek Bykowski – OSP Zagorzyce Górne

WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
iNr
adiustacji
Łamanie: grafika-dtp@o2.pl
3 (176) tekstów.
31 marca 2012 r.
23

