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Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

KINO „JEDNOŚĆ” w Sędziszowie Małopolskim zaprasza na filmy:

HANS KLOSS
STAWKA WIĘKSZA
NIŻ ŚMIERĆ

SPONSORING
4-6 maja 2012 r.
godz. 19.00

11-13 maja 2012 r.
godz. 19.00

ZAGINIONA
18-20 maja 2012 r.
godz. 19.00

dozwolony od 15 lat
cena biletu 11 zł

dozwolony od 15 lat
cena biletu 11 zł

dozwolony od 15 lat
cena biletu 11 zł

KOBIETA
W CZERNI
25-27 maja 2012 r.
godz. 19.00

WINX CLUB.
MAGICZNA
PRZYGODA
1-3 czerwca 2012 r.
godz. 18.00

dozwolony od 15 lat
cena biletu 11 zł

dozwolony b/o
cena biletu 11 zł

PROGRAM:
godz. 11.30 – Zbiórka uczestników uroczystości przed
M-G Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie
Małopolskim
godz. 11.50 – Przemarsz do kościoła p.w. NNMP
godz. 12.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy
św. złożenie kwiatów przed obeliskiem
ks. Jerzego Popiełuszki
godz. 13.15 – Przejście pod Ratusz, złożenie kwiatów
pod tablicami upamiętniającymi
poległych w walce o niepodległość.
– Koncert Orkiestry Dętej WSK z
Rzeszowa.
Organizatorzy:
- Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Zespół Szkół Zawodowych
im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

2012/2013
TECHNIKUM (4 lata)
- TECHNIK INFORMATYK NOWOŚĆ
innowacja politechniczna: serwisant komputerów
- TECHNIK ELEKTRONIK NOWOŚĆ
innowacja politechniczna: komputerowe projektowanie
obwodów elektronicznych
- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH NOWOŚĆ
innowacja: nowoczesne technologie wizażu
- TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
- TECHNIK HANDLOWIEC NOWOŚĆ
innowacja: menadżer przedsiębiorstwa handlowego
- TECHNIK ELEKTRYK
- TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
- TECHNIK DROGOWNICTWA
- TECHNIK MECHANIK NOWOŚĆ
innowacja: lotnictwo – moja pasja
- TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
- TECHNIK GAZOWNICTWA
- TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
- TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Szkoła objęta
patronatem
Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- ELEKTRYK
- STOLARZ
- FRYZJER
Po zdobyciu zawodu będziesz mógł
kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym
SZKOŁA POLICEALNA (po LO, LP, T, TU)
- TECHNIK ADMINISTRACJI
- TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
- TECHNIK INFORMATYK

Adres: ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Młp.; tel. 17 22 16 424
www.zszsedziszow-mlp.pl; e-mail: zszadmin@pro.onet.pl

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że w ramach projektu pt.: „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci
Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług” uruchomiony został w Sędziszowie Młp.

Punkt Konsultacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw
oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Punkt Konsultacyjny ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (Warmet), I piętro, pokój nr 17.
Z porad korzystać można w każdy II i IV wtorek miesiąca w godzinach od 11:00 do 15:00.
Więcej szczegółów na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub telefonicznie 17 86 76 257.
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Radny musi widzieć potrzeby swojej
wsi i całej gminy
Rozmowa z Radną Rady Miejskiej
Panią Józefą Bielak
Wiek: 70 lat
Wykształcenie: średnie techniczne
Rodzina: mąż, czworo dzieci i pięcioro wnuczków
Wykonywany zawód: emeryt
Działa Pani w Radzie Miejskiej
od początku jej powstania i jest
jedną z nielicznych kobiet
w Radzie Miejskiej, proszę nam
opowiedzieć jak rozpoczęła się
Pani przygoda z samorządem?
Ja nie jestem rodowit¹ borkowiank¹, przysz³am do Borku Wielkiego jako m³oda dziewczyna po
maturze, równo 50 lat temu. Podjê³am pracê na stanowisku agronoma. Pokocha³am tê piêkn¹ wieœ
i ludzi w niej mieszkaj¹cych. Jako
agronom pracowa³am ci¹gle z
ludŸmi, poznawa³am ich problemy, doradza³am w produkcji rolnej, pomaga³am w sprawach
¿yciowych itp. Widocznie ludzie
te¿ mnie polubili, docenili i zaufali
mi. W pierwszych wolnych wyborach po transformacji sami mi zaproponowali, ¿ebym kandydowa³a do Rady Miejskiej i oddali na
mnie g³osy. Moje zaanga¿owanie
w pracy dla Gminy, mojej wsi i ludzi zaowocowa³o tym, ¿e w wyborach na nastêpne kadencje powierzali mi mandat Radnego.

Dlaczego w wyborach do Rady
Miejskiej startuje znacznie więcej panów niż pań, czy kobiety
nie radzą sobie w samorządzie?
Uwa¿am, ¿e kobiety, kiedy ju¿
zostan¹ wybrane do Rady radz¹
sobie bardzo dobrze. Mniej ich
kandyduje w wyborach, bo chyba nie zawsze wierz¹ w swoje si³y,
a praca zawodowa, dzieci, dom
nie zostawiaj¹ im wiele czasu na
pracê spo³eczn¹.

w kilku innych opracowywana jest
dokumentacja. Rozbudowano i
zmodernizowano wiele szkó³, wybudowano sale gimnastyczne –
miêdzy innymi i w mojej wsi. Wyremontowano i zmodernizowano
wiêkszoœæ domów ludowych i domów stra¿aka, które s³u¿¹ miejscowej ludnoœci. Bardzo cieszy mnie
to, ¿e wypiêknia³ Sêdziszów M³p.,
bo jest to nasze miasteczko, powsta³y nowe osiedla, oœrodek zdrowia i szpital, nowe sklepy, przebudowano ulice, wybudowano wiele chodników i wci¹¿ coœ nowego
siê robi. Zawsze du¿¹ bol¹czk¹ w
Gminie by³y drogi, ale przez te lata
poprawi³a siê infrastruktura drogowa, poprzez wybudowanie wielu nowych dróg o nawierzchni bitumicznej i remonty dróg ¿wirowych. Wybudowano na rzekach
nowe mosty i planuje siê budowê
nastêpnych. Trudno wymieniæ
wszystkie inwestycje, ale ka¿dy je
widzi w swoich miejscowoœciach.
Co do pora¿ki, to jeœli czegoœ nie
zrobiono w Gminie czy moim
okrêgu wyborczym, to staram siê
tego nie traktowaæ w kategoriach
pora¿ki, wiem, ¿e zrealizowanie
wszystkich potrzeb ogranicza wysokoœæ bud¿etu i wierzê, ¿e zostan¹ one wykonane w nastêpnych latach.

Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie, a co za swoją
porażkę w trakcie Pani działania
w Radzie Miejskiej?
Osi¹gniêcia w Gminie wynikaj¹
z pracy ca³ej Rady, Burmistrzów i
pracowników gminy. Przez te lata
przeprowadzono telefonizacjê
Jak Pani ocenia obecną kadencję
ca³ej gminy, wybudowano wodoRady Miejskiej w Sędziszowie
ci¹gi we wszystkich so³ectwach,
Młp. bazując na ogromnym dowykonano kanalizacjê w mieœcie i
świadczeniu w pracach Rady?
kilku wioskach, obecnie rozpoKa¿da kadencja wyzwala nowe
czêto budowê kanalizacji w mojej miejscowoœci Borek Wielki, a potrzeby i oczekiwania, ale m¹-

Budowa placu zabaw sponsorowanego przez Nivea
Wykonawca – firma InterFLORA Sp. z o.o przejęła 20
kwietnia 2012 r. teren budowy na Osiedlu 1000-lecia,
gdzie ma powstać plac zabaw z okazji 100 urodzin firmy NIVEA.
Powstanie on dziêki zaanga¿owaniu pracowników tutejszego
urzêdu i mieszkañców naszej
gminy w g³osowaniu, które trwa³o od 6 czerwca – 31 lipca ubieg³ego roku. Dla przypomnienia,
po blisko 2 miesi¹cach g³osowania plac wyznaczony przez Gminê Sêdziszów M³p. zdoby³ 49 821
g³osów, które w rankingu, ju¿ w
I etapie, da³y nam 23 miejsce
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wœród 25 zwyciêskich placów
zabaw.
Po d³ugim okresie wyczekiwania
nadesz³a kolej na budowê placu
zabaw. Do tej pory powsta³o ich
w ca³ej Polsce ok. 20. Na Podkarpaciu zaledwie 4 lokalizacje zwyciê¿y³o i czeka na realizacjê tego
nowoczesnego i bezpiecznego
placu zabaw. Wœród nich jest plac
zabaw w Sêdziszowie M³p.

Wed³ugo informacji przekazanych przez firmê Inter-FLORA
Sp. z o.o. w ostatnim tygodniu
kwietnia 2012 r. rozpoczête zostan¹ prace ziemne, zaœ finalizacja budowy bêdzie mieæ miejsce na prze³omie maja i czerwca 2012 r. W miêdzyczasie, z bud¿etu gminy, wykonane zostanie ogrodzenie placu zabaw,
aby zapewniæ higienê i bezpieczeñstwo bawi¹cych siê tam
dzieci.
W ramach inwestycji zamontowane zostan¹ urz¹dzenia zabawowe tj.:
- 2 wieloelementowe zestawy zabawowe ze zje¿d¿alniami (jeden dla najmniejszych dzieci,

droœæ Burmistrza i Radnych pozwala opracowaæ bud¿et tak,
¿eby wykonaæ najwa¿niejsze zadania w Gminie.
Co uważa Pani za swoje największe wyzwanie, jako Przewodnicząca Komisji Prawa Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska?
Wesz³a w ¿ycie znowelizowana
ustawa o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w Gminie. Nak³ada
ona du¿e obowi¹zki na Gminê i
mieszkañców. Trzeba bêdzie
du¿o wyczucia Radnych i cz³onków komisji, ¿eby wprowadziæ
ustawê w ¿ycie i m¹drze ustaliæ
podatek „œmieciowy”. Na gminie
ci¹¿y wiele zadañ w sprawie
ochrony œrodowiska i moja komisja w³¹cza siê w te prace.
Jak Pani, jako Radna, godzi
w codziennym życiu interesy
swoich wyborców z okręgu wyborczego z interesami gminy?
Powiem krótko, interesy Gminy wynikaj¹ z potrzeb wyborców
i Radny musi widzieæ potrzeby
swojej wsi, okrêgu wyborczego i
ca³ej Gminy.
Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
Mam tego czasu ma³o, ale
moje hobby to ogródek kwiatowy, dobra ksi¹¿ka, lubiê i umiem
zbieraæ grzyby w lesie, a najbardziej lubiê rozpieszczaæ wnuki i
dla nich mam zawsze czas.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Grzegorz Wrona
drugi dla dzieci powy¿ej 3 roku
¿ycia)
- 1 element sprawnoœciowy sk³adaj¹cy siê ze œcianki wspinaczkowej, œcianki linowej, drabinki linowej, linki wspinaczkowej,
dr¹¿ków poprzecznych i pajêczyny linowej
- karuzela
- 2 huœtawki (w tym huœtawka
wagowa)
- 2 bujaki sprê¿ynowe
- piaskownica
- ³awka parkowa
- regulamin placu zabaw
- kosz na œmieci
Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
powstania tego nowoczesnego
placu zabaw w naszej gminie!
Monika Kubacka
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Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Najlepsi uczestnicy Turnieju w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów z opiekunami i organizatorami.
Fot. (2)M. Cieślik

Eliminacje gminne
11. kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie i znajdującym się w pobliżu miasteczku ruchu drogowego odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W turnieju wzięły udział trzyosobowe reprezentacje z pięciu woryci nie zawiedli, aczkolwiek Krzysztof Majka (Czarna Sêdz.)
w niektórych konkurencjach oraz Kamil Malski (Zagorzyce
szkół podstawowych i trzech gimnazjów z terenu gminy.
Zawodnicy rywalizowali w 4 konkurencjach: teoretycznym teœcie, praktycznym sprawdzianie
umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
praktycznym sprawdzianie umiejêtnoœci kierowania rowerem na
torze przeszkód, praktycznym
sprawdzianie stosowania zasad
ruchu drogowego na miasteczku ruchu drogowego.
Zgodnie z regulaminem za
zwyciêski w ca³ym Turnieju uznaje siê ten zespó³, którego suma
zajêtych miejsc przez jego
uczestników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza.
Za indywidualnego zwyciêzcê
Turnieju uznaje siê uczestnika,
którego suma zajêtych miejsc we
wszystkich konkurencjach za wyj¹tkiem pierwszej pomocy (która jest konkurencj¹ zespo³ow¹)
jest najmniejsza.
W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajêtych miejsc w klasyfikacji koñcowej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze siê w kolejnoœci wyniki uzyskane za:
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a) odpowiedzi na pytania testowe
b) jazdê sprawnoœciow¹ po torze przeszkód
c) jazdê po miasteczku ruchu
drogowego
Zwyciêskie dru¿yny w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjów reprezentowaæ bêd¹
gminê w etapie powiatowym turnieju, który odbêdzie siê 27.
kwietnia w Sêdziszowie M³p.
G³ównym organizatorem i sêdzi¹ zawodów by³ pan Artur
Hosa, za czêœæ teoretyczn¹ oraz
praktyczn¹ na miasteczku ruchu
drogowego odpowiada³ asp.
Mariusz Kubik, za ocenê umiejêtnoœci udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej odpowiada³a p. Anna Nyzio.
Faworytami zawodów tradycyjnie byli gospodarze, czyli
uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 3 oraz gimnazjaliœci z Zagorzyc, jednak¿e pozosta³e dru¿yny równie¿ liczy³y na udany wystêp.
Jak siê mia³o okazaæ po ponad
trzygodzinnych zmaganiach, fa-

musieli uznaæ wy¿szoœæ swoich
rywali.
W kategorii szkó³ podstawowych w czêœci teoretycznej najlepsi okazali siê: Benedykt Baljon, Dominik Kolbusz (SP Zagorzyce Dln.) i Dawid Macio³ek (SP
nr 3 Sêdziszów M³p.) – ex aequo
I miejsce, na torze przeszkód
triumfowa³ Wojciech Sroka (SP
Czarna Sêdziszowska) przed
Dawidem Macio³kiem i Aleksandrem Czó³no (SP nr 3 Sêdziszów
M³p.), na miasteczku ruchu drogowego bezb³êdni okazali siê
zawodnicy z Wolicy Piaskowej:
Gabriela Fabianowicz i Dominik
Opiela, natomiast zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej najlepiej opanowali
uczniowie z Wolicy Piaskowej
i SP nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Wœród gimnazjalistów testy
najlepiej napisali: Patryk Baljon
(Zagorzyce Grn.) oraz Krzysztof
Majka (Czarna Sêdz.), tor przeszkód nie okaza³ siê straszny dla
Micha³a Majki (Sêdziszów M³p.),
a miasteczko ruchu drogowego
bezb³êdnie przejechali: Zuzanna Medygra³ (Sêdziszów M³p.),

Grn.).
Końcowe klasyfikacje
przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe:
I miejsce SP nr 3 w Sędziszowie Młp. – 7 pkt.
II miejsce SP w Czarnej Sędz. – 19 pkt.
III miejsce SP w Wolicy Piaskowej – 24 pkt.
IV miejsce SP w Zagorzycach Dln. – 24 pkt.
V miejsce SP w Zagorzycach Dln. – 33 pkt.
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Zagorzycach Grn. – 8 pkt.
II miejsce Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – 17 pkt.
III miejsce Gimnazjum w Czarnej Sędz. – 18 pkt.
Klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Dawid Maciołek – 7 pkt.
II miejsce Aleksander Czółno – 7 pkt.
III miejsce Kamil Mastej – 9 pkt.
(wszyscy SP nr 3 Sędziszów Młp.)
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Kamil Malski (Zagorzyce Grn.) – 7 pkt.
II miejsce Patryk Bajlon (Zagorzyce Grn.) – 8 pkt.
III miejsce Krzysztof Majka (Czarna Sędz.) – 8 pkt.

Zwyciêzcy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe, a Szko³y
puchary pami¹tkowe ufundowane przez Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego. Nagrody wrêcza³ Sekretarz Gminy Jan Maroñ.
Benedykt Czapka
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Uczniowie z „Olszewskiego” na praktykach
w Niemczech

Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. przebywali na praktyce zagranicznej w Niemczech.

Uczniowie klasy III i (informatycy) odbywali swoj¹ tegoroczn¹
miesiêczn¹ praktykê zawodow¹
w terminie od 4.03.-31.03.2012
w Schkeuditz ko³o Lipska. Firma
Vitalis pe³ni¹ca w projekcie rolê
organizacji przyjmuj¹cej by³a
odpowiedzialna za ca³okszta³t
pobytu beneficjentów oraz organizacjê ich praktyki.
Grupa 10 uczniów 4 marca
2012 r. póŸnym popo³udniem dotar³a na Gut Wehlitz, gdzie zostali przywitani przez przedstawicieli
firmy Vitalis i zakwaterowani w
pokojach. Nastêpnie pani Ma³gorzata Worona przedstawi³a w
skrócie zaplanowany program
sta¿u na ich czterotygodniowy
pobyt w Niemczech, zapozna³a z
zasadami obowi¹zuj¹cymi w miejscu ich zakwaterowania, przekaza³a istotne informacje na temat
okolicy i œrodków transportu,
zaopatrzy³a wszystkich w mapy
oraz przedstawi³a mo¿liwoœci spêdzania czasu wolnego w okolicy.
Wieczorem, po obiadokolacji,
oficjalnie wszystkie grupy powita³ dyrektor firmy Vitalis, pan
Ralf Gesicke.
Nastêpnego dnia ch³opcy mieli
okazjê zaznajomiæ siê z miejscem
swojego pobytu na najbli¿sze 4
tygodnie. W tym celu udali siê do
centrum Lipska. Wycieczka rozpoczê³a siê od Dworca G³ównego, który poprzez swoj¹ nietypow¹ architekturê i atmosferê
oferuje równie¿ klientom mo¿liwoœci robienia zakupów w trzypoziomowym centrum handlowym.
Nastêpnie spaceruj¹c uczniowie mogli poznaæ najciekawsze
zabytki miasta: Piwnicê Auerbacha, koœció³ œw. Miko³aja, Stary
Ratusz, Nowy Ratusz, Plac Augusta, Operê, Teatr Nowy.
We wtorek 6 marca sta¿yœci
rozpoczêli swój pierwszy dzieñ
praktyk. W towarzystwie przedstawiciela firmy Vitalis udali siê
œrodkiem komunikacji miejskiej
do firmy Robotron w Lipsku.
Tam instruktor, odpowiedzialny
za przebieg praktyk, zapozna³
sta¿ystów z przepisami bhp, systemem szkolnictwa zawodowego w zakresie informatyki w
Niemczech oraz przedstawi³
plan realizacji sta¿u na najbli¿sze 4 tygodnie. Zapowiada³o siê
bardzo ciekawie…
Kolejne dni up³ywa³y w podobny sposób: wczeœnie rano
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Uczniowie ZSZ w czasie zajęć.

œniadanie, wyjazd do Centrum
Kszta³cenia Praktycznego, gdzie
sta¿yœci uczyli siê miêdzy innymi:instalacji maszyny wirtualnej,
praca na Windows Server 2008,
praca na Linux OpenSUSE. Przys³owie: „Übung macht den Meister” – æwiczenie czyni mistrza,
by³o tutaj jak najbardziej na miejscu i zgodnie z nim ch³opcy, czasami metod¹ prób i b³êdów, wykonywali kolejne polecenia swojego instruktora.
Po ca³odziennej pracy w centrum by³ czas na przyjemnoœci.
Popo³udnia i wieczory up³ywa³y
ch³opcom w bardzo mi³ej atmosferze. W zwi¹zku z tym, ¿e w tym
samym czasie firma Vitalis goœci³a u siebie równie¿ inne grupy
nie tylko z Polski, ale równie¿ z
Portugalii, Norwegii, S³owenii,
Francji oraz Rumuni, ch³opcy
mieli okazjê wykazaæ siê swoim
„komunikatywnym” j. niemieckim i j. angielskim, co niekiedy
sprowadza³o siê do bardzo
œmiesznych i dwuznacznych sytuacji. Ch³opcy przekonali siê, ¿e
w dzisiejszych czasach œwiat jest
dla wszystkich otwarty, a jêzyki
obce to podstawa. Po obiadokolacji organizowaliœmy ch³opcom wspólne wyjœcia m.in. na
krêgle, bilard, pi³kê pla¿ow¹,
gokarty, paintball, basen. Na terenie oœrodka mieli mo¿liwoœæ
grania w bilard, x – box’a.
W pierwsz¹ sobotê pobytu, firma Vitalis zorganizowa³a jednodniow¹ wycieczkê do Drezna,
gdzie przewodnik oprowadzi³
ich po mieœcie przedstawiaj¹c
znane na ca³ym œwiecie zabytki:
Zwinger, Frauenkirche – koœció³
podczas wojny zupe³nie zniszczony, a nastêpnie z darowizn
odbudowany i ponownie w
2005r. poœwiêcony, plac Altmark, ulicê Prask¹ (Prager
Straße, koœció³ Maryi Panny,

Fot. Arch. ZSZ

Operê Sempera, koœció³ Hofkirche, zamek, malowid³o grafitowe zwane Pochodem Ksi¹¿êcym.
Ostatnim etapem wycieczki by³o
zwiedzenie nowoczesnego Muzeum Techniki.
Kolejny weekend up³yn¹³
ch³opcom na dwudniowej wycieczce do Berlina. Grupa zosta³a zakwaterowana w jednym z berliñskich hoteli, znajduj¹cym siê
przy samym Dworcu G³ównym.
Berlin wywar³ na ch³opakach, jak
sami stwierdzili, niesamowite wra¿enie. Podczas tych niezapomnianych dwóch dni zwiedzili pod
opiek¹ przewodnika najwa¿niejsze zabytki stolicy Niemiec oraz
zobaczyli najciekawsze jej miejsca:
Plac Poczdamski z resztkami muru
berliñskiego, Reichstag (siedzibê
niemieckiego parlamentu), Bramê Brandenbursk¹, Koœció³ Pamiêci Cesarza Wilhelma, Alexanderplatz, Muzeum Techniki, muzeum figur woskowych Madame
Tussaud.
Weekend 24-25 marca uczniowie klasy III i mogli wykorzystaæ
na zwiedzeniu Lipska i okolic
„na w³asn¹ rêkê”. Niedzielne
popo³udnie spêdzili w SachsenTerme, lipskim aquaparku.
W ostatni poniedzia³ek uczniowie mieli mo¿liwoœæ zwiedzania lipskiego Zoo, które m.in. ze wzglêdu
na swój tematyczny podzia³ (na
kontynenty), robi wra¿enie na
wszystkich swoich goœciach.
Wyjazd do Polski zbli¿a³ siê niestety wielkimi krokami… Ostatnie
dni pobytu w Niemczech ch³opcy wykorzystali na samodzielne wyprawy do Lipska i okolic m.in. na
ostatnie zakupy. W dniu wyjazdu
zajêli siê sprz¹taniem i pakowaniem. W pi¹tek 30 marca odby³o
siê spotkanie z panem Ralfem Gesiecke, pani¹ Ma³gorzat¹ Woron¹,
panem Francisco Polvoro którzy
po¿egnali ch³opców podziêkowali

za wspó³pracê, krótko podsumowali ich miesiêczny pobyt w Niemczech oraz wrêczyli certyfikaty potwierdzaj¹ce odbycie praktyki zagranicznej, realizowanej w ramach programu Leonardo da
Vinci „Poprawa jakoœci pracy
szko³y poprzez sta¿ zagraniczny
informatyków”. Zarówno pan
Gesiecke, jak i inni pracownicy firmy Vitalis bardzo pozytywnie wyra¿ali siê o uczniach, co dla mnie
jako koordynatora projektu i
przedstawiciela grona pedagogicznego Zespo³u Szkó³ Zawodowych, jest niew¹tpliwie powodem
do dumy. Ch³opcy godnie reprezentowali w Niemczech szko³ê i
zostan¹ tam zapamiêtani jako
sympatyczni, kulturalni i pracowici uczniowie, którzy œwietnie
radz¹ sobie nie tylko w dziedzinie
informatyki, ale równie¿ dobrze
pos³uguj¹ siê w jêzykami obcymi i
potrafi¹ odnaleŸæ siê czasami w
nietypowych sytuacjach ¿ycia codziennego za granic¹.
Z satysfakcj¹ mogê stwierdziæ,
¿e cele projektu zosta³y zrealizowane. Pobyt w Niemczech przyczyni³ siê nie tylko do poprawy
umiejêtnoœci ch³opców z zakresu informatyki oraz jêzyków obcych, ale równie¿ do poznania
kultury naszych s¹siadów, do
zwiedzenia ciekawych miejsc w
Niemczech, do nauki samodzielnoœci i podejmowania odpowiedzialnoœci za w³asne czyny, poznania nowych ludzi, zintegrowania
siê z grup¹. Wszyscy uczestnicy
projektu wrócili do Polski bardzo zadowoleni, pe³ni wra¿eñ,
którymi z pewnoœci¹ bêd¹ siê
dzieliæ ze swoimi kolegami i kole¿ankami jeszcze przez d³ugi czas,
bogatsi o nowe doœwiadczenia,
które byæ mo¿e bêd¹ mia³y wp³yw
na ich dalsze losy.
Bożena Feret
– koordynator projektu
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Od lewej: wiceminister Jan Bury, minister Marek Sawicki, wicewojewoda Alicja Wosik, członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar.

Spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z rolnikami województwa podkarpackiego
16 kwietnia br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale miało miejsce spotkanie ministra
Marka Sawickiego z rolnikami, sołtysami, przedstawicielami inspekcji, instytucji rolniczych i okołorolniczych województwa podkarpackiego.
Nasz powiat reprezentowali
członkowie Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w Ropczycach wraz z jej przewodniczącym Jerzym Jakubcem.

Od lewej- Mirosław Welz Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Barbara Traciak członek Rady Powiatowej PIR w Ropczycach, sołtys Zagorzyc Górnych, Jerzy
Jakubiec przewodniczący Rady Powiatowej PIR, Władysław Stępień radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
Fot.(2) Marcin Paluch

Organizatorami spotkania
by³y: Podkarpacka Izba Rolnicza
i Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego. Na ich zaproszenie do Boguchwa³y przybyli
m.in.: Jan Bury wiceminister
Skarbu Pañstwa, Alicja Wosik
wicewojewoda podkarpacki,
Miros³aw Karapyta marsza³ek
województwa podkarpackiego,
Tadeusz P³oszaj dyrektor Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Stanis³aw Bartman prezes Podkarpackiej Izby
Rolniczej, Lucjan KuŸniar i W³adys³aw Stêpieñ – Radni Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,
Mariusz Kawa dyrektor Agencji
Rynku Rolnego.
Podczas spotkania, Minister
Marek Sawicki zosta³ uhonorowany przez zarz¹d Podkarpackiej Izby Rolniczej odznaczeniem œw. Izydora Oracza.
Minister Sawicki „przywióz³”
na Podkarpacie dobre wiadomoœci. Poinformowa³ m.in., ¿e

nasze województwo otrzyma w
2012 r. ponad 10 mln z³. na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla rolnictwa. To znacznie
wiêksza suma ni¿ dotychczas. W
naszym województwie jako jedynym w kraju, jeszcze w tym roku,
rolnicy bêd¹ mogli skorzystaæ ze
wsparcia unijnego w ramach
dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (to te¿ dot. rolników z naszego powiatu). Ponadto minister oznajmi³, ¿e bêdzie kontynuowany program
wsparcia hodowli byd³a i owiec.
Korzystaj¹c z okazji, minister
Sawicki poinformowa³ o swoich
planach, zwi¹zanych z funkcjonowaniem resortu rolnictwa. W
ci¹gu najbli¿szych 4. lat planuje
po³¹czyæ Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
Agencj¹ Rynku Rolnego (do
2013 r.), po to by rolnicy mogli
za³atwiæ swoje sprawy w jednej
instytucji; a tak¿e po³¹czyæ czte-
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ry inspekcje w jedn¹ (weterynaryjn¹, sanitarn¹, ochrony roœlin
i jakoœci ¿ywnoœci).
Minister planuje tak¿e wiêkszy
nacisk po³o¿yæ na rozwój energii odnawialnej oraz promocjê
polskiej ¿ywnoœci. Zauwa¿y³, ¿e
wartoœæ eksportu towarów rolno-spo¿ywczych za 2011 r. osi¹gnê³a poziom 15 mld euro, co
stanowi wzrost o 12% w stosunku do 2010; na rynki zewnêtrzne jest sprzedawana a¿ 1/3 produkowanej w kraju ¿ywnoœci.
Minister Sawicki podzieli³ siê
tak¿e niepewnoœci¹, wynikaj¹c¹
z braku wi¹¿¹cych decyzji w sprawie wsparcia unijnego dla rolnictwa w nowym okresie programowania 2014-2020, obecnie
trwaj¹ konsultacje w tej kwestii
– zaznaczy³y, ¿e wszyscy chc¹
wyrównania dop³at w UE.
Minister zachêca³ rolników do
zak³adania Grup Producenckich, tym bardziej ¿e na Podkarpaciu jest ich nieco ponad 20, a

to jest bardzo ma³o. Grupy Producenckie to nowa forma zachêcania do spó³dzielczoœci.
Poinformowa³ tak¿e o trwaj¹cych dyskusjach nad podatkiem
dochodowym w rolnictwie – dla
ma³ych gospodarstw nie bêd¹
wprowadzane zmiany, natomiast
wiêksze, osi¹gaj¹ce okreœlone
przychody wg grup bêd¹ p³aciæ
zrycza³towany podatek, prowadziæ uproszczon¹ ksi¹¿kê przychodów i rozchodów lub pe³n¹
ksiêgowoœæ.
Minister Rolnictwa odpowiada³ równie¿ na pytania rolników.
Najwiêksz¹ bol¹czk¹ okaza³y siê
szkody wyrz¹dzane w uprawach
przez dzik¹ zwierzynê, niskie
odszkodowania i trudnoœæ w ich
uzyskaniu. Prezes PIR Stanis³aw
Bartman apelowa³ do ministra,
by zmieniæ uregulowania w tym
zakresie, gdy¿ szkód jest bardzo
du¿o i maj¹ ogromny zakres.
Minister oznajmi³, ¿e rozmowy
w tym zakresie s¹ prowadzone z
Ministrem Œrodowiska, bowiem
le¿y to w jego kompetencji, by w
wyp³acaniu odszkodowañ wspó³uczestniczy³o pañstwo i ko³a
³owieckie.
Jest kwestia bardzo istotna tak¿e dla rolników z naszego powiatu. Rada Powiatowa PIR, na
wniosek rolników, którzy otrzymali bardzo niskie odszkodowania lub mieli problem z ich wyegzekwowaniem, wielokrotnie
interweniowa³a w tej sprawie do
Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Inf. wł.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Dnia 30.03.2012 r. w Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej po raz dziewiąty odbył
się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Za organizację gminnych zmagań konkursowych odpowiedzialni byli:
Z-ca Komendanta Gminnego
bryg. mgr. inż. Jacek Róg, który przygotował testy i pytania konkursowe oraz V-ce prezes Zarządu Gminnego, Andrzej Świerad, prezes OSP
Czarna i jednocześnie dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej, który organizował konkurs. Jak co roku w/
w wywiązali się z postawionego zadania bardzo dobrze.
W dniu 30.03.2011r. na obiektach Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej odby³y siê eliminacje gminne. Zosta³y one poprzedzone rozes³aniem na pocz¹tku lutego
do wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sêdziszów M³p. informacji
zawieraj¹cych regulamin konkursu oraz szczegó³owo okreœlony zakres wiadomoœci wymaganych na konkursie wraz z materia³ami do nauki. W wyniku eliminacji szkolnych do szczebla
gminnego zg³osi³o siê 10 szkó³
podstawowych z miejscowoœci:
Czarna Sêdziszowska, Kawêczyn,
Klêczany, Boreczek, Zagorzyce
Dolne, Zagorzyce Górne, Bêdziemyœl, Góra Ropczycka, Wolica Piaskowa, Borek Wielki oraz
gimnazja w Zagorzycach Górnych, Sêdziszowie M³p. i Czarnej Sêdziszowskiej. £¹cznie w eliminacjach wziê³o udzia³ 24
uczniów.
Warto wspomnieæ, ¿e dla
wszystkich uczestników przygotowano dyplomy, drobne upominki i poczêstunek.
Rozpoczêcia turnieju dokona³ dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej Andrzej Œwierad i dyrektor SP Tomasz Kozak,
którzy powitali uczestników oraz
przyby³ych goœci. Na turnieju byli
obecni: Z-ca Burmistrza Pani
El¿bieta Œwiniuch, Naczelnik
Wydzia³u PSP w Ropczycach m³.
bryg. in¿. Janusz Piczak, Dowódca JRG st. kpt. mgr in¿. Pawe³
Stok³osa, Sekretarz ZOMGOSP
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Uczestnicy turnieju podczas testu pisemnego.
W wyniku części ustnej ustalono ostateczne wyniki eliminacji gminnych:
W kategorii szkół podstawowych:
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1. Michał Persak (SP Kawęczyn)
1. Marcin Kozek (Gim. Zagorzyce)
2. Dominika Drozd (SP Wolica Piaskowa)
2. Iwona Ferfecka (Gim. Czarna Sędz.)
3. Marika Ferfecka (SP Boreczek)
3. Dawid Kujda (Gim. Zagorzyce)
4. Natalia Feret (SP Boreczek)
4. Dawid Pondo (Gim. Czarna Sędz.)
5. Michał Kocon (SP Borek Wielki)
5. Patryk Skarbek (Gim. Sędziszów Młp)

Marcin Cieœlik, radny Rady Miejskiej Jan Ró¿añski.
Przebieg eliminacji utrwala³a
Telewizja Miejska.
Ze wzglêdu na niesprzyjaj¹c¹
aurê nie by³o pokazu sprzêtu
stra¿ackiego, ale w zamian organizatorzy przedstawili humorystyczn¹ prezentacjê dotycz¹c¹
stra¿aków. Nastêpnie uczestnicy
konkursu przyst¹pili do czêœci
testowej konkursu. Po napisaniu
testu ,uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, a komisja przyst¹pi³a do oceny prac. Zgodnie z regulaminem, do czêœci ustnej zakwalifikowa³o siê po 5 uczniów,
którzy uzyskali najwy¿sze wyniki.
Zwyciêzcy, z r¹k Pani Burmistrz
i Przedstawicieli Komendy PSP,

otrzymali cenne nagrody. Ponadto osoby, które zajê³y dwa
czo³owe miejsca w poszczególnych kategoriach reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ gminê na eliminacjach powiatowych.
Turniej wiedzy po¿arniczej z
pewnoœci¹ przyczyni siê do przybli¿enia tematyki ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony
przed zagro¿eniami m³odzie¿y
naszych szkó³. Nale¿y podkreœliæ
bardzo dobr¹ organizacjê konkursu. Organizatorzy sk³adaj¹
podziêkowania
wszystkim
uczestnikom, goœciom, opiekunom za przyst¹pienie do konkursu oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomagali w
organizacji turnieju.

Dnia 17.04.2012 odby³ siê etap
powiatowy Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, w
którym reprezentanci naszej
gminy zajêli bardzo dobre lokaty a mianowicie:
– Micha³ Persak (SP Kawêczyn)
zaj¹³ IV miejsce
– Iwona Ferefecka (Gimnazjum Czarna Sêdz.) zajê³a I
miejsce i jedzie reprezentowaæ powiat na turnieju wojewódzkim w Trzciance kolo Jas³a.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
– Krzysztof Gruca z Boreczku
zaj¹³ I miejsce w powiecie i
równie¿ bêdzie dalej reprezentowa³ powiat.
– Kamil Siwiec z Czarnej Sêdz.
zaj¹³ III miejsce.

Opracowała: Iwona Świerad

„Rodzinne” zdjęcie uczestników, organizatorów i gości turnieju.
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Dzieciństwo
Irena Mazek urodzi³a siê 29
wrzeœnia 1925 roku w Zagorzycach jako córka Franciszka Mazka i Marii z domu Feret. Tak sama
wspomina tamte lata:
„Lata dzieciñstwa pamiêtam
bardzo dobrze. Dom rodzinny
by³ wprawdzie pod strzech¹, jak
zwykle wtedy, zbudowa³ go dziadek z babk¹, sta³ on nieco wy¿ej
od obecnego. Tatuœ pracowa³
najpierw na roli, póŸniej, kiedy
mia³ 17 lat, „do³o¿y³ sobie wiêcej”
wieku i poszed³ walczyæ do Legionów Polskich. Kiedy wróci³ z
legionów, no to by³o ich (dzieci
– JF) dosyæ du¿o w domu i pos³ano go do krawca na naukê. Szko³ê skoñczy³ kilkuklasow¹, ale czytaæ i pisaæ umia³. Pamiêtam, ¿e w
domu nie brakowa³o ksi¹¿ek. Ojciec by³ krawcem z zawodu, ale
g³ównym zajêciem by³a uprawa
ok. 4,5 ha pola. Nastêpnie, w
miarê powiêkszania siê rodziny,
ojciec za³o¿y³ tutaj ma³y sklepik.
W tym sklepiku sprzedawa³ towary pierwszej potrzeby: naftê, sól,
cukier, ig³y, nici. PóŸniej z koleg¹
Marcinem Rogiem z Zagorzyc
po³¹czyli si³y i zrobili trochê wiêkszy sklepik. Jeszcze póŸniej zostawi³ ten handel i podj¹³ pracê
spedytora w rzeŸni w Dêbicy.
Mia³ te¿ obiecan¹ pracê w zak³adach lotniczych jako komendant stra¿y. Niestety, wojna w
1939 roku przerwa³a jego awans
zawodowy.
Ja chodzi³am do szko³y ludowej w Zagorzycach 4 klasy, póŸniej chodzi³am do Sêdziszowa
M³p. (pamiêtam nauczycieli: Wêglowskiego, Kosiaka, Kosiakow¹), zda³am do Gimnazjum
im. Króla Jagie³³y w Dêbicy.
Dalsz¹ edukacjê przerwa³a wojna.”
Czytanie czyli poszerzanie
horyzontów
Czyta³yœmy du¿o- mówi pani
Irena Mazek- nawet ukradkiem w
stodole. Tatuœ przynosi³ ksi¹¿ki z
Ropczyc, ciotka tercjarka, Karolina Feret z biblioteki klasztornej
OO Kapucynów w Sêdziszowie
M³p. Czasem nie wiedzia³a nawet
co tam przynosi. Ja za najwa¿niejsz¹ ksi¹¿kê uwa¿a³am „Tajemnice Bastylii”, „Baœnie z 1000 i jednej nocy”, nasz dziadek posiada³
oprawne w skórê „Nowy Testament” i „¯ywoty œwiêtych”. PóŸniej jeden z s¹siadów oprawia³ tygodniki, wiêc ka¿dy z tych roczników ¿eœmy kilkakrotnie wertowali. By³y tam informacje o szerokim œwiecie. Tak wiêc myœmy wiele wiedzieli o œwiecie.
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Córka narodu
Rzecz o Irenie Mazek ps. „Morfina”, „Pantera”
córce Franciszka Mazka z Zagorzyc

Irena Drabik z domu Mazek w rodzinnym domu w Zagorzycach Dolnych pokazuje rodzinne zdjęcia i dokumenty.
Fot. Jan Flisak

Wojna czyli przyspieszone
dojrzewanie
Pierwsze lata wojny by³y dla nas
tym ciê¿sze – wspomina pani Irena, ¿e ojciec z Wêgier (Austrii –
JF) wróci³ dopiero gdzieœ w 1942
roku. Po powrocie od razu zaj¹³
siê t¹ Armi¹ Krajow¹. Kiedy wojna siê zaczê³a, to kilkakrotnie
musieliœmy uciekaæ z domu, bo
agenci niemieccy nas szukali. W
wiosce znalaz³ siê taki g³upek,
który na pytanie Niemców: „Kto
tu w Zagorzycach móg³by coœ
stworzyæ dla obrony kraju?”, to
on powydawa³ te nazwiska, chyba w dobrej wierze. No to musieliœmy zwiewaæ z domów. Jak siê
okaza³o, ów kapuœ to by³ ¯ydem

z Dêbicy. Potem go Niemcy wykoñczyli, ale tymczasem pewnie
¿y³ sobie spokojnie i nawet nie
wiedzia³ ile z³a narobi³.

I dalsza edukacja
Do konspiracji wprowadzi³ j¹
ojciec. Formalnie Irena Mazek w
1942 roku zosta³a zaprzysiê¿ona
przez Irenê Kozek ps. „Myszkê” i
przynale¿a³a do struktur obwodu Dêbica AK. Razem Józef¹
Chnat, ps. „Biedronk¹”, Janin¹
Magdoñ ps. „Ad¹” i Janin¹ Rataj
ps. „Stokrotka” nasza bohaterka
zosta³a przydzielona do sekcji sanitarnej Placówki Sêdziszów
M³p. II. Wykonywa³a równie¿ zadania ³¹czniczki. Pomaga³a wiêŸniom obozu w Pustkowie (paczki, lekarstwa, ¿ywnoœæ).
W Armii Krajowej - wspomina
pani Irena-by³o nas trzy (dwie ju¿
nie ¿yj¹), prowadzi³o siê tajne nauczanie dla ch³opców, tak ¿eby
oni chocia¿ mogli skoñczyæ
siódm¹ klasê. PóŸniej, jak by³a
mo¿liwoœæ, to zdali egzaminy i im
zaliczono to wykszta³cenie. Du¿o
tych ch³opców by³o. Potem ja
sama ukoñczy³am Gimnazjum w
KuŸnicy. Zdawa³am egzamin w
Górze Ropczyckiej w mieszkaniu
£otockiego. Innych nauczycieli i
egzaminatorów zna³am tylko z
pseudonimów. Potem zrobi³am
du¿¹ maturê. Tê zdawa³am w Iwierzycach, zna³am tam Marcinkównê (potem wysz³a za pana Wilka,
Najmłodsi z mamusią.
Fot. Arch. rodziny Mazków który zosta³ póŸniej z bratem wy-

wieziony na Sybir , brat tam umar³
na tyfus).
Ja zosta³am zaprzysiê¿ona w
1942 roku i by³am w Pomocniczej S³u¿bie Kobiet – wspomina
dalej – podlega³am „Myszce”, tak
myœlê. Wszystko by³o tajemnic¹.
Nic nie mog³am wiedzieæ nad to,
co by³o konieczne. Prowadziliœmy zbiórki ¿ywnoœci na wsi, aby
potem wysy³aæ j¹ do Oœwiêcimia
czy do Pustkowa. Myœmy zbiera³y, jak by³o zbo¿e, to nasz m³yn to
mieli³, a potem zbiera³y m¹kê kobiety i piek³y z niej chleb. I wysy³a³y. Ja myœlê, ¿e to wszystko by³o
dostarczane do hrabiny Jab³onowskiej. Ona mia³a wszelkie
mo¿liwoœci jako ziemianka.
Sanitariuszka „Morfina” ruskich
ratuje
W akcji „Burza” wg Ÿróde³ Irena Mazek uczestniczy³a jako sanitariuszka w okolicach Sêdziszowa M³p. na terenie I rejonu walki zgrupowania partyzanckiego
mjr. A. Lazarowicza ps. „Klamra”. Sama jednak pani Irena
swoj¹ dzia³alnoœæ sanitariuszki
pamiêta nieco inaczej. Mówi:
„Przeszliœmy ten kurs (sanitariuszek –JF). No niewiele ¿eœmy
zdzia³ali. Raz pomog³am tym Rosjanom w 1944 roku. Trzeba ich
by³o opatrzeæ, bo konali. Potem
wziê³o ich wojsko”.
Praca po „wyzwoleniu”
Po zajêciu Sêdziszowa M³p.
Przez Armiê Czerwon¹ Irena
Mazek dzia³a³a w konspiracji poakowskiej. Przenosi³a konspiracyjn¹ pocztê i wiadomoœci z nas³uchu radiowego do Stanis³awa
Roga i Walentego ¯uczka mieszkaj¹cych w pobliskiej Bystrzycy.
Od wrzeœnia do grudnia 1945
roku pracowa³a w Zagorzycach
jako urzêdniczka.
Pierwsze aresztowanie
Pani Irena Mazek w dniu 9
stycznia 1945 roku zosta³a aresztowana w domu przez funkcjonariuszy PUBP z Ropczyc. By³a
przes³uchiwana przez œledczego
Tadeusza Andrusiewicza. Pytano j¹ o „skrzynki kontaktowe”,
nazwiska znajomych ¿o³nierzy
podziemia i dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Po kilku dniach œledztwa
zosta³a przewieziona do PUBP w
Dêbicy. Tam by³a przes³uchiwana przez œledczego Edwarda
Rudnickiego. 5 maja œledczy
Leon Gurga i kierownik dêbickiego PUBP por. Julian Wojtusik
umorzyli dochodzenie uzasadniaj¹c: „Po wkroczeniu Armii
Czerwonej wcale udzia³u w AK
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nie bra³a, a nawet opatrywa³a
rannych ¿o³nierzy sowieckich
podczas walk w jej gromadzie
Zagorzyce, kiedy jeszcze ¿o³nierze niemieccy znajdowali siê w
pobli¿u wioski. Zosta³a zwolniona z aresztu 12 maja 1945 roku.
Jak sama wspomina – za to ¿em
uratowa³a czerwonoarmistów
mnie zwolnili.

skazani. Bo tam by³ Marsza³ek,
Pietrucha, Kopeæ Janina, Szara i
wszyscy oni tam przebywali i nieraz nocowali. No ale wszystko siê
skoñczy³o. By³o nam tam nawet
dobrze. Pracowaliœmy razem,
wszystko dzieliliœmy pomiêdzy
siebie i by³o dobrze. Mo¿na powiedzieæ, ¿e robiliœmy to „po rusku”. By³ taki ma³y ko³choz. Ojciec mia³ znajomych, bracia
Na ziemiach odzyskanych
przyje¿d¿ali, to sobie w szachy
Po tym zwolnieniu z wiêzienia w lubi³ pograæ. ¯ycie by³o spokojRopczycach i Dêbicy wyjechali- ne, no ale zawirowa³o i skoñczyœmy ca³¹ rodzin¹ do K³odzka – ³o siê wszystko.
wspomina Irena Mazek. W³aœciwie najpierw mieszkaliœmy w Zaci- Drugie aresztowanie
szu, ma³ej wiosce w górach. ZaW nocy z 15/16 grudnia 1947
mieszkaliœmy u Niemców, których Irena Mazek zosta³a aresztowana
nie wypêdzaliœmy, tylko mieszkali- razem z ojcem Franciszkiem w
œmy razem. Ojciec, Franciszek swoim domu w K³odzku. ZatrzyMazek pracowa³ w gminie, to im mano j¹ na rozkaz naczelnika
przynosi³ ró¿ne produkty, ¿eby Wydzia³u Œledczego WUBP mjr.
mogli prze¿yæ. Chleb piekli, to Jana Starzyckiego. Rewizjê przedzielili siê z nami mlekiem. Ale prowadzi³ st. sier¿. Jerzy Marzec
póŸniej umyœleli sobie nasi rodzi- konfiskuj¹c „gazetê ameryce z kimœ tam razem, ¿e wyjad¹ do kañsk¹” („Dziennik Zwi¹zkowy” z
K³odzka, ¿e bêdzie lepiej, ¿e dzie- Chicago). Na œledztwo przewieci do szko³y bêd¹ chodziæ. Niem- ziono j¹ do wroc³awskiego UB.
cy na kolanach prosili, ¿ebyœmy
Tatusia aresztowali – wspomina
(rodzina Mazków- JF) nie wy- pani Irena Mazek – widocznie ktoœ
je¿d¿ali. Myœmy siê im nie miesza- go wyda³. Wiadomo, zrobili kocio³
li siê do gospodarstwa, co nam (w domu- JF). Jak mama mówi³a w
dali to by³o - wspomina.
domu bardzo d³ugo by³ kocio³.
Mama by³a wtedy w ci¹¿y z RyœDziałalność w Stowarzyszeniu
kiem, a oni nic tylko straszyli j¹ reWolność i Niezawisłość
wolwerem, ci¹gle przychodzili i
Zamieszkali w K³odzku przy ul. robili rewizjê. ZnaleŸli tylko
Mariañskiej 2. Pani Irena praco- „Dziennik Zwi¹zkowy” z Ameryki.
wa³a kolejno w KP PPR jako maszy- Tam przecie¿ nic nie by³o (antynistka, punkcie etapowym PUR w ustrojowego - JF). Po naszym
Kudowie Zdroju jako rejestrator- aresztowaniu mama przeprowaka (do grudnia 1946 roku) i dol- dzi³a siê, w³aœciwie to rodzinê zanoœl¹skiej DOKP Oddzia³ K³odzko czêli przenosiæ z miejsca na miejjako urzêdniczka. Dzia³a³a w k³odz- sce. Najpierw by³ dom piêtrowy,
kich strukturach Okrêgu Wro- mieszkanie by³o prawie na strychu
c³aw „Wschód” WiN. Wspólnie z w K³odzku. No ale by³o. Mama
ojcem prowadzi³a w mieszkaniu cha³upniczo pracowa³a, rodzeñ„skrzynkê pocztow¹” dla przesy- stwo chodzi³o do szko³y. Jedna sio³ek przewo¿onych przez kurierkê stra skoñczy³a gimnazjum i zda³a
z Wroc³awia. Przekazywali mate- ma³¹ maturê, druga skoñczy³a
ria³y instrukta¿owe i propagando- szko³ê krawieck¹, ale potem zrobiwe (w tym podziemne pismo ³a liceum i pracowa³a na kolei.
„Orze³ Bia³y”). Jako ³¹czniczka wy- Brat m³odszy nie chcia³ siê uczyæ.
je¿d¿a³a do Wroc³awia z konspira- Skoñczy³ dwie klasy Technikum
cyjn¹ poczt¹. W domu Mazków w Kolejowego, ale potem poszed³
K³odzku mieszka³ kierownik orga- na kurs spawacza i podj¹³ pracê.
nizacyjny Zarz¹du Obszaru Za- PóŸniej razem z ¿on¹ uciek³ do
chodniego WiN ppor. B. Pietru- Kanady, dziecko zostawili w Polcha.
sce. Dopiero ju¿ jako du¿¹ dziewTak wiêc zamieszkaliœmy w czynê zabrali j¹ do siebie. Tam
K³odzku – wspomina pani Irena skoñczy³a uniwersytet. On pracoMazek – tam by³o dosyæ du¿e go- wa³ ciê¿ko, zmar³. ¯ona ¿yje, praspodarstwo, podzielone na czte- cuje przy podatkach.
rech. Mieszka³ jeden, który za
Niemców pracowa³ jako robot- Metody Śledztwa
nik, myœmy byli i dwóch nastêpJak nas przes³uchiwali? Zastanych. Jeden by³ z Pilzna i gdzieœ nawia siê pani Irena. Pietrucha
tam jego szwagier by³. Dobrze siê zosta³ aresztowany, przewieŸli go
nam ¿y³o, pracowa³o. Mieliœmy do Warszawy i tam podpisa³ zotych wszystkich, co potem byli bowi¹zanie o wspó³pracy. Mówi³
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rzeczy, które nie szkodzi³y innym.
Tak przetrwa³ 10 lat. Przypominam sobie, jak nas prowadzili
skutych ³añcuchami z Kleczkowskiej na S¹dow¹. Wszyscy byli
skuci i prowadzeni byliœmy pod
eskort¹ w œrodku dnia. Ludzie z
ulicy ze strachu uciekali, nie s³ychaæ by³o ¿adnych krzyków, ani
potêpieñ pod naszym adresem.
Trzymali mnie w zimnej wodzie
przy otwartym oknie. By³ mroŸny
grudzieñ – styczeñ 1947 roku,
by³y silne mrozy. Wbijali mi ig³y za
paznokcie, przycinali palce w
drzwiach. By³o strasznie, ale nic
nie powiedzia³am. Ojciec zosta³
za pierwszym razem uniewinniony. Straszyli mnie pistoletem: odbezpieczali go i przystawiali do
g³owy. U¿ywali przy tym bardzo
obel¿ywych s³ów. Ale to wszystko
… mog³am mówiæ sobie co
chcê, a i tak wszystko by³o spisane. Trzeba by³o podpisaæ gotowy
ju¿ protokó³ przes³uchania. Zeznania by³y gotowe i ja je widzia³am. W czasie przes³uchañ nic
nie pisali, tylko chcieli abym podpisa³a przez kogoœ przygotowane
protoko³y przes³uchañ. Innych
tortur wobec mnie nie stosowali. Pamiêtam, ¿e poœród wiêŸniarek by³a ¿ona mjr. Szendzielorza
ps. „£upaszka”. Oni j¹ trzymali
nieraz na przes³uchaniu 24 godziny na dobê. Tak ¿e z nami
by³a oko³o miesi¹ca czasu, potem
j¹ zabrano. Nie rozmawia³am o
niej z nikim, bo nie wiadomo
by³o, czy któraœ ze wspó³wiêŸniarek nie by³a kapusiem. W celi
œwieci³o ca³y czas mocne œwiat³o.
Wyrok, Fordon – najcięższe
więzienie
Irena Mazek by³a s¹dzona razem z dzia³aczami WiN z K³odzka 16 sierpnia 1948 rok zosta³a
skazana przez WSR we Wroc³awiu na 5 lat (w literaturze b³êdnie podawane s¹ 3 lata - JF).
Oskar¿a³ kpt. Sylwester Strõcker.
Sk³adowi orzekaj¹cemu przewodniczy³ kpt. Zygmunt Bukowiñski. W sentencji wyroku czytamy m.in.: „S¹d wzi¹³ pod uwagê, i¿ dzia³a³a œwiadomie i zdawa³a sobie sprawê z przestêpczego
charakteru pracy w WiN”. 15
paŸdziernika 1948 roku zosta³a
przewieziona do wiêzienia przy
ul. Kleczkowskiej. 27 wrzeœnia
1949 roku Irenê Mazek przetransportowano do Fordonu w
Warszawie.
Warunki, wyposażenie cel
więziennych we Wrocławiu
W celi – wspomina Irena Mazek – by³y jak zwykle: kube³ i mied-

nica, troszkê wody. W celi we
Wroc³awiu na œledczym by³o nas
chyba 6 osób, spa³yœmy po dwie
na jednej pryczy, póŸniej na S¹dowej by³y dwa ³ó¿ka piêtrowe –
to nas by³o 8. W celi by³o bardzo
zimno, œciany w celi by³y oblodzone, a do przykrycia by³ cienki kocyk. Dostawa³yœmy do czytania „Trybunê Ludu” , toœmy te
gazety wk³adali pomiêdzy dwa
koce i pod tym spaæ by³o trochê
cieplej.
I w najcięższym więzieniu Polski
Ludowej
Potem, jak nas wywieŸli do
Fordonu – wspomina – to ja
mia³am lepiej. Tam zwykle mia³am dobr¹ pracê: ca³y rok obiera³am ziemniaki. Mieliœmy jeszcze takiego cz³owieka, co nas nauczy³ jak je obieraæ, abyœmy mieli
jak najwiêcej do jedzenia, jakbyœmy tylko tak „ociesa³y”, to mniej
ziemniaków by³oby do jedzenia.
Dziêki temu nie by³o wielkiego
g³odu. Niektóre kole¿anki p³aka³y, bo nie by³y przyzwyczajone do
ciê¿kiej pracy. To by³y przecie¿
panie pu³kownikowe, genera³owe, nie wiadomo z jakimi tytu³ami. One przy tym ciê¿ko p³aka³y.
Nie mog³y wytrzymaæ codziennie 8 godzin obierania ziemniaków i p³aka³y rzewnymi ³zami. Jedyn¹ szans¹ na odpoczynek by³o
wyjœcie za potrzeb¹ i krótka przerwa na posi³ek. Cz³owiek by³ ci¹gle g³odny, bo na œniadanie by³a
kawa z kawa³kiem chleba. Jedzenie by³o okropne. Do maszczenia u¿ywano jakiegoœ oleju.
Jakoœ jednak prze¿yliœmy, pewnie
cz³owiek niewiele potrzebuje. Po
roku czasu praca by³a l¿ejsza;
wyszywa³y pagony dla milicjantów. Do wyszywania by³a ¿y³ka. Ja
coœ nie bardzo sobie radzi³am z
t¹ prac¹ i zabrano mnie do robienia swetrów z angory. Warunki by³y z³e, bo z tej we³ny by³o
du¿o py³u. Nie wiem dla kogoœmy
robili te swetry: na sprzeda¿ czy
dla oddzia³owych i dla stra¿y
wiêzienia. Potem robiliœmy siatki
na firanki, póŸniej firanki, a nastêpnie by³yœmy przy produkcji
czapek dla wojska.
W celi by³o nas du¿o, to by³o
ciê¿kie wiêzienie – wspomina dalej. Nam z wyrokami do 5 lat by³o
troszkê l¿ej. W celi nas by³o oko³o 40. WiêŸniarki nie robi³y sobie
na z³oœæ, mo¿e dlatego, ¿e
wszystkie by³yœmy polityczne.
Wiem, ¿e w celach „mieszanych”
dzia³y siê bardzo nieprzyjemne
sprawy. U nas jedna z wiêŸniarek
prawdopodobnie pracowa³a w
ci¹g dalszy na str. 10
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ci¹g dalszy ze str. 9
teatrze i pozwolono nam zagraæ
dla siebie tê jej sztukê. Siedzia³a
w celi pani profesor chemii na
Uniwersytecie Gliwickim, przewa¿nie by³y tam kobiety wykszta³cone. Myœmy mia³y celê w gmachu szarym, z którego mo¿na
by³o patrzeæ na Wis³ê. Drugi,
czerwony gmach, to tam by³o
ciê¿ej. Tam by³y cele pojedyncze, albo podwójne – mówi pani
Irena.
W karcerze nie była
Karcer by³ stosowany, ale na
szczêœcie myœmy w karcerze nie
bywa³y.
Rozkład dnia więźniarki Fordonu
Rano by³a pobudka o 6 rano.
Wynosi³o siê wszystko na zewn¹trz, tylko siê zostawa³o w tym
w co cz³owiek by³ ubrany. Ubrane
by³yœmy przewa¿nie w mêskie
ubiory, w których non stop trzeba by³o chodziæ, spaæ. W dzieñ
dochodzi³y do tego jeszcze
spodnie i buty drewniaki zak³ada³o. Mieliœmy spacer. Tylko jakeœmy obiera³y ziemniaki, to spaceru nie by³o. By³y takie miejsca, co
po 15 minut mia³yœmy spaceru.
Po pracy, jak któraœ zdoby³a
troszkê wody, to mog³a siê umyæ.
Inne sz³y spaæ bez toalety. Wody
przynoszono wiadro na szeœæ
wiêŸniarek. Woda by³a z wodoci¹gu, by³a zimna, w celi zimno,
jedzenia ma³o… Pamiêtam, jak
dosta³yœmy pewnego razu chleb,
to chcia³am zrobiæ sobie cieñsz¹
kromeczkê, by na d³u¿ej starczy³o. Pracowa³am przy obieraniu
kartofli, wiêc mia³am nó¿. Niestety, podczas krojenia dotkliwie skaleczy³am siê w rêkê. Krew bardzo
siê la³a, wiêc posz³am do celi.
Tam przyszed³ lekarz, zeszy³ ranê
i mia³am dwa tygodnie wolnego.
Stosunek obsługi do więźniarek
Obs³uga to by³y kobiety i mê¿czyŸni - wspomina. Oni nam nie
dokuczali. Najgorsi byli na UB we
Wroc³awiu w œledczym. PóŸniej
to czasem oni powiedzieli „wrogowie ojczyzny”. Poza tym obs³uga nie zwraca³a na nas uwagi.
Kontakty z rodziną
Moja mamusia na procesie
by³a – wspomina Irena Mazek.
Mama przyje¿d¿a³a na widzenia.
Czasem paczki przysy³a³a. Paczki
dostawaliœmy, to pamiêtam. Ale
ile¿ tam mo¿na by³o wys³aæ coœ
raz na miesi¹c. Pamiêtam jedn¹
jedyn¹ paczkê, mamusia wys³a³a
amoniaczki, ca³e du¿e pud³o
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Wyrok sądu, oczyszczający Irenę Mazek z zarzutów, postawionych jej w czasach PRL.
Arch. rodziny Mazków

tych amoniaczków i kie³basê.
Wszystko to ¿eœmy zjedli na raz –
w celi by³o nas 40. Widaæ by³o, ¿e
oni (obs³uga wiêzienia- JF) do
paczki zagl¹dali, produkty nie
by³y wymieszane, by³y osobno,
tylko zagl¹dali do œrodka. By³am
skazana na 5 lat, jednak kara z
niewiadomych mi wzglêdów zosta³a skrócona - mówi.
Na tzw. wolności
Irena Mazek zosta³a zwolniona z wiêzienia 8 stycznia 1952
roku.
Irena Mazek powróci³a do
K³odzka. Jak wysz³am z wiêzienia
– wspomina – to mia³am stale
„anio³a stró¿a”. Najpierw przyszed³ do domu w K³odzku. Oferowa³ mi dobr¹ pracê (dyrektora w Szczytnie Œl¹skim w fabryce
kryszta³ów) pod warunkiem
wspó³pracy z UB - odmówi³am.
Zaczê³y siê trudnoœci z prac¹.
Siostra Krystyna pracowa³a w
Urzêdzie Miejskim tam by³o Kuratorium i oni potrzebowali nauczycielki do S³onego Kar³owa
ko³o Kudowy Zdroju. Tam by³o
trzy klasy. Chcia³am je uczyæ. Nie
by³am nauczycielk¹, ale by³am
kompetentna. Nie pozwolono
mi na to, cz³owiekowi z tak¹
przesz³oœci¹. Tam potrzebowali
ludzi o s³usznych pogl¹dach.

Dosta³am pracê na kolei. Do naczelnika przychodzili ubecy poprzebierani jako studenci. Ojciec wtedy zmar³. Ale jakoœ przepracowa³am. Po œmierci ojca wyjechaliœmy do Zagorzyc.
Mój mąż też siedział
w komunistycznym więzieniu
Stanis³aw Drabik pochodzi³ z
Myœlenic. M¹¿ pomaga³ partyzantom, po wojnie by³ w wojsku,
w II Armii WP. S³u¿y³ w Radomiu,
potem przeniesiono go w kieleckie. Tam, razem z innymi kawalerzystami, pomaga³ partyzantom.
Kilku z nich z³apano na gor¹cym
uczynku i aresztowano. Byli trzymani w wiêzieniu najpierw w Poznaniu, potem czeka³o ich ciê¿kie wiêzienie w Inowroc³awiu, a
na koniec przenieœli ich na Pomorze do Barczewa. Tam go
dwukrotnie objê³a amnestia i po
5 latach wyszed³ na wolnoœæ.
Równie¿ i on musia³ ciê¿ko pracowaæ, nauczy³ siê stolarstwa i
pracowa³ jako stolarz.
Za wielką wodę
K³opoty z u³o¿eniem sobie
¿ycia w Polsce ludowej zmusi³y
rodzinê Drabików do wyjazdu
na sta³e do Chicago. Ja by³am zarejestrowana przez moj¹ ciociê z
Baltimore – wspomina Pani Ire-

na Drabik z d. Mazek – i ja pisa³am do niej. PóŸniej przyjecha³a
siostra mojego ojca. Ona zaproponowa³a mi wyjazd i ja siê zgodzi³am. Z USA przys³a³a mi zaproszenie. W tamtych czasach
trzeba by³o mieæ od naszych
w³adz zaœwiadczenie o moralnoœci. Jednak konsul amerykañski
powiedzia³, ¿eby nie szukaæ poœwiadczenia o moralnoœci, „bo
my wiemy o co chodzi i obejdzie
siê bez tego”. Tak ¿eœmy z mê¿em
wyjechali – wspomina pani Irena. Cz³owiek tam siê czu³ obco.
Polecieliœmy z Warszawy do Pary¿a. Przez dwa dni nocowaliœmy w
hotelu naprzeciwko kamienicy,
o której w m³odoœci czyta³am u
Balzaka. Potem polecieliœmy do
Chicago. Przedtem tam by³a stara emigracja. Nowsza emigracja,
to byli Ukraiñcy z Kresów, którzy
pocz¹tkowo podawali siê za Polaków. Tam przepracowaliœmy
do emerytur. Pracowa³am tam
25 lat,w wieku 62 lat posz³am na
emeryturê. Ja umia³am rysunek
techniczny, wiêc by³am swego
rodzaju brygadzistk¹. Pracowa³am w Witz Kraft, produkuj¹cej
nawet czêœci do samolotów. Na
emigracji pocz¹tkowo odczuwalne by³y animozje Ukraiñców,
ale z biegiem czasu wszystko siê
unormowa³o. Wszyscy ¿eœmy siê
z¿yli. Teraz ponoæ Polacy s¹ po
W³ochach najbogatsz¹ grup¹
narodowoœciow¹ w Chicago. Teraz wszyscy posy³aj¹ swoje dzieci
do szkó³. Chc¹ by m³odzie¿ zdobywa³a pozycjê. Na nieszczêœcie
pieni¹dz jest dla nich wa¿niejszy
od dzia³alnoœci publicznej, nie
robi¹ kariery politycznej, tak
¿eby swoim pomoc. Tam (w USA
– JF) na polityce nie mo¿na zrobiæ wielkich pieniêdzy. Polityk
musi prosiæ o pieni¹dze.
Kontakty z ojczyzną
Pani Irena Drabik z domu Mazek nadal zachowa³a kontakt z
Ojczyzn¹. Poza zrozumia³ymi
rodzinnymi utrzymuje kontakty
ze œrodowiskiem kombatantów.
W 1987 roku uczestniczy³a w
uroczystoœciach na Ka³u¿ówce i
w Braciejowej. 8. marca 1993
roku zosta³a oczyszczona z zarzutów w³adzy komunistycznej.
Dra¿ni j¹ zbyt pochopne ocenianie ludzi z konspiracji. Ubolewa nad tym, ¿e takich ludzi jak
Józef £otocki ps. „£ata” pomawia
siê o wspó³pracê z UB (patrz wywiad Wilka- JF). Namawia do
wiêkszej odpowiedzialnoœci
wszystkich, którzy pisz¹ i mówi¹ o
tamtych czasach.
Jan Flisak
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Zgodnie z tradycją
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych
20 marca grupy przedszkolne oraz klasy I-III, pod nadzorem
nauczycieli i wychowawców, udały się topić marzannę
– symbol odchodzącej zimy, a nadchodzącej wiosny.
Chêtnych uczniów do udzia³u w tym wydarzeniu nie brakowa³o. Pogoda nam dopisa³a,
by³o bardzo wiosennie i s³onecznie. Ka¿da grupa przedszkolna
przy pomocy nauczycielek wykona³a marzannê ze s³omy, bibu³y,
kolorowych wst¹¿ek oraz innych
dodatków. Obie marzanny by³y
wysokie i umocowane na solidnej konstrukcji.
Przedszkolaki by³y bardzo zaanga¿owane w wykonywanie, jak
same okreœli³y, „du¿ej lalki”. Ka¿dy maluch doda³ coœ od siebie w

ozdobienie i ubranie kuk³y. Wykonanie marzanny okaza³o siê
dobrym pomys³em, gdy¿ po jej
wystawieniu wszyscy uczniowie
szko³y wraz z nauczycielami mogli j¹ podziwiaæ i ogl¹daæ.
Oko³o godz. 10:00, grupy
przedszkolne i klasy I-III uda³y
siê na pobliski most nad rzek¹
Budzisz, gdzie podpalono obie
kuk³y i wrzucono je do wody.
W ten sposób uczniowie po¿egnali zimê a powitali wiosnê.
Wywo³a³o to podziw i zadowolenie dzieci, które z zaciekawie-

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, tradycją w Szkole Podstawowej
w Szkodnej stały się spotkania ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki”. Toteż i w tym roku w
planie pracy szkoły uwzględniliśmy takie spotkanie. Tym
razem tematem wiodącym
miały być regionalne tradycje kulinarne.

Tradycje kulinarne w Szkodnej

Wiedz¹c, ¿e nasze panie niejednokrotnie z powodzeniem
bra³y udzia³ w ró¿nych pokazach
i konkursach kulinarnych, zaprosiliœmy je do szko³y, aby podzieli³y siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie z naszymi
uczniami.
W czwartek 22 marca, w drugi dzieñ rekolekcji wielkopostnych, po duchowych rozwa¿aniach w Koœciele Parafialnym w
Zagorzycach Górnych, czeka³y
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na dzieci szkolne klas IV-VI panie Julia Drozd i Maria Dudka z
ofert¹ „coœ dla cia³a”.
Pracowaliœmy w dwóch grupach: dziewczêta poznawa³y tajniki zarabiania , wyrabiania , krojenia i pieczenia proziaków;
ch³opcy spisywali przepisy ciekawych potraw regionalnych , aby

niem czeka³y, a¿ dwie p³on¹ce
marzanny odp³yn¹. Niestety z
powodu ma³ej iloœci wody obie
kuk³y spali³y siê, a tylko ich czêœci z bibu³y odp³ynê³y dalej zabieraj¹c ze sob¹ zimê.
Mam nadziejê, ¿e ten ciekawy
zwyczaj bêdzie kontynuowany

potem, ju¿ na wspólnym spotkaniu posi¹œæ g³êbsz¹ wiedzê na
ich temat.
Dziewczêta bardzo chêtnie
w³¹cza³y siê do wspólnej pracy. W
ruch posz³y wa³ki, no¿e do krojenia, a efekty by³y wspania³e.
Czas oczekiwania na gotowe
wypieki wype³niliœmy czytaniem i

przez uczniów szko³y. Warto tê
tradycjê podtrzymywaæ, by m³ode pokolenie uczniów naszej
szko³y mog³o przekazaæ je kolejnym.
Magdalena Bezara
SP Zagorzyce Górne
analizowaniem przepisów kulinarnych, miêdzy innymi na: kotlety z jaj, sznycle z ziemniaków i
sera, pierogi z serem i miêt¹.
Okaza³o siê , ¿e i ch³opcy byli
bardzo zainteresowani tymi kulinariami.
Zapachy z kuchni rozchodzi³y siê coraz bardziej, a¿ wkrótce
na sto³ach pojawi³y siê pierwsze
proziaki , swojskie mase³ko i
kawa zbo¿owa z mlekiem –
wszystko by³o pyszne.
Apetyt dopisywa³ i trzeba by³o
dorabiaæ jeszcze dodatkow¹
porcjê.
Okaza³o siê, ¿e prosta potrawa naszych pradziadków i dziadków wykonana z prostych sk³adników, mo¿e byæ wspania³ym
daniem. Dlatego uwa¿amy, ¿e
kultywowanie lokalnych tradycji
i obyczajów, w tym tradycji kulinarnych to bardzo wa¿ne zadanie, w realizacji którego udzia³
mo¿e mieæ równie¿ szko³a.
Urszula Płocicka
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17. kwietnia 2012 roku odbył się

XIII Powiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej
Organizatorem Festiwalu w
tym roku by³o Centrum Kultury
w Ropczycach oraz Zespó³ Szkó³
Zawodowych im. prof. Karola
Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
Celem imprezy by³a prezentacja
i popularyzacja piosenek ró¿nych krajów jak równie¿ nauki
jêzyków obcych. Wystêpuj¹cych
w trzech kategoriach jêzykowych: j. angielski, j. niemiecki, j.
rosyjski ocenia³o jury w sk³adzie:
p. Lilianna Zieliñska – nauczyciel jêzyka niemieckiego w Zespole Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej oraz w ZS nr 5 (RopczyceWitkowice); p. Magdalena Têczar-Siuœko - nauczyciel jêzyka
angielskiego w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyñskim; p.
Ma³gorzata Róg – nauczyciel j.
angielskiego w Szkole Jêzykowej
HOUSE of ENGLISH; p. Krystyna Kozdroñ – kierownik fili Pedagogicznej Biblioteki Woje-

wódzkiej w Sêdziszowie M³p.; p.
Pawe³ Gnacek – nauczyciel muzyki w Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p.; p. Ryszard Niewiarowski –
nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Ociece oraz w ZS nr
1 w Ropczycach; p. Teresa Kiepiel – Dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach.
Jury przyzna³o po trzy miejsca
w ka¿dej kategorii jêzykowej
oraz wyró¿nienia.
W kategorii j. angielski 1 miejsce zajê³a Ewa Wojnarowska z ZS
Ropczyce, 2 miejsce - Dorota Tomaszewska równie¿ z ZS Ropczyce, 3 miejsce ex aequo Laura Wiktor z LO w Ropczycach oraz zespó³ z ZS Agrotechnicznych w sk³adzie Marcelina Misiewicz- wokal,
Arkadiusz Chojecki -wokal, Kacper Budzik - gitara elektryczna,
Artur Skóra- gitara basowa, Bart³omiej Krok - perkusja, Pawe³ Niewiarowski - klawisze.

Magdalena Świątek z ZSZ w Sędziszowie
Młp. z pamiątkowym dyplomem.

W kategorii j. niemiecki 1 miejsce zajê³a Justyna Hajduk z LO
w Ropczycach, 2 miejsce Marika Piczak, Aleksandra Feret,
Natalia Wojnarowska z LO w
Ropczycach, 3 miejsce zajê³a
Magdalena Œwi¹tek z ZSZ w Sêdziszowie M³p. Duet: Dariusz
Nowak, Sebastian Petyniak z ZS
Ropczyce otrzyma³ wyró¿nienie.
W kategorii j. rosyjski 1 miejsce zaj¹³ Marcin Ogrodnik z ZS

Ropczyce, 2 miejsce zespó³ w
sk³adzie Piotr Batory- wokal,
Tomasz Drapa³a – gitara elektryczna, Piotr ¯urad– gitara basowa, Jakub Kruczek – perkusja
z LO w Sêdziszowie, 3miejsce –
Marta Kubik z ZS Ropczyce
W przerwie na obrady jury
wyst¹pili:
- Formacja Tañca Nowoczesnego VEGA z Centrum Kultury w
Ropczycach, pod kierunkiem
p. Martyny Toton, -uczennice
technikum fryzjerskiego z Sêdziszowie M³p. w pokazie fryzur
- Angelika Syniec i Magdalena
Mazur studentki Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Ropczycach w piosenkach:Eye of the Tiger, Son of a
Preacher Man.
- Zespó³ Powerhead w sk³adzie Dawid Kozak, Dawid Ziêba, Jakub
Kruczek zaœpiewa³ piosenki
Chop Suey, Atwa.
Po wystêpach nast¹pi³o og³oszenie wyników. Nagrodzeni
uczniowie odebrali nagrody w
sali w starostwa powiatowego w
Ropczycach. Nagrody jak co
roku zosta³y ufundowane przez
starostwo powiatu ropczyckosêdziszowskiego.
Renata Białek

Pierwsze miesiące nowego roku są dla sędziszowskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Rochy” bardzo udane ze względu na nagrody, które zdobył na wojewódzkich przeglądach zespołów folklorystycznych.

17 marca „Rochy” zdoby³y I
miejsce czyli tzw. „Z³oty Gryf” w
IV Podkarpackim Przegl¹dzie
Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Zespo³ów Tanecznych w Dêbicy. Zespó³ powtórzy³ sukces i
przypieczêtowa³ prowadzenie w
gronie podkarpackich m³odzie¿owych zespo³ów folklorystycznych I miejscem wywalczonym
13 kwietnia podczas III Wojewódzkiego Przegl¹du Dzieciêcych i M³odzie¿owych Zespo³ów
Tañca Ludowego „Garniec £añcut 2012”. Podczas przegl¹du w
£añcucie specjalne wyró¿nienie
otrzyma³a równie¿ kapela muzyczna pod kierownictwem
Paw³a Gnacka.
Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”
stanie ponownie w konkursowe
szranki 10 czerwca w Szyd³owcu, gdzie zmierzy siê z zespo³ami
z ca³ej Polski.
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,,Dzień dla serca” w sędziszowskim liceum
W dniu 12 kwietnia 2012r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. odbył się międzyszkolny
sejmik prozdrowotny pod hasłem „Dzień dla serca”. Spotkanie to związane było z naszą działalnością w sieci szkół
promujących zdrowie rejonu Dębica.
Na zaproszenie odpowiedzia³y wszystkie szko³y ponadgimnazjalne naszego powiatu, reprezentowane przez swoich nauczycieli i m³odzie¿. W spotkaniu
wziêli udzia³:
Pani Dorota Wiater z Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Ropczycach
Pani El¿bieta Baljon pe³ni¹ca
funkcjê higienistki szkolnej w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Sêdziszowie M³p.
Pani Bo¿ena Piekarska –nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego i. T. Koœciuszki w Ropczycach
Pani El¿bieta Szerszeñ – nauczyciel Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
Pani Agata Kuczek – nauczyciel
Zespo³u Szkó³ im. ks. dra. J.
Zwierza w Ropczycach
Pani Maria Parys -– nauczyciel
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
prof. K. Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
Nauczyciele przybyli na spotkanie z przedstawicielami m³odzie¿y.
Wszystkich przyby³ych goœci
powita³a Pani Halina Szela –wicedyrektor Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
Wiod¹cym tematem sejmiku
by³o serce – doskona³y nadrz¹d
cz³owieka, który zaczyna pracowaæ ju¿ 21 dnia od momentu poczêcia istoty ludzkiej i niestrudzenie bije a¿ do koñca naszych dni.
Niektórzy naukowcy uwa¿aj¹, ¿e
w ci¹gu ca³ego ¿ycia cz³owieka,
serce mo¿e kurczyæ siê maksymalnie 2,5 mld razy. Aby jednak by³o
to mo¿liwe musimy o nie dbaæ.
Mocne serce jest warunkiem
zdrowia, jest skarbem najcenniejszym i chcielibyœmy zachowaæ je
jak najd³u¿ej w dobrej kondycji.
Podczas spotkania uczniowie
przedstawili przygotowane przez
siebie interesuj¹ce i pomys³owe
prezentacje multimedialne, zapoznaj¹c zgromadzonych z zagadnieniami:
* Budowa i funkcje serca oraz
uk³adu kr¹¿enia cz³owieka,
* Wybrane choroby uk³adu kr¹¿enia-przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania,
* Wp³yw aktywnoœci fizycznej na
pracê serca,
* Wp³yw sposobu od¿ywiania siê
na pracê serca i stan naczyñ
krwionoœnych,

Policja
informuje

dy. Jad¹cy za tymi pojazdami motocyklista omijaj¹c kolumnê samochodów wjecha³ na przejœcie dla
pieszych gdzie dosz³o do zderzenia z przechodz¹cymi przez ulicê
kobietami. Jedna z nich ponios³a
œmieræ na miejscu.
Policjanci poszukuj¹ kierowcy
najprawdopodobniej zielonego
vana, który odjecha³ z miejsca
zdarzenia lub osób, które mog¹
pomóc w ustaleniu jego danych.
Kierowca ten mo¿e posiadaæ informacje, które pozwol¹ na wyjaœnienie dok³adnych okolicznoœci tego wypadku. Osoby posiadaj¹ce informacje dotycz¹ce poszukiwanego przez nas kierowcy
prosimy o kontakt telefoniczny
na numer 172210310 lub 997.

Poszukujemy kierowcy
zielonego vana
Ropczyccy policjanci poszukuj¹ kierowcy samochodu, lub
osób, które mog¹ pomóc w ustaleniu jego danych, który znajdowa³ siê na miejscu wypadku drogowego w Sêdziszowie M³p.
Prokuratura Rejonowa w Ropczycach prowadzi œledztwo maj¹ce na celu ustalenie okolicznoœci
œmiertelnego wypadku drogowego, do którego dosz³o na ulicy
Weso³ej w Sêdziszowie M³p. Do
zdarzenia dosz³o w dniu 4.04.2012
r. na przejœciu dla pieszych. Jak wynika z wstêpnych ustaleñ prawdopodobnie zielony van zatrzyma³
siê przed przejœciem aby ust¹piæ
pierwszeñstwa pieszym. Za nim
zatrzyma³y siê kolejne samocho-
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V edycja plebiscytu „Policjant,
który mi pomógł”
Jeœli ktoœ z Pañstwa chce podziêkowaæ policjantowi, który
Pañstwu pomóg³ w trudnej sytuacji zwi¹zanej z przemoc¹ w
rodzinie, mog¹ Pañstwo zg³osiæ

* Palenie papierosów a praca
serca,
* Badania profilaktyczne i ich
znaczenie dla prawid³owej
pracy serca.
Prezentacje wzbogacone zosta³y filmem dydaktycznym zwi¹zanym z tematyk¹ sejmiku. Mogliœmy zobaczyæ jak mieszkañcy naszego miasta dbaj¹ o swoje serce,
w czasie krótkiej sondy ulicznej
przeprowadzonej przez uczennice pracuj¹ce w licealnej telewizji
szkolnej. Nasze spotkanie uœwietni³ równie¿ wystêp wokalny Ani
Mik –reprezentantki Licealnego
Teatru Muzycznego, który prê¿nie dzia³a przy naszej szkole.

Mamy nadziejê, ¿e spotkanie
to uœwiadomi³o nam, ¿e nasze
serce lubi aktywnoœæ fizyczn¹ i
zdrow¹ dietê, bogat¹ w warzywa, owoce i ryby morskie, a nie
znosi palenia papierosów i sytuacji stresowych . Nasze serce lubi
tak¿e kochaæ! Naukowcy
twierdz¹, ¿e kobiety i mê¿czyŸni
¿yj¹cy w szczêœliwych zwi¹zkach
rzadziej zapadaj¹ na choroby
serca. Tak wiêc dziêki dobrym
relacjom miêdzyludzkim mo¿emy unikn¹æ wizyty u kardiologa
nawet przez ca³e nasze ¿ycie.
Organizatorzy sejmiku:
Anna Marć
Łukasz Kumor

go do konkursu „Policjant, który mi pomóg³”.
Organizatorem konkursu jest
Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”. Honorowy
patronat nad t¹ inicjatyw¹ obj¹³
Komendant G³ówny Policji.
Zg³oszenia policjantów do
konkursu przyjmowane s¹ przez
ca³y rok z wykorzystaniem formularzy zg³oszeniowych przesy³anych drog¹ elektroniczn¹
b¹dŸ wp³ywaj¹cych bezpoœrednio do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Korotyñskiego 13 w Warszawie.
Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatów mog¹ zg³aszaæ
osoby indywidualne, organizacje
i instytucje do 31.05.2012r. Kandydatury funkcjonariuszy zg³oszone po tym terminie przechodz¹
do kolejnej edycji plebiscytu.
Wiêcej o konkursie mog¹ Pañstwo przeczytaæ na stronie
www.policjant.niebieskalinia.pl

Kanto rozpoczął służbę
W Komendzie Powiatowej Policji w Ropczycach rozpocz¹³
s³u¿bê nowy „funkcjonariusz”.
Kanto jest dwuletnim owczarkiem niemieckim.
Po pó³rocznym szkoleniu w
Szkole Policji w Su³kowicach do
s³u¿by przyst¹pi³ Kanto. Nasz nowy
„funkcjonariusz” jest owczarkiem
niemieckim wyszkolonym do tropienia. Kanto bêdzie równie¿
uczestniczy³ w patrolach pieszych
ze swoim opiekunem st.sier¿. Grzegorzem Jarzêbiem.
Ukoñczenie szkolenia oraz
zdanie egzaminów nie oznacza,
¿e Kanto nie bêdzie siê wiêcej
uczy³. Jego opiekun, nie tylko
bêdzie zajmowa³ siê nim na co
dzieñ, ale równie¿ musi dbaæ o
rozwój umiejêtnoœci pupila. Co
roku Kanto bêdzie poddawany
atestacji czyli egzaminom, które
bêd¹ pokazywa³y jego postêpy
m.in. w tropieniu œladów.
Podkom. Dominika Oleś
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W Lechii zmiana trenera
Po klęsce w derbach w 17. kolejce, grający trener Lechii
Paweł Idzik od wyniku w konfrontacji z Wisłokiem Wiśniowa uzależniał swoje pozostanie na stanowisku trenera. Pomimo ogromnej przewagi sędziszowian, mecz
zakończył się remisem i trener honorowo podał się do
dymisji.
Na jego nastêpcê zarz¹d klubu powo³a³ dotychczasowego
trenera dru¿yny juniorów Leszka Marcia.
Nowy trener w przesz³oœci by³
pi³karzem Technika Ropczyce,
Igloopolu Dêbica, B³êkitnych
Ropczyce, Resovii Rzeszów, KP
Ropczyce. Jako trener pracowa³
z dru¿yn¹ KP Ropczyce (by³ jej
za³o¿ycielem), któr¹ wprowadzi³
z klasy „C” do V ligi. Prowadzi³
tak¿e m³odzie¿owe dru¿yny B³êkitnych i KP Ropczyce oraz Lechii Sêdziszów M³p.
Leszek Maræ z wykszta³cenia jest
nauczycielem wychowania fizycznego. Na co dzieñ pracuje w Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Ukoñczy³ AWF w Warszawie, posiada
uprawnienia trenera II klasy.
Pi³karze nowego trenera obdarowali na powitanie zwyciêstwem w Wielk¹ Sobotê w meczu w Rani¿owie. Debiut na w³asnym boisku by³ po³owicznie
udany, bowiem mecz z Pogórzem Wielopole zakoñczy³ siê
bezbramkowym remisem. Lechia przez wiêksz¹ czêœæ meczu
gra³a w os³abieniu, po czerwonej kartce dla £ukasza Doroby,

Żółte kartki: Malisiewicz, Rogóż, Długosz, Pazdan, czerwona: Doroba
Kolejka 21
Start Wola Mielecka – Lechia 3:2
Bramki dla Lechii: Idzik, Pazdan

Klasa A Dębica
Kolejka 18 – 1 kwietnia
LKS Łęki Górne – Borkovia Borek Wielki 4:0
LKS Brzeźnica – Sokół Krzywa 0:2
Strażak Lubzina – Kaskada Kamionka 0:2
Kłos Kawęczyn – Brzostowianka 0:1
Kolejka 19 – 7 kwietnia
Kłos Kawęczyn – LKS Łęki Górne 1:1
Kaskada Kamionka – LKS Brzeźnica 3:0
Sokół Krzywa – LKS Pustków 3:1
Baszta Zawada – Borkovia Borek Wielki 0:2
Kolejka 20 – 15 kwietnia
Borkovia Borek Wielki – Kamieniarz Golemki 0:1
Victoria Ocieka – Sokół Krzywa 1:1
LKS Pustków – Kaskada Kamionka 0:3
Strażak Lubzina – Kłos Kawęczyn 1:0
Kolejka 21 – 22 kwietnia
Kłos Kawęczyn – LKS Brzeźnica 1:2
Kaskada Kamionka – Victoria Ocieka 3:0
Sokół Krzywa – LKS Łopuchowa 0:1
Borowiec Straszęcin – Borkovia Borek Wlk. 2:0

mimo to nie zabrak³o okazji do
rozstrzygniêcia go na swoj¹ korzyœæ.
W kolejnym meczu przysz³a
niestety pora¿ka 2:3 w Woli Mieleckiej z tamtejszym Startem.
Lechia w tym meczu wyst¹pi³a
mocno os³abiona: za kartki pauzowali Malisiewicz, Doroba i
Rogó¿. Gospodarze dwie z
trzech bramek zdobyli z rzutów
karnych. Sêdziszowianie zdobyli trzeci¹ bramkê, której jednak
arbiter nie uzna³. Kolejny nasz
zawodnik otrzyma³ czerwon¹
Po 21. kolejkach na czele takartkê (Branas).
beli znajduje siê Brzostowianka
52 pkt., któr¹ goni Kaskada,
Kolejka 18
maj¹ca o jeden pkt mniej. Sokó³
Lechia – Wisłok Wiśniowa 1:1
zajmuje 4. miejsce – 37 pkt., K³os
Bramka dla Lechii: Magdoń (68.)
jest 9. – 26 pkt., natomiast BorLechia: Chmiel – Malisiewicz (75. Babiarz),
kovia zajmuje przedostatnie, 15.
Doroba, Godek, Rogóż, Branas, Magdoń, Wszomiejsce – 19 pkt.
łek, Śliwa, Idzik, Bizoń (62. Filipek)
Kolejka 19
Raniżovia Raniżów – Lechia 1:2
Bramki dla Lechii: Gdowik, samob.
Lechia: Chmiel – Malisiewicz (46. Śliwa), Godek, Doroba, Rogóż, Pazdan, Wszołek, Magdoń,
Branas (72. Babiarz), Idzik, Gdowik (85. Filipek)
Kolejka 20
Lechia – Pogórze Wielopole Skrz. 0:0
Lechia: Chmiel – Malisiewicz, Doroba, Godek,
Rogóż, Branas (55. Szela), Magdoń, Długosz,
Pazdan (76. Filipek), Idzik, Gdowik (60. Bizoń)

Klasa B (Dębica I)
Kolejka 13 – 1 kwietnia
Gród Będziemyśl – Ostra Gumniska 2:3
Paszczyniak – Olchovia 3:0
Piast Wolica Piaskowa – Olimpia Nockowa 0:3
Inter Gnojnica – LKS Ostrów 3:1
Korona Góra Rop. – Huragan Przedbórz 0:2
Kolejka 14 – 15 kwietnia
Korona – Gród 1:2
Huragan – Inter 1:1

LKS Ostrów – Piast 5:0
Olimpia – LZS Mała 2:1
Olchovia – Ostra Gumniska 1:6
Kolejka 15 – 22 kwietnia
Gród – Olchovia 4:1
Paszczyniak – Olimpia 2:4
Piast – Huragan 0:3
Inter – Korona 0:0

W tabeli prowadzi Ostra Gumniska – 43 pkt., Gród jest 6. – 21
pkt., Korona 10. – 12 pkt., a Piast
11. – 5 pkt.

Klasa B (Rzeszów I)
Kolejka 15 – 1 kwietnia
Plon Klęczany – Mrowlanka Mrowla 3:0
Kolejka 16 – 7 kwietnia
Rudnianka Rudna Wielka – Plon 0:2
Kolejka 17 – 15 kwietnia
Plon – LKS Biała (k. Rzeszowa) 8:1
Kolejka 18 – 22 kwietnia
Dąb Dąbrowa – Plon 0-10

Po rekordowym zwyciêstwie w
D¹browie Plon wskoczy³ na fotel lidera z dorobkiem 36 pkt.
Junaka ze S³ociny wyprzedza
dziêki zwyciêstwu w bezpoœrednim meczu.

Klasa B
(Rzeszów II – Strzyżów)
Kolejka 12 – 1 kwietnia
Grom Mogielnica – Płomień Zagorzyce 3:2
Kolejka 13 – 7 kwietnia
Płomień – Korona Dobrzechów 2:2
Kolejka 14 – 15 kwietnia
GKS Niebylec – Płomień 2:0
Kolejka 15 – 22 kwietnia
Płomień – Grunwald Budziwój (Rzeszów) 2:0

P³omieñ zajmuje 7. miejsce
z dorobkiem 24 pkt. Prowadzi
GKS Niebylec – 36 pkt.

Medale sztangistów Lechii
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20
Br¹zowy medal wywalczy³a zawodniczka Lechii Sêdziszów
M³p. Sylwia Szyd³owska w Mistrzostwach Polski do lat 20 rozegranych w dn. 30.03-1.04
w Pu³awach. Sylwia, startuj¹ca
w kategorii 53 kg uzyska³a w dwuboju 92 kg. Do swego dorobku
dorzuci³a tak¿e br¹zowy medal
w podrzucie.
W kategorii 69 kg IV. miejsce
zajê³a Natalia Urban.
Wœród mê¿czyzn najlepiej spisa³ siê Adam Januœ, który w kat.
77 kg musia³ zadowoliæ siê ma³ym br¹zowym medalem za pod-

Mistrzostwa Polski zrzeszenia LZS

rzut. W dwuboju uplasowa³ siê
Dwa z³ote medale z MP zrzena miejscu V. poprawiaj¹c swój szenia LZS, rozegranych w dn.
rekord ¿yciowy.
20-22. kwietnia w Siedlcach przywieŸli sztangiœci Lechii. Na najJuniorki
wy¿szym stopniu podium stanêli
Kat. 53 kg
Adam Januœ i Sebastian Hoim.
3. Sylwia Szydłowska 92 kg (42+50)
Ponadto IV. miejsce zajê³a SylKat. 69 kg
wia Szyd³owska.
4. Natalia Urban 116 kg (52+64)
W zawodach startowali junioJuniorzy
rzy oraz juniorki do lat 18 i 20.
Kat. 62 kg
Adam Januœ uzyska³ bardzo
10. Paweł Szczepański 160 kg (70+90)
Kat. 69 kg
dobry wynik, który pozwoli³ mu
6. Hubert Januś 220 kg (98+122)
uplasowaæ siê na III. miejscu wg
Kat. 77 kg
punktacji Sinclair’a
5. Adam Januś 268 kg (115+153)
W ramach mistrzostw rozegra11. Patryk Dulak 229 (109+120)
no
tak¿e IV Memoria³ Ireneusza
15. Michał Korczak 201 (91+110)

Paliñskiego, w którym II. miejsce w swojej kategorii wagowej
zajê³a Magdalena Pasko.
Juniorki do lat 20
Kat. 58 kg
4. Sylwia Szydłowska 91 kg (41+50)
Juniorzy do lat 18
Kat. 94 kg
1. Sebastian Hoim 269 kg (117+152)
Juniorzy do lat 20
Kat. 77 kg
1. Adam Januś 267 kg (117+150)
IV Memoriał Ireneusza Palińskiego
Kat.+75 kg
2. Magdalena Pasko 204 kg (88+116)
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Misterium Paschalne
w Kościele Parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej
W Parafii w Czarnej Sędziszowskiej już tradycją stało się wystawianie „Pasji”,
dzięki inicjatywie ks. proboszcza Edwarda Brzany, którego wspierają dyrektor
i nauczyciele miejscowego gimnazjum. Po raz dziewiąty reżyser – ks. E. Brzana
sięgnął po temat z „Biblii”, wydarzenie sprzed 2000 lat.
To właśnie na Wielki Czwartek uczniowie gimnazjum,
wystawiając „Pasję”, przygotowali pewnego rodzaju rekolekcje, w których udział bierze
cała Parafia, a których szczególnym zadaniem jest przybliżenie
przesłania Jezusa z Nazaretu.
„Pasja” odkrywa tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa.
Aktorzy – około 70 uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czarnej Sędziszowskiej – w
mistrzowski sposób odtwarzają
klimat tamtych czasów. Zadbali
o to aby wierni mogli przeżyć
mękę i śmierć Chrystusa, rozpamiętywać miłość Boga, który
poświęcił swego Jedynego Syna
dla zbawienia świata i ludzi, których ta ofiara miała odkupić,
a którzy tak niegodnie postąpili
ze Zbawicielem.
Warto dodać, że nad scenografią, efektami dźwiękowymi
jak też nagłośnieniem czuwał
ks. Proboszcz E. Brzana. Oprawę muzyczną i wokalną zapewnia zespół muzyczno-wokalny
z gimnazjum. Przygotowania
zaczynają się już wczesną je-
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sienią od doboru poszczególnych uczniów do konkretnych
roli. Mimo, że uczniowie grają
już dziewiąty raz, za każdym
razem główny scenarzysta wprowadza pewne nowości.
Dla uczniów udział w Misterium jest niesamowitym doświadczeniem, mają okazję występować przed tak liczną publicznością. Wystawianie Pasji
w kościele parafialnym, gromadzi również wielu absolwentów,
którzy w poprzednich latach
odgrywali swoje role. Grupa
pasyjna w nagrodę za pracę w
przygotowaniu i wystawieniu
wybiera się na 2-dniową wycieczkę.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego jakże
ważnego przedsięwzięcia.
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Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

