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

31 lipca 2012 r.

NR

7

(180)

VII Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne
W numerze:
Gminne inwestycje
Ani wołów, ani koni,
sama żelazica goni!

50 lat OSP Ruda

70. rocznica zagłady
sędziszowskich
Żydów
Wakacje w mieście

Korona Góra Ropczycka zdobyła Puchar Burmistrza

50 lat OSP Ruda
Delegacje i poczty sztandarowe przed Domem Strażaka w Rudzie.

Fot. J. Maroń.

Dekoracja zasłużonych druhów. . Przemarsz jednostek OSP na miejsce uroczystości.

.

Odznaczeni druhowie jednostki OSP Ruda.

.

Władysław Tabasz wręcza sztandar Prezesowi OSP Ruda
Marianowi Krupie
.

2

. Ks. Edward Brzana poświęcił sztandar OSP Ruda.

Prezes przekazuje sztandar druhom.

Mieszkańcy Rudy podczas uroczystości.
.
O jubileuszu jednostki OSP Ruda czyt. na str. 8
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VII Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne
W dniach 17-23 lipca Sędziszów oraz gmina Świlcza wspólnie gościły zespoły folklorystyczne z Rosji, Grecji i Litwy w ramach VII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.

Burmistrz Kazimierz Kiełb spotkał się z delegacjami zespołów w ratuszu.

Burmistrz Sędziszowa Młp. i wójt gminy Świlcza powitali zagranicznych artystów oraz widzów na koncercie galowym.

Historia festiwalu siêga 1999
roku, kiedy odby³ siê on po raz
pierwszy. W ramach szeœciu poprzednich edycji, mi³oœnicy folkloru z Sêdziszowa M³p. i okolic
podziwiali zespo³y z Gruzji,
W³och, Wêgier, S³owacji, Szkocji, Grecji, Portugalii i Czech. W
tym roku, na zaproszenie organizatorów odpowiedzia³y zespo³y: Pavetje z Worone¿a w Rosji,
Lagadas z Grecji oraz Sto Uœmiechów z Litwy. Goœcie spêdzili w
naszym kraju pe³en wra¿eñ tydzieñ, bowiem oprócz koncertów, mieli okazjê zwiedziæ Kraków, Wieliczkê, £añcut, Oœwiêcim oraz obóz w Pustkowie.
Folklor swoich krajów artyœci
mieli mo¿noœæ zaprezentowaæ
podczas koncertów w Kamionce, Bratkowicach, Strzy¿owie
oraz na koncercie galowym na
Rynku w Sêdziszowie M³p.

Sêdziszowski koncert poprowadzili tancerze ZPiT „Rochy”:
Paulina Maroñ i Miros³aw Kazior.
Rozpocz¹³ siê on od odegrania
hymnów pañstw, z których pochodzili uczestnicy koncertu. Nastêpnie artystów oraz widzów powitali: Burmistrz Sêdziszowa Kazimierz Kie³b oraz wójt gminy
Œwilcza Wojciech Wdowik, bowiem od 2007 roku Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
s¹ wspólnym przedsiêwziêciem
obu s¹siaduj¹cych gmin.
Wystêpy rozpocz¹³ zespó³ Pu³anie z Trzciany, dzia³aj¹cy do 2000
roku przy Gminnym Centrum
Kultury gm. Œwilcza, prezentuj¹c
tañce Beskidu Œl¹skiego.
Nastêpnie wyst¹pi³ zespó³ œpiewaczy Pavetje z Rosji, który okaza³ siê prawdziw¹ rewelacj¹ koncertu. Nazwa zespo³u w jêzyku
staros³owiañskim oznacza m³o-

Rynek wypełnili mieszkańcy miasta i okolicy.
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de zielone listki, pojawiaj¹ce siê
wiosn¹ na drzewach. Zespó³ jest
laureatem wielu miêdzynarodowych festiwali. Wystêpowa³ m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Finlandii, na Ukrainie,
S³owacji, w Niemczech, a nawet
w Kuwejcie. Kierownikiem i
dusz¹ zespo³u jest Aleksandra
Samotiagina – muzykolog, badacz kultury ludowej, a na co
dzieñ wyk³adowca w Pañstwowej
Akademii Artystycznej w Worone¿u. Zespó³ w repertuarze ma
pieœni z regionu Worone¿a, a na
scenie wystêpuje w tradycyjnych
strojach, w³asnorêcznie rekonstruowanych.
Po goœciach z Rosji, na scenie
pojawili siê tancerze z Grecji.
Zespó³ Folklorystyczny Lagadas
dzia³a w ramach Stowarzyszenia
Kulturalnego, za³o¿onego w
1976 roku. Stowarzyszenie zrze-

Fot. J. Maroń

sza 350 cz³onków, zajmuj¹cych
siê tañcem, œpiewem, teatrem,
malarstwem, prowadzi Muzeum
Regionalne. Zespó³ taneczny
prezentuje tañce trackie, macedoñskie, z regionu Thesalii, Krety, a nawet Bliskiego Wschodu.
Polska jest kolejnym krajem, w
którym zespó³ koncertowa³.
Wczeœniej wyst¹pi³ m.in. na Wêgrzech, w Rumunii, Czechach,
W³oszech, Francji, Hiszpanii,
Turcji oraz na Sycylii.
Oprócz tañca, Grecy zachwycili widzów piêknymi tradycyjnymi strojami.
Dzia³aj¹cy przy Gimnazjum
Adama Mickiewicza w Wilnie zespó³ „Sto Uœmiechów” to zespó³
polonijny, który w swoim repertuarze ma tañce zarówno polskie jak i litewskie. Grupa dzia³a
od 1996 roku, wystêpuj¹c zarówno na Litwie, jak i za granic¹: na
£otwie, Bia³orusi, Ukrainie, w
Hiszpanii i w Polsce. Zespól przywozi³ nagrody z wielu festiwali
m.in. z Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze czy Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu na Litwie.
Nie zabrak³o tak¿e wystêpu gospodarzy – Zespo³u Pieœni i Tañca
„Rochy”, który wyst¹pi³ w tañcach
przeworskich i s¹deckich.
Na zakoñczenie wszyscy
uczestnicy koncertu zostali obdarowani upominkami, ufundowanymi przez organizatorów.
Po koncercie zespo³y wspólnie
bawi³y siê podczas uroczystej
kolacji, udowadniaj¹c, ¿e muzyka i taniec ³¹cz¹ ludzi ró¿nych
kultur i narodowoœci.
S³usznie stwierdzi³a szefowa
zespo³u Pavetje Aleksandra Samotiagina: Gdyby wiêcej by³o takich
festiwali, na œwiecie zapanowa³yby:
mi³oœæ, przyjaŸñ i pokój.
Benedykt Czapka
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Gminne inwestycje

Modernizacja (remont) budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie
Małopolskim

Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część
II ; Etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim

Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap II - budowa, rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Małopolskim

Remont drogi Szkodna-Budzisz.

Sêdziszów M³p. dnia 26.07.2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego przypomina, że rolnicy zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych stosowne wnioski w przedmiotowej sprawie winni
składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. (pok. Nr 9 –
podatki) wyłącznie w okresie od 1 do 31 sierpnia bieżącego roku.
Wnioski składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
Do składanych wniosków należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca
2012 roku.
Druki wniosków w przedmiotowej sprawie,
jak również wszelkie stosowne informacje można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., ul. Rynek 1
lub pod numerami telefonu: (17) 745 36 24, (17) 745 36 25.
Budowa chodnika w Kawęczynie.
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70. Rocznica zagłady sędziszowskich Żydów
Dnia 24. lipca minęła 70. rocznica najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach naszego miasta. W 1942 roku, hitlerowcy
likwidując getto w Sędziszowie wymordowali na cmentarzu żydowskim kilkuset wyznawców judaizmu z miasta
i okolicy. O tych tragicznych wydarzeniach pamiętają dziś
tylko nieliczni żyjący jeszcze świadkowie mordu.
Dramat sêdziszowskich ¯ydów
rozpocz¹³ siê wraz w wkroczeniem Niemców do miasta, 8.
wrzeœnia 1939 roku. Ju¿ tydzieñ
póŸniej zastrzelony zosta³ pierwszy ¯yd. W paŸdzierniku rozstrzelano 25 kolejnych. W 1941
roku w Sêdziszowie utworzono
getto, które obejmowa³o teren
ograniczony ulicami: Szkarpow¹, Bednarsk¹, Wyspiañskiego, czêœciowo Koœciuszki.
W Sêdziszowie rozgrywa³ siê
dramat nie tylko miejscowych
¯ydów. Morris Goldner, pochodz¹cy ze Straszêcina, wspomina³
dzieñ w 1941 roku, w którym o
œwicie zosta³ wraz z siostr¹ i rodzicami obudzony przez niemieckich ¿o³nierzy. W ci¹gu piêciu minut nakazano im opuœciæ
dom, pozwolono zabraæ jeden
niewielki pakunek. Za³adowano
ich na furmanki i wraz z innymi
¿ydowskimi rodzinami ze Straszêcina, Grabin, Czarnej powieziono na wschód. Wozy minê³y
Dêbicê, Ropczyce i wieczorem
dotar³y do Sêdziszowa. Rynek by³
jaskrawo oœwietlony, otoczony
przez ¿o³nierzy, którzy dokonywali selekcji: oddzielnie ustawiano kobiety i dzieci, w nastêpnej
kolumnie mê¿czyzn. W innym
miejscu ustawiano w jednym rzêdzie osoby starsze, chore, niepe³nosprawne. W tej grupie znaleŸli siê tak¿e dziadkowie kilkunastoletniego wówczas Morrisa. W
pobli¿u grupy kobiet z dzieæmi
sta³y ustawione rzêdami beczki.
Morris Goldner by³ œwiadkiem
makabrycznych scen:
Esesmani wyci¹gaj¹ z t³umu kobiety z niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi i brutalnie, na ostrzach bagnetów, prowadz¹ je do beczek. „Dawajcie te wasze œmieci!” – krzycz¹ po niemiecku. – „Wk³adajcie dzieci do beczek!”. Matki krzycz¹ jeszcze g³oœniej
ni¿ dzieci, je¿eli to w ogóle mo¿liwe
(…). Potem ¿o³nierze po kolei wyrywaj¹ matkom z r¹k dzieci i wrzucaj¹
œliczne, niewinne maleñstwa do beczek, tak jakby by³y one œwie¿o piklowanymi ogórkami. Po zape³nieniu
beczek esesmani nak³adaj¹ na nie
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Tablica na pomniku w języku hebrajskim
i polskim, informująca o zagładzie.

Pomnik na cmentarzu żydowskim poświęcony pamięci Żydów wymordowanych podczas okupacji.
Fot. (2) B. Czapka

pokrywy i przechodz¹ do kolejnych.
Zw³aszcza jeden oficer wydaje siê rozbawiony t¹ czynnoœci¹. W pewnym
momencie jakaœ s³abowita dwu-,
mo¿e dwuipó³letnia dziewczynka wyrywa siê z jego uœcisku, wo³aj¹c matkê. Upada na ziemiê, gdzie zaczyna
krzyczeæ jeszcze g³oœniej. Pocz¹tkowo
wydaje siê, ¿e ¿o³nierz po prostu pochyli siê i podniesie dziewczynkê, ale
on zamiast tego kopie j¹ i wybucha
œmiechem, gdy jej drobne, poobijane
cia³ko l¹duje kilka metrów dalej. Z
zaciœniêtymi zêbami podnosi dziecko
za stopy, tak jakby by³o wyrzucon¹
lalk¹ i wrzuca je g³ow¹ w dó³ do i tak
ju¿ przepe³nionej beczki…
Chwilê póŸniej ch³opak widzi
œmieræ swoich dziadków, którzy
zostali rozstrzelani wraz z grup¹
starszych osób.
Zszokowany, wykorzystuj¹c zamieszanie opuœci³ rynek niezauwa¿ony przez Niemców. B³¹ka³
siê przez kilka dni po okolicy,
nocuj¹c w stodo³ach, zagajnikach, a¿ trafi³ w okolice dworca
kolejowego, w dniu, kiedy pozosta³ych ¯ydów za³adowano do
bydlêcych wagonów i powieziono na wschód. W trzecim wagonie ujrza³ matkê i siostrê. Widzia³
je wówczas po raz ostatni w ¿yciu.
Równie dramatyczne sceny
rozgrywa³y siê 24. lipca 1942
roku. ¯ydów zgromadzono na

rynku. Oprócz tutejszych, byli
wœród nich tak¿e ¯ydzi z Wielopola i Ropczyc. Zostali posegregowani wed³ug znanych ju¿ kryteriów. Kilkudziesiêciu m³odych
i zdrowych mê¿czyzn zabrano do
Zak³adów Drzewnych, gdzie zamieszkali w baraku. In¿. Jurkowski, który kierowa³ zak³adem czêsto zwraca³ siê do Niemców z
proœb¹ o dodatkowych pracowników, nawet gdy nie by³o wyraŸnej potrzeby. Dziêki temu mieli
oni szansê na prze¿ycie wojny.
S³abych i chorych powieziono
furmankami ulicami Krótk¹ i
Cich¹ (tam wówczas by³a brama), na cmentarz ¿ydowski,
gdzie po kolei, strza³em w g³owê
byli zabijani. Na cmentarzu by³
wykopany dó³, na brzegu którego odbywa³a siê egzekucja.
Wczeœniej ¯ydzi musieli rozebraæ siê do naga i oddaæ wszystkie cenne rzeczy. Cia³o zabitego
l¹dowa³o w dole. Ch³opi, których
Niemcy zmusili, by furmankami
dowozili ¯ydów na miejsce kaŸni, przera¿eni porzucali wozy
razem z koñmi, byle nie byæ
œwiadkami mordu.
Polacy otrzymali zakaz opuszczania domów, nawet kazano
zas³aniaæ okna, by nikt niepowo³any nie by³ œwiadkiem niemieckiego barbarzyñstwa.

W egzekucji zamordowano
wg ró¿nych szacunków od 200
do 480 osób narodowoœci
¿ydowskiej.
Niemcy zniszczyli niemal
wszystkie œlady obecnoœci ¯ydów
w Sêdziszowie, stanowi¹cych
przed wojn¹ niemal po³owê
mieszkañców miasteczka. Spalili synagogi, które sta³y w miejscu
dzisiejszego szpitala, wymordowali ludzi, zdewastowali cmentarz, wykorzystuj¹c kamienne
macewy do utwardzenia dróg i
placów.
Dzisiaj jedynym œladem dawnej bytnoœci ¯ydów w Sêdziszowie jest cmentarz, znajduj¹cy siê
u zbiegu ulic Koœciuszki i Szkarpowej. Odwiedzaj¹ go czasem
potomkowie dawnych mieszkañców. Modl¹ siê i zostawiaj¹ „kwite³e” czyli ma³e karteczki z proœbami o wstawiennictwo, na grobie rabina Abrahama Horowitza, nad którym w latach 90-ych
wzniesiono ohel. Cmentarz jest
bardzo zaniedbany, zaroœniêty
krzakami i pokrzywami. Gmina
Sêdziszów Ma³opolski niejednokrotnie zwraca³a siê do gmin
¿ydowskich z propozycj¹ uporz¹dkowania cmentarza, jednak
bez efektu. Teren ten jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Benedykt Czapka
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Nowy samochód OSP Kawęczyn

Strażacy OSP Kawęczyn zaprezentowali w piątek 29.
czerwca br. przed sędziszowskim ratuszem nowy lekki
samochód pożarniczy Ford
Transit 2,4 TDCI.
Pojazd ten – rok produkcji
2003, przebieg 177.000 km – dotychczas by³ samochodem technicznym na autostradzie w Danii i

zosta³ dostosowany do celów po¿arniczych przez firmê ARTAUTO z Ciechanowa, posiada silnik
o mocy 125 KM i mo¿e zabraæ 7

Zakup tego samochodu wpiosobow¹ za³ogê. Œrodki na zakup
tego pojazdu pochodzi³y: z bud¿e- suje siê w realizowany od kilku
tu gminy Sêdziszów M³p. - 39.000 lat w naszej gminie program wymiany wys³u¿onych ¯uków.
z³. i OSP Kawêczyn - 9.000 z³.

Nowe zasady utrzymania czystości w gminach
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że od 1 stycznia 2012 r. dlaæ realny koszt zagospodaroweszła w życie zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości wania odpadów na terenie gmii porządku w gminach, która przewartościowuje dotychcza- ny.
Op³ata za gospodarowanie
sowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W myœl nowych przepisów gmina przejmie od w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zki w zakresie
gospodarowania odpadami i
sama stanie siê ich „w³aœcicielem”.
To gmina, a nie jak dotychczas
w³aœciciel nieruchomoœci, podpisze umowê na odbiór odpadów komunalnych z przedsiêbiorc¹ wybranym w drodze przetargu. W³aœciciel natomiast bêdzie zobowi¹zany do wnoszenia
op³at na rachunek gminy za wywóz odpadów wg zasad uchwalonych przez Radê Miejsk¹ w

Sêdziszowie M³p.
Op³aty stanowiæ bêd¹ dochód
gminy, z którego sfinansowane
zostanie funkcjonowanie systemu w zakresie:
- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- tworzenia i utrzymywania
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obs³ugi administracyjnej systemu.
Zgodnie z intencj¹ ustawodawcy op³ata ta ma odzwiercieSêdziszów M³p. 2012-07-25

INFORMACJA
o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 10, wywieszony zosta³ na okres 21 dni wykaz lokali, stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Sêdziszów M³p.
Położenie: Góra Ropczycka 1D; Nr działki: 632/105; Nr Księgi wieczystej:
38 153; Pow. lokalu użytkow.: 47,50 m2; Przeznaczenie nieruchomości:
Najem w drodze bezprzetargowej na rzecz PZHGP Zarząd Oddziału w Rzeszowie
BURMISTRZ
mgr Kazimierz Kiełb

6

odpadami zgodnie z przepisami
mo¿e stanowiæ iloczyn:
1. liczby mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœæ,
albo
2. iloœci zu¿ytej wody z danej nieruchomoœci, albo
3. powierzchni lokalu mieszkalnego i ustalonej przez gminê
stawki op³aty.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
uchwalenia przez radê jednej
stawki op³aty od gospodarstwa
domowego.
Ustawa ustanawia obowi¹zek
selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuj¹cych takie frakcje jak papier i
tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), metal,
tworzywa sztuczne, szk³o i odpady opakowania ze szk³a w podziale na szk³o bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateria³owe, odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, w tym opakowania ulegaj¹ce biodegradacji.
Odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych jak przeterminowane leki i chemikalia,
zu¿yte baterie i akumulatory, zu-

¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zu¿yte opony i odpady zielone tak¿e podlegaj¹ selektywnemu zbieraniu.
Op³ata za odpady posegregowane bêdzie ni¿sza, op³aca siê
wiêc zbieraæ je selektywnie.
Celem nowego sposobu gospodarowania odpadami jest:
- zmniejszenie iloœci odpadów
kierowanych na sk³adowiska,
- prowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów w miejscu ich
powstawania „u Ÿród³a”,
- ochrona œrodowiska naturalnego.
Zmienione zasady gospodarowania odpadami obowi¹zywaæ
bêd¹ wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci od 1 lipca 2013 r.,
przy czym do koñca br. gminy s¹
zobowi¹zane do podjêcia szeregu uchwa³, w tym miêdzy innymi
w sprawie:
- regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
- gminy,
- metody ustalania op³aty za gospodarowanie odpadami,
- wzoru deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami sk³adanej przez w³aœcicieli nieruchomoœci,
- terminu, czêstotliwoœci i trybu
uiszczania op³at za gospodarowanie odpadami.
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Ani wołów, ani koni sama żelazica goni!
Gdy bracia Lumiére pod koniec XIX wieku zaprezentowali w Paryżu swój „ruchomy obraz” pt. „Wjazd pociągu na stację w Ciotat”, widok
rozpędzonej lokomotywy na
ekranie okazał się tak sugestywny, że część widzów w Kadr z filmu braci Lumiére „Wjazd pociąpopłochu opuściła salę pro- gu na stację w Ciotat”.
jekcyjną. Cztery dekady
wcześniej nie mniejsze emocje towarzyszyły mieszkańcom
okolic Sędziszowa, gdy po raz pierwszy „na własne oczy”
zobaczyli przejeżdżający pociąg.
Koncepcja budowy linii kolejowej, ³¹cz¹cej Kraków ze Lwowem, zrodzi³a siê w monarchii
austriackiej w krêgach wojskowych. Inwestycja ruszy³a w 1852
roku.
Do roku 1856 zbudowany zosta³ odcinek do Dêbicy, a dwa
lata póŸniej uruchomiony zosta³
odcinek Dêbica – Rzeszów. W
miêdzyczasie budowê przejê³a
spó³ka pod nazw¹ C.K. Uprzywilejowana Kolej Galicyjska Karola Ludwika.
Przy budowie kolei pracowali
robotnicy z ró¿nych stron monarchii Habsburgów. Mieszkañcy Przedmieœcia Sêdziszowskiego po latach mówili o pracuj¹cych przy budowie „Italjanach”,
którzy ¿ywili siê ¿abami.
Gdy tor kolejowy po³¹czy³ Sêdziszów z Rzeszowem, urz¹dzono darmowy próbny przejazd dla
wszystkich chêtnych, których
by³o bardzo wielu, pomimo, ¿e

z powrotem trzeba by³o wracaæ
pieszo. Ci, którzy nie mieli doœæ
odwagi, przypatrywali siê tylko z
daleka i mówili: „Patrzcie, ani wo³ów, ani koni, sama ¿elazica goni!”.
Inni doszukiwali siê dzia³ania si³
nieczystych mówi¹c, ¿e to diabe³ tak jedzie. Najbardziej poruszeni dowodzili, ¿e niechybnie
zbli¿a siê koniec œwiata, bo sam
Lucyfer na ognistym wozie jedzie!
Oficjalne otwarcie linii nast¹pi³o 15 listopada 1858 roku.
Wed³ug jednego z najstarszych
zachowanych rozk³adów jazdy z
1860 roku, poci¹g osobowy, wyje¿d¿aj¹cy z Krakowa o godz.
10.30, do Sêdziszowa dociera³ o
2.34 po po³udniu. Podró¿ trwa³a wiêc ponad cztery godziny.
Przez stacjê w Sêdziszowie przeje¿d¿a³o dziennie szeœæ poci¹gów.
Dodajmy, ¿e najstarsza, znana
nam obsada stacji kolejowej w
Sêdziszowie sk³ada³a siê z dwóch

Nieistniejący budynek dworca kolejowego w Sędziszowie Młp.
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W najbliższym czasie tory wraz z peronami zostaną przebudowane.

osób: Mathiasa Mazaca oraz
Wiktora Ciechanowskiego
(1862). W kolejnych latach
stacj¹ zarz¹dzali m.in. Feliks
Marcel, Feliks Szumlañski, Franciszek Strauss, Jan Gonczarczyk,
Franciszek Mayerberg, Leon
Witlaczil a od 1899 a¿ do 1914
roku Ignacy Jaworski.
W Ropczycach i PilŸnie tak¿e
obawiano siê kolei, ale z zupe³nie innych powodów. Oto bowiem zarabiaj¹cy na furmankach zdecydowanie protestowali
przeciwko budowie linii kolejowej, spodziewaj¹c siê utraty dotychczasowego Ÿród³a dochodów. Nawet wysy³ano delegacje
z protestami do samego cesarza
w Wiedniu. Dlatego dziœ linia
kolejowa omija obydwa te miasta.

Ale có¿ siê dziwiæ… W tym te¿
okresie ówczesny wójt Wolicy
Piaskowej uwa¿a³, ¿e nie nale¿y
budowaæ nowych dróg do wsi,
bo to tylko spowoduje nap³yw
¿ebraków. Dziœ z takimi pogl¹dami na stanowisku d³ugo by siê
nie utrzyma³…
A tymczasem w Sêdziszowie i
okolicy szybko doceniono korzyœci, wynikaj¹ce z lokalizacji w
mieœcie linii kolejowej. Pojawi³y
siê nowe miejsca pracy, poszukuj¹cy pracy, b¹dŸ kszta³c¹cy siê
stali siê bardziej mobilni, a do
Sêdziszowa zaczê³y docieraæ
nowe pr¹dy umys³owe. Nast¹pi³o kulturalne i gospodarcze o¿ywienie miasteczka.
Zauwa¿ono, ¿e od tego czasu
skoñczy³y siê w okolicy klêski g³odu, bowiem mo¿na by³o kolej¹
dowieŸæ zbo¿e z innych czêœci
pañstwa, nie dotkniêtych nieurodzajem.
Trwaj¹cy obecnie remont linii kolejowej Kraków – Przemyœl,
ma poprawiæ warunki podró¿owania na tej trasie, a w samym
Sêdziszowie spowoduje znacz¹ce zmiany w uk³adzie komunikacyjnym. Dziêki temu poci¹gi
bêd¹ jeŸdziæ z wiêksz¹ prêdkoœci¹. I nikt dziœ nie bêdzie siê dziwi³, ¿e to sama ¿elazica goni i doszukiwa³ dzia³ania si³ nieczystych.
Mo¿e jedynie niektórzy bêd¹
podejrzewaæ, ¿e w projektach
dotycz¹cych przebudowy ulicy
Borkowskiej, likwidacji przejazdów na Ksiê¿omoœcie i ul. Konopnickiej, czy budowy estakady na terenie miasta jakiœ diablik
macza³ pazury…
Benedykt Czapka
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50 lat jednostki OSP w Rudzie
W niedzielę 8 lipca 2012
r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie obchodzili 50-lecie działalności połączone z nadaniem i poświęceniem sztandaru.
Uroczystoœæ rozpoczêto o
godz. 13.00 msz¹ œw. polow¹ na
placu obok miejscowego Domu
Stra¿aka, któr¹ odprawili: proboszcz parafii pw. Œw. Stanis³awa w Czarnej Sêdz. ks. Edward
Brzana, proboszcz parafii pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a w Kamionce ks. Piotr Stefañski oraz ks.
wikary Maciej Nowicki.
Po mszy œw. druh Leszek Œwider powita³ przyby³ych goœci i
stra¿aków: „Zawsze wierni Bogu,
OjczyŸnie i ludziom” – to has³o przyœwieca pracy stra¿aków, którzy doœwiadczaj¹ codziennej troski o bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa. Nasza
jednostka obchodzi ju¿ piêædziesi¹te
urodziny. Patrz¹c z perspektywy lat
na przebyty szlak, nasuwa siê wiele
refleksji, a w sercu budzi siê uznanie i szacunek dla pokoleñ stra¿aków. Z prawdziw¹ radoœci¹ zauwa¿amy, ¿e na nasze zaproszenie odpowiedzia³o tylu znamienitych goœci (…).
Swoj¹ obecnoœci¹ Jubileusz
uœwietnili m.in. Pose³ na Sejm
RP Kazimierz Moskal, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego – Jerzy £yszczak, Burmistrz Sêdziszowa
M³p. – Kazimierz Kie³b, Z-ca
Burmistrza – El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy – Jan
Maroñ, Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach – brygadier Jacek Róg, Komendant
Komisariatu Policji w Sêdziszo-

Odznaczenia wręcza Eugeniusz Alberski.
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Burmistrz Kazimierz Kiełb wręczył druhom
upominek – pasy bojowe.

Odznaczeni druhowie OSP Ruda.

wie M³p. – asp. sztab. Bogumi³
Rygiel, Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Ropczycach – W³adys³aw Tabasz, Zarz¹d Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Sêdziszowie M³p. na czele z
Prezesem Eugeniuszem Alberskim, licznie zgromadzeni goœcie, sponsorzy, stra¿acy oraz
mieszkañcy Rudy.
Zgromadzeni zostali zapoznani z rysem historycznym jednostki OSP, z jej bogat¹ tradycj¹ i
osi¹gniêciami.

Podczas uroczystoœci jednostka, na rêce Prezesa OSP w Rudzie Mariana Krupy, otrzyma³a
sztandar, poœwiêcony podczas
mszy œwiêtej.
W ramach uznania dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rudzie
Prezydium Zarz¹du G³ównego
ZOSP RP nada³o jednostce odznaczenie – Srebrny Medal za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa, ponadto wielu zas³u¿onych stra¿aków
z Rudy uhonorowano medalami i odznaczeniami.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Stanisław Ziobro
Stefan Świder
Kazimierz Świder
Marian Krupa
Edward Feret.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Andrzej Bąk
Józef Marek
Kazimierz Bochnak
Piotr Olszowy

Upominek od Starostwa Powiatowego wręczają Jerzy Łyszczak i Władysław Tabasz.
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Leszek Świder
Stanisław Dzik
Marek Sum

Odznaki za wysługę lat otrzymali:
50 lat: Stanisław Ziobro, Józef Wiktor
Stefan Świder, Edward Feret
30 lat: Adam Saj, Stanisław Dzik, AnBrązowy medal „Za zasługi dla pożar- drzej Bąk
nictwa” otrzymali:
25 lat: Józef Marek
Jan Sroka
20 lat: Jerzy Paruch
Stanisław Książek
5 lat: Andrzej Proczek
Adam Saj.
Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali:
Wojciech Bochnak
Sławomir Dzik
Mariusz Dzik
Zbigniew Saj
Wojciech Zawisza

Po czêœci oficjalnej wszyscy
uczestnicy uroczystoœci przenieœli siê do Domu Stra¿aka na poczêstunek. Uroczystoœci jubileuszowe zakoñczono zabaw¹
ogrodow¹.
Tradycyjne wbijanie pamiątkowych gwoździ.

Fot. J. Maroń

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie
Jednostkê Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Rudzie powo³ano do
istnienia na zebraniu wiejskim w
1962 roku (data dzienna nie zachowa³a siê). W sk³ad pierwszego Zarz¹du weszli: Ludwik Ciê¿kowski – prezes, Bronis³aw Saj –
naczelnik, Czes³aw Œwider – z-ca
naczelnika, Jan Majka – skarbnik, Józef Œwider – sekretarz,
Józef Wiktor – cz³onek zarz¹du.
Pozostali cz³onkowie za³o¿yciele to: Edward Feret, Marian
Sroka, Boles³aw Goraj, Jan
Draus, Józef Barnak, Stanis³aw
Ziobro, Eugeniusz Wójcik.
W roku 1969 w zarz¹dzie zasz³y zmiany: skarbnikiem zosta³
Boles³aw Goraj, sekretarzem –
Edward Feret, gospodarzem –
Julian Œwider. Jednostka w tym
czasie liczy³a 20 cz³onków.
W 1974 roku zmar³ prezes Ludwik Ciê¿kowski. Jego nastêpc¹
zosta³ Ludwik Barnak.
W 1981 roku prezesem zosta³
Józef Wiktor, dotychczasowy sekretarz, na które to stanowisko
powo³ano Danutê Dyrda³ê.
Znacz¹ce zmiany w zarz¹dzie
zasz³y w roku 1990: prezesem
zosta³ Stanis³aw Ziobro, naczelnikiem pozosta³ Edward Feret,
sekretarzem – Kazimierz Œwider,
skarbnikiem – Józef Marek, gospodarzem – Jan Sroka.
W pocz¹tkowych latach swego istnienia, jednostka nie posiada³a ¿adnego obiektu, dlatego otrzyman¹ z Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach motopompê ze sprzêtem
towarzysz¹cym przechowywali
kolejni naczelnicy w swoich prywatnych pomieszczeniach gospodaczych.
W 1974 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP
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podjêto uchwa³ê o przebudowie
i modernizacji pustego budynku gara¿owego Kó³ka Rolniczego na Dom Stra¿aka. Cz³onkowie OSP wykonali niezbêdne
prace w czynie spo³ecznym.
Warto zaznaczyæ, ¿e prace na
pewien czas musiano przerwaæ,
po interwencji Prezesa Powiatowej Rady Narodowej w Ropczycach, który podejrzewa³, ¿e budynek bêdzie wykorzystywany do
celów religijnych. St¹d prace
ukoñczono dopiero w 1978
roku. W budynku pomieœci³a siê
sala teatralna ze scen¹, pomieszczenia kuchenne i gara¿. Szybko okaza³o siê, ¿e obiekt ten jest
niewystarczaj¹cy, wiêc ju¿ w 1981
roku przyst¹piono do rozbudowy. Œrodki na ten cel wy³o¿y³
Urz¹d Miasta i Gminy w Sêdziszowie M³p., a wiele prac wykonali sami cz³onkowie jednostki.
Dziêki temu obiekt powiêkszy³
siê o garderoby i salê jadaln¹. W
tym samym czasie zakupiono
tak¿e wyposa¿enie Domu Stra¿aka: krzes³a i sto³y. Krzes³a prze-

kaza³ tak¿e Dom Kultury w Sêdziszowie M³p. Ponadto jednostka zakupi³a 17 mundurów galowych.
W 1985 roku maj¹tek jednostki wzbogaci³ siê o syrenê elektryczn¹, umieszczon¹ na metalowej wie¿y, wzniesionej rêkami
druhów.
Jednostka OSP Ruda bra³a
udzia³ w licznych akcjach i kontrolach przeciwpo¿arowych na
terenie wioski, bra³a tak¿e udzia³
we wspó³zawodnictwie miêdzy
jednostkami OSP z terenu gminy. W Domu Stra¿aka odbywa³y
siê liczne imprezy i uroczystoœci,
mi.in. Akademia z okazji Œwiêta
Ludowego, Miejsko-Gminne
Œwiêto Grunwaldu, Œwiêto Chor¹gwi Hufca ZHP z gminy Sêdziszów M³p., zabawy, do¿ynki, zawody jednostek OSP, gry i zawody sportowe dla m³odzie¿y. Najaktywniejszymi cz³onkami jednostki byli w tym czasie: Józef
Wiktor. Edward Feret, Marian
Sroka, Stefan Œwider, Stanis³aw
Ziobro.

Za prezesury Stanis³awa Ziobro Dom Stra¿aka poddano
gruntownemu remontowi: zosta³ pokryty blach¹, doprowadzono gaz i instalacjê wodn¹,
wykonano pod³ogi z parkietu.
Jednostka OSP wielokrotnie
bra³a udzia³ w gaszeniu po¿arów
lasów, a tak¿e budynków mieszkalnych i gospodarczych. Du¿ym
u³atwieniem w funkcjonowaniu
jednostki by³o pozyskanie samochodu marki ¯uk w 1991 roku.
Podczas powodzi, jaka dotknê³a powiat ropczycko-sêdziszowski w 2005 roku, ucierpia³
Dom Stra¿aka w Rudzie. Budynek wymaga³ generalnego remontu, który wkrótce zosta³ wykonany.
W 2010 roku jednostka zakupi³a sztandar.
Dnia 5 lutego 2011 zosta³ powo³any nowy Zarz¹d jednostki w
nastêpuj¹cym sk³adzie: Marian
Krupa – Prezes, Wojciech Bochnak – Naczelnik, Mariusz Dzik –
Z-ca Naczelnika, Wojciech Zawisza – Sekretarz i kronikarz, Andrzej Zawisza – Skarbnik, S³awomir Dzik – gospodarz budynku
OSP.
Nowy Zarz¹d zadba³ o dokoñczenie remontu Domu Stra¿aka. W tym czasie jednostka
otrzyma³a tak¿e nowe mundury
galowe oraz pompê szlamow¹
marki Honda.
Stra¿acy jednostki OSP Ruda
bior¹ udzia³ w akcjach ratowniczych i prewencyjnych, uczestnicz¹ w szkoleniach oraz æwiczeniach. Czynnie uczestnicz¹ w
¿yciu spo³ecznym swojej miejscowoœci i gminy Sêdziszów M³p.

(-)
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Walory smakowe, wygląd ciast i ich oryginalność, to niektóre z kryteriów, jakie brała
pod uwagę komisja konkursowa (od lewej: panie z KGW „Jasionka”, Stefania Michałek – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Barbara Traciak - Podkarpacka Izba Rolnicza)

Dni Otwartych Drzwi
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale
W dniach 23-24 czerwca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego był organizatorem imprezy wystawienniczo-handlowej
Dni Otwartych Drzwi połączonych z XIV Regionalną Wystawą
Zwierząt Hodowlanych. Imprezą towarzyszącą był „Piknik
Mleczny” zorganizowany przez Podkarpacka Izbę Rolniczą.

Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej Arkadiusz Bęben, wręcza dyplom i nagrodę
za I miejsce paniom z KGW Laskówka (w tle Marek Kot – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego).

W imprezie wziê³o udzia³ ponad 220 wystawców. Tê najwiêksz¹ na Podkarpaciu wystawê plenerow¹ odwiedzi³o ponad
20 tysiêcy zwiedzaj¹cych chc¹c
zobaczyæ nowoczesne rozwi¹zania produkcji rolnej, zwierzêcej,
mechanizacji, a tak¿e by uzyskaæ
fachowe doradztwo w tym zakresie. Nie zabrak³o równie¿ rolników i osób zwi¹zanych z rolnictwem z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, zarówno wœród wystawców jak i zwiedzaj¹cych.
Na wystawie w Boguchwale, po
raz 12-ty prezentowali szynszyle
Ma³gorzata i Stanis³aw Kozkowie
z Zagorzyc, którzy byli w tym
roku jedynymi wystawcami tych
zwierz¹t. Prezentowali 10 sztuk w
odmianie standard. Warto dodaæ, ¿e obecnie ich ferma ma 180
sztuk samic stada podstawowego

szego województwa. Cieszy nas fakt,
¿e wœród pañ z KGW s¹ m³ode osoby, które chc¹ podtrzymywaæ tradycje, nie tylko kulinarne – informuje Arkadiusz Bêben, dyrektor
Biura PIR w Boguchwale.
- Mieliœmy trudne zadanie, by spoœród dwudziestu ciast, wykonanych
wed³ug tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, wybraæ trzy najlepsze pod wzglêdem smakowym, estetycznym i maj¹cych zwi¹zek z naszym regionem –
powiedzia³a Barbara Traciak,
cz³onek komisji konkursowej,
reprezentuj¹ca Izbê Rolnicz¹,
so³tys Zagorzyc Górnych. Trzy
pierwsze miejsca i cenne nagrody zdoby³y KGW: Laskówka -Ciasto dro¿d¿owe z kruszonk¹ i
owocami, Wydrze – za Ryziak i
Szklary – placek z owocami.
Info wł.
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plus m³ode. Ferma Kozków z Zagorzyc mo¿e poszczyciæ siê wieloma nagrodami i wyró¿nieniami, zdobywanymi podczas ogólnopolskich wystaw, które w œrodowisku hodowców zwierz¹t futerkowych s¹ bardzo cenne. Od
2000 roku ferma objêta jest nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierz¹t w Warszawie, które uwiarygadnia j¹ na rynku oceniaj¹c wartoœæ u¿ytkow¹ i hodowlan¹ zwierz¹t, ale wymaga to od
w³aœcicieli szczegó³owego prowadzenia dokumentacji.
W ramach Dni Otwartych
odby³ siê konkurs na „Najlepszy
produkt tradycyjny – ciasta”
wspó³organizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski i Podkarpack¹
Izbê Rolnicz¹. - W konkursie wziê³o udzia³ 20 Kó³ Gospodyñ Wiejskich, w tym 2 stowarzyszenia, z na-

Stanisław Kozek z Zagorzyc hoduje szynszyle już od 18 lat. Zaczynał od kilku sztuk
szynszyli skandynawskich i niemieckich,
teraz stado podstawowe liczy 180 samic
oraz ich młode.
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Policja informuje
Święto Policji 2012
Swoje święto obchodzili w piątek, 20-go lipca, policjanci naszego powiatu. Na uroczystym apelu
wręczone zostały awanse na
wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz nagrody. Życzenia
ropczyckim policjantom i pracownikom cywilnym złożył m.in.
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Szczupak.
O godzinie 15., na placu przy
powiatowej komendzie, rozpocz¹³ siê uroczysty apel zwi¹zany z obchodami Œwiata Policji.
W uroczystoœci uczestniczyli policjanci i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goœcie.
S³owa podziêkowañ oraz ¿yczenia z³o¿yli funkcjonariuszom i
pracownikom Policji m.in. Pose³
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Moskal, w³adze
samorz¹dowe, Komendanci
PSP w Ropczycach i WKU w
Mielcu oraz Prokurator Rejonowy w Ropczycach.
Po rozpoczêciu uroczystoœci
mia³o miejsce zaprzysiê¿enie
wstêpuj¹cego w szeregi Policji
mieszkañca naszego powiatu.
Komendant Powiatowy Policji w
Ropczycach odebra³ œlubowanie
od post. Piotra Szyd³o. Podczas
apelu wrêczono 30 nominacji na
wy¿sze stopnie policyjne. Awansowa³ równie¿ Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach –
podinsp. Witold Wójcik, którego Komendant G³ówny Policji
mianowa³ m³odszym inspektorem. Za szczególne osi¹gniêcia
w s³u¿bie i pracy Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach
wyró¿ni³, nagrod¹ pieniê¿n¹, 83
funkcjonariuszy oraz 19 pracowników Policji. Decyzj¹ Ministra
Spraw wewnêtrznych dwaj policjanci odznaczeni zostali br¹zowymi odznakami „Zas³u¿ony
policjant”.

sów Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Alkohol niejednokrotnie jest
przyczyn¹ wypadków, Ÿród³em
patologii spo³ecznych i przestêpczoœci. Stanowi szczególne
zagro¿enie dla m³odych ludzi,
dlatego wa¿ne jest fizyczne ograniczanie jego dostêpnoœci.
Funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Gminnych Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przeprowadzaæ bêd¹ kontrole w ramach
akcji „Alkohol-ograniczona dostêpnoœæ”. Kontrolowane bêd¹
placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe w
zakresie przestrzegania prawa
wynikaj¹cego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Kontrole dotyczyæ bêd¹ w
szczególnoœci:
• ujawniania przypadków spo¿ywania alkoholu w sklepach i ich
w ich najbli¿szym otoczeniu
• ujawniania przypadków sprzeda¿y i podawania alkoholu
osobom niepe³noletnim
• ujawniania przypadków nieuwidaczniania w miejscach
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych informacji
o szkodliwoœci spo¿ywania alkoholu
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyci¹gane
bêd¹ konsekwencje prawne.
Przedsiêbiorcy naruszaj¹cy prawo mog¹ straciæ zezwolenie na
sprzeda¿ alkoholu.

Akcja PASY
W niedzielę, 22-lipca,, po raz
trzeci w tym roku, policjanci
naszego powiatu częściej kontrolowali kierowców samochodów,
a dokładniej to, czy oni i ich
pasażerowie mają zapięte pasy
bezpieczeństwa. Sprawdzali
również, czy przewożone w samochodzie dzieci są zapięte w foteliDziałania
kach ochronnych. Trwała akcja
„Alkohol – ograniczona dostępność”
„PASY”.
Komenda Powiatowa Policji w
O tym, ¿e pasy i foteliki dzieRopczycach, podobnie jak przed
ciêce ratuj¹ ¿ycie, nie trzeba nirokiem, przeprowadzi działania
kogo przekonywaæ. Jednak ci¹profilaktyczne pod nazwą „Alkogle wiele osób nie zapina pasów
hol-ograniczona dostępność”.
W ramach tej akcji kontrolowane bezpieczeñstwa, zarówno na
będą miejsca sprzedaży i podawa- przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rodzice równie¿ wydaj¹
nia napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania przepi- siê czasami nie pamiêtaæ o tym,
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jak wa¿ne dla bezpieczeñstwa
ich pociech jest przewo¿enie
dzieci w specjalnych fotelikach.
W trosce o bezpieczeñstwo
kierowców oraz pasa¿erów, a
zw³aszcza ma³ych dzieci, cyklicznie powtarzana jest akcja „Pasy”.
Podczas jej trwania policjanci
baczniej przygl¹daj¹ siê przestrzeganiu przepisów dotycz¹cych stosowania pasów. Czynnoœci w ramach tych dzia³añ zakoñczy³y siê o godzinie 22.
W dzia³aniach, na terenie naszego powiatu, wziê³o udzia³
oœmiu funkcjonariuszy. Policjanci skontrolowali 33 samochody.
Jedenastu kierowców, w momencie zatrzymania, nie mia³o zapiêtych pasów bezpieczeñstwa. W
jednym przypadku bez pasów
podró¿owa³ pasa¿er. Funkcjonariusze ujawnili tak¿e jeden przypadek przewo¿enia dziecka bez
wymaganego fotelika.
Przypominamy, ¿e prawo o ruchu drogowym mówi:
Art. 39. 1. Kieruj¹cy pojazdem
samochodowym oraz osoba
przewo¿ona takim pojazdem
wyposa¿onym w pasy bezpieczeñstwa s¹ obowi¹zani korzystaæ z tych pasów podczas jazdy,
z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Obowi¹zek korzystania z pasów bezpieczeñstwa nie dotyczy:
1) osoby maj¹cej orzeczenie
lekarskie o przeciwwskazaniu do
u¿ywania pasów;
2) kobiety o widocznej ci¹¿y;
3) kieruj¹cego taksówk¹ podczas przewo¿enia pasa¿era;
4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
5) policjanta, funkcjonariusza
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu,
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i
S³u¿by Wiêziennej, ¿o³nierza Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — podczas przewo¿enia
osoby (osób) zatrzymanej;
6) funkcjonariusza Biura
Ochrony Rz¹du podczas wykonywania czynnoœci s³u¿bowych;
7) zespo³u medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
8) konwojenta podczas przewo¿enia wartoœci pieniê¿nych;
9) osoby chorej lub niepe³nosprawnej przewo¿onej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeŸdzie samochodowym wyposa¿onym w pasy bezpieczeñstwa dziecko w wieku do
12 lat, nieprzekraczaj¹ce 150 cm
wzrostu, przewozi siê w foteliku
ochronnym lub innym urz¹dzeniu do przewo¿enia dzieci, odpowiadaj¹cym wadze i wzrostowi dziecka oraz w³aœciwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy
przewozu dziecka taksówk¹, autobusem, specjalistycznym œrodkiem transportu sanitarnego, o
którym mowa w art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.
o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
1410, z póŸn. zm.), pojazdem
Policji, Stra¿y Granicznej lub
Stra¿y Gminnej (Miejskiej).
W policyjnym taryfikatorze
zawarte s¹ nastêpuj¹ce wysokoœci mandatów i punktów karnych:
– za niekorzystanie z pasów bezpieczeñstwa podczas jazdy
przez kieruj¹cego pojazdem –
mandat karny 100 z³ i 2 punkty karne
– za przewo¿enie pasa¿erów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeñstwa
– mandat karny 100z³ i 4 punkty karne
– za przewo¿enie dziecka w pojeŸdzie poza fotelikiem
ochronnym lub innym urz¹dzeniem do przewo¿enia dzieci – mandat 150z³ i 6 punktów
karnych.
Pozory mylą, dowód nie 2012
„Pozory mylą, dowód nie” – pod
takim hasłem Komenda Główna
Policji i Związek Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego w
Polsce – Browary Polskie od
2009 r. realizują ogólnopolską
kampanię edukacyjną, której
celem jest ograniczenie sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim
oraz przeciwdziałanie spożyciu
alkoholu w tej grupie wiekowej.
W połowie lipca 2012 r. rusza
kolejna edycja programu, tak jak
poprzednia, ukierunkowana na
aktywizację środowisk lokalnych.
Policyjne statystyki mówi¹
same za siebie. W ramach dzia³añ profilaktycznych w 2011
roku policjanci s³u¿by prewencyjnej w ca³ej Polsce ujawnili 15
285 ma³oletnich znajduj¹cych
siê pod wp³ywem alkoholu. Byli
oni tak¿e czêstymi sprawcami
czynów karalnych pope³nianych
ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
po alkoholu - w ubieg³ym roku
odnotowano ich ³¹cznie 2 395.
To jednak doroœli w wielu przypadkach s¹ odpowiedzialni za to,
¿e nieletni wchodz¹ w posiadanie alkoholu. Dlatego to przede
wszystkim do nich kierowany jest
g³ówny przekaz kampanii. Je¿eli
jesteœ sprzedawc¹, zawsze proœ
o dowód osobê o m³odym wygl¹dzie, je¿eli jesteœ œwiadkiem
sprzeda¿y alkoholu ma³oletniemu – reaguj! Je¿eli jesteœ rodzicem – rozmawiaj ze swoim dzieckiem o szkodliwych skutkach
wczesnej inicjacji alkoholowej.
Wiêcej informacji na temat
kampanii znajdziesz na stronie
Komendy G³ównej Policji.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Wakacje i sezon urlopowy to dla
wielu z nas czas wypoczynku nad
wodą. Jak pokazują policyjne
statystyki to również czas kiedy
częściej niż zwykle dochodzi do
wypadków nad wodą. Niektórych
tragedii można by uniknąć, gdyby
słuchać głosu rozsądku, a nie
brawury i szaleństwa.
Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groŸnym i niebezpiecznym ¿ywio³em. Wiêkszoœæ utoniêæ, czy te¿ innych tragedii zwi¹zanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wod¹, jest
rezultatem lekkomyœlnoœci zarówno k¹pi¹cych siê, jak i ich opiekunów. Od pocz¹tku roku na terenie województwa podkarpackiego utonê³o ju¿ 18 osób. Pe³ne statystyki znajd¹ Pañstwo tutaj.
Ratownicy WOPR radz¹: jeœli
chcesz byæ bezpieczny musisz przestrzegaæ podstawowych zasad:
• Zawsze p³ywaj z drug¹ osob¹ nigdy sam.
• P³ywaj tylko na terenach strze¿onych.
• Poznaj swoje mo¿liwoœci p³ywackie i nie przekraczaj ich!
Nie œcigaj siê z lepszymi i szybszymi ni¿ ty p³ywakami.
• Przestrzegaj zakazu skoków na
g³owê.
• Nigdy nie skacz do wody, w
miejscu którego nie znasz. Pamiêtaj -rzeŸba dna czêsto siê
zmienia.
• Naucz siê prawid³owej techniki skoku na g³owê.
• Uwa¿aj na zmêczenie, zbytnie
wyziêbienie, zbyt du¿o s³oñca,
zbytnie wyczerpanie.
• Nie ¿uj gumy, ani nie jedz w
czasie p³ywania - mo¿esz siê
³atwo zad³awiæ.
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• Rozs¹dnie dobierz odpowiedni¹ przerwê miêdzy jedzeniem
i p³ywaniem. Je¿eli zjad³eœ porz¹dny posi³ek odczekaj godzinê zanim wejdziesz do wody.
• Alkohol i p³ywanie to z³e po³¹czenie. Alkohol upoœledza
twoj¹ ocenê sytuacji, zmys³
równowagi i koordynacjê ruchow¹ (zw³aszcza w wodzie).
Alkohol zmniejsza twoje umiejêtnoœci p³ywackie i zaburza
termoregulacjê organizmu.
• Podczas p³ywania ³odzi¹ (kajakiem, pontonem), lub ³owienia ryb z pok³adu, zawsze noœ
kamizelkê ratunkow¹.
• Poznaj typowe warunki pogodowe dla danego regionu i postaraj siê unikaæ burz na wodzie. Woda przewodzi pr¹d jak tylko us³yszysz oznaki zbli¿aj¹cej siê burzy wyjdŸ z wody.
• Naucz siê zapobiegaæ, rozpoznawaæ i dzia³aæ podczas zagro¿enia. SprawdŸ, jak wygl¹da sytuacja i jaki jest stan ewentualnych poszkodowanych.
Zadzwoñ po pogotowie (999)
stra¿ po¿arn¹ (998) i zadbaj o
poszkodowanych do czasu
przybycia pomocy.
O bezpieczeñstwie nad wod¹
oraz o konsekwencjach ³amania
przepisów prawa podczas tej
formy wakacyjnego wypoczynku
mog¹ Pañstwo przeczytaæ w ustawie o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych.
Pamiêtajmy, ¿e za bezpieczeñstwo
dzieci odpowiadaj¹ ich opiekunowie. Podczas wypoczynku nad
wod¹ nie pozostawiajmy najm³odszych bez opieki nawet na krótk¹
chwilê. T³umaczmy dzieciom zasady bezpiecznej zabawy w wodzie i
nie zapominajmy, ¿e przydomowy
basen równie¿ mo¿e byæ niebezpieczny.

dem w stanie nietrzeŸwoœci. Grozi im kara grzywny, ograniczenia
wolnoœci lub pozbawienia wolnoœci do lat 2. Z tego samego artyku³u kodeksu karnego odpowie
pijany kierowca motocykla.
Siedmiu kolejnych kierowców
odpowie za pope³nione wykroczenie kierowania pojazdem w
stanie po u¿yciu alkoholu. Jeden
z nich jecha³ motorowerem. Pozostali kierowali samochodami.
Zgodnie z artyku³em 87 kodeksu wykroczeñ za kierowanie pojazdem mechanicznym po u¿yciu alkoholu grozi kara aresztu
lub grzywny. Orzeka siê równie¿
zakaz prowadzenia pojazdów.
G³ównym celem tych dzia³añ
by³o eliminowanie z ruchu kieruj¹cych znajduj¹cych siê pod
wp³ywem alkoholu lub innych
œrodków odurzaj¹cych. Jednoczeœnie akcja ta ma dzia³aæ prewencyjnie czyli zniechêcaæ do
siadania za kierownicê na „podwójnym gazie”.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
podczas wakacji
Wakacje to dla dzieci i młodzieży
okres wypoczynku i zabawy.
Niestety, nie jest to czas pozbawiony zagrożeń. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych
policjanci uczestniczą w spotka-

niach profilaktycznych z uczniami zarówno przed rozpoczęciem
wakacji, jak i po zakończeniu
roku szkolnego.
Ostatnie dni roku szkolnego
to czas kiedy policjanci uczestnicz¹ czêœciej ni¿ zazwyczaj w
spotkaniach z uczniami. Podczas rozmów z dzieæmi i m³odzie¿¹ funkcjonariusze t³umacz¹ jakie zachowania mog¹
byæ dla nich niebezpieczne,
równie¿ podczas wakacji.
Tematy spotkañ zale¿¹ od wieku s³uchaczy. Przedszkolaki oraz
m³odsi uczniowie poznaj¹ podstawowe zasady bezpieczeñstwa
na drodze, a o czyhaj¹cych na
nich zagro¿eniach dowiaduj¹ siê
najczêœciej z czytanych przez
policjantów bajek.
Do m³odzie¿y funkcjonariusze
kieruj¹ porady dotycz¹ce bezpieczeñstwa w Internecie, nad wod¹,
na drodze oraz mówi¹ o konsekwencjach pope³niania przez
nieletnich czynów karalnych.
Po rozpoczêciu wakacji policjanci spotykaj¹ siê z uczestnikami organizowanych na terenie powiatu pó³kolonii. Tutaj
równie¿ tematem rozmów jest
wakacyjne bezpieczeñstwo.

Podkom. Dominika Oleś

Działania „Trzeźwy poranek”
W ciągu czterech godzin, 9-go
lipca, na terenie naszego powiatu, policjanci sprawdzili stan
trzeźwości prawie 380 kierowców. W ramach działań „Trzeźwy
poranek” policjanci wyeliminowali z ruchu 11 kierowców,
którzy usiedli za kierownicami
pojazdów będąc pod wpływem
alkoholu.
W ci¹gu czterech porannych
godzin czternastu policjantów
sprawdzi³o stan trzeŸwoœci 378
kieruj¹cych pojazdami. Trzech z
kontrolowanych kierowców poniesie odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo kierowania samocho-
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W rozegranym w dniu 22 lipca finale XXII Turnieju o Puchar Burmistrza Sędziszowa
Młp. najlepsi okazali się piłkarze B-klasowej Korony
Góra Ropczycka.

Korona Góra Ropczycka
zdobyła Puchar Burmistrza

Tradycyjny lipcowy turniej o
Puchar Burmistrza Sêdziszowa
M³p. w pi³ce no¿nej w tym roku
odbywa³ siê wed³ug zmienionego regulaminu. Dziewiêæ zg³oszonych dru¿yn podzielono na
trzyzespo³owe grupy, które rywalizowa³y ze sob¹ w turniejach eliminacyjnych, odbywaj¹cych siê
w kolejne niedziele na stadionie
„Lechii” w Sêdziszowie M³p.
Zwyciêzcy grup awansowali
do turnieju fina³owego. W zwi¹zku z tym, ¿e ka¿da dru¿yna zmuszona by³a rozegraæ w jednym
dniu dwa mecze, odbywa³y siê Kapitan Korony Zbigniew Wójcik odbiera puchar z rąk Pani Elżbiety Świniuch – zastępcy Burmistrza Sędziszowa Młp. Fot. J. Maroń
one w skróconym wymiarze czaDrużyna zdobywcy Pucharu – Korony Góra Ropczycka wystąpiła w następująKlasyfikacja
sowym: 2 x 30 min.
cym składzie: Ziajor Przemysław, Rogala Piotr, Wójcik Zbigniew, Magdoń Mateusz, Rogala
tegorocznego turnieju:
Zwyciêzcami grupy I Turnieju
Adam, Ziajor Rafał, Kułak Kamil, Ogrodnik Marcin, Pondo Piotr, Szajnowski Michał, Zieliński
I m - KORONA GÓRA ROPCZYCKA
Pi³ki No¿nej o Puchar BurmiKamil, Szajnowski Karol, Kmieć Tomasz, Zieliński Krzysztof, Szajnowski Witold, Szajnowski
II m - PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
Paweł, Gil Stanisław, Skóra Dominik.
III m - PROGRES KAWĘCZYN
strza Sêdziszowa M³p. zostali pi³karze P³omienia Zagorzyce. Zawody rozegrano w ogromnym Wójcik Zbigniew, Zieliñski Da- go w pojedynkach grupowych 1- na, bowiem na pocz¹tku drugiej
upale w niedzielê 1 lipca br.
riusz, Magdoñ Mateusz, Rogala 2, 1-3, 2-3, a dru¿ynom przypisa- po³owy jeden z górzan zmuszoUzyskano następujące rezultaty:
Adam, Piczak Adam, Ziajor Rafa³, no numery odpowiadaj¹ce nume- ny by³ wybijaæ pi³kê z pustej bramGród Będziemyśl – Sokół Krzywa 2:2, w Ku³ak Kamil, Ogrodnik Marcin, rom grup, z których awansowali. ki groŸnej akcji rywali. Z czasem
karnych 3:2
Mecze rozgrywano systemem jednak, graj¹cy drugi mecz pod
Pondo Piotr, Zieliñski Kamil, SzajGród Będziemyśl – Płomień Zagorzyce 0:4
Sokół Krzywa – Płomień Zagorzyce 1:1 nowski Karol, Kmieæ Tomasz, Skó- „ka¿dy z ka¿dym”, 2 x 25 min z rz¹d pi³karze Progresu zaczynali
10 min przerw¹, pomiêdzy poje- wykazywaæ braki kondycyjne i
Dru¿yna P³omienia Zagorzyce ra Dominik, Zieliñski Krzysztof.
dynkami przerwa 20 min.
Dru¿yna
Progresu
Kawêczyn
coraz czêœciej uciekali siê do fauwyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: 1. Fularz Marek, 2. Wozo- zosta³a w niedzielê 15 lipca br. W dwóch pierwszych meczach uzyskano li na napastnikach Korony. Po
jednym z rzutów wolnych, pi³ka
wicz Bart³omiej, 18. Ocha³ Szy- zwyciêzc¹ grupy III Turnieju i następujące rezultaty:
Płomień
Zagorzyce
–
Korona
Góra
Ropawansowa³a
do
meczy
fina³owych.
trafi³a w mur zawodników Promon, 10. Motyka £ukasz, 14.
czycka 1:2
gresu. Wówczas potê¿nie popraOcha³ Pawe³, 16. Motyka Mate- W grupie tej uzyskano następujące rezulPłomień Zagorzyce – Progres Kawęczyn 2:0 wi³ wprowadzony chwilê wczeusz, 8. Miœ S³awomir, 9. Charchut taty:
Takie wyniki oznacza³y, ¿e œniej na boisko Krzysztof ZieliñKrzysztof, 6. Miœ Piotr, 3. Pieprzak Borkovia Borek Wielki – Progres Kawęprzed ostatnim meczem ka¿da z ski i pi³ka wyl¹dowa³a w siatce.
czyn 2:2, w karnych 5:4
Andrzej, 11. Gajewski Krystian,
Borkovia Borek Wielki – Młodzieżowcy dru¿yn mog³a liczyæ na zwyciê- Okaza³o siê, ¿e by³ to jedyny gol
12. Bochnak Wojciech, 4. Kost- Lechii Sędziszów Młp. 1:3
stwo w koñcowej klasyfikacji tur- fina³u, chocia¿ jeszcze tu¿ przed
ka Franciszek, 15. Sikora Da- Progres Kawęczyn – Młodzieżowcy Lenieju. W najlepszej sytuacji byli koñcem meczu hukn¹³ jak z armian, 17. Róg Grzegorz, 5. Si- chii Sędziszów Młp. 2:0
pi³karze Korony, którym do koñ- maty Zbigniew Wójcik, jednak¿e
wiec Mateusz, 7. Ocha³ £ukasz.
Dru¿yna z Kawêczyna wyst¹pi- cowego sukcesu wystarcza³ remis pi³ka poszybowa³a minimalnie
Trener: B¹czkowski Marek
³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: 1 Piet- w meczu z Kawêczynem. Progres nad poprzeczk¹.
Zwyciêzcami grupy II Turnie- kiewicz Micha³, 9 Daniel Marcin,
równie¿ mia³ szansê na Puchar
Po chwili ten doœwiadczony
ju zostali pi³karze Korony Góra 4 Daniel S³awomir, 8 Borek Kapod warunkiem wysokiego zwy- zawodnik, pe³ni¹cy funkcjê kaRopczycka po jednym zwyciê- mil, 14 Borek £ukasz, 7 Pietkieciêstwa nad Koron¹ (co najmniej pitana Korony, móg³ podnieœæ
stwie i remisie, zdobywaj¹c 4 pkt. wicz Wojciech, 19 Malisiewicz
4:1). Natomiast pi³karze P³omie- w górê okaza³y Puchar, wrêczoZawody rozegrano w niedzielê Adrian, 10 Maœlanka Jakub, 6
nia, musieli trzymaæ kciuki na za- ny przez Zastêpcê Burmistrza
8 lipca br. na stadionie Lechii w Bo³ba Adam, 5 Œwiderski Jakub,
wodników Progresu, ale niezbyt pani¹ El¿bietê Œwiniuch.
Sêdziszowie M³p., ze wzglêdu na 13 Dudek £ukasz, 11 Krzywdzik
mocno, by ich ewentualne zwy- Korona Góra Ropczycka - Progres Kawępanuj¹ce upa³y mecze zosta³y Dawid, 20 Malisiewicz Dariusz, 3
ciêstwo nie by³o zbyt okaza³e, co czyn 1:0
skrócone do 2 x 25 min.
Krzywdzik Artur, 17 Majka w³aœnie zagorzanom da³oby koñWszystkie dru¿yny, bior¹ce
Uzyskano następujące rezultaty:
Krzysztof, 12 Sroka Micha³.
udzia³ w Turnieju, otrzyma³y z
cowy sukces w Turnieju.
Plon Klęczany – Piast Wolica Piaskowa 3:0
Tym oto sposobem wy³oniono
W meczu fina³owym Korona r¹k Zastêpcy Burmistrza Pani
Plon Klęczany – Korona Góra Ropczycka 0:2
Piast Wolica Piaskowa – Korona Góra finalistów turnieju, którzy spo- œwiadoma ogromnej szansy, sku- El¿biety Œwiniuch oraz Sekretatkali siê w meczach o g³ówne tro- pi³a siê na uwa¿nej grze obron- rza Gminy Jana Maronia sprzêt
Ropczycka 0:0
Dru¿yna z Góry Ropczyckiej feum imprezy w dniu 22. lipca. nej, oddaj¹c inicjatywê Progre- sportowy, ufundowany przez
Uk³ad meczy fina³owych zosta³ sowi i nastawi³a siê na kontry. Ta organizatorów.
wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Ziajor Przemys³aw, Rogala Piotr, ustalony wg klucza obowi¹zuj¹ce- taktyka mog³a okazaæ siê zgub(b)
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XXII Turniej
o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Młp.
Lechia Sędziszów Młp. – młodzieżowcy

Korona Góra Ropczycka

Piast Wolica Piaskowa

Borkovia Borek Wlk.

Sokół Krzywa

Płomień Zagorzyce

Progres Kawęczyn

Plon Klęczany
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Gród Będziemyśl
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VII Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne

