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

24 września 2012 r.

NR

8

(181)

Dożynki 2012
Rozpoczął się nowy rok szkolny

W numerze:
č Gminne inwestycje
č Nowe kryteria dochodowe oraz
kwoty świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej
č Policja informuje: Posterunek Policji
w Iwierzycach przestaje
funkcjonować
č Władysław Miciek – Cichociemny
i Powstaniec Warszawski

Puchar Orlika

Gminne inwestycje
Trwa inwestycja pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz
z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa
parkingu na działkach nr ewid. 275/2
i 312 położonych w Zagorzycach
Zadanie obejmuje swoim zakresem:
I. Budowę sali gimnastycznej
z zapleczem w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezodpływowym zbiornikiem ścieków oraz parkingiem.
Kubatura – 3599,52 m3, powierzchnia użytkowa – 578,38 m2,
Powierzchnia zabudowy –
538,87 m2.
II. Remont i przebudowę budynku starej szkoły obejmujący:
– wyburzenia i zamurowania
–wykonanie instalacji elektrycznej
– uzupełnienie tynków, zeskrobanie starej farby
– wymianę drzwi wewnętrznych
– szpachlowanie i malowanie
– częściową wymianę posadzek.
Wartość całości inwestycji to:
2 125 745,08 zł
Wykonawcą jest konsorcjum
firm:
1. „PAW-BUD” Paweł Syper, 39315 Ruda 148
2. Zakład Budowlano-Remontowo Instalacyjny „JANTA” Jan
Bąk, 39-306 Górki 4.
Czas realizacji: 5.06.2012 r. 20.07.2014 r. (w trakcie realizacji)

Zakończono prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody
w Sędziszowie Młp.
W dniu 3 września br. dokonano odbioru technicznego wykonanych robót, w ramach
których wybudowano dwa
zbiorniki wyrównawcze o pojemności 300 m3 każdy oraz
wiatę, wymieniono wszystkie
rurociągi wraz z armaturą
(przepustnic, odpowietrzników, rozdzielni pneumatycz-
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W Wolicy Ługowej trwa przebudowa
budynku OSP w Wolicy Ługowej na
oddział przedszkolny
Zakres robót obejmuje: dobudowę klatki schodowej, schody
zewnętrzne z pochylnią, docieplenie ścian i stropu z wymianą
stolarki, elewację budynku,
wykonanie instalacji wew. tj.
kan., c.o. i wentylacji, instalacji
elektrycznej, instalacji gazowej,
wyburzenie i nowe ściany działowe, roboty wykończeniowe, tj.
tynki okładziny z płytek, malowanie posadzki, urządzenie
placu zabaw, chodniki, dojazdy.
Wartość inwestycji to: 1 224
280,12 zł
Planowany termin zakończenia
inwestycji to 30. czerwca 2013 r.

nej) w hali technologicznej,
zmodernizowano instalację
elektryczną i sprężonego powietrza oraz wyremontowano
budynek stacji (wymiana okien,
drzwi, przebudowa dachu).
Koszt inwestycji realizowanej
przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego
wyniósł 2.002.813 zł netto, a wartość dofinansowania 1.381.000 zł
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Rozpoczął
się nowy
rok szkolny

Poniższe tabele ukazują zmiany w liczbie dzieci w szkołach w ostatnich pięciu latach. Oprac. ZOSiP

W poniedziałek, 3. września
2012 r. dla 4,8 mln uczniów
oraz 660 tys. nauczycieli
w całym kraju rozpoczął się
nowy rok szkolny 2012/2013.
W placówkach, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Sędziszów Młp.
w szkolnych ławach zasiadło
2377 uczniów, a 254 pięcioi sześciolatków rozpoczęło
roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówkach”,
funkcjonujących w szkołach.
W ostatnich latach widoczny
jest systematyczny spadek liczby
uczniów w szko³ach naszej gminy. Od roku 2008 wyniós³ on 138
uczniów w szko³ach podstawowych i 117 w gimnazjach. Spadek szczególnie widoczny jest w
nastêpuj¹cych szko³ach: SP nr 3
w Sêdziszowie (-33), Krzywa (27), Kawêczyn (-26), Bêdziemyœl
(-25), Czarna (-17), Klêczany (15). S¹ jednak tak¿e szko³y, w
których liczba uczniów wzros³a:
SP nr 2 w Sêdziszowie (+19),
Boreczek (+7), Wolica Piaskowa
(+3), Szkodna (+2).
W gimnazjach ni¿ demograficzny najboleœniej odczuwany
jest w Sêdziszowie (-79 w ci¹gu
piêciu lat). Spadek liczby
uczniów zanotowano tak¿e w Zagorzycach Grn. (-57). Natomiast
w Czarnej Sêdz. widoczny jest
wzrost liczby uczniów (+19).
W bie¿¹cym roku szkolnym
najwiêksze zmiany czekaj¹
uczniów I klasach szkó³ ponadgimnazjalnych, do których wkracza reforma edukacji wraz z
now¹ podstaw¹ programow¹
nauczania. Dyskusja o zmianach,
zw³aszcza w zakresie nauczania
historii, przetoczy³a siê przez
media w ostatnich miesi¹cach.
W szko³ach podstawowych
nowa podstawa programowa
wkracza do klas czwartych. Kolejny ju¿ rok naukê w klasach
pierwszych oprócz siedmiolatków mog¹ rozpocz¹æ tak¿e szeœciolatki. Jeszcze przez dwa lata
rodzice bêd¹ mogli decydowaæ,
czy ich szeœcioletnie dzieci roz-
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poczn¹ naukê w szkole, czy pozostan¹ na kolejny rok w przedszkolu.
W przedszkolach i oddzia³ach
przedszkolnych w szko³ach podstawowych obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne
odbywaj¹ szeœcio- i piêciolatki.
Wrzesieñ oznacza dla czêœci
nauczycieli utratê pracy. Z informacji MEN wynika, ¿e w tym
roku pracê mo¿e straciæ 7,4 tys.
nauczycieli wszystkich szczebli.
Zdaniem resortu edukacji, to
efekt ni¿u demograficznego.
Jak szacowa³ Stanis³aw K³ak,
prezes podkarpackiego Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, na
Podkarpaciu utrat¹ pracy od
wrzeœnia zagro¿onych by³o 758
pedagogów, a okrojeniem etatu
ponad 2,5 tys.
W naszej gminie umowy rozwi¹zano z trzema nauczycielami, którzy wobec braku mo¿liwoœci zatrudnienia w pe³nym wymiarze godzin, zrezygnowali z
pracy w szkole. Du¿¹ grupê nauczycieli dotknê³o natomiast
ograniczenie zatrudnienia i
obecnie pracuj¹ oni w niepe³nym wymiarze godzin.
(b)
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OBWIESZCZENIE

GKiM.602.2.9.2012.MK
Sêdziszów M³p., dnia 10.09.2012 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy i art. 49 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227, z późn.zm)
podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2012-2032”.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w zwi¹zku z art. 48
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227, z
póŸn.zm.) wyst¹piono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opiniê w sprawie odst¹pienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na
œrodowisko dla projektu „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie Gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2012-2032”.
- Podkarpacki Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opini¹ znak: SNZ. 9020.3.72.2012.AL
z dnia 31.07.2012 r. uzgodni³ w zakresie sanitarno – higienicznym odst¹pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŒ.410.1.12.2012.AP-2 z dnia
30.08.2012 r. uzna³, ¿e dokument nie wyznacza ram dla
dalszej realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz realizacja postanowieñ ww.
dokumentu nie spowoduje znacz¹cego oddzia³ywania
na œrodowisko i zaopiniowa³ pozytywnie zamiar odst¹pienia od strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko projektu „Program usuwania azbestu i wyrobów za-

wieraj¹cych azbest na terenie Gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2012-2032”.
Bior¹c pod uwagê opinie Podkarpackiego Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w
Rzeszowie, a tak¿e uwarunkowania, o których mowa w
art. 49 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego odst¹pi³ od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2012-2032r.”
Z treœci¹ dokumentów dla projektu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie
Gminy Sêdziszów Ma³opolski na lata 2012-2032” mo¿na
zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. (budynek II –„Warmet”) pok. nr 16, piêtro I w
godzinach od 800 do 1500 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Informacjê podaje siê do
publicznej wiadomoœci poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach og³oszeñ w tut. Urzêdzie, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. www.bip.sedziszow-mlp.pl,
w prasie Biuletyn Sêdziszowski oraz na tablicach og³oszeñ so³ectw Gminy Sêdziszów M³p.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie Młp.
a) 77 zł na dziecko w wieku
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
Młp. informuje, że od 1 października 2012 roku wchodzi w
życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012
roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Oznacza to, ¿e podwy¿szone
zostaj¹ kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości
542 zł,
b) dla osoby w rodzinie
– w wysokości 456 zł,
oraz podwy¿szone zostaj¹ kwoty œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej:
a) minimalna kwota œwiadczenia pieniê¿nego na utrzymanie i pokrycie wydatków zwi¹-
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zanych z nauk¹ jêzyka polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodŸcy
lub ochronê uzupe³niaj¹c¹ –
wynosi 531 z³, natomiast maksymalna kwota tego œwiadczenia – wynosi 1260 z³,

b) maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł,
c) kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego wynosi
250 zł.

Wprowadzone zosta³y rów- ty zasi³ków rodzinnych i wynosiæ
nie¿ zmiany w ustawie o œwiad- bêd¹ miesiêcznie:
czeniach rodzinnych. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10
do ukończenia 5 roku
sierpnia 2012 roku zmienia wyżycia,
sokoœæ kwoty kryterium dochodowego z 504 z³ netto na cz³on- b) 106 zł na dziecko w wieku
ka rodziny na 539 z³.

powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia,
c) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku
życia.

W przypadku gdy cz³onkiem
rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci
zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza 623
z³. Zmiany te zostaj¹ wprowadzone na okres 2012/2013 tj. od 1
listopada 2012 roku do 31 paŸdziernika 2013 roku.

Kwoty dodatków z tytu³u urodzenia dziecka, z tytu³u dziecka
niepe³nosprawnego, rodziny
wielodzietnej, dojazdu, zamieszkania, urlopu wychowawczego
pozostaj¹ w dotychczasowych
wysokoœciach.

Od dnia 1 listopada 2012 roku
zwiêkszone zostaj¹ równie¿ kwo-

Kierownik MGOPS
Zdzisława Świder
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Informacje o programie rządowym
„Cyfrowa szkoła”
Na początku kwietnia 2012 r. Rada
Ministrów przyjęła pilotażowy
program „Cyfrowa Szkoła”. Pilotaż potrwa do 31 sierpnia 2013 r. Mają z niego skorzystać
przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.
Program „Cyfrowa szko³a” ma
s³u¿yæ rozwijaniu kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie i nauczyciele, dziêki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabêd¹ niezbêdne kwalifikacje do funkcjonowania w spo³eczeñstwie informacyjnym. Przedsiêwziêcie „Cyfrowa
szko³a” ma byæ realizowane w
czterech obszarach:
„e-szkoła”: wyposa¿enie (doposa¿enie) szkó³ podstawowych,
prowadzonych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego i ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia w nowoczesne
pomoce dydaktyczne niezbêdne
do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
„e-uczeń”: zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkó³ pod-

stawowych, prowadzonych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego i ogólnokszta³c¹cych
szkó³ muzycznych I stopnia dostêpu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególnoœci mobilnego sprzêtu komputerowego.
„e-nauczyciel”: przygotowanie
nauczycieli do nauczania, komunikowania siê z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK, przeszkolenie „e-trenerów” i „e-moderatorów”, którzy bêd¹ wspieraæ szko³y w realizacji zadañ z zakresu stosowania
TIK w praktyce szkolnej; organizacja sieci wspó³pracy i szkolenia.
szkolnych „e-koordynatorów”,
których zadaniem bêdzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli
w nabywaniu i doskonaleniu

Policja informuje

Posterunek Policji w Iwierzycach

przestaje funkcjonować
Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, rozkazem organizacyjnym nr 2/2012, przenosi zadania realizowane do
tej pory przez policjantów Posterunku Policji w Iwierzycach
do Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp.
Zmiana ta podyktowana jest
reorganizacj¹ Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach i podleg³ych jednostek Policji. Ma ona
na celu poprawê funkcjonowania jednostki, a przez to podniesienie poziomu bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego.
W Posterunku Policji w Iwierzycach, na chwilê obecn¹, s³u¿bê pe³ni piêciu policjantów, co
uniemo¿liwia zapewnienie ca³odobowej pracy posterunku. Jednoczeœnie istnieje szereg utrudnieñ wykonywania przez policjantów czynnoœci s³u¿bowych,
co wynika z nieprzystosowania
„cywilnego” budynku nale¿¹ce-
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go do Urzêdu Gminy, w którym
mieœci siê posterunek, a tak¿e
braku dostêpu do policyjnych
sieci informatycznych.
W zwi¹zku z tym od paŸdziernika zadania posterunku przejmie sêdziszowski komisariat. Nie
oznacza to, ¿e mieszkañcy gminy Iwierzyce zostan¹ pozbawieni policyjnych patroli. Dziêki po³¹czeniu posterunku z komisariatem do s³u¿by patrolowej bêdzie kierowana wiêksza liczba
policjantów co spowoduje czêstsze, ca³odobowe patrole na terenie gminy Iwierzyce. Zmiana
ma równie¿ doprowadziæ do
skrócenia czasu dojazdu policyj-

umiejêtnoœci w pracy z wykorzystaniem TIK;
„e-zasoby” edukacyjne (w tym
e-podrêczniki)”: rozbudowa
multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris” (znajduj¹ siê na
nim materia³y edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajêæ
lekcyjnych) oraz udostêpnianie
narzêdzi, rozszerzaj¹cych warsztat pracy nauczycieli, umo¿liwiaj¹cych opracowywanie lekcji
z wykorzystaniem TIK; przygotowanie nieodp³atnych e-podrêczników, które bêd¹ dostêpne na otwartym publicznym por-

talu edukacyjnym dla uczniów.
Gmina Sêdziszów M³p. jako
organ prowadz¹cy dla 14 szkó³
podstawowych i 3 gimnazjów
z³o¿y³a do Wojewody Podkarpackiego wniosek (uwzglêdniaj¹cy 3 szko³y podstawowe) o dofinansowanie zadania w ramach
pilota¿owego rz¹dowego programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szko³a 2012 r.” Z terenu województwa podkarpackiego zakwalifikowa³o siê 28 szkó³ w tym
2 szko³y z Gminy Sêdziszów M³p.

W najbliższych dniach Gmina Sędziszów Młp. ogłosi przetarg na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (wskazanych przez szkoły we wnioskach) niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
nego patrolu na miejsce zg³aszanej interwencji.
Dzielnicowi z terenu gminy Iwierzyce zmieni¹ jedynie swoj¹ siedzibê. Podleg³e im rejony s³u¿bowe
pozostan¹ bez zamian. Ka¿dy bêdzie móg³ umówiæ siê telefonicznie z dzielnicowym i spotkaæ z nim.
Aby u³atwiæ ten kontakt trwaj¹
rozmowy z Wójtem Gminy Iwierzyce aby utworzyæ punkt przyjêæ
interesantów, gdzie mieszkañcy
gminy Iwierzyce, w okreœlonych
godzinach lub po wczeœniejszym
umówieniu, bêd¹ mogli spotkaæ
siê z dzielnicowym lub policjantem pionu kryminalnego.
Wszelkie dane dotycz¹ce
dzielnicowych oraz podleg³ych
im rejonów s³u¿bowych znajd¹
Pañstwo na stronie internetowej
Komendy Powiatowej Policji w
Ropczycach - http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kppropczyce/struktura/.

Wcielenie posterunku w strukturê Komisariatu w Sêdziszowie
M³p. nie utrudni mieszkañcom
gminy Iwierzyce kontaktu z policjantami. Od paŸdziernika, telefoniczne zg³oszenie interwencji
czy nawi¹zanie kontaktu z dzielnicowym bêdzie ³atwiejsze gdy¿
w dniach od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 7:30 do
15:30 pod numerem 17 22 16 427
telefony bêdzie odbiera³ dy¿uruj¹cy w komisariacie policjant.
Poza tym przez ca³¹ dobê interwencje mo¿na zg³aszaæ u Dy¿urnego Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach po numerem 17 22 10 310 lub nr alarmowym 997. Dy¿urny kieruje dzia³aniami wszystkich patroli pe³ni¹cych s³u¿bê na terenie powiatu
w zwi¹zku z tym, po otrzymaniu
zg³oszenia skieruje policyjny patrol znajduj¹cy siê najbli¿ej miejsca interwencji.
podkom. Dominika Oleś

Poniżej prezentujemy dane teleadresowe sędziszowskiego komisariatu:
Adres: Komisariat Policji w Sędziszowie Młp.;
ul. 3-go Maja 42a; 39-120 Sędziszów Młp.
Telefon: 17 22 16 427
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Zwycięskie pierogi z kapustą kiszoną i
grzybami.

5 sierpnia 2012 r. w Będziemyślu, już po raz drugi, odbyło się „Święto pierogów
w Będziemyślu” zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie Kobiet „Grodzianki” i Radę Sołecką.
Zwycięzcy wraz z komisją.

Piknik
w Będziemyślu
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci oraz wiele konkursów z nagrodami, które ufundowali sponsorzy. Nie zabrak³o zje¿d¿alni, trampoliny, samochodzików, klauna
i cukrowej waty. Konkurs dla
m³odych rowerzystów przeprowadzi³ Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, a
swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a profesjonalna Grupy Ratownictwa Medycznego. Mnóstwo œmiechu i zabawy dostarczy³y otwarte mistrzostwa œwiata
w lepieniu pierogów przez mê¿czyzn na czas. Konkurencja by³a
ogromna, zaanga¿owanie panów w lepienie pierogów równie¿. Jednak najwiêkszym kunsztem kulinarnym wykaza³ siê Mariusz Marsza³ek, który zosta³ mistrzem œwiata w lepieniu pierogów na czas. Drugie miejsce zaj¹³
Adrian Lew, natomiast trzecie
Jan Warcho³.
W tym roku poszerzono program imprezy zapraszaj¹c Ko³a
Gospodyñ oraz Stowarzyszenia
Kobiet do wziêcia udzia³u w konkursie na „Najsmaczniejsze pierogi”, w którym nagrody ufundowa³ Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podkarpackiego
w ramach „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013”. Wœród zaproszonych znaleŸli siê: Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w D¹browej (Gmina
Œwilcza), Stowarzyszenie na
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Rzecz Rozwoju Wsi Olchowa
(Gmina Iwierzyce), Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki” w Szkodnej, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Klêczanach,
oraz gospodarz Stowarzyszenie
Kobiet w Bêdziemyœlu „Grodzianki” (Gmina Sêdziszów
M³p.). Pierogi konkursowe
umieszczone zosta³y w jednakowych misach oraz opisane kolejnym numerem tak, by uniemo¿liwiæ identyfikacjê uczestnika
wed³ug nazwy i zapewniæ obiektywnoœæ. Komisjê konkursow¹
powo³ano spoœród zaproszonych goœci w sk³adzie: Kazimierz
Kie³b - Burmistrz Sêdziszowa
M³p. (przewodnicz¹cy komisji),
Wies³aw Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Renata Jasiñska – Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Bêdziemyœlu,
Tadeusz Hulek - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p., Barbara Traciak – Cz³onek
Rady Powiatowej Podkarpackiej
Izby Rolniczej w Ropczycach,
so³tys Zagorzyc Górnych.
Podczas imprezy swój repertuar zaprezentowa³a kapela podwórkowa „Paka Sêdzisza” i zespó³ taneczny z miejscowej szko³y, a kulinarnych wra¿eñ dostarcza³ kiermasz z pierogami, pieczonym chlebem, domowym
ciastem oraz racuchami. Jak powiedzia³ so³tys Les³aw Anyszek

Komisja degustuje będziemyskie pierogi.

Fot. Jerzy Baran

Laureaci konkursu na „Najsmaczniejsze pierogi”:
I miejsce oraz nagrodę w postaci maszynki do mielenia mięsa za „Pierogi z kapustą kiszoną
i grzybami” otrzymało Stowarzyszenia Kobiet w Będziemyślu Grodzianki
II miejsce oraz nagrodę w postaci kuchenki mikrofalowej za „Pierogi z kurczakiem, szpinakiem i serem feta” otrzymało Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowej
III miejsce oraz nagrodę w postaci miksera za „Pierogi z bobem” otrzymało Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki” w Szkodnej
I wyróżnienie oraz nagrodę w postaci czajnika elektrycznego za „Pierogi z kapustą i grzybami” otrzymało Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Olchowa
II wyróżnienie oraz nagrodę w postaci czajnika elektrycznego za „Pierogi z kaszą jęczmienną
i grzybami” otrzymało Koła Gospodyń Wiejskich w Klęczanach.

„Grodzianki” przygotowa³y 2 tysi¹ce pierogów w piêtnastu gatunkach. So³tys podziêkowa³
sponsorom oraz wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie
tak du¿ego przedsiêwziêcia.
Wieczorem mi³oœnicy pierogów
mogli spaliæ zbêdne kalorie podczas zabawy ogrodowej.
Stowarzyszenie Kobiet w Bêdziemyœlu „Grodzianki” oraz
Rada So³ecka zainspirowali siê
legend¹ zwi¹zan¹ z miejscowoœci¹ Bêdziemyœl, któr¹ opisuje ks.
Jan Wo³ek w ksi¹¿ce etnograficznej „Bêdziemyœl i Klêczany” wydanej w 1937 roku: „…Nie bez
znaczenia by³y i s¹ przys³owiowe pierogi w Bêdziemyœlu, zwi¹zane œciœle
z odpustem œw. Jacka, kiedy to w
ka¿dym domu w ka¿dej rodzinie,

choæby najubo¿szej musia³y i musz¹
byæ przygotowane pierogi. Wprawdzie pierogami nie gardzono w inne
dni roku, jednak¿e w tzw. odpust œw.
Jacka, posiada³y owe pierogi charakter œwi¹teczny, tradycj¹ ludow¹
uœwiêcony…. Podanie ludowe tutejsze wyprowadza owe wyra¿enie z
pobytu œw. Jacka w Bêdziemyœlu,
gdzie wracaj¹cego misjonarza z Rusi
ludnoœæ miejscowa przyjê³a goœcinne pierogami. I z tej zapewne racji –
by³ ongiœ w dawnej kaplicy bêdziemyskiej w o³tarzu obraz, przedstawiaj¹cy œw. Jacka z pierogami…” Odpust œw. Jacka zawsze odbywa siê
w drugiej po³owie sierpnia i wi¹¿e siê z podawaniem w tym dniu
na sto³ach w Bêdziemyœlu tradycyjnych pierogów.
Info. w³.
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„Lato na wsi – Bądź aktywny lokalnie”
12 sierpnia br. na stadionie
sportowym w Zagorzycach
Dolnych odbyła się impreza
„Lato na wsi – Bądź aktywny lokalnie” zorganizowana
przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo 5 Gmin”,
podczas której rywalizowały ze sobą w turnieju sołectwa: Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne i Szkodna. Miała
być także drużyna z Góry Ropczyckiej, ale nie wzięli udziału.
Organizatorzy zapewnili
uczestnikom wiele atrakcji m.in.
wystawy rêkodzie³a artystycznego, degustacjê tradycyjnych potraw, wystawkê najlepszych odmian owoców, warzyw i zbó¿
przygotowan¹ przez Powiatowy
Zespó³ Doradztwa Rolniczego w
Ropczycach,
przeja¿d¿ki
bryczk¹, gry i zabawy dla dzieci
oraz oblegane prze maluchy
dmuchane zje¿d¿alnie i samochodziki. Mo¿na by³o równie¿
wykuæ podkowê wspólnie z kowalem lub przy pomocy garncarza wykonaæ naczynie z gliny. Na
scenie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i
Tañca „Rochy” oraz Kapela Podwórkowa „Paka Sêdzisza”.
Najwiêcej emocji wzbudzi³
Turniej So³ectw, które rywalizowa³y w konkurencjach sportowo-zrêcznoœciowych. 5-osobowe
dru¿yny pod przewodnictwem
swoich so³tysów musia³y wykazaæ
siê precyzj¹ i szybkoœci¹ m.in. w
sztafecie (bieg w worku, toczenie opony, bieg z jajkiem na
³y¿ce), wo¿eniu zawodniczki na
taczkach wzd³u¿ wyznaczonego
toru, „spacerze ogrodnika”
(bieg z koszykami pe³nymi jab³ek), czy rzucaniu podkow¹ do
beczki. Jednak ogromny aplauz
publicznoœci wywo³a³ „rzut beretem” przez so³tysów do bramki, której broni³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Tadeusz Hulek. W tej konkurencji najlepsza okaza³a siê
Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych. Klasyfikacja koñcowa Turnieju So³ectw (po kilku dogrywkach) przedstawia siê
nastêpuj¹co: I miejsce dru¿yna
so³tysa Jana Kujdy ze Szkodnej,
II miejsce Zagorzyce Dolne z
so³tysem Franciszkiem Bochnakiem, III miejsce dru¿yna z Za-
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Rzut beretem przez sołtysów do bramki dostarczył najwięcej zabawy

Toczenie opony na czas

W konkursie wiedzy na pytania odpowiadają przedstawicielki sołectwa Zagorzyce
Dolne

gorzyc Górnych z so³tysem Barbar¹ Traciak.
Podczas imprezy odby³ siê
równie¿ konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia³ania „Partnerstwo 5 Gmin”, w którym poszczególne so³ectwa reprezentowa³y
3-osobowe dru¿yny. Tutaj na
wszystkie wylosowane pytania
bezb³êdnie odpowiedzieli przedstawiciele so³ectwa Zagorzyce
Górne, a so³tys Barbara Traciak
odebra³a nagrodê i szklany puchar „LEADER 2012”. Drug¹
nagrodê zdoby³a dru¿yna ze
Szkodnej, a trzeci¹ Zagorzyce
Dolne.
Impreza zorganizowana przy
wspó³udziale Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p., Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej i Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich „Zagorzanki”
w Zagorzycach Dolnych.
Sołtys Barbara Traciak i drużyna Zagorzyc Górnych odbiera nagrodę za I miejsce w
konkursie wiedzy z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. TadeFot. archiwum

Inf. wł. usza Hulka
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Gminne
dożynki
Gminne dożynki w Sędziszowie Młp. odbyły się w niedzielę 26 sierpnia br. Rozpoczął je barwny korowód
grup wieńcowych, który z
Osiedla Młodych ulicami miasta przejechał do kościoła
parafialnego pw. Narodzenia
NMP na mszę św. Mszy św. w
sędziszowskiej farze przewodniczył ks. proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia
Krzysztof Gac, a kazanie wygłosił miejscowy ks. proboszcz Ryszard Lis.

Przejazd do kościoła farnego na Mszę św.

Rozpoczynaj¹c Eucharystiê,
ks. Krzysztof Gac powiedzia³:
Dzisiaj przynosimy w tych wieñcach w sposób symboliczny nasz
trud, nasz¹ pracê na chleb codzienny. Chcemy dziêkowaæ
Bogu za zebrane tegoroczne
plony, za to, ¿e mimo przeró¿nych trudnoœci, tak¿e tych ekonomicznych, niczego nam nie
brakuje. Polecajmy tak¿e tych,
którzy ucierpieli podczas pi¹tkowej burzy w naszym regionie(…)
Po nabo¿eñstwie orszak do¿ynkowy uda³ siê na stadion Lechii, gdzie odby³a siê prezentacja grup do¿ynkowych i 18 wieñców.
Oficjalnego otwarcia do¿ynek
dokona³ Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Kazimierz Kie³b, cytuj¹c
Cypriana Kamila Norwida:
Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Têskno mi, Panie...
- tak pisa³ z dalekiej Ameryki Cyprian
Kamil Norwid, bo têskni³ za swoj¹
wiosk¹, za swoim rodzinnym do-

mem. Bo jego wyraz to têsknota przesi¹kniêta patriotyzmem. Wszystko, co
przekazali nam nasi przodkowie, ich
wartoœci, ich dokonania, ich zwyczaje i obyczaje my mamy œwiêty obowi¹zek kultywowaæ. I chocia¿ pojawia siê we wspó³czesnym œwiecie pojêcie „patriotyzmu nowoczesnego” to
nale¿y zadaæ pytanie: co to jest? Czy
jest to podobne do demokracji ludowej? Bo patriotyzm nowoczesny odrzuca historiê, nie chce kultywowaæ
tego dzie³a, które nasi dziadowie nam
przekazali. Nie chce równie¿ korzystaæ, z uœwiêconych tradycj¹ naszych
zwyczajów i obyczajów. A przecie¿
dzisiejsze œwiêto – œwiêto plonów,
do¿ynki, to jeden z najpiêkniejszych,
d³ugo ju¿ trwaj¹cych obyczajów. Bo
ci, którzy ¿ywi¹ i broni¹ bêd¹ pokazywaæ przed nami symbole swojej
pracy. Do¿ynki, œwiêto plonów, to cykl
pracy rolnika, to siewy, to wzrastanie, to zbiór i to zabawa. Praca w
gospodarstwie czy to rolnika, czy
ogrodnika, czy sadownika czy pszczelarza rodzi wiele niepokoju i nara¿ona jest na wiele niepewnoœci. Bo
to niepogoda, nieznajomoœæ ceny, bo

Na scenie prezentuje się grupa z Będziemyśla.
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to trudny rynek, ale jednoczeœnie
praca rolnika to etap tworzenia. Bo
przecie¿ z jego r¹k powstaje ten chleb
– symbol dostatku, obfitoœci, sytoœci.
My wiele mówimy o bezpieczeñstwie
i chcemy byæ bezpieczni w pracy, w
szkole w domu, na ulicy. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ o tym ¿e bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe jest jednym
z najwa¿niejszych. Bo przecie¿ robotnik, uczeñ, nauczyciel, policjant zabiera ze sob¹ do pracy kromki chleba.
Ten chleb, symbol pracy wszystkich,
którzy pracuj¹ na roli my mamy sprawiedliwie i uczciwie dzieliæ. Dzielenie
siê chlebem to podstawa funkcjonowania rodziny, so³ectwa, gminy czy
naszej ojczyzny. Polska s³ynie z dobrej jakoœci ¿ywnoœci. Nie mamy siê
czego wstydziæ. Musimy tylko, doceniaj¹c pracê rolnika, korzystaæ z tej
naszej, polskiej ¿ywnoœci. Wiem, ¿e
w dobie marketów, w dobie tak rozbudowanej reklamy, nie jest to ³atwe,
ale spróbujmy doceniæ to, co rodzi

nasza ojczysta ziemia. Dziœ w imieniu wszystkich mieszkañców sêdziszowskiej gminy chcê z³o¿yæ podziêkowania na rêce tych wszystkich, którzy swój dobrobyt czerpi¹ z pracy swoich r¹k na roli. Chcê im podziêkowaæ
za to, ze s¹ przywi¹zani do tradycji,
do obyczajów, do ziemi. W ich imieniu wyst¹pi¹ te wszystkie grupy wieñcowe. Wszystkim so³tysom, przewodnicz¹cym Zarz¹dów osiedlowych, i
wszystkim tym, którzy zaanga¿owali
siê i przygotowali te przepiêkne wieñce, chcê serdecznie podziêkowaæ(…).
Po czêœci oficjalnej przyszed³
czas na najwa¿niejsz¹ czêœæ do¿ynek, czyli prezentacjê wieñców, okraszon¹ przyœpiewkami i
wierszami na tê okolicznoœæ
stworzonymi.
Na fina³ wyst¹pi³a kapela z Radomyœla oraz znany ju¿ w Sêdziszowie M³p. zespó³ Hudacy z
Kolbuszowej.
(b)

Grupie z Czarnej Sędz. przewodziła pani sołtys Dorota Sędłak.
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Dożynki 2012
Będziemyśl
sołtys Lesław Anyszek
starosta Jerzy Piórkowski
starościna Halina Piórkowska
Wieniec: dzban wykonany z kłosów zbóż
ze słonecznikami. Wykonało go Stowarzyszenie Kobiet Będziemyśla ,,Grodzianki’’.
Krzywa
sołtys Stanisław Pałkoń
starosta Janusz Dzik
starościna Barbara Brandys
Wieniec wykonany z różnego gatunku
zbóż, nasion, kłosów, a przyozdobiony jest
ziołami i kwiatami. Przedstawia Matkę
Boską Ostrobramską i symbole Maryjne.
Wolica Piaskowa
sołtys Edward Kuc
starosta Bogdan Daniel – prezes OSP
starościna Maria Wojdon – przew. SGW Grupa dożynkowa z Zagorzyc Dolnych.
Wieniec przedstawia krzyż z kotwicą
wykonany z kłosów zbóż, przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich i OSP w
Wolicy Piaskowej.
Boreczek
sołtys Wojciech Kozek
starosta – Michał Balasa
starościna – Monika Ferfecka
Wieniec został wykonany z owsa, pszenicy, jęczmienia. Udekorowany kolorowymi kamyczkami, kwiatami i zielonymi
gałązkami. Symbolizuje objawienie się
Maryi świętej Bernadecie w Grocie Lurdzkiej. Wykonała go grupa z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
Borek Wielki
sołtys Mieczysław Migacz
starosta Marek Piwowar
starościna Bożena Świder
Wieniec wykonany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Borku Wielkim, przedstawia krzyż na nim krwawiące serce obok płonąca świeca oraz kielich nad którym unosi się gołębica. Wykonany jest z pszenicy , jęczmienia oraz
ziaren sezamu.
Cierpisz
sołtys Mieczysław Świder
starosta Paweł Rokosz
starościna Urszula Żądło
Wieniec przedstawia Matkę Boską Fatimską w grocie, wykonany z kłosów
wszystkich zbóż.
Czarna Sędziszowska
sołtys Dorota Sędłak
starosta Robert Sędłak
starościna Małgorzata Bąk
Wieniec wykonany ze zboża i nasion, symbolizuje życie (monstrancja, paschał i Biblia).
Góra Ropczycka I
sołtys Stanisław Bochenek
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Grupa dożynkowa z Sędziszowa Młp.

starosta Mateusz Charchut
starościna Wrona Agnieszka
Wieniec przedstawia Serce Pana Jezusa w cierniowej koronie, wykonany z
tegorocznych zbóż oraz ziół i kwiatów.
Wykonała go grupa dożynkowa ze starostami na czele.

Fot. (6) UM Sędziszów Młp.

Jan Kujda (z lewej) w podwójnej roli: starosty dożynkowego i sołtysa Szkodnej, w otoczeniu „Szkodnianek”.

Szkodna I
sołtys Jan Kujda
starosta Jan Kujda
starościna Danuta Czaja
Wieniec przedstawia wóz drabiniasty
w zaprzęgu na wozie mały wieniec z
Matką Bożą Różańcową przy wieńcu
stoją starostowie i druhny, wieniec wyklejony kaszami i kłosami zbóż.

Góra Ropczycka II
starosta Wiesław Toton
Szkodna II
starościna Anna Papiernik
Wieniec przedstawia koronę, a w niej starosta – Kazimierz Kornaś
kielich, wykonany z tegorocznych zbóż starościna – Teresa Kruk
Wieniec przedstawia łódź na której znaji ziół. Wykonała go grupa wieńcowa.
duje się postać papieża Jana Pawła II z
dziećmi. Wieniec wyklejony kłosami zbóż
Kawęczyn
i kaszami.
sołtys Stanisław Darłak
starosta Filip Patro
Zagorzyce Dolne I
starościna Justyna Śliwa
Wieniec wykonało go 20 osób, dzieci i sołtys Franciszek Bochnak
starsi przy pomocy pani Izabela Wójcik - starosta Tadeusz Róg
bibliotekarki. Wykonany ze zbóż: żyta, starościna Zofia Buś
pszenicy z ziaren maku, grochu, jarzębi- Wieniec przedstawia Matkę Boską Częny i kwiatów. Symbolizuje ,,chleb żywy’’- stochowską – obraz wykonany z ziaren
zbóż i innych roślin uprawnych, z drugiej
hostię trzymaną w rękach kapłana.
strony chusta św. Weroniki z wizerunkiem Chrystusa.
Ruda
sołtys Marian Krupa
Zagorzyce Dolne II
starosta Bogdan Kłoskowicz
starosta Mateusz Bochnak
starościna Mariola Ciężkowska
Wieniec wykonany z owsa, pszenicy, starościna Martyna Bochnak
pszenżyta, kwiatów i ziół w kształcie Wieniec – obrazki: z jednej strony gołębica – symbol Ducha Świętego, z druserca.

giej strony Maryja tuląca gołębicę –
Ducha św. Wszystko wyklejone ziarnami zbóż i różnymi roślinami uprawnymi.
Zagorzyce Górne
sołtys Barbara Traciak
starosta Edward Dudka
starościna Krystyna Ochał
Wieniec wykonany jest z pszenicy i
owsa, prezentują go panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przedstawia krzyż i
czerwone serce wyklejone kłosami.
Wolica Ługowa
sołtys Eleonora Żurad
starosta Piotr Ćwiczak
starościna Renata Opiela
Wieniec jest wykonany z różnych rodzajów zbóż, kwiatów, bukszpanu, symbolizuje przydrożną kapliczkę z figurą
Matki Boskiej.
Sędziszów Młp.
starosta Stanisław Koszowski
starościna Anna Kwaśny
Wieniec wykonany z wszystkich rodzajów zbóż, oraz nasion grochu, maku, prosa, kukurydzy. Na ołtarzu dary ofiarne pierwszy plan, na drugim planie flakon z
kwiatami i ziołami. Hasło duszpasterskiego roku 2012 w Polsce: ,,Kościół naszym Domem” i w myśl tego hasła został wykonany wieniec.
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O poruczniku rezerwy piechoty Władysławie Micieku ps.
„Młot”, „Mazepa”, „Szpak”,
„Wojewoda” ukazało się już
kilka artykułów w naszej lokalnej prasie. Warto przypomnieć tę sylwetkę podając
kolejne szczegóły życia tego
niebanalnego Polaka.

Władysław Miciek

Dzieciństwo i młodość

1939 roku przekroczy³ granicê z
Wêgrami, a 25 stycznia 1940 roku
przyby³ do Pary¿a. W lutym zosta³ przydzielony do 9 pp 3 DP.
Po kapitulacji Francji W³adys³aw Miciek z St. Nazaire zosta³
ewakuowany do Anglii. Tam 22
czerwca zosta³ skierowany do IV
BKS (I SBS). Szybko zg³osi³ siê
do s³u¿by w kraju i przeszed³
szkolenie konspiracyjne w Audley End ze specjalnoœci¹ dywersji. W dniu 24 sierpnia zosta³ zaprzysiê¿ony jako Cichociemny.

W³adys³aw Alfred Miciek vel
Jan Kobusiñski urodzi³ siê 23
maja 1912 roku w Brzostku w
powiecie Pilzno jako syn Józefa
Micieka (miejscowego kowala)
i Zofii z domu P³aziak.
W 1933 roku ukoñczy³ trzyletni¹ Pañstwow¹ Szko³ê Ogrodnicz¹ w Bia³ej. W dniu 18 wrzeœnia 1933 roku wst¹pi³ na dywizyjny kurs podchor¹¿ych rezerwy piechoty w 4 Pu³ku Strzelców
Podhalañskich 21 DP Górskiej.
Po jego ukoñczeniu 2 czerwca
1934r. skierowany zosta³ na praktykê do 3 Pu³ku Strzelców Podhalañskich, gdzie by³ dowódc¹
dru¿yny i plutonu. W dniu 17
wrzeœnia W³adys³aw Miciek zosta³ przeniesiony do rezerwy.
Naukê kontynuowa³ w Pañstwowej Szkole Ogrodnictwa
Ozdobnego i ukoñczy³ j¹ w 1937
roku. Równoczeœnie W³adek
odby³ æwiczenia oficerów rezerwy jako dowódca plutonu i kompanii {w 1935 roku (lipiec- sierpieñ), w 1937 roku (sierpieñwrzesieñ) w 3 Pu³ku Strzelców
Podhalañskich}. W³adys³aw Miciek zosta³ mianowany podporucznikiem ze starszeñstwem od
1 stycznia 1937 roku.

Nowoczesna broń
Ppor. W³adys³aw Miciek od 20
sierpnia 1939 roku by³ na kursie
w Centrum Wyszkolenia Broni
Pancernej, a od 30 sierpnia w 21
DP Górskiej, gdzie pe³ni³ funkcjê dowódcy plutonu i kompanii czo³gów.

I wojenne szlaki
W dniu 1 wrzeœnia na Polskê
napad³ sprzymierzony z ZSRR
Adolf Hitler. Poprowadzi³ on
Niemcy do najkrwawszej wojny
œwiatowej. W obronie II Rzeczypospolitej Polskiej dzielnie walczy³ ppor. W³adys³aw Miciek. W
dniu 20 wrzeœnia dosta³ siê on
do niewoli niemieckiej. Zbieg³ z
niej ju¿ 25 wrzeœnia. 13 grudnia
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Cichociemny
i Powstaniec Warszawski

Pierwsza polska i aliancka akcja
spadochronowa
W³adys³aw Miciek wraz z
grup¹ 6 oficerów (por. Kazimierzem Bohdziewiczem, por. Kazimierzem Dentorem, por. Stanis³awem Kruszewskim, por. Ludwikiem Zwolañskim) z 10 na 11
kwietnia 1941 roku wzi¹³ udzia³
w nieudanym desancie n stacjê
transformatorów w Merignac
ko³o Bordeaux, które u¿ywane
by³y do ³adowania baterii niemieckich ³odzi podwodnych.
Zadania nie wykonano, gdy¿
przed rejonem zrzutu zauwa¿ono, ¿e przedwczeœnie wyrzucono
zasobniki z niezbêdnym sprzêtem i materia³ami wybuchowymi.
Samolot zmuszony by³ zawróciæ
do bazy. W³adys³aw Miciek prze¿y³ rozbicie siê tego samolotu.
Tak wiêc ta spektakularna akcja
nie powiod³a siê. Przyczyn¹ tego
móg³ byæ sabota¿.
By³a to pierwsza spadochronowa polska i aliancka akcja bojowa na kontynent w ramach IV
BKS. W Brygadzie Spadochronowej W³adys³aw Miciek przebywa³ do 5 maja 1942 roku. Zosta³
awansowany na porucznika ze
starszeñstwem od 25 stycznia
1943 roku.

Powrót na ziemię ojczystą
W nocy z 25/26 stycznia 1943
roku w ramach operacji „Screvdriver” por. W³adys³aw Miciek
wykona³ skok na placówkê zapa-

sow¹, 15 km na wschód od czuwaj¹cej placówki, która by³a
po³o¿ona 16 km na po³udniowy
wschód od £owicza. Nasz skoczek zawis³ na drzewie. Szczêœliwie sprowadzony na ziemiê przeszed³ okres aklimatyzacji i podj¹³
s³u¿bê.

W Podokręgu Rzeszowskim
Por. W³adys³aw Miciek zosta³
od maja 1943 roku przydzielony
do Kedywu Podokrêgu Armii
Krajowej jako oficer dywersji
Inspektoratu Rejonowego Rzeszów. Funkcjê tê obj¹³ po kpt.
„DyŸmie” (Józefie Lutaku). Z
dniem 5 maja 1944 roku zosta³
mianowany zastêpc¹ szefa Kedywu Podokrêgu Rzeszów kapitana czasu wojny „Œwidy” (Zenona Soboty).
Por. W³adys³aw Miciek jako
szef dywersji Inspektoratu szczególny nacisk k³ad³ na szkolenie
¿o³nierzy na podleg³ym sobie terenie. Wiosn¹ 1943 roku przeprowadzi³ 3- dniowe szkolenie
dowódców Obwodu Rzeszów w
leœniczówce Pi¹tka w Tajêcinie,
zaœ w lipcu kmdtów zespo³ów
dywersyjnych w obwodzie „Deser” (Dêbica). Bardzo czêsto jeŸdzi³ na tego rodzaje wyk³ady z
kpr.pchr. „Tadkiem” (Tadeuszem Litwiñskim), który stanowi³ jego ubezpieczenie. Uczy³
konspiratorów pos³ugiwaæ siê
nowoczesnymi metodami i œrodkami walki.

Gwoźnica Górna

Dywersja na kolei
Por. W³adys³aw Miciek zorganizowa³ w Rzeszowie wraz kpt.
„Dyzm¹” (Józefem Lutakiem)
oddzia³ sk³adaj¹cy siê z pracowników kolei, przeznaczony do
sabota¿u na liniach kolejowych.
W dniu 30 stycznia 1944 roku
w lesie pomiêdzy Dêbic¹ a
Czarn¹ bra³ udzia³ w akcji na niemiecki poci¹g urlopowy, jad¹cy
ze Lwowa do Krakowa, który zosta³ zatrzymany i ostrzelany. Akcj¹
dowodzi³ wg. wspomnieñ Zbigniewa Neciuka-Szczerbiñskiego
ps. „Orkan” faktycznie on, w drukowanych monografiach jako
dowódca akcji wystêpuje kpt.
„Dyzma”. Akcjê nadzorowa³ por.
cc „Mazepa” (W³adys³aw Miciek)
i inspektor rzeszowski kpt. „P³ug”
(£ukasz Ciepliñski).

Wyrok na Halickim
W dniu 15 marca 1944 roku
W. Miciek dowodzi³ zarz¹dzon¹
przez kmdta Obwodu Kolbuszowa kpt. „Borynê” (Józefa Rz¹dzkiego), akcj¹ likwidacyjn¹ W³odzimierza Halickiego, szefa policji kryminalnej w Kolbuszowej.
By³ on ukraiñskim nacjonalist¹ i
wyró¿nia³ siê szczególnym okrucieñstwem w mordowaniu Polaków i ¯ydów. Kilka prób jego
unieszkodliwienia nie uda³o siê.
W akcji wa¿ne role odegrali:
sier¿. „Sawa” (Tadeusz Ro¿ek),
ppor.„Joker” (W³adys³aw Nazimek), i ppor. „Piotr” (Romuald
Heilman) oraz kpr. „K³usownik”
(Jan Piórek), który wprowadza³
poszczególnych uczestników.
Pomaga³ „Góral” (W³adys³aw
W¹sowicz), wywiadowca AK,
pracownik policji kryminalnej.
Halickiego zlikwidowano w pobli¿u Rynku w Kolbuszowej.

W nocy z 4/5 stycznia 1944
roku W³adys³aw Miciek dowodzi³
akcj¹ odbioru zrzutu materia³owego w GwoŸnicy Górnej na tzw.
dzia³ach dworskich. Podczas
akcji obecni byli m.in. kmdt Podokrêgu Rzeszów p³k dypl. dr
„Zworny” (Kazimierz Putek),
szef Obwodu rzeszowskiego kpt.
„Andrzej” (Edward Brydak), dca placówki por. „Kuk” (Jan „Jula”
Chy³ek) oraz por. „Szpak”(ZdziW kwietniu 1944 roku W³adys³aw Trybun).
s³aw Miciek wspó³organizowa³
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akcjê „Jula” na terenie Podokrêgu. „Jula” by³ to kryptonim operacji skierowanej przeciwko komunikacji niemieckiej i traktowanej m.in. jako sprawdzian dyspozycyjnoœci i sprawnoœci AK
wobec sztabu brytyjskiego.
W akcji „Jula” wziêli udzia³
przybyli z Warszawy ¿o³nierze baonu „Zoœka” oraz si³y miejscowe.
W jej wyniku wczesnym rankiem
6 kwietnia wysadzono w powietrze most na Wis³oku ko³o Tryñczy oraz przepust kolejowy niedaleko Rogó¿na. W dniu 9 kwietnia o godzinie 1.45 unieruchomiono przepust kolejowy przy
drodze Nowosielce - Œwiêtoniowa pod przeje¿d¿aj¹cym poci¹giem niemieckim.

19 sierpnia br. już po raz piąty przed sędziszowskim ratuszem zatrzymali się na krótki odpoczynek uczestnicy Maratonu Kolarskiego LWÓWKRAKÓW.

Maraton kolarski
Lwów – Kraków

Maraton ten to kontynuacja
przedwojennych wyœcigów, z których pierwszy odby³ siê w 1894 r.
i by³ organizowany nieprzerwanie do II wojny œwiatowej. Organizatorem wyœcigu by³a Akademia Kolarska z Krakowa oraz
Lwowska Federacja Kolarska.

Kolarze podczas jednego
dnia w niespe³na 12 godz. przeje¿d¿aj¹ trasê 325 km, w tym
roku maraton ukoñczy³o 21
kolarzy spoœród 45, którzy stanêli na starcie. Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e
zwyciêzc¹ zosta³ Oleg Solomko

ze Lwowa, a najlepszy z Polaków, Jerzy Ska³ka z Krakowa zaj¹³
13 miejsce. Dodajmy te¿, ¿e na
mecie zameldowa³ siê Piotr
Szczepanik z Rzeszowa. Do mety
dotar³a ponadto jedna kobieta
– Ludmi³a Grygorieva ze Lwowa.

Na pomoc Józefowi
Spychalskiemu
W maju 1944 roku por. W³adys³aw Miciek bra³ udzia³ w przygotowaniach do odbicia aresztowanego p³k. cc „Lutego” (Józefa
Spychalskiego). Akcjê organizowa³ Kedyw rzeszowski na czele z
kpt. „Œwid¹”. Udzia³ brali równie¿
cc z Kedyw krakowskiego, m.in.
por. „Powolny” i por. „Spokojny”
(Henryk Januszkiewicz). Czyniono te¿ przygotowania do napadu na wiêzienie Montelupich i
zamachu na dowódcê policji i SS
w Generalnym Gubernatorstwie,
Koppego. Akcje te jednak nie
dosz³y do skutku i 11 czerwca
ostatnie zespo³y dywersyjne z
Rzeszowa opuœci³y Kraków.
Chwila odpoczynku, poczęstunek…

Powstanie Warszawskie
Pod koniec lipca 1944 roku
por. W³adys³aw Miciek wyjecha³
s³u¿bowo do Warszawy i tam
1 sierpnia zasta³o go Powstanie.
Zgin¹³ 6 sierpnia 1944 roku na
odcinku zajmowanym przez
baon „Zoœka”(Zgrupowanie „Rados³aw”) na ulicy Elektoralnej.
Odznaczony by³ najwy¿szym
orderem za czyny na polu walki:
Virtuti Militari 5 klasy.
Zgin¹³ m¹¿ Heleny z domu Domañskiej, który wprawdzie nie
pozostawi³ dzieci, ale jego pamiêæ winna trwaæ w kolejnych
pokoleniach Polaków. Pozostawi³ nam dzie³o walki i budowy
niepodleg³oœci.
Jan Flisak
Korzysta³em g³ównie z Krzysztof A. Tochman, „S³ownik Biograficzny Cichociemnych”, t.II,
wyd. drugie, Rzeszów 2007
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…i czas ruszać do mety w Krakowie.

Fot. (2) UM Sędziszów Młp.
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Po wakacjach zespół tańca estradowego „Blues” wznawia próby. Jednocześnie prowadzone są
zapisy do grup tanecznych.
Zespó³ „Blues” dzia³a ju¿ od
blisko 18-stu lat. Jego opiekunem jest Edyta Winkowska, która opracowuje uk³ady taneczne.
Aktualnie „Blues” to 5 grup wiekowych, w sumie prawie 190 tancerzy. W swoim repertuarze zespó³ ma tañce wspó³czesne takie, jak disco, hip-hop i salsa.
Pani Edyta ju¿ przygotowuje siê
do wielkiego jubileuszu.
Próby odbywaj¹ siê w œrody i
czwartki dla grup dzieciêcych,
natomiast w soboty uk³ady æwiczy grupa reprezentacyjna zespo³u. Instruktor ds. tañca w
MGOK w Sêdziszowie M³p., Edyta Winkowska przypomina równie¿ o wznowionych zajêciach
taneczno-ruchowych. Rozpoczynaj¹ siê ju¿ w czwartek 20
wrzeœnia br. Mile widziane s¹
osoby obu p³ci i w ka¿dym wieku.
idi

Sędziszowski „BLUES”
czeka na nowych tancerzy

Filia Biblioteki Publicznej
w Kawęczynie
Sędziszowskim

Zapisywać się
można dzwoniąc
pod numer telefonu
17 2216 044
lub osobiście w domu kultury
przy ulicy 3-maja 36
w Sędziszowie Młp.

już otwarta

Konkurs Regionalny w Kawęczynie
U progu nowego roku szkolnego nauczyciele zastanawiaj¹
siê nad propozycjami konkursów i uroczystoœci. Ze wszech
miar godnym polecenia jest
sprawdzian wiedzy o ma³ej OjczyŸnie. W œrodê 27 czerwca b.r.
w Szkole Podstawowej w Kawêczynie przeprowadzono kolejn¹
edycjê ciesz¹cego siê du¿ym powodzeniem Konkursu Regionalnego. Dwunastka uczniów klas:
IV, V i VI mia³a mo¿noœæ wykazania siê wiedz¹ z zakresu historii i wspó³czesnoœci Sêdziszowa
Ma³opolskiego oraz okolicznych
wiosek. Uczestnicy rzetelnie i dok³adnie zg³êbili tajniki przesz³oœci naszej ma³ej Ojczyzny, a tak¿e udowodnili, i¿ s¹ bacznymi
obserwatorami tego, co ich otacza. W oparciu o ilustracje opowiadali o obyczajach i ¿yciu ludzi, którzy niegdyœ zamieszkiwali tutejsze strony. Nale¿y pochwaliæ wysoki, wyrównany poziom
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Laureaci Konkursu Regionalnego – Szkoła Podstawowa w Kawęczynie. Od lewej: Barbara Kaznecka, Klaudia Wiktor, Michał Patro, Krystyna Gdowik.
Fot. M. Żegleń

wypowiedzi. W tym roku
pierwsz¹ lokatê uzyska³a Klaudia
Wiktor (kl. VI), drug¹ – Barbara Kaznecka (kl. VI), trzeci¹ –
Micha³ Patro (kl. V), czwart¹ –
Krystyna Gdowik (kl. IV). Zmagania konkursowe poprzedzi³y
recytacje utworów poetyckich
afirmuj¹cych piêkno rodzimej

przyrody i podkreœlaj¹cych sens
ludzkiej pracy. Prezentacje
uczniów oceniali nauczyciele SP
Kawêczyn: p. Natalia Bia³a, p.
Ma³gorzata Buraœ, p. Natalia
Franczyk. Organizacj¹ przedsiêwziêcia zajê³a siê, jak co roku,
autorka tej informacji.
Maria Wilczok

Informujemy wszystkich naszych czytelników, ¿e z dniem
3.09.2012 roku rozpoczê³a
dzia³alnoœæ Biblioteka Publiczna - Filia w Kawêczynie Sêdziszowskim. Jest to biblioteka
przeniesiona z Wolicy £ugowej.
Biblioteka oferuje dobr¹ ksi¹¿kê dla doros³ych, literaturê
m³odzie¿ow¹ oraz bajki dla
dzieci. Serdecznie zapraszamy
do nowo wyremontowanego i
piêknie urz¹dzonego lokalu w
Kawêczynie Sêdziszowskim w
budynku sportowym.
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do
18:00 - w sezonie wiosenno-letnim,
natomiast w sezonie jesienno-zimowym będzie czynna w godzinach od
11:00 do 17:00.
Filia biblioteki posiada równie¿ dostêp do Internetu - dwa
stanowiska komputerowe oraz
mo¿liwoœæ kserowania i drukowania. Mamy nadziejê ¿e w tak
kolorowym i przestrzennym lokalu odwiedzaj¹cy mi³o spêdz¹
czas. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
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Plon Klęczany przed swoim debiutem w klasie A.

SPORT

Kolejka 2 – 15 sierpnia
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Sokół Kolbuszowa Dolna 8:0
Lechia Sędziszów Małopolski – Błękitni Ropczyce 0:2
Kaskada Kamionka – Radomyślanka Radomyśl
Wielki 2:1

Kolejka 3 – 18-19 sierpnia
Brzostowianka Brzostek – Kaskada Kamionka 1:1
Sezon 2012/13 rozpocz¹³ siê w Błękitni Ropczyce – Czarnovia Czarna 2:1
Lechii od mocnego t¹pniêcia. Sokół Kolbuszowa Dolna – Lechia Sędziszów
Tu¿ przed rozpoczêciem roz- Małopolski 1:0
grywek do dymisji poda³ siê pre- Raniżovia Raniżów – Pogórze Wielopole Skrzyńskie 0:1

Klasa O (Dębica)

Kolejka 9 – 29-30 września
Błękitni Ropczyce – Start Wola Mielecka
Zryw Dzikowiec – Kaskada Kamionka
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Wisłok Wiśniowa
Lechia Sędziszów Małopolski – Czarnovia Czarna
Kolejka 10 – 6-7 października
Wisłok Wiśniowa – Lechia Sędziszów Małopolski
Victoria Czermin – Pogórze Wielopole Skrzyńskie
Kaskada Kamionka – Wisłoka Dębica
Igloopol Dębica – Błękitni Ropczyce

Kolejka 11 – 13-14 października
Błękitni Ropczyce – Chemik Pustków
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Kaskada KaKolejka 4 – 25-26 sierpnia
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Zryw Dzikowiec 0:1 mionka
Lechia Sędziszów Małopolski – Raniżovia Rani- Lechia Sędziszów Małopolski – Victoria Czermin
żów 2:0
Kolejka 12 – 20-21 października
Wisłok Wiśniowa – Błękitni Ropczyce 2:1
Kaskada Kamionka – Start Wola Mielecka 5:1 Kaskada Kamionka – Lechia Sędziszów Małopolski
Radomyślanka Radomyśl Wielki – Pogórze WieKolejka 5 – 1-2 września
lopole Skrzyńskie
Igloopol Dębica – Kaskada Kamionka 3:1
Błękitni Ropczyce – Sokół Kolbuszowa Dolna
Błękitni Ropczyce – Victoria Czermin 0:0
Zryw Dzikowiec – Lechia Sędziszów MałopolKolejka 13 – 27-28 października
ski 0:0
Wisłoka Dębica – Pogórze Wielopole Skrzyńskie 6:0 Raniżovia Raniżów – Błękitni Ropczyce
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Brzostowianka
Brzostek
Kolejka 6 – 8-9 września
Chemik Pustków – Pogórze Wielopole Skrzyń- Lechia Sędziszów Małopolski – Radomyślanka
Radomyśl Wielki
skie 0:1
Lechia Sędziszów Małopolski – Wisłoka Dębica Czarnovia Czarna – Kaskada Kamionka
2:2
Kolejka 14 – 3-4 listopada
Kaskada Kamionka – Błękitni Ropczyce 0:2
Kaskada Kamionka – Wisłok Wiśniowa
Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów
Kolejka 7 – 15-16 września
Błękitni Ropczyce – Radomyślanka Radomyśl Małopolski
Start Wola Mielecka – Pogórze Wielopole SkrzyńWielki 2:0
Sokół Kolbuszowa Dolna – Kaskada Kamionka 1:0 skie
Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Lechia Sędzi- Błękitni Ropczyce – Zryw Dzikowiec
szów Małopolski 3:1
Kolejka 15 – 10-11 listopada
Kolejka 1 – 11-12 sierpnia
Wisłoka Dębica – Błękitni Ropczyce
Kolejka 8 – 22-23 września
Kaskada Kamionka – Chemik Pustków 1:0
Chemik Pustków – Lechia Sędziszów Małopolski Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Igloopol Dębica
Igloopol Dębica – Lechia Sędziszów Małopolski 3:0 Czarnovia Czarna – Pogórze Wielopole Skrzyńskie Lechia Sędziszów Małopolski – Start Wola MieBłękitni Ropczyce – Pogórze Wielopole Skrzyń- Kaskada Kamionka – Raniżovia Raniżów
lecka
skie 0:0
Victoria Czermin – Kaskada Kamionka
Brzostowianka Brzostek – Błękitni Ropczyce

zes Andrzej Doroba, a z pracy
z dru¿yn¹ zrezygnowa³ trener
Leszek Maræ. Kierowanie sekcj¹
pi³ki no¿nej spoczê³o na barkach
wiceprezesa Zbigniewa Szeligi.
W trzech pierwszych meczach
sêdziszowian poprowadzi³ Marek Kanach, jednak¿e wszystkie
zakoñczy³y siê pora¿k¹ i to do
zera. Przed czwart¹ kolejk¹ Lechiê obj¹³ Rafa³ Domarski i w ponownym debiucie na ³awce trenerskiej œwiêtowa³ zwyciêstwo
nad Rani¿ovi¹. Nieoczekiwanie
po 7 kolejkach Lechia plasuje siê
dopiero na 13. miejscu z 5 punktami na koncie. To wyniki zdecydowanie poni¿ej oczekiwañ kibiców. Poprzedni sezon, a tak¿e
runda wiosenna w IV lidze w sezonie 2010/11, kiedy nie uda³o
siê obroniæ czwartoligowego
bytu, pomimo wszystkich spotkañ rozgrywanych na w³asnym
boisku, zmuszaj¹ do stwierdzenia, ¿e Lechia prze¿ywa wyraŸny
kryzys sportowy.
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Klasa A (Rzeszów)
W niedzielê 19 sierpnia br. pi³karze Plonu Klêczany zainaugurowali wystêpy w klasie „A”. Mecz
ten jednak beniaminek przegra³
1:3 na w³asnym stadionie z dru¿yn¹ Hermana Hermanowa.
Przed meczem odby³a siê mi³a
uroczystoœæ, z okazji awansu pi³karze i dzia³acze „Plonu” otrzymali od Przewodnicz¹cego Rady
Pana Tadeusza Hulka i Sekretarza Gminy Pana Jana Maronia,
gratulacje, puchar oraz komplet
strojów sportowych, ponadto
puchar wrêczy³ równie¿ przedstawiciel podokrêgu Rzeszów.
Na pierwsze zwyciêstwo przysz³o jednak poczekaæ zawodnikom i kibicom Plonu trzy kolejki.
Kolejka 1 - 19 sierpnia
Plon Klęczany - LKS Hermanowa 1:3
Kolejka 2 - 26 sierpnia
Plon Klęczany - GKS Niebylec 1:3
Kolejka 3 - 2 września
Sokół Grodzisko - Plon Klęczany 5:1
Kolejka 4 - 9 września
Plon Klęczany - KP Zabajka 4:3
Kolejka 5 - 16 września
Granit Wysoka Strzyżowska - Plon Klęczany 5:0
Kolejka 6 - 23 września
Plon Klęczany - Piast Nowa Wieś (k. Rzeszowa)
Kolejka 7 - 30 września
Victoria Budy Głogowskie - Plon Klęczany
Kolejka 8 - 7 października
Plon Klęczany - Zimowit Rzeszów
Kolejka 9 - 14 października
Sokół Sokołów Małopolski - Plon Klęczany
Kolejka 10 - 21 października
Plon Klęczany - Iskra Zgłobień
Kolejka 11 - 28 października
Czarni Czudec - Plon Klęczany
Kolejka 12 - 4 listopada
Plon Klęczany - Bratek Bratkowice
Kolejka 13 - 11 listopada
Korona Rzeszów - Plon Klęczany
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Klasa A (Dębica)
W dêbickiej klasie A mamy
dwóch reprezentantów. Na pocz¹tki sezonu zawodzi Sokó³
Krzywa, który dopiero w 7 kolejce odniós³ pierwsze zwyciêstwo,
wczeœniej notuj¹c fataln¹ seriê
piêciu pora¿ek. Solidniej prezentuje siê K³os Kawêczyn, który co prawda poniós³ trzy pora¿ki na inauguracjê, ale obecnie
odrabia straty do czo³ówki i ma
ju¿ 10 pkt. na koncie.
Kolejka 1 - 12 sierpnia
Huragan Przedbórz - Sokół Krzywa 1:1
LKS Łopuchowa - Kłos Kawęczyn 2:1
Kolejka 2 - 15 sierpnia
Kłos Kawęczyn - Kamieniarz Golemki 1:2
Sokół Krzywa - LKS Żyraków 0:3
Kolejka 3 - 19 sierpnia
LKS Łęki Górne - Sokół Krzywa 2:1
Borowiec Straszęcin - Kłos Kawęczyn 2:0
Kolejka 4 - 26 sierpnia
Kłos Kawęczyn - LKS Pustków 3:0
Sokół Krzywa - LKS Łopuchowa 1:2
Kolejka 5 - 2 września
Kamieniarz Golemki - Sokół Krzywa 3:0
LKS Głowaczowa - Kłos Kawęczyn 0:1
Kolejka 6 - 9 września
Monis Bielowy - Kłos Kawęczyn 1:1
Sokół Krzywa - Borowiec Straszęcin 1:2
Kolejka 7 - 16 września
LKS Pustków - Sokół Krzywa 0:1
Kłos Kawęczyn - Victoria Ocieka 2:0
Kolejka 8 - 23 września
Strzelec Frysztak - Kłos Kawęczyn
Sokół Krzywa - LKS Głowaczowa
Kolejka 9 - 30 września
Kłos Kawęczyn - Sokół Krzywa
Kolejka 10 - 7 października
Sokół Krzywa - Victoria Ocieka
Strażak Lubzina - Kłos Kawęczyn

Kolejka 11 - 14 października
Kłos Kawęczyn - Orły Borowa
Strzelec Frysztak - Sokół Krzywa
Kolejka 12 - 21 października
Monis Bielowy - Sokół Krzywa
Ostra Gumniska - Kłos Kawęczyn
Kolejka 13 - 28 października
Kłos Kawęczyn - Huragan Przedbórz
Sokół Krzywa - Strażak Lubzina
Kolejka 14 - 4 listopada
Orły Borowa - Sokół Krzywa (k. Rzeszowa)
LKS Żyraków - Kłos Kawęczyn
Kolejka 15 - 11 listopada
Kłos Kawęczyn - LKS Łęki Górne
Sokół Krzywa - Ostra Gumniska

Klasa B (Dębica)
Rozgrywki w dêbickiej klasie B stoj¹
pod znakiem derbów, bowiem w
grupie tej znalaz³o siê a¿ piêæ dru¿yn z naszej gminy. Najlepiej radz¹
sobie P³omieñ Zagorzyce (chocia¿
ostatnio wysoko poleg³ w Ostrowie)
oraz Piast Wolica Piaskowa. Na przeciwnym biegunie na razie znajduj¹
siê Korona Góra Ropczycka i Gród
Bêdziemyœl.
Kolejka 1 – 19 sierpnia
Płomień Zagorzyce – Borkovia Borek Wielki 2:1
Gród Będziemyśl – Inter Gnojnica 0:4
LKS Ostrów – Olchovia Olchowa 7:2
Korona Góra Rop. – Piast Wolica Piaskowa 0:1
Paszczyniak Paszczyna – Olimpia Nockowa 2:1
Kolejka 2 – 26 sierpnia
Borkovia Borek Wielki – Olimpia Nockowa 5:2
Piast Wolica Piaskowa – Paszczyniak Paszczyna 2:1
Olchovia Olchowa – Korona Góra Ropczycka 2:2
Inter Gnojnica – LKS Ostrów 2:2
LKS Brzeźnica – Gród Będziemyśl 1:1
Płomień Zagorzyce – Baszta Zawada 3:0

Kolejka 3 – 2 września
Baszta Zawada – Borkovia Borek Wielki 1:2
LZS Mała – Płomień Zagorzyce 1:5
Gród Będziemyśl – LKS Stasiówka 2:2
Korona Góra Ropczycka – Inter Gnojnica 0:5
Paszczyniak Paszczyna – Olchovia Olchowa 1:1
Olimpia Nockowa – Piast Wolica Piaskowa 1:2

Kolejka 9 – 14 października
LKS Ostrów – Borkovia Borek Wielki
Korona Góra Ropczycka – Gród Będziemyśl
Olimpia Nockowa – Baszta Zawada
Piast Wolica Piaskowa – Płomień Zagorzyce
Olchovia Olchowa – LKS Stasiówka
Kolejka 4 – 9 września
Borkovia Borek Wielki – Piast Wolica Piaskowa Inter Gnojnica – LKS Brzeźnica
6:1
Olchovia Olchowa – Olimpia Nockowa 1:2
Kolejka 10 – 21 października
Inter Gnojnica – Paszczyniak Paszczyna 3:1
Borkovia Borek Wielki – LKS Brzeźnica
LKS Brzeźnica – Korona Góra Ropczycka 3:0
LKS Stasiówka – Inter Gnojnica
Płomień Zagorzyce – Gród Będziemyśl 4:0
Płomień Zagorzyce – Olchovia Olchowa
Baszta Zawada – Piast Wolica Piaskowa
LZS Mała – Olimpia Nockowa
Kolejka 5 – 16 września
Gród Będziemyśl – Paszczyniak Paszczyna
LZS Mała – Borkovia Borek Wielki 1:0
LKS Ostrów – Korona Góra Ropczycka
Gród Będziemyśl – Baszta Zawada 3:3
LKS Ostrów – Płomień Zagorzyce 5:0
Korona Góra Ropczycka – LKS Stasiówka 0:0 Kolejka 11 – 28 października
Olimpia Nockowa – Inter Gnojnica 1:3
Korona Góra Ropczycka – Borkovia Borek Wielki
Piast Wolica Piaskowa – Olchovia Olchowa 2:1 Paszczyniak Paszczyna – LKS Ostrów
Olimpia Nockowa – Gród Będziemyśl
Piast Wolica Piaskowa – LZS Mała
Kolejka 6 – 23 września
Olchovia Olchowa – Baszta Zawada
Borkovia Borek Wielki – Olchovia Olchowa
Inter Gnojnica – Płomień Zagorzyce
Inter Gnojnica – Piast Wolica Piaskowa
LKS Brzeźnica – Olimpia Nockowa
Płomień Zagorzyce – Korona Góra Ropczycka Kolejka 12 – 4 listopada
LZS Mała – Gród Będziemyśl
Borkovia Borek Wielki – LKS Stasiówka
Płomień Zagorzyce – LKS Brzeźnica
Baszta Zawada – Inter Gnojnica
Kolejka 7 – 30 września
LZS Mała – Olchovia Olchowa
Gród Będziemyśl – Borkovia Borek Wielki
Gród Będziemyśl – Piast Wolica Piaskowa
Korona Góra Ropczycka – Baszta Zawada
LKS Ostrów – Olimpia Nockowa
Paszczyniak Paszczyna – Płomień Zagorzyce
Korona Góra Ropczycka – Paszczyniak PaszczyOlimpia Nockowa – LKS Stasiówka
na
Piast Wolica Piaskowa – LKS Brzeźnica
Olchovia Olchowa – Inter Gnojnica
Kolejka 13 – 11 listopada
Paszczyniak Paszczyna – Borkovia Borek Wielki
Olimpia Nockowa – Korona Góra Ropczycka
Kolejka 8 – 7 października
Piast Wolica Piaskowa – LKS Ostrów
Borkovia Borek Wielki – Inter Gnojnica
Olchovia Olchowa – Gród Będziemyśl
LKS Brzeźnica – Olchovia Olchowa
Inter Gnojnica – LZS Mała
LKS Stasiówka – Piast Wolica Piaskowa
LKS Stasiówka – Płomień Zagorzyce
Płomień Zagorzyce – Olimpia Nockowa

Podnoszenie ciężarów
Zakoñczy³a siê rywalizacja o tytu³ Opole, natomiast z I ligi spadaj¹:
Dru¿ynowego Mistrza Polski w Œl¹sk Wroc³aw i Flota Gdynia.
(b)
podnoszeniu ciê¿arów. Wœród
najlepszych ekip byli tak¿e sztan- Wyniki zawodów, przeprowadzonych
giœci Lechii Sêdziszów M³p., któ- w Sędziszowie Młp. w dn. 9. września:
rzy obronili pierwszoligowy byt 1.Start Grudziądz .................... 1660,0 pkt.
walcz¹c w ostatnim rzucie na 2.Hejnał Kęty ........................... 1614,0 pkt.
swoim pomoœcie. W gronie 18 3.Maks Tytan Oława ................ 1593,1 pkt.
dru¿yn, sêdziszowianie zajêli 14. 4.Śląsk Wrocław ..................... 1571,6 pkt.
miejsce. Tytu³ mistrza Polski zdo- 5.Lechia Sędziszów Młp. ......... 1539, 8 pkt.
byli ciê¿arowcy Budowlanych 6.Andaluzja Piekary Śląskie ...... 1503,5 pkt.
Wyniki uzyskane przez sztangistów Lechii:
Nazwisko i imię ...................... Rok ur. ........ Waga ......... 2-bój (rwanie+podrzut) ...... Punkty
Januś Dariusz ............................ 97 ........... 55,4 .............. 168 kg (73+95) ........... 297,5
Januś Adam .............................. 93 ........... 76,1 ............ 250 kg (107+143) ......... 340,6
Januś Krzysztof ......................... 90 ........... 92,1 ............ 243 kg (108+135) ......... 278,9
Hoim Sebastian .......................... 94 ........... 89,1 ............ 265 kg (125+140) ......... 343,7
Korczak Michał .......................... 93 ........... 80,1 ............. 207 kg (90+117) .......... 279,1
Przetacznik Sławomir ................ 94 ........... 75,5 ............. 180 kg (70+110) ........... 263,2

LZS Mała – Korona Góra Ropczycka
Gród Będziemyśl – LKS Ostrów

Tabela końcowa DMP 2012
Budowlani Opole ................... 6050,7 pkt.
Górnik Polkowice .................. 5954,3
Tarpan Mrocza ...................... 5890,9
Zawisza Bydgoszcz ............... 5777,6
Mazovia Ciechanów .............. 5334,9
AKS Myślibórz ...................... 5166,7
UMLKS Radomsko ................ 4994,5
WLKS Siedlce ....................... 4957,9
AZS-AWF Biała Podlaska ....... 4937,6
Gryf Bujny ............................ 4855,8
Unia Hrubieszów ................... 4821,3
Tytan Oława ......................... 4803,0
Start Grudziądz ..................... 4788,5
Lechia Sędziszów Młp. .......... 4723,4
Andaluzja Piekary Śl. ............. 4645,4
Hejnał Kęty ........................... 4609,0
Śląsk Wrocław ...................... 4570,5
Flota Gdynia .......................... 1812,7

Srebrny
Sebastian Hoim
Srebrny medal z Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y przywióz³ m³ody sztangista Lechii Sêdziszów M³p. Sebastian Hoim.
Podopieczny trenera B³achowicza do ostatniego podejœcia walczy³ o z³oto w kat. 94 kg z Dawidem Bonikowskim z Zawiszy
Bydgoszcz. Ostatecznie bydgoszczanin zwyciê¿y³ dziêki ni¿szej
wadze cia³a.
Sebastian podobnie jak zwyciêzca, uzyska³ wynik 279 kg w
dwuboju.
Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y w podnoszeniu ciê¿arów odby³a siê w dn. 12-15 lipca
br. w Muszynie.
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Drużyny SP 3 Sędziszów Młp., SP 2 Sędziszów Młp., SP Góra Ropcz. i SP Kawęczyn w kat. chłopców 10-11 lat. Fot. (3) UM Sędziszów Młp.

Turniej „Orlika”
W dn. 8 i 10 września br. na kompleksie sportowym Orlik na Osiedlu Młodych
w Sędziszowie Młp. odbył się III Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp., który był jednocześnie eliminacją gminną III Turnieju Orlika
o Puchar Premiera. Zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt zwyciężyły drużyny z sędziszowskiego gimnazjum.
W sobotę rywalizowali chłopcy
w wieku 12-13 lat podzieleni na
trzy grupy, zwycięzcy grup
zagrali mecze finałowe o
miejsca I-III.

rejonowych III turnieju Orlika
Gimnazjaliści z Sędziszowa Młp., Czarnej Sędz. i Zagorzyc.
o Puchar Premiera.

SP Krzywa – SP 3 Sędziszów Młp. ............0:9
SP 3 Sędziszów Młp. – Gim. Sędziszów Młp.0:1
Zwycięzca grupy: Gimnazjum Sędziszów Młp.
GR. II
SP 2 Sędziszów Młp. – SP Boreczek.........3:1
SP Kawęczyn Sędz. - Gim. Czarna Sędz. ....0:2
SP Boreczek – Gim. Czarna Sędz...............0:5
SP 2 Sędziszów Młp. – SP Kawęczyn Sędz.....3:1
SP Kawęczyn Sędz. – SP Boreczek............5:3
Gim. Czarna Sędz. – SP 2 Sędziszów Młp...4:0
Zwycięzca grupy: Gimnazjum Czarna Sędz.
GR. III
SP Zagorzyce Dolne – SP Klęczany ...........2:3
SP Klęczany – Gim. Zagorzyce Górne .......0:1
SP Zagorzyce Dolne – Gim. Zagorzyce G. .. 2:5
Zwycięzca grupy: Gimnazjum Zagorzyce G.
Finały:
Gim. Czarna Sędz. – Gim. Sędziszów Młp...0:1
Gim. Sędziszów Młp. – Gim. Zagorzyce G.. 6:1
Gim. Czarna Sędz. – Gimnazjum Zagorzyce G. 3:1
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Gimnazjum Sędziszów Młp.
(opiekun Andrzej Szczypek)
II miejsce: Gimnazjum Czarna Sędz.
III miejsce: Gimnazjum Zagorzyce Dolne

GR. I
SP 3 Sędziszów Młp – SP Krzywa .............4:0
SP Krzywa – Gimnazjum Czarna Sędz. ...... 0:7
SP 3 Sędziszów Młp. – Gim. Czarna Sędz...0:3
Zwycięzca grupy: Gimnazjum Czarna Sędz.
GR. II
SP Góra Rop. – Gim. Sędziszów Młp..........0:4
Gim. Sędziszów Młp. – Gim. Zagorzyce G...4:0
SP Góra Ropczycka – Gim. Zagorzyce G.... 0:1
Zwycięzca grupy: Gimnazjum Sędziszów Młp.

Dziewczęta w kategorii 12-13 lat
rywalizowały w poniedziałek 10
GR. I
września br., podobnie jak
SP Czarna Sędz. – SP Krzywa...................6:1 chłopcy zostały podzielone na
Gimnazjum Sędziszów Młp. – SP Krzywa13:0 trzy grupy, a drużyny z I miejsc
SP 3 Sędziszów Młp. – SP Czarna Sędz. ....2:1 spotkały się w meczach finaSP Czarna Sędz. – Gim. Sędziszów Młp. ....1:9 łowych.

GR. III
SP Czarna Sędz. – SP Kawęczyn Sędz. ......1:3
SP Kawęczyn Sędz. – SP 2 Sędziszów Młp.. 1:0
SP Czarna Sędz. – SP 2 Sędziszów Młp. ...1:3
Zwycięzca grupy: SP Kawęczyn Sędz.
Finały:
Gim. Czarna Sędz. – Gim. Sędziszów Młp...0:1
Gim. Sędziszów Młp. – SP Kawęczyn Sędz. .1:0
Gim. Czarna Sędz. - SP Kawęczyn Sędz..... 6:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Gimnazjum Sędziszów Młp.
(opiekun Magdalena Skoczek)
II miejsce: Gimnazjum Czarna Sędz.
III miejsce: SP Kawęczyn Sędz.

sło piłkarskie nie jest im obce.
Zwyciężyła drużyna z sędziszowskiego gimnazjum, która
będzie reprezentować gminę w
eliminacjach rejonowych.
W rozegranych w piątek, 14.09
i sobotę 15.09 ostatnich rozgrywkach eliminacji gminnych
turnieju zwyciężyły drużyny SP
Kawęczyn (dziewczęta 10-11
lat) oraz SP 3 Sędziszów Młp.
(chłopcy 10-11 lat).

Fundatorem nagród w turnieju
Rywalizacja w tej kategorii była był Burmistrz Sędziszowa Młp.,
bardzo zacięta, jednocześnie a w jego imieniu wręczał je
dziewczęta pokazały, że rzemio- Sekretarz Gminy Jan Maroń.

Dru¿yna Gimnazjum w Sędziszowie Młp. jako zwycięzca turnieju będzie reprezentowaæ
nasz¹ gminę w eliminacjach Dziewczęta z GM Sędziszów Młp., GM Czarna Sędz. i SP Kawęczyn.
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Termomodernizacja
wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie Małopolskim

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja
wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni
Mieszkaniowej Osiedle Młodych
16/1 w Sędziszowie Małopolskim”.
W ramach projektu wykonano
wymianę poziomów c.o. na instalację z rur preizolowanych wraz
z montażem automatyki pogodowej
w 7 budynkach spółdzielni Osiedle
Młodych. Wykonano również docieplenie wszystkich stropodachów
budynków oraz docieplono ściany
szczytowe budynków 18 i 19. Dzięki
pracom termomodernizacyjnym
osiągnięto zwiększenie efektywności energetycznej 7 budynków
mieszkalnych na terenie Osiedla
Młodych.
W kolejnym etapie odnowiono
wszystkie klatki schodowe w budynkach oraz zabezpieczono budynki
przed zagrożeniami poprzez montaż na każdym piętrze czujników
tlenku węgla oraz dymu.

Jednym z zadań objętych projektem było również montaż systemu
monitoringu wizyjnego na terenach spółdzielni. Głównym zadaniem systemu obejmującego swoim
zasięgiem powierzchnię ponad 0,8
ha jest ochrona mieszkańców przed
negatywnymi zjawiskami społecznymi, wśród których należy zaliczyć
rozboje, kradzieże, dewastacje, itp.
W ramach działań rewitalizacyjnych
umieszczone zostały na terenie
Spółdzielni tablice drogowskazowe
oraz plany Osiedla Młodych jako
element ułatwiający poruszanie się
po Osiedlu osobom z zewnątrz.
Łączny koszt wszystkich prac
wyniósł 833856,28 zł z czego na
dzień dzisiejszy 590 819,32 zł
zostało sfinansowane przez Unie
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oraz
z budżetu państwa.

