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EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Uroczyste obchody
jubileuszu miasta

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

15-17 marca

2013 r.

godz. 19.00
dozwolony od 15 lat
cena biletu 11 zł

„od PIAF do GAROU”

Michał

BAJOR
Koncert piosenek francuskich

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
w imieniu sędziszowskiego samorządu życzymy,
aby we wszystkich sercach, rodzinach i domach
zagościły radość, nadzieja, miłość i pokój!
Niech Święta te staną się źródłem wzmocnienia
ducha i wzajemnej życzliwości!
Burmistrz
Sędziszowa Młp.
Kazimierz Kiełb

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Hulek

Sędziszów Młp. Wielkanoc '2013

w tłumaczeniu
WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.

25 kwietnia 2013 r.,
godz. 19.00
sala widowiskowa Domu Kultury, cena biletu 70 zł,
rezerwacja w sekretariacie MGOK, nr tel. 17 22 16 044
W związku ze specyficznym i kameralnym charakterem recitalu
Michała Bajora, uprzejmie prosimy o nie przyprowadzanie na
koncert dzieci poniżej 6 roku życia. Przepraszamy i dziękujemy.

Badania mammograficzne
w Sędziszowie Młp.
Centrum Nowoczesnej Diagnostyki MEDICA
z Łodzi przeprowadzi w dn. 21 marca 2013 r.
(czwartek) w mammobusie ustawionym za ratuszem w Sędziszowie Młp. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku
50-69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie
korzystały z profilaktyki w tym zakresie.
Rejestracja telefoniczna
pod nr 422546410 lub 517544004.
Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest œwiadczeniodawc¹ z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia realizuje Narodowy
Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych w zakresie
mammografii. Bezp³atne bada-

nia mammograficzne skierowane s¹ do kobiet w wieku od 50
do 69 roku ¿ycia (w roku 2012
objête s¹ roczniki od 1943 do
1962), które w ci¹gu ostatnich
2 lat nie korzysta³y z bezp³atnej
profilaktyki. Programem nie
mog¹ byæ objête kobiety, u któ-

Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje,
że od 4 marca 2013 r. trwa

nabór dzieci do Przedszkoli
Nr 1 i Nr 2 w Sędziszowie Młp.
oraz Przedszkoli w Górze Ropczyckiej i Wolicy Piaskowej.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane
do 25 marca br., a karty zg³oszeñ mo¿na pobraæ w godzinach
pracy w/w placówek lub ze strony internetowej www.sedziszowmlp.pl
Jednoczeœnie informujê, ¿e
od 1 wrzeœnia br. w Wolicy £ugo-

wej zostanie uruchomiony Oddzia³ Zamiejscowy Przedszkola
Nr 1 w Sêdziszowie M³p.
Nabór do tego oddzia³u prowadzony bêdzie równie¿ w dn.
od 4 do 25 marca br. przez
Przedszkole Nr 1 w Sêdziszowie
M³p.

III TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
STRAŻAKÓW OSP
O PUCHAR BURMISTRZA
SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
Kategorie wiekowe (bez podziału na płeć):
· od 17 do 39 lat (urodzeni w latach 1996-1974)
· 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1973 i starsi)
Termin i miejsce Turnieju:
7 kwietnia 2013 r. (niedziela) – godz. 900
hala sportowa przy Gimnazjum
w Sędziszowie Młp.
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rych wczeœniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze z³oœliwym.
Kobiety w wieku od 40 lat,
mog¹ skorzystaæ z badania p³atnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od
lekarza.

Badanie mammograficzne
nale¿y powtarzaæ co 2 lata,
w przypadku braku wykazania
zmian z³oœliwych.
Medica wykonuje badania
w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zalet¹ jest zmniejszenie dawki napromieniowania,
wysoka jakoœæ zdjêæ, mo¿liwoœæ
sprawdzenia przez technika poprawnoœci wykonania zdjêæ na
monitorze w trakcie badania,
w celu wyeliminowania powtórnych wezwañ, archiwizacja badañ w systemie informatycznym,
pozwalaj¹ca na porównanie wyników badañ i tym samym prowadzenie dok³adnej dokumentacji ka¿dej pacjentki w sposób
ci¹g³y.
Medica posiada certyfikat
ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakoœci potwierdzaj¹cy wymagany sprzêt i bezpieczeñstwo
badañ „Pracownia ze sprawdzon¹ jakoœci¹”.

Drodzy Czytelnicy
Niech z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych
w Wasze ¿ycie wkroczy
Radoœæ i Pokój.
Szczêœcia, zdrowia
i dostatku
¿yczy Redakcja
Biuletynu
Sêdziszowskiego

XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
W RAMACH „PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO”
Termin i miejsce Turnieju:
· 6 kwietnia 2013 r. (sobota) – godz. 900
hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – kat. do 13 lat, osoby niepełnosprawne
· 7 kwietnia 2013 r. (niedziela) – godz. 900
hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. – pozostałe kategorie.
Kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
· do 13 lat (urodzeni w 2000 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),
· od 14 -16 lat (urodzeni w latach 1997-1999, tj. gimnazja),
· od 17-19 lat (urodzeni w latach 1994-1996),
· od 20-39 lat (urodzeni w latach 1974-1993),
· 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1973 i starsi),
· osoby niepełnosprawne.
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Wykład
Fot. Ryszard Ciołkosz

Akademia Rozwoju w Górze
Ropczyckiej ma charakter symboliczny, realizuje idee ustawicznego kszta³cenia. S³uchacze tej
Akademii bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
uczestniczenia w ciekawych wyk³adach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych,
sportowych, turystycznych, spotkaniach wyjazdowych, zwi¹zanych z kultur¹, poznawaniem regionów i historii Polski. Cz³onkiem Akademii mo¿e zostaæ ka¿da osoba w wieku dojrza³ym,
która pragnie poszerzaæ w³asne
umiejêtnoœci i wiedzê. Nie ma
obowi¹zku uczestniczenia we
wszystkich zajêciach, nie ma rów-

Profesora Kazimierza Ożoga
zainaugurował rok szkoleniowy 2013
w Akademii Rozwoju w Górze Ropczyckiej
W czwartek, 24 stycznia 2013 roku, do Szkoły Podstawowej
w Górze Ropczyckiej przybył wyjątkowy gość. Był nim Prof.
dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk oraz członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Profesor odpowiedział na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Mariusza Kaziora. Celem
jego wizyty było zainaugurowanie pierwszego roku szkoleniowego w Akademii Rozwoju w Górze Ropczyckiej.
nie¿ egzaminów, a ca³a struktura ma charakter dobrowolny.
Wyk³ad inauguracyjny: „Co siê
dzieje z t¹ polszczyzn¹” dotyczy³
kondycji jêzyka polskiego w czasach wspó³czesnych. Grupa zainteresowanych wyk³adem liczy³a blisko 100 osób. Ci, którzy nie
szczêdzili czasu i przybyli do szko³y na zaproszenie pomys³odawcy tej inicjatywy, dyrektora Mariusza Kaziora, nie wyszli zawiedzeni. Profesor O¿óg, oprócz
przekazania gruntownej wiedzy
z dziedziny jêzykoznawstwa,
urozmaica³ swój wyk³ad pe³nymi
humoru anegdotkami. Nie wiedzieæ kiedy up³yn¹³ czas, prze-

znaczony na to spotkanie. Onieœmieleni ogromem wiedzy, któr¹
posiada prelegent oraz jego niezwyk³¹ osobowoœci¹, pe³n¹ prostoty, ¿yczliwoœci do ludzi, szlachetnoœci i afirmacji ¿ycia, ma³o
kto odwa¿y³ siê zadawaæ pytania.
Wyj¹tkiem by³ tu dyrektor Mariusz Kazior, który w tej dziedzinie czu³ siê jak ryba w wodzie
i dlatego nie krêpowa³ siê pytaæ.
Po zakoñczeniu wyk³adu So³tys Góry Ropczyckiej Stanis³aw
Bochenek, w imieniu Spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³, wrêczy³ wyk³adowcy Medal Wdziêcznoœci,
przyznany przez dyrektora Kaziora, a przeznaczony dla szcze-

Dochody w rozbiciu na poszczególne dzia³y przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
i ³owiectwo –
W dniu 29 stycznia br. odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej, 1. Rolnictwo
1.510.400 z³ w tym:
zwana potocznie „budżetową”. Oprócz budżetu Rada podję- – œrodki z Europejskiego Funduła jeszcze 14 innych uchwał.
szu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na pro1. Uchwa³a w sprawie udzielenia szów M³p. z Gmin¹ Miastem Rzejekt pn. „Ochrona zbiornika
pomocy rzeczowej dla Samo- szów w sprawie powierzenia realiGZWP-425 poprzez budowê
rz¹du Województwa Podkarpac- zacji zadañ w zakresie przyjmowakanalizacji sanitarnej na terekiego.
nia osób w stanie nietrzeŸwym
nie gminy Sêdziszów M³p.,
Rada Miejska udzieli³a pomocy dowiezionych z terenu Gminy
czêœæ II, etap IV – budowa karzeczowej dla Samorz¹du Woje- Sêdziszów M³p. oraz sprawowania
nalizacji sanitarnej w Borku
wództwa Podkarpackiego w kwo- opieki nad tymi osobami do czasu
Wielkim” – 1.200.000 z³,
cie 6.765 z³ w formie opracowania ich wytrzeŸwienia przez Izbê Wy- – wp³aty mieszkañców Borku
dokumentacji projektowej na bu- trzeŸwieñ w Rzeszowie.
Wielkiego na budowê kanalidowê chodnika w ci¹gu drogi wo- 4. Uchwa³a bud¿etowa gminy Sêzacji sanitarnej – 300.000 z³,
jewódzkiej Kolbuszowa – Sêdzidziszów M³p. na rok 2013.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
szów M³p. w miejscowoœci Czarna
Dochody bud¿etu na 2013 r.
w energiê elektryczn¹, gaz
Sêdz. o d³ugoœci ok. 150 m.
planowane s¹ w wysokoœci
i wodê – 320.000 z³,
2. Uchwa³a w sprawie udzielenia 62.480.050 z³, natomiast wydatki 3. Gospodarka mieszkaniowa –
pomocy rzeczowej dla Powiatu zamkn¹ siê kwot¹ 64.965.380 z³.
1.536.772 z³, w tym:
Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Ró¿nica miêdzy dochodami i wy- – wp³ywy ze sprzeda¿y mienia
Rada postanowi³a udzieliæ pomo- datkami stanowi planowany defikomunalnego – 900.000 z³
cy rzeczowej dla Powiatu Ropczyc- cyt bud¿etu w kwocie 2.485.330 – dofinansowanie z funduszu
ko-Sêdziszowskiego w kwocie z³, który zostanie pokryty przydop³at projektu „Budowa jed11.000 z³ w formie opracowania chodami pochodz¹cymi z emisji
nego zespo³u budynku mieszdokumentacji projektowo-kosztory- obligacji gminnych i po¿yczki z
kalnego wielorodzinnego
sowej na przebudowê ulicy Konop- bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹z przeznaczeniem na lokale sonickiej w Sêdziszowie M³p., odcin- ce finansowanie. Na wydatki macjalne w miejscowoœci Wolica
ka od skrzy¿owania z ul. Solidarno- j¹tkowe zaplanowano kwotê
Piaskowa” – 288.647 z³
œci do skrzy¿owania z ul. Kolejow¹. 12.622.556 z³ co stanowi prawie 4. Informatyka – 665.978 z³ w tym:
3. Uchwa³a sprawie wyra¿enia zgo- 19,5% wydatków. Najwiêkszym wy- – dofinansowanie projektu pn.
dy na zawarcie porozumienia datkiem w bud¿ecie s¹ œrodki zwi¹„PSeAP – Podkarpacki System
z Gmin¹ Miastem Rzeszów.
zane z oœwiat¹ zaplanowane w wye-Administracji Publicznej” ze
Radni wyrazili zgodê na zawar- sokoœci 29.289.257 z³ i stanowi¹
œrodków EFRR realizowanego
cie porozumienia Gminy Sêdzi- 45% ogó³u wydatków bud¿etu.
w ramach RPO

XXIII Sesja Rady Miejskiej
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gólnych przyjació³ szko³y. Gest
ten niezwykle uradowa³ mi³ego
goœcia, a nawet wywo³a³ wzruszenie na jego twarzy. Profesor
obieca³, ¿e jeszcze odwiedzi
nasz¹ miejscowoœæ, która niezwykle siê mu spodoba³a.
W imieniu w³adz samorz¹dowych Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b wrêczy³ goœciowi album i materia³y promocyjne o mieœcie i gminie. Po spotkaniu d³ugo jeszcze trwa³y dyskusje na korytarzu, a przybyli
twierdzili, ¿e z niecierpliwoœci¹
bêd¹ oczekiwaæ na nastêpne
wyk³ady.
W drugiej czêœci programu
dyrektor Kazior podziêkowa³
wieloletniemu przewodnicz¹cemu Rady Rodziców Panu Zygmuntowi Jaworkowi za ofiarn¹
i sumienn¹ pracê na rzecz Spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej. Kwiaty wrêczy³a obecna przewodnicz¹ca Iwona Magdoñ, a drug¹ w historii
szko³y honorow¹ statuetkê Kaganka Oœwiaty i upominek ksi¹¿kowy zaproszony goœæ prof. Kazimierz O¿óg.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
wsparli realizacjê tego pomys³u.
Bo¿ena Wiktor
5. Administracja publiczna –
172.841 z³,
6. Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem – 20.144.265
z³, w tym najwiêksze pozycje to:
– wp³ywy z podatku od nieruchomoœci – 7.245.000 z³,
– wp³ywy z podatku rolnego –
807.000 z³,
– wp³ywy z podatku od œrodków
transportowych – 831.500 z³,
– wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
– 550.000 z³,
– udzia³ w podatku dochodowym
od osób prawnych – 200.000 z³,
– udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych – 8.600.000 z³
7. Ró¿ne
rozliczenia
–
26.387.984 z³, w tym najwiêksze pozycje to:
– subwencja oœwiatowa –
17.950.166 z³,
– subwencja wyrównawcza –
7.552.746 z³,
– subwencja równowa¿¹ca –
435.072 z³.
8. Oœwiata i wychowanie –
1.167.702 z³,
9. Pomoc spo³eczna – 9.311.960 z³,
w tym:
– dotacje celowe – 8.376.700 z³.
10.Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 50.000 z³

ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3
Plan wydatków wed³ug dzia³ów
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo –
2.012.974 z³, w tym m.in. na:
– budowê kanalizacji sanitarnej w
Borku Wielkim –1.670.000 z³,
– budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami, pompowniami i zasilaniem energetycznym
w Czarnej Sêdziszowskiej –
100.000 z³,
– opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej na
budowê kanalizacji sanitarnej
w Klêczanach i Bêdziemyœlu
wraz z czêœciow¹ przebudow¹
wodoci¹gu – 98.934 z³.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz
i wodê – 347.650 z³,
3. Transport i ³¹cznoœæ –
5.429.431 z³, w tym m.in. na:
– wydatki bie¿¹ce (remonty cz¹stkowe dróg o nawierzchni ¿wirowej i bitumicznej, zimowe
utrzymanie) – 900.000 z³
– budowa obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p., etap I –
budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat – 2.550.000z³,
– dokumentacja projektowokosztorysowa dla zadania „Budowa obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p., etap III –
budowa po³¹czenia Gumat –
Ropczyce – Kolonia” oraz odszkodowania za dzia³ki przejête pod budowê – 159.200 z³,
– przebudowa ulic w Sêdziszowie
M³p.: ul. Rynek, Krótka, Wyspiañskiego – 923.016 z³,
– opracowanie dokumentacji na
budowê ul. Jagielloñskiej
w Sêdziszowie M³p. – 40.000 z³,
– opracowanie dokumentacji na
budowê ul. Orzeszkowej w Sêdziszowie M³p. – 40.000 z³
– przebudowa drogi gminnej
Ruda – Zajezierze – 100.000 z³
– odszkodowania za grunty przejête pod budowê po³¹czenia
komunikacyjnego ul. Konopnickiej z ul. Szymborskiej oraz
ul. Prof. Kota z ul. Jana Paw³a II
w Sêdziszowie M³p. – 50.000 z³,
– opracowanie dokumentacji
technicznej na budowê po³¹czenia komunikacyjnego ul.
Konopnickiej z ul. Szymborskiej w Sêdziszowie M³p. –
17.000 z³,
– opracowanie dokumentacji
technicznej na budowê po³¹czenia komunikacyjnego ul.
Prof. Kota z ul. Jana Paw³a II –
18.450 z³,
– dokumentacja projektowokosztorysowa dla zadania „Budowa obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p., etap II –
budowa ulicy 1 KZ” – 44.000 z³,
– przebudowa drogi w Zagorzycach (Podlasek) – 100.000 z³,
– przebudowa drogi w Wolicy Piaskowej (Baorówka) – 80.000 z³.
4. Gospodarka mieszkaniowa –
983.318 z³, w tym na:
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– budowê jednego zespo³u budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na
lokale socjalne w miejscowoœci
Wolica Piaskowa – 515.058 z³,
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa –
348.547 z³,
6. Informatyka – 794.484 z³ z przeznaczeniem na projekt realizowany z udzia³em œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pn. „PSeAP –
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
7. Administracja publiczna –
5.406.964 z³,
8. Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa –
351.416 z³, w tym m. in. na:
– zakup samochodu stra¿ackiego
dla OSP w Zagorzycach Górnych – 70.000 z³,
– zakup samochodu stra¿ackiego
dla OSP w Szkodnej – 20.000 z³,
9. Obs³uga d³ugu publicznego –
912.375 z³,
10.Ró¿ne rozliczenia – 677.000 z³,
11.Oœwiata i wychowanie –
29.289.257 z³, w tym m.in. na
– utrzymanie szkó³ podstawowych – 14.174.747 z³,
– przebudowê i rozbudowê Szko³y Podstawowej wraz z dobudow¹
sali gimnastycznej w Zagorzycach Dolnych – 865.000 z³,
– przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze zmian¹
Ÿród³a zasilania instalacji c.o na
gazowe w budynku SP nr 3 w
Sêdziszowie M³p. w ramach
projektu „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p.”
– 241.816 z³,
– opracowanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz remont
wjazdu przy budynku Szko³y
Podstawowej w Zagorzycach D.
– 13.000 z³,
– zakup kot³ów c.o. do Szko³y
Podstawowej w Klêczanach –
50.000 z³.
– utrzymanie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych – 903.325 z³,
– utrzymanie przedszkoli –
2.105.774 z³,
– przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy £ugowej
dla potrzeb przedszkola –
902.812 z³,
– przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze zmian¹
Ÿród³a zasilania instalacji c.o na
gazowe w budynku Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p.
w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p.” – 167.660 z³.
– utrzymanie gimnazjów –
6.522.964 z³,
– dowo¿enie uczniów do szkó³ –
429.000 z³,
– utrzymanie zespo³u ekonomiczno-administracyjnego
szkó³ – 746.942 z³,
– utrzymanie sto³ówek szkolnych
– 1.572.524 z³,

12.Ochrona zdrowia – 382.067 z³,
13.Pomoc spo³eczna – 11.417.060
z³, w tym m.in. na:
– œwiadczenia rodzinne, œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego
– 8.345.600 z³,
– zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 575.500 z³
– dodatki mieszkaniowe –
139.450 z³,
– utrzymanie oœrodka pomocy
spo³ecznej – 1.225.083 z³,
14.Edukacyjna opieka wychowawcza – 233.126 z³, w tym m.in.
na:
– œwietlice szkolne – 61.697 z³,
– projekt realizowany z udzia³em
œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pn. „Per
aspera ad astra” – 131.429 z³,
15.Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – 3.009.191 z³
w tym m.in. na:
– budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przy³¹czami, pompowni¹
i zasilaniem energetycznym
przy ul. Weso³ej i S³onecznej
w Sêdziszowie M³p. – 300.000 z³,
– zakup urz¹dzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów œciekowych –
387.000 z³,
– gospodarka odpadami –
843.000 z³,
– przygotowanie gminnego
punktu zbierania odpadów komunalnych – 80.000 z³
– oczyszczanie
miast
–
218.500 z³
– utrzymanie zieleni w miastach
i gminach – 35.000 z³,
– oœwietlenie ulic, placów i dróg
– 820.485 z³,
– dokumentacja na budowê
oœwietlenia przy ul. Borkowskiej w Sêdziszowie M³p. –
20.000 z³,
– budowa linii napowietrzno-kablowej oœwietlenia ulicznego
przy drodze gminnej Krzywa
Podlesie – Potok – 60.000 z³,
– budowa oœwietlenia drogi gminnej relacji Bêdziemyœl Koœció³
– Szko³a oraz relacji Bêdziemyœl
– Zap³ocie w miejscowoœci Bêdziemyœl – 60.000 z³,
– budowa linii napowietrznej
oœwietlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze powiatowej
w Zagorzycach – 50.000 z³,
– budowa linii napowietrznej
oœwietlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze gminnej w miejscowoœci Czarna
Sêdz. – 61.500 z³.
16.Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 2.935.645 z³,
w tym m.in. na:
– opracowanie dokumentacji na
budowê parkingu przy MiejskoGminnym Oœrodku Kultury w
Sêdziszowie M³p. – 30.500 z³,
– przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze zmian¹
Ÿród³a zasilania instalacji c.o na
gazowe w budynku Miejsko-

Gminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p. w ramach
projektu „Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p.”
– 1.186.660 z³,
– ogrodzenie Domu Ludowego w
Borku Wielkim oraz utwardzenie terenu – 23.242 z³.
17.Kultura fizyczna i sport –
430.920 z³,
– dotacje dla klubów sportowych
– 196.500 z³.
W ramach funduszu so³eckiego
w 2013 r. realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
1. Bêdziemyœl: 20.000 z³ – niwelacja terenu na dzia³ce 589/5
wraz z zakupem elementów do
drena¿u p³yty boiska sportowego, 3.242,30 z³ – wykonanie
odwodnienia terenu wokó³
Domu Ludowego w Bêdziemyœlu,
2. Boreczek: 13.503,78 z³ – remont dróg gminnych w miejscowoœci Boreczek,
3. Borek Wielki: 23.242,30 z³ –
ogrodzenie od strony pó³nocnej budynku Domu Ludowego
w Borku Wielkim oraz utwardzenie terenu kostk¹ brukow¹,
4. Cierpisz: 4.832,07 z³ – zakup
kosiarki do trawy i pi³y spalinowej dla potrzeb OSP w Cierpiszu, 4.000 z³ – uzupe³nienie
oœwietlenia ulicznego
5. Czarna Sêdziszowska: 15 000 z³
– budowa altany na dzia³ce
gminnej przy Domu Ludowym
w Czarnej Sêdz., 4.242,30 z³ –
zagospodarowanie terenu przy
Domu Ludowym w Czarnej
Sêdz., 4.000 z³ – zakup pomocy dydaktycznych dla Szko³y
Podstawowej w Czarnej Sêdz.
6. Góra Ropczycka: 14.242,30 z³
– remont dachu na budynku
starej remizy stra¿ackiej w Górze Ropczyckiej, 2.000 z³ – doposa¿enie ch³odni w Domu
Ludowym w Górze R., prace
budowlane, 2.000 z³ – opracowanie kosztorysu na remont
drogi (na Kamieniec), 5.000 z³
– organizacja Œwiêta Parku „Buczyna” w Górze R.,
7. Kawêczyn: 10.000 z³ – zakup
kosiarki samojezdnej do koszenia p³yty boiska sportowego
w Kawêczynie, 10.242,30 z³ –
remont dróg gminnych i parkingu na dzia³ce gminnej w Kawêczynie, 3.000 z³ – wymiana
drzwi wjazdowych do budynku
gara¿owego OSP
8. Klêczany: 10.000 z³ – zakup
kosiarki samojezdnej do koszenia p³yty boiska sportowego
w Klêczanach, 13.242,30 z³ –
oœwietlenie drogi w przysió³ku
Majdan,
9. Krzywa; 15.242,30 z³ – os³oniêcie wejœcia przy Szkole Podstawowej w Krzywej, 8.000 z³ –
zakup drewna i innych materia³ów do zadaszenia budynku
gospodarczego przy stadionie
sportowym
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10.Ruda: 7.500 z³ – docieplenie
stropu w Domu Stra¿aka w Rudzie, 3.341,08 z³ – zakup wyposa¿enia do Domu Stra¿aka w
Rudzie, 2.500 z³ – zakup wyposa¿enia dla jednostki OSP
w Rudzie,
11.Szkodna: 3.242,30 z³ – wykonanie ogrodzenia wokó³ Domu
Stra¿aka w Szkodnej, 20.000 z³
– zakup samochodu stra¿ackiego dla jednostki OSP w Szkodnej
12.Wolica £ugowa: 22.010,46 z³ –
budowa oœwietlenia przy drodze gminnej w Wolicy £ugowej
13.Wolica Piaskowa: 13.242,30 z³
– zakup kosiarki samojezdnej
do koszenia p³yty boiska sportowego w Wolicy Piaskowej,
10.000 z³ – urz¹dzenie trybun
na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej,
14.Zagorzyce Dolne: 5.000 z³ –
zakup drzwi do budynku gara¿u OSP w Zagorzycach D.,
2.100 z³ – zakup siatki ogrodzeniowej dla Szko³y Podstawowej w Zagorzycach D.,
16.142,30 z³ – remont dróg
wewnêtrznych (dzia³ki we w³adaniu gminy)
15.Zagorzyce Górne: 3.242,30 z³
– zamontowanie opraw oœwietleniowych na istniej¹cych s³upach w przysió³kach: Ratajówka, Pola, Rzeki, Sobótki, Przymiarki, Poklasne, przy k³adce
na Góry, przy moœcie na Rogówkê, 20.000 z³ – zakup samochodu stra¿ackiego dla jednostki
OSP w Zagorzycach G.
5. Uchwa³a w sprawie zmiany zakresu realizacji przedsiêwziêæ
wieloletnich
Rada dokona³a zmian zakresu
realizacji przedsiêwziêæ wieloletnich polegaj¹cych na:
1) zmniejszeniu zakresu wykonywania przedsiêwziêcia pn. „termomodernizacja budynków
u¿ytecznoœci
publicznej
w Gminie Sêdziszów M³p” o
kwotê 3.075 z³ w zakresie promocji oraz zwiêkszeniu limitu
wydatków maj¹tkowych w 2013 r.
o kwotê 40.490 z³ niewykorzystan¹ w 2012 r.
2) zmniejszeniu zakresu wykonywania przedsiêwziêcia „Grupa
przedszkolna – najlepszym
miejscem dla rozwoju malucha”
w 2013 r. o kwotê 12.261,18 z³
3) zwiêkszeniu limitu wydatków
bie¿¹cych w 2013 r. na przedsiêwziêcie wieloletnie „Per
aspera ad astra” o kwotê
53.994,50 z³, niewykorzystan¹
w 2012 r.
4) zwiêkszeniu limitu wydatków
maj¹tkowych w 2013 r. o kwoty
niewykorzystane w 2012 r. na
przedsiêwziêcia wieloletnie:
– „PSeAP-Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”
o kwotê 50.365 z³,
– „dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach
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i Bêdziemyœlu” o kwotê
23.984 z³,
– przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy £ugowej
dla potrzeb przedszkola o kwotê 53.812 z³,
– zakup urz¹dzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów œciekowych o kwotê 63.400 z³.
6. Uchwa³a w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sêdziszów M³p
Radni uchwalili wieloletni¹ prognozê finansow¹ gminy Sêdziszów
M³p. na lata 2013-2020, tj. okres
na jaki przypada sp³ata rat po¿yczek i wykup obligacji wyemitowanych w latach 2007-2011 i planowanych do wyemitowania w 2013 r.
Wieloletnia prognoza finansowa
zosta³a opracowana w oparciu o
analizê wykonania bud¿etu gminy
za lata 2009-2011 oraz za 3 kwarta³y 2012 r. Prognoza kwoty d³ugu
wskazuje na bezpieczny dotychczas
poziom zad³u¿enia. W 2014 r. sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek i wyemitowanych obligacji stanowiæ bêdzie
7,10% planowanych dochodów.
Dopuszczalny wskaŸnik sp³at wynosi 9,04%.
W latach 2013-2015 wydatki
bie¿¹ce obejmuj¹ wydatki ujête w
wykazie przedsiêwziêæ wieloletnich, stanowi¹ce przedsiêwziêcia
realizowane z udzia³em œrodków
z bud¿etu Unii Europejskiej takie
jak.:
1) Projekt pn. „Czas na aktywnoœæ
w Gminie Sêdziszów M³p.” realizowany w latach 2013-2015 o
³¹cznej wartoœci 781.636 z³, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w kwocie 633.561,55 z³,
2) Projekt pn. „Grupa przedszkolna – najlepszym miejscem dla
rozwoju malucha” realizowany
w roku szkolnym 2012/2013
o ³¹cznej wartoœci 117.410,88 z³,
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w kwocie 99.799,25 z³,
3) Projekt „Per aspera ad astra” realizowany w roku szkolnym
2012/2013 oraz 2013/2014
o ³¹cznej wartoœci 187.580,53 z³
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w kwocie 172.417,06 z³
4) Projekt pn. „Wszystkiego, co
naprawdê trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w przedszkolu” realizowany w latach 2013-2014
o ³¹cznej wartoœci 470.264,50 z³,
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w kwocie 399.725 z³
5) Projekt pn. „Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci
publicznej w Gminie Sêdziszów
M³p.” wydatki na promocjê projektu w kwocie 12.300 z³, z³o¿ono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO.
W latach 2013-2014 wydatki maj¹tkowe obejmuj¹ wydatki ujête
w wykazie przedsiêwziêæ wielolet-

nich takie jak:
1) projekt realizowany z udzia³em
œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej pn. „PSEAP – Podkarpacki System e~Administracji
Publicznej”- planowany ³¹czny
koszt wynosi 795,870 z³, dofinansowanie ze œrodków EFRR667.156 z³, okres realizacji
2012-2013,
2) ochrona zbiornika GZWP-425
poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II, etap IV
– budowa kanalizacji sanitarnej
w Borku Wielkim -planowany
³¹czny koszt inwestycji netto –
4.283.000 z³, termin realizacji
2012 – 2014 r., dofinansowanie projektu ze œrodków EFRROW w kwocie 1.750.739 z³.
3) budowa obwodnicy pó³nocnej
w Sêdziszowie M³p., etap I —
budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat, planowany ³¹czny
koszt wynosi 4.550.000 z³,
okres realizacji 2012 – 2013,
4) dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach
i Bêdziemyœlu, koszt netto
zgodnie z zawart¹ umow¹ wynosi 299.800 z³, termin realizacji 2011-2014 r.
5) przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy £ugowej
dla potrzeb przedszkola – planowany ³¹czny koszt inwestycji – 1.339.000 z³, okres realizacji 2012-2013 r.
6) przebudowa i rozbudowa Szko³y Podstawowej wraz z dobudow¹ sali gimnastycznej w Zagorzycach Dolnych, planowany ³¹czny koszt inwestycji –
2.288.000 z³, okres realizacji
2012-2014 r.,
7) budowa jednego zespo³u budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na
lokale socjalne, infrastruktury
technicznej i elementów zagospodarowania przy budynkach
na dz. nr ewld. 765/2 w miejscowoœci Wolica Piaskowa, planowany ³¹czny koszt inwestycji – 1.015.058 z³, okres realizacji 2012-2013 r. dofinansowanie ze œrodków Funduszu
Dop³at – 288.647 z³,
8) zakup urz¹dzenia do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów œciekowych na
oczyszczalni œcieków, planowany koszt 387.000 z³ netto,
okres realizacji 2012-2013 r.
9) termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p. – (przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych dla piêciu budynków
Gminy tj. budynek administracyjny Ratusz i Warmet, budynek
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury, Szko³y Podstawowej nr
3, Przedszkola nr 2, planowany
koszt inwestycji 1.905.588 z³, realizacja 2012-2013 r., – z³o¿ono
wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w wysokoœci 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 1.658.698 z³.
7. Uchwa³a w sprawie upowa¿nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
wystawienie weksla in blanco dla
Samorz¹du Województwa Podkarpackiego do kwoty 500.000 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami jako zabezpieczenie umowy o przyznanie
pomocy na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szko³y
podstawowej w Cierpiszu w celu
zmiany sposobu u¿ytkowania na
dom ludowy oraz dobudowa wiaty
przy budynku”. Zobowi¹zanie zosta³o zaci¹gniête na okres 7 lat od
daty dokonania p³atnoœci ostatecznej tj. do dnia 31.12.2020 r.
8. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do
realizacji projektu pn. „Postaw
na ¿ycie – edukacja w zakresie
pierwszej pomocy dla m³odzie¿y w Gminie Sêdziszów M³p.”
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego
Rada przyjê³a do realizacji projekt pt: „Postaw na ¿ycie – edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla
m³odzie¿y w Gminie Sêdziszów
M³p.” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Okres
realizacji projektu: 1.03.2013 r. –
31.07.2013 r. Na realizacjê projektu przyznana zosta³a kwota w wysokoœci 49.987,40 z³.
9. Uchwa³a w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2013
rok.
W programie okreœlone zosta³y
zadania profilaktyczne, które
obejmuj¹:
– prowadzenie i finansowanie
bie¿¹cej dzia³alnoœci „Punktu
informacyjno – konsultacyjnego” dla osób uzale¿nionych od
alkoholu oraz ich rodzin,
– prowadzenie w „Punkcie informacyjno-konsultacyjnym” telefonu zaufania oraz dy¿urów,
telefonicznych, konsultacji
specjalistycznych przez psychologa, terapeutê dla osób uzale¿nionych od alkoholu, wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.
– dofinansowanie kolonii, pó³kolonii, wycieczek, obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i m³odzie¿y
pochodz¹cych z rodzin patologicznych i zagro¿onych na³ogiem.
– prowadzenie i utrzymanie
„Œwietlicy socjoterapeutycznej”, doposa¿enie jej w pomoce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ grupy AA, ALANON, AL-ATEEN, DDA,
– prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych dla dzieci
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i m³odzie¿y w placówkach oœwiatowych, klubach sportowych,
– doposa¿enie w sprzêt sportowy placówek oœwiatowych,
w których prowadzone s¹ pozalekcyjne zajêcia sportowe
w ramach profilaktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej,
– podejmowanie dzia³añ kontrolnych i interwencyjnych
w punktach sprzeda¿y napojów
alkoholowych ze szczególnym
uwzglêdnieniem przestrzegania zakazu sprzeda¿y napojów
alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeŸwym, na kredyt
lub pod zastaw.
Na realizacjê programu przeznaczono kwotê 328.529 z³, która
pochodzi z zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych.
Koordynatorem oraz inicjatorem realizacji zadañ jest Gminna
Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, która podejmuje równie¿ czynnoœci zmierzaj¹ce do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê
leczeniu w zak³adzie lecznictwa
odwykowego. Ponadto Komisja
wydaje opinie o zgodnoœci lokalizacji punktu sprzeda¿y napojów alkoholowych z uchwa³ami Rady
Miejskiej.
Harmonogram wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w 2013 r. przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i m³odzie¿y z rodzin z problemem alkoholizmu – dotacje dla
organizacji pozarz¹dowych,
które przyst¹pi¹ do otwartego
konkursu ofert na realizacjê
tego zadania – 15.500 z³
2. Prowadzenie pozalekcyjnych
zajêæ sportowych w ramach
profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii –
w tym m.in. dotacje dla organizacji pozarz¹dowych, które
przyst¹pi¹ do otwartego konkursu ofert na realizacjê tego
zadania – 176.800 z³
3. Dzia³alnoœæ informacyjno-edukacyjna w szko³ach w zakresie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania
narkomanii, w tym m.in. konkursy, spektakle, warsztaty terapeutyczne, zakup sprzêtu
rekreacyjno-sportowego –
19.029 z³
4. Dzia³alnoœæ profilaktyczna
„Punktu informacyjno–konsultacyjnego” i Œwietlicy Socjote-
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rapeutycznej w Sêdziszowie
M³p. ul. Jana Paw³a II –
11.700 z³
5. Szkolenia i socjoterapia /GKRPA, AA, Al.-Anon, Al.-Ateen,
DDA, nauczyciele, pedagogizacja rodziców/ – 2.500 z³
6. Kolonie i obozy, wycieczki dla
dzieci i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych na³ogiem, w tym
m.in. wakacyjna kolonia
w Myczkowcach – 36.500 z³
7. Koszty przejazdu na leczenie
odwykowe – 5.000 z³
8. Koszty utrzymania „Œwietlicy
Socjoterapeutycznej” i „Punktu informacyjno-konsultacyjnego” w Sêdziszowie M³p.
ul. Jana Paw³a II – 23.000 z³
9. Wydatki Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – 27.000 z³
10.Koszty opinii bieg³ych psychologów, psychiatrów przed skierowaniem osób uzale¿nionych
od alkoholu na leczenie odwykowe – 6.500 z³
11.Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby WytrzeŸwieñ
w Rzeszowie – 5.000 z³
10.Uchwa³a w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2013
rok.
W przyjêtym przez Radê programie zawarte s¹ zdania zwi¹zane z
zapobieganiem narkomanii, które obejmuj¹:
– zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych
i osób zagro¿onych uzale¿nieniem,
– udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy narkomanii, pomocy psychospo³ecznej i prawnej,
– prowadzenie profilaktycznej
dzia³alnoœci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi¹zywania problemów narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y,
– wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, organizacji pozarz¹dowych i osób fizycznych s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów
narkomanii.
Na realizacjê programu przewidziano tylko 3.550 z³ poniewa¿
czêœæ zadañ realizowanych jest
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
11.Uchwa³a w sprawie ustalenia
wysokoœci stawek op³aty targowej, zarz¹dzenia jej poboru
w drodze inkasa, okreœlenia inkasenta oraz wynagrodzenia za
inkaso.
Rada Miejska ustali³a dzienne
stawki op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoœci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y w Sêdziszowie M³p. w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) przy sprzeda¿y z samochodu
o ³adownoœci do 3,5 t. w³¹cznie

– 15,00 z³
2) przy sprzeda¿y z samochodu o
³adownoœci powy¿ej 3,5 t –
25,00 z³
3) przy sprzeda¿y z wozu konnego, przyczepy ci¹gnika lub przyczepy campingowej – 10,00 z³
4) przy sprzeda¿y obwoŸnej z wózka – 10,00 z³
5) przy sprzeda¿y na placu nieoznakowanym – za 1m2 powierzchni – 3,00 z³
6) przy sprzeda¿y ze sto³ów zadaszonych – za 1 mb sto³u – 5,00 z³
7) przy sprzeda¿y na oznakowanym placu handlowym o szerokoœci 3m i powierzchni:
a) do 9 m2 w³¹cznie – 15,00 z³
b) powy¿ej 9 m2 do 18 m2 – 18,00 z³
Inkasentem op³aty targowej
ustalono MLKS „Lechia” Sêdziszów M³p.
12.Uchwa³a w sprawie zmiany aktu
za³o¿ycielskiego Przedszkola
Nr 1 w Sêdziszowie.
Radni dokonali zmiany z dniem
1 marca 2013 r. aktu za³o¿ycielskiego Przedszkola Nr 1 w Sêdziszowie, w którym zmieniono jego
nazwê na: Publiczne Przedszkole
Nr 1 w Sêdziszowie Ma³opolskim
z Oddzia³em Zamiejscowym w Wolicy £ugowej.
13.Uchwa³a w sprawie zmian
uchwa³y Nr XIII/127/04 Rady
Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych.
Rada Miejska dokona³a zmian
w uchwale z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych polegaj¹cej równie¿ na
zamianie nazwy Przedszkola Nr 1
w Sêdziszowie M³p. na: Publiczne
Przedszkole Nr 1 w Sêdziszowie
Ma³opolskim z Oddzia³em Zamiejscowym w Wolicy £ugowej.
14.Uchwa³a w sprawie okreœlenia
rodzajów œwiadczeñ przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej oraz
warunków i sposobu ich przyznawania.
Rada okreœli³a Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Sêdziszów M³p.
Ze œrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹
maj¹ prawo korzystaæ nauczyciele
zatrudnieni w gminnych placówkach oœwiatowych lub nauczyciele bêd¹cy na emeryturze lub rencie, którzy ponosz¹ koszty zwi¹zane z:
a) leczeniem spowodowanym
ciê¿k¹ lub przewlek³¹ chorob¹,
b) korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznymi
badaniami,
c) d³ugotrwa³ym leczeniem szpitalnym, z koniecznoœci¹ dal-

szego leczenia w domu,
d) d³ugotrwa³¹ rehabilitacj¹, w tym
zwi¹zan¹ z chorobami zawodowymi i powypadkow¹.
Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego œwiadczenia finansowego, którego wysokoœæ nie mo¿e
przekroczyæ 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracê.
Wysokoœæ przyznanego œwiadczenia uzale¿niona jest od przebiegu choroby oraz okolicznoœci z
tym zwi¹zanych, wysokoœci udokumentowanych poniesionych przez
nauczyciela kosztów leczenia, sytuacji materialnej oraz mo¿liwoœci
finansowych funduszu zdrowotnego.
Warunkiem przyznania œwiadczenia jest z³o¿enie przez nauczyciela w terminie do 15 czerwca lub
15 listopada danego roku wniosku
do Burmistrza Sêdziszowa M³p.
o przyznanie pomocy zdrowotnej.
15.Uchwa³a w sprawie okreœlenia
zasad, trybu przyznawania nagród i wyró¿nieñ dla osób fizycznych za osi¹gniête wyniki
sportowe.
Radni okreœlili zasady i tryb
przyznawania nagród i wyró¿nieñ
dla osób zawodników oraz trenerów, za osi¹gniête wyniki sportowe.
Nagrody w dyscyplinach indywidualnych lub zespo³owych mog¹
byæ przyznawane osobie reprezentuj¹cej klub sportowy, którego siedziba znajduje siê na terenie Gminy Sêdziszów M³p. lub
osobie stale zamieszka³ej na terenie Gminy Sêdziszów M³p.:
1) za zajêcie miejsca od I do III
w rywalizacji sportowej o mistrzostwo Polski,
2) za zajêcie miejsca od I do VI
w rywalizacji sportowej o mistrzostwo Europy,
3) za udzia³ w mistrzostwach œwiata lub igrzyskach olimpijskich.
Wyró¿nienia w dyscyplinach zespo³owych mog¹ byæ przyznawane
osobom reprezentuj¹cym klub
sportowy, którego siedziba znajduje siê na terenie Gminy Sêdziszów
M³p. za zajêcie I miejsca lub wywalczenia awansu do wy¿szej klasy
w swojej kategorii w rozgrywkach
prowadzonych przez uprawnione
do tego zwi¹zki sportowe w formie rozgrywek ligowych.
Nagrodê mo¿e otrzymaæ równie¿
trener prowadz¹cy szkolenie zawodników – klubu sportowego, którego siedziba znajduje siê na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. – osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe w krajowym i miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym, którego
zawodnik (zawodnicy) osi¹gn¹³ wysokie wyniki sportowe.
Wysokoœæ nagrody dla zawodnika lub trenera mo¿e wynosiæ max
1.500 z³ a wysokoœæ wyró¿nienia
w przypadku gier zespo³owych
³¹cznie dla wszystkich zawodników
dru¿yny nie mo¿e przekroczyæ
3.000 z³.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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„Nasz” Żołnierz Wyklęty czyli
Władysław Łabaj ps. „Uciekinier”, „Drań”
O Władysławie Łabaju ps. „Drań”, „Uciekinier” mieszkańcy
Sędziszowa Młp. mogli dowiedzieć się mogli z serii artykułów zamieszczonych w tygodniku Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pt. „Reporter”1 . Wcześniejsze publikacje autorstwa Jana Sochackiego, Stanisława Wójciaka miały raczej przyczynkowy charakter. Dzisiaj w oparciu o tamtą publikację w „Reporterze” przypominam postać jednego z Żołnierzy Wyklętych, tych których reżim komunistyczny skazał
na zapomnienie, a o których my nie możemy nigdy zapomnieć.
Wychował się na dzisiejszej ulicy
Partyzantów
W³adys³aw £abaj urodzi³ siê 22
lutego 1925 roku jako syn Jana
£abaja i Wiktorii £abaj z domu
Ja³owiec w Sêdziszowie M³p.
w skromnym domu rodzinnym
przy ul. Partyzantów. Tatuœ Jan
pracowa³ w urzêdzie pocztowym
w Dêbicy, mamusia zaœ zajmowa³a siê domem i wychowaniem
szeœciorga dzieci. W domu siê nie
przelewa³o, jednak zapobiegliwoœæ rodziców, zdolnoœci dzieci
i opieka znajomych i przyjació³
pozwoli³a zaspokoiæ niezbêdne
potrzeby. Owymi opiekunami
byli pañstwo Workowie . Ojcem
chrzestnym starszej o dwa lata
od W³adka – Marysi by³ sam burmistrz miasta, pan W³adys³aw
Worek, który nawet chcia³ adoptowaæ chrzeœnicê. Mamusia,
Wiktoria nie zgodzi³a siê na to
i ca³a szóstka dzieci wychowywa³a siê razem. W³adek £abaj ukoñczy³ w Sêdziszowie M³p. siedem
klas szko³y podstawowej.

œcie na rêkach po porêczy mostu przez rzekê Budzisz.
Pomagał Niemce i Żydom
W³adys³aw £abaj Ÿle czu³ siê
w zniewolonym rodzinnym miasteczku. Wyjecha³ w Bydgoskie,
do rodziny. Tam w³aœnie spotka³
zakochanego w autochtonce
(Niemce)swojego kuzyna Feliksa. Za zwi¹zek z Polakiem ukochan¹ Felka hitlerowcy zamknêli
w obozie. W³adek prawdopodobnie namówi³ tego kuzyna do
tego, ¿e wykradli tê Niemkê
z obozu. Owa historia skoñczy³a
siê tym, ¿e dwaj kuzyni Felek
i Stasiu równie¿ wyl¹dowali
w obozie. Sam W³adek zaœ uciek³
i w 1942 roku wróci³ do Sêdziszowa M³p. W naszym miasteczku w³aœnie trwa³a niemiecka akcja „ostatecznego rozwi¹zania
kwestii ¿ydowskiej” czyli holokaust. U pañstwa Burasiów ukrywa³ siê pewien ¯yd. Gospodarz
poprosi³ W³adka £abaja o wyrobienie ¯ydowi Kennkarty na fa³szywe nazwisko oraz o pomoc
w wyjedzie do Niemiec, do pracy. Okazywa³o siê, ¿e bezpieczniej by³o takiemu w Reichu, ni¿
w Generalnej Guberni. Przez
kolegê W³adka, Zygmunta D¹bka z Sêdziszowa, uda³o siê za³atwiæ Kennkartê na nazwisko Jan
Ocha³. Z cennymi papierami,
razem z pani¹ Kudasow¹ ca³a
trójka uda³a siê do Krakowa.
Tam owa pani mieszka³a. Pani
Kudasowa u³atwi³a im zakup biletu dla owego ¯yda (zachodzi³a obawa, ¿e ktoœ rozpozna nie
aryjskie rysy twarzy) i za³atwienie spraw zwi¹zanych z wyjazdem do pracy w Niemczech.

Przyszły zawodnik Lechii Sędziszów
jego idolem
W³adek wychowywa³ siê pod
przemo¿nym wp³ywem starszego
brata Kazimierza.
– Kazek by³ przedwojennym harcerzem. Myœmy go podziwiali, myœmy patrzyli w niego jak w têczê.
W naszym ma³ym miasteczku, Sêdziszów, nale¿a³ on do swoistej elity.
By³ w starszej klasie, mia³ wspania³ych kolegów. Ten Jan Sochacki czy
Ptasznik Tadek to byli jego koledzy.
Wiêc myœmy patrzyli na niego jak
w têczê – wspomina po latach Maria Kania z domu £abaj. W chwili ataku Niemiec i ZSRR na Polskê W³adek mia³ 15 lat. By³ œwietnym sportowcem, œwietnie bie- Nieskuteczna ucieczka
ga³, znakomicie gra³ w pi³kê
Po kilkudniowym pobycie
no¿n¹, by³ odwa¿ny. Jego popi- w Krakowie W³adek £abaj i rzesowym „numerem” by³o przej- komy Jan Ocha³ wyjechali poci¹-
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Władysław Łabaj po wojnie.Skan zdjęcia zam. w pracy zbiorowej „Żołnierze wyklęci.
Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku" Warszawa 2002.

giem w kierunku Niemiec. Za
Krakowem W³adek uciek³ z poci¹gu i wróci³ do starej stolicy
Polski (wtedy stolicy Generalnego Gubernatorstwa). Niestety
tam zosta³ schwytany przez
Niemców i ju¿ przymusowo wywieziony do Berlina.
Tam zacz¹³ pracowaæ (W³adek – JF)na poczcie razem z Polakami: Walifingremem, Szczurkiem i Koœcielniskiem oraz dwoma innymi. Polskim zwyczajem
nasi rodacy w 1942 roku próbowali coœ kombinowaæ, niestety
Gestapo wykry³o ich nadu¿ycie.
Musieli uciekaæ. Tymczasowym
schronieniem okaza³a siê organizacja Todt w Berlinie. Uda³o
im siê wkrêciæ do niej i pracowali przewa¿nie przy odgruzowywaniu.

sta³ zwerbowany do AK. Przydzielony zosta³ do pracy w propagandzie z pseudonimem
„Uciekinier” (na pami¹tkê tej
ostatniej z Niemiec) w grupie
dywersji, a nastêpnie w partyzantce. Szybko zapracowa³ sobie
jednak na nastêpny pseudonim:
„Drañ”. W oddzia³ach partyzanckich by³ do koñca okupacji
niemieckiej. W³adys³aw £abaj
walczy³ miêdzy innymi w oddziale partyzanckim wchodz¹cym
w sk³ad grup „Szarego”, pod dowództwem Zygmunta Pawlusa
ps. „Dzwon”. Pozna³ Zbyszka
Kasechube ps. „Tur”, „Buszmen”, W³adys³awa S¹siadka ps.
Indianin”. Utrzymywa³ kontakt
z Adamem Kalikstem Lazarowiczem ps. „Klamra”, „Orczyk”,
„Pomorski”.

Powrót do kraju
Po pewnym czasie w³adze niemieckie chcia³y wci¹gn¹æ ich do
tzw. Schtzkorpusu (Korpusu do
Walki z Partyzantami). W czasie
przygotowañ do owego wcielenia W³adek wraz z jednym Bu³garem i Serbem uciekli. W³adys³aw £abaj 4 lipca 1943 roku wróci³ do Sêdziszowa M³p. Razem z
nim uciek³o z Niemiec te¿ kilku
Krakowian , pracuj¹cych na
poczcie w Berlinie.

Sowiecka rzeczywistość
W³adek £abaj by³ antykomunist¹. Mia³ do tego wiele powodów. Oto jedna z historii jego
rodziny. Jesieni¹ 1944 roku Maria £abaj wróci³a do rodzinnego domu z Gimnazjum w Ropczycach. Jej mama piek³a gêsi czy
coœ innego dla sowietów. Oni przynosili drób do upieczenia, a ona
(mama –JF)w ten sposób zapewnia³a swym dzieciom jakieœ resztki jedzenia. Sowieci strasznie pili alkohol,
a samogonu wówczas by³o litrami
„Uciekinier” w Armii Krajowej
wszêdzie. – wspomina³a Maria
W³adys³aw £abaj w 1943 roku £abaj. I tak strasznie siê jeden oficer
przez swego brata Kazimierza
ciąg dalszy na str. 8
i Józefa £otockiego ps. „£ata” zo-

7

ciąg dalszy ze str. 7
kozacki upi³, ¿e gdy ja przysz³am do
domu, to wci¹gn¹³ mnie do takiej
izdebki. Mama ju¿ siê modli³a, ¿e stanie siê coœ strasznego. Natomiast ów
oficer wyci¹gn¹³ nagan i kaza³ siedzieæ mi na ³ó¿ku. Gdy usiad³am, to
on zacz¹³ strzelaæ z pistoletu w moim
kierunku. Kule trafia³y obok mnie
w pierzynê, tak ¿e w ca³ym pokoju
by³o pe³no piór. Kozak tak strzela³, ¿e
mnie nawet nie skaleczy³. Jak siê
o tym W³adek dowiedzia³, (akurat
gdzieœ w tym czasie kr¹¿y³ niedaleko
domu), to chcia³ zastrzeliæ tego koza- Oddział partyzancki „Dzwon", Władysław Łabaj drugi po prawej. Skan zdjęcia zam. w Grzegorz Ostasz „Podziemna Armia. Podka. Tylko b³agania matki, by ponie- okręg Rzeszów", Rzeszów 2010.
cha³ ruskiego ocali³y mu ¿ycie.
rabunkow¹, dzia³aj¹c¹ pod Dezercja z ludowego wojska
Zdradziła go gra w piłkę nożną
Na zachód
p³aszczykiem Armii Krajowej.
W czerwcu 1946 roku W³adek
W³adys³aw £abaj ps.„Drañ”
Obecnie zachód kojarzy siê Grupie tej przewodzi³ Kolinski £abaj jad¹c z Zakopanego do pracowa³, jako Józef Kowalski
nam z pañstwami zachodnioeu- ps. „Sztylet”. Grupa ta liczy³a do Krakowa za namow¹ kolegów w zak³adach W³ókienniczych
ropejskimi. Po drugiej wojnie 15 osób. W³adek wiedzia³, ze w z AK postanowi³ zdezerterowaæ. „Len” na terenie Kamiennej
œwiatowej zachodem by³y ziemie grupê Kolinskiego da³ siê wci¹- Zabra³ ze sob¹ pistolet maszyno- Góry.
Œl¹ska i Pomorza Szczeciñskie- gn¹æ Antoni Chor¹¿y, rodem wy PPSzê z dwoma dyskami i przyTam, na Psim Polu W³adek mia³
go. W³aœnie wiosn¹ 1945 roku z Sêdziszowa M³p., „Drañ” jecha³ do Sêdziszowa M³p. Tutaj dobr¹ pracê, by³ jakimœ byæ mo¿e monW³adys³aw £abaj na rozkaz Ada- z Kluczborka przyjecha³ naj- skontaktowa³ siê z Nelli Pawlu- terem. Mia³ dobr¹ pracê i równoczema Kaliksta Lazarowicza ps. pierw do Rzeszowa, by poprzez sówn¹, siostr¹ swego by³ego do- œnie gra³ tam w pi³kê no¿n¹. Bo lubi³
„Klamra”, „Orczyk” wyjecha³ na Józefa Chor¹¿ego (starszego wódcy w AK. Na dostarczonym graæ. I znów przez ten mecz go rozpoziemie zachodnie. Panuj¹cy tam brata Antoniego) wp³yn¹æ nañ przez ni¹ blankiecie Kennkarty znano. – wspomina³a Maria Kachaos i potrzeba fachowców i by Józef pomóg³ mu zlikwido- W³adek wpisa³ sobie nazwisko nia. Potwierdzi³ to Zbigniew Kaczyni³a ten obszar oaz¹ spokoju waæ groŸn¹ dla okolicznej lud- Boles³aw Górny.
sechube – mówi³em mu, ¿eby nie
dla œciganych na naszym terenie noœci i AK- WiN (psu³a reputagra³, bo to go zgubi – relacjonowa³
akowców. W³adek wyjecha³ ze cjê AK) grupê. Jak dobrze ma- Na Dolny Śląsk
dawny partyzant Dzwonu. Pasja
Stanis³awem Kaczanowskim, skowa³ siê Kolinski mo¿e œwiad„Uciekinier” uda³ siê do Wro- sportowa by³a u W³adka £abaja
Adamem Misiem, Janem Szebl¹ czyæ fakt, ¿e pracowa³ on w klasz- c³awia, gdzie zamieszka³ razem silniejsza ni¿ strach przed dekonoraz Zygmuntem Basar¹.
torze Ojców Kapucynów w Sê- z wczeœniej sobie znanym Mieczy- spiracj¹. Niejednokrotnie spedziszowie M³p.
s³awem Lip¹. „Drañ” od 28 kwiet- cjalnie przyje¿d¿a³ do Wroc³awia,
W Kluczborku
W³adys³aw £abaj ps. „Drañ” w nia 1947 roku do kwietnia 1948 by sobie pograæ w pi³kê. Tajniacy
Poprzez Katowice „Drañ” do- imieniu AK rozkaza³ hersztom roku pracowa³ jako konwojent namierzyli charakterystyczn¹
tar³ do Kluczborka, gdzie zosta³ grupy przestêpczej udaæ siê na w Spó³dzielni „Spo³em”. Kontak- postaæ zawodnika z Sêdziszowa
kontrolerem maj¹tku ponie- zachód. W razie niewykonania towa³ siê z „Szyszk¹”, czyta³ prasê M³p. i ten musia³ uciekaæ.
mieckiego w Wydziale Prawnym rozkazu AK zagrozi³ im œmierci¹. WiN-owsk¹ , dzia³a³ w organizacji.
Tymczasowego Wojewódzkiego
Skrzynk¹ kontaktow¹ by³ klasztor Nad morze i z powrotem
Zarz¹du Pañstwowego. Pomaga³ W Ludowym Wojsku Polskim
Bonifratrów we Wroc³awiu. Tam
W³adys³aw £abaj wyjecha³ do
mu W³adys³aw Piotrowski rodem
W³adek po wykonaniu zada- znowu „wpada³” do wroc³awskie- Szczecina, gdzie pomaga³ mu
z Dêbicy.
nia wyjecha³ do Kluczborka, go mieszkania siostry Marysi. – Raz towarzysz z oddzia³u AK Dzwona stamt¹d do Dêbicy, do Rejo- by³ zdyszany, zziajany, spocony i pro- Zbigniew Kasechube. W³adek
Pobór
nowej Komisji Uzupe³nieñ. Wcie- si³, ¿eby mu prêdko podaæ jakieœ jedze- znowu mia³ pracê: najpierw
W Kluczborku W³adys³aw lony zosta³ do 27 Samodzielnej nie. Wiêc mu prêdko poda³am – wspo- w Szczecinie, a potem w Gryfi£abaj zosta³ 22 kwietnia 1946 Kompanii Samochodowej mina³a Maria Kania. W³adek mówi³, nie. Tam dobremu pracownikoroku powo³any do Wojska Pol- w Krakowie. Pracowa³ w kance- ¿e jego kolegê z³apali. Szli oni razem wi urzêdu powiatowego zaproskiego zwanego ludowym. Pora- larii, a nastêpnie w komisji samo- polami, ¿eby nie jechaæ poci¹giem. Bez- ponowano wst¹pienie do partii.
dziwszy siê swego prze³o¿onego chodowej Ministerstwa Obrony pieka otoczy³a ich, oœwietli³a teren bar- W obawie przed dekonspiracj¹
z AK-WiN „Szyszki” W³adek… Narodowej.
dzo silnymi reflektorami i szuka³a na- wyjecha³ do Szczecina. By³ doposzed³ do tzw. ludowego WojWczeœniej ju¿ tam ko³o Kluczbor- szej dwójki. Tak siê z³o¿y³o, ¿e W³adek brze ukryty , niestety, nie s³ucha³
ska Polskiego. W razie potrzeby ka wpad³ raz do mnie do domu, ¿eby dos³ownie na moment przed ob³aw¹ Zbyszka Kasechube i nadal chomia³ byæ œci¹gniêty przez orga- mu podaæ parê z³otych. Ca³y portfel, wszed³ w badyle ziemniaków, aby opró¿- dzi³ pograæ sobie w pi³kê no¿n¹.
nizacjê. Przed pójœciem do lu- wszystko zostawi³ podczas ucieczki niæ pêcherz. Jak us³ysza³ , ¿e kolegê z³a- Ponownie zosta³ rozpoznany i w
dowego wojska W³adys³aw £abaj przed PUBP – wspomina Maria pali ju¿ na drodze, to po³o¿y³ siê paŸdzierniku 1950 roku uciek³
na rozkaz Józefa £otockiego ps. Kania z domu £abaj mieszkaj¹- w badylach. Tam przeczeka³ z³y czas. ze Szczecina do Sêdziszowa M³p.
Jan Flisak
„£ata” i Mazurka ps. „Krogulec” ca wtedy pod Wroc³awiem.
Z racji tej, ¿e zawsze chodzi³ w szarych
Ciąg dalszy za miesiąc
wyjecha³ do Sêdziszowa M³p.
– Oni go tropili jak zwierzaka. Ile ubraniach nie by³o widaæ go by³o
razy ja o tym myœla³am: Bo¿e broñ w tym ukryciu i znowu unikn¹³ areszNa straży bezpieczeństwa ludności go. Tu siê z jednej strony modli³am towania.
1
Jan Flisak „Proces Drania na Facywilnej
¿eby go nie z³apali – wspomina³a
W³adek próbowa³ siê przedo- brycznej”, Reporter 2010 r., paŸNa rozkaz Józefa £otockiego dalej pani Maria a z drugiej strony staæ na zachód Europy. O ma³y dziernik-listopad, kolejne trzy nui Franciszka Mazka W³adys³aw gdyby dosta³ siê wczeœniej do wiêzie- w³os pod Szczecinem nie ziœci³ mery (¯o³nierze Wyklêci – W³ady£abaj mia³ zlikwidowaæ bandê nia, to mo¿e by prze¿y³ tamten czas. siê ten zamiar.
s³aw £abaj ps. Uciekinier, „Drañ”).
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Powstała Gminna Rada KGW w Sędziszowie Młp.
Od stycznia br. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sędziszów Młp. mają Gminną Radę, której przewodniczy Barbara Traciak – sołtys Zagorzyc Górnych, członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach.
- Ten wybór by³ dla mnie ogromnym wyró¿nieniem. Cieszê siê ¿e dostrze¿ono moje kilkuletnie spo³eczne
dzia³ania, nie tylko jako so³tysa,
przedstawiciela samorz¹du rolniczego, ale tak¿e kilku innych stowarzyszeñ. Te wszystkie doœwiadczenia
w pracy spo³ecznej przydadz¹ mi siê
podczas pe³nienia nowej funkcji –
powiedzia³a Barbara Traciak.
O potrzebie powo³ania Gminnej Rady KGW, do której zadañ
nale¿y koordynowanie prac kó³,
inspirowanie oraz reprezentowanie ich potrzeb i interesów, od
kilku ju¿ lat zachêca³a Stefania
Micha³ek, wiceprzewodnicz¹ca
Wojewódzkiej Rady KGW w Rze-

szowie. Podczas zebrania 22 stycznia 2013 r. w Sêdziszowie M³p.
Stefania Micha³ek, podkreœla³a
ogromn¹ rolê jak¹ na przestrzeni blisko 150 lat pe³ni³y i pe³ni¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Polsce, podtrzymuj¹c i kultywuj¹c
tradycje nie tylko kulinarne.
W gminie Sêdziszów M³p.
obecnie dzia³a 5 KGW, których
przewodnicz¹ce wesz³y do Gminnej Rady: Zagorzyce Górne,
Czarna Sêdz., Klêczany, Krzywa
i Sêdziszów M³p. W ostatnich latach kilka KGW zarejestrowa³o
siê jako stowarzyszenia, a tym
samym przesta³y byæ ko³ami.
Przewodnicz¹ca Traciak ma

Dopłaty do materiału siewnego
– lepsza jakość, większy plon!
rozmowa
z Andrzejem Wróblem,
dyrektorem Oddziału
Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Rzeszowie
Panie Dyrektorze od 15 stycznia
rolnicy mogą składać wnioski
o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Jaki jest cel mechanizmu?
Celem mechanizmu jest
udzielanie wsparcia rolnikom,
którzy zakupuj¹ i zu¿ywaj¹ do
siewu lub sadzenia materia³ siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego b¹dŸ
kwalifikowanego materia³u siewnego jest jednym z podstawowych czynników gwarantuj¹cych
zwiêkszenie plonów oraz ich jakoœci. Agencja Rynku Rolnego
prowadzi od 2007 r. dzia³ania rekompensuj¹ce rolnikom czêœciowe koszty zakupu materia³u
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany, maj¹ce na celu
zwiêkszenie iloœci stosowanego
materia³u siewnego w gospodarstwach rolnych. Podstaw¹ do
stworzenia powy¿szego systemu
wsparcia by³ opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi „Program poprawy jakoœci
produktów rolnych poprzez
zwiêkszenie zu¿ycia kwalifikowanego materia³u siewnego”.
Od początku funkcjonowania mechanizmu obserwuje się, że zainte-
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resowanie dopłatami do materiału
siewnego z roku na rok jest coraz
większe. Kto może ubiegać się
o dopłatę?
O dop³atê z tytu³u zu¿ytego do
siewu lub sadzenia materia³u
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mog¹ ubiegaæ siê
producenci rolni, którzy posiadaj¹ dzia³ki rolne, na których
uprawia siê gatunki roœlin objête
dop³atami, o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha. Dop³ata
ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O pomoc
mo¿na ubiegaæ siê w terminie od
15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.
Od pocz¹tku funkcjonowania
mechanizmu do Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie wp³ynê³o 6 600 wniosków od rolników z województwa
podkarpackiego, wyp³acono ponad 6,5 mln z³ dop³at, materia³em kwalifikowanym, do którego
udzielono dop³aty obsiano ponad 54 tys. ha.
Czy może nam Pan powiedzieć, do
jakich gatunków roślin są przyznawane dopłaty i jakie obowiązują
stawki dopłat?
Dop³atami z tytu³u zu¿ytego do
siewu lub sadzenia materia³u
siewnego kategorii elitarny lub

Gminna Rada Kół Gospodyń
Wiejskich w Sędziszowie Młp.:
Barbara Traciak – przewodnicząca
Barbara Sędłak – z-ca przewod.
Alicja Zawiślak – sekretarz
Małgorzata Skwirut – członek
Anna Przydział – członek
Maria Cyzio – członek

Barbara Traciak –
Przewodnicząca
Gminnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich z gminy Sędziszów Młp.

ju¿ kilka ciekawych propozycji
dla pañ z kó³ – Na pocz¹tku marca
planujê spotkanie dla kilkudziesiêciu
pañ z KGW, na które zaprosi³am prelegentkê z £añcuta zajmuj¹c¹ siê tematyk¹ zdrowego stylu ¿ycia i zdrowego od¿ywiania. Nie zabrak³o nas
te¿ 9 marca na Miêdzynarodowych
Targach Techniki Rolniczej „Agrotech” w Kielcach, na które wyjazd zorganizowa³ Oœrodek Doradztwa Rolniczegow Ropczycach. W ci¹gu roku
odbywa siê te¿ wiele szkoleñ, konkur-

sów, jarmarków, czy targów o których
bêdê informowaæ cz³onkinie kó³, bo
wiem ¿e nie zawsze mia³y takie informacje. W tym roku, z okazji 150-lecia
powstania Kó³ek Rolniczych w Polsce, w województwie bêdzie organizowany konkurs kronik. To wspania³a
okazja do zaprezentowania prowadzonych przez panie z kó³ kronik.
Mam nadziejê, ¿e takie inicjatywy
zintegruj¹ œrodowisko KGW i zachêc¹
do dalszego spo³ecznego dzia³ania.
Inf. wł.

kwalifikowany obejmuje siê materia³ siewny nastêpuj¹cych gatunków roœlin uprawnych:
w przypadku zbó¿: pszenica, ¿yto,
jêczmieñ, pszen¿yto, owies,
w przypadku roœlin str¹czkowych
– ³ubin (¿ó³ty, w¹skolistny lub bia³y), groch siewny, bobik, wyka siewna oraz ziemniaki. Obecnie obowi¹zuj¹ce stawki dop³at do 1 ha
powierzchni gruntów rolnych
obsianych lub obsadzonych materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wprowadzone zosta³y Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 paŸdziernika 2007 roku i wynosz¹
odpowiednio 100 z³ do 1 ha zbó¿
i mieszanek, 160 z³ do 1 ha roœlin
str¹czkowych oraz 500 z³ do 1 ha
ziemniaków.
Panie Dyrektorze są głosy rolników,
że stawki dopłat do materiału siewnego są za niskie? Czy są szanse na
podniesienie tych stawek?
Istotnie, takie g³osy te¿ do nas
docieraj¹, dlatego temat stawek
dop³at do materia³u siewnego
zosta³ poruszony w grudniu na
Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjne ds. Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich. W trakcie posiedzenia wypracowano wspólne stanowisko i wyst¹piono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, miêdzy innymi, o zwiêkszenie o 50% œrodków na dop³aty
do zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego.
Jakie wymogi powinien spełnić materiał siewny lub sadzeniakowy objęty
dopłatą oraz gdzie można go nabyć?
Zwracam uwagê, ¿e materia³
siewny znajduj¹cy siê w obrocie
powinien byæ w zamkniêtych

opakowaniach, zaopatrzony
w etykiety urzêdowe lub etykiety przedsiêbiorców. Sprzeda¿¹
materia³u siewnego mog¹ zajmowaæ siê tylko przedsiêbiorcy
lub rolnicy wpisani do rejestrów
prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Nabywca
materia³u siewnego powinien
otrzymaæ od sprzedaj¹cego odpowiednie dokumenty potwierdzaj¹ce zakup. Na fakturze zakupu winny znaleŸæ siê informacje o materiale siewnym: nazwa
gatunku i odmiany, kategoria
lub stopieñ kwalifikacji, numer
partii materia³u siewnego oraz
data sprzeda¿y.
W jakim terminie od złożenia wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego rolnik otrzymuje
dopłatę?
Je¿eli wniosek o przyznanie
dop³aty spe³nia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej
przez ARR dokumentacji, czy
producent rolny spe³nia niezbêdne warunki do jej przyznania, Dyrektor OT ARR wydaje
decyzjê o przyznaniu dop³aty z
tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego. Przyznan¹ producentowi rolnemu
kwotê dop³aty Agencja Rynku
Rolnego wyp³aca w terminie 30
dni od dnia wydania decyzji
o przyznaniu dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia
materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta
rolnego, podany w czêœci rejestracyjnej wniosku.
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Uroczyste obchody jubileuszu miasta
W czwartek, 28 lutego 2013 r.,
uroczystą sesją Rady Miejskiej, zostały oficjalnie zainaugurowane obchody 530-lecia nadania przez Króla Kazimierza Jagiellończyka praw
miejskich dla Sędziszowa
Małopolskiego.

Uroczystość rozpoczął Polonez w wykonaniu ZPiT „Rochy”.

Sesja rozpoczê³a siê o godz.
12.00 w sali widowiskowej sêdziszowskiego Domu Kultury.
Oprócz radnych, wziêli w niej liczny udzia³ zaproszeni goœcie,
a wœród nich parlamentarzyœci:
Krystyna Skowroñska, Zbigniew
Chmielowiec, Kazimierz Moskal,
Stanis³aw O¿óg i W³adys³aw Ortyl; przedstawiciel marsza³ka: Wies³aw Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarz¹du Województwa Podkarpackiego; przedstawiciele samorz¹du powiatowego: Stanis³aw Ziemiñski – Starosta, W³adys³aw Szczêch – Wiceprzewodnicz¹cy Rady oraz Jerzy £yszczak –
Cz³onek Zarz¹du; samorz¹dowcy z s¹siednich i zaprzyjaŸnionych
gmin: Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, Czes³aw Leja – Wójt
Gminy Wielopole, Andrzej Berlik – Zastêpca Wójta Gminy Iwierzyce, Bogus³aw Majka – Zastêpca Wójta Gminy Czarna, Jolanta
Kaszowska – Sekretarz Gminy
Ropczyce; przewodnicz¹cy rad
poprzednich kadencji: Józef
Drozd i Stanis³aw Wozowicz oraz
Naczelnik z lat 1980-1988 Roman
Krzystyniak; duchowieñstwo: ks.
Janusz S¹del – Kanclerz Kurii Biskupiej; ks. Ryszard Lis – proboszcz parafii pw. Narodzenia
NMP, ks. Krzysztof Gac – proboszcz parafii pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego, ks. Edward Brzana –
proboszcz parafii w Czarnej
Sêdz., ks. Jan Pikul – proboszcz
parafii w Borku Wlk. i ks. Wojciech Wiœniowski – proboszcz
parafii w Zagorzycach Dln.; sêdziszowianin z pochodzenia prof.
Adam Marciniec – Prorektor
Politechniki Rzeszowskiej, ordynatorzy sêdziszowskiego szpitala:
Zygmunt Dzija i Antoni Bazielich,

dyrektor ZOZ-u Adam Ba³ut;
Wies³aw Pajda – Zastêpca Prezesa Zarz¹du WFOŒiGW w Rzeszowie; Komendant Powiatowy Policji m³. insp. Witold Wójcik, Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p. podkom. Roman Zawiœlak, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryg. Jacek Róg, prezesi
i dyrektorzy firm, zak³adów pracy, instytucji i stowarzyszeñ, dyrektorzy szkó³ œrednich, gimnazjów, szkó³ podstawowych i przedszkoli, so³tysi i przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli, prezesi ochotniczych stra¿y po¿arnych, Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch wraz z kierownikami referatów urzêdu miejskiego oraz kierownikami gminnych
jednostek organizacyjnych.
Przed rozpoczêciem sesji, na
scenie wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni
i Tañca „Rochy”, prezentuj¹c
Poloneza i Mazura, czym wprowadzi³ uczestników w podnios³y
nastrój.
Sesjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Hulek, witaj¹c zebranych i przedstawiaj¹c porz¹dek posiedzenia.
Jako pierwszy g³os zabra³ Burmistrz Kazimierz Kie³b:
Miasto Sêdziszów Ma³opolski to
dobre miejsce na mapie naszej Ojczyzny. To wspólnota, któr¹ ³¹czy nie
tylko miejsce zamieszkania, ale i wiêzy, wynikaj¹ce ze wspó³dzia³ania
ca³ej lokalnej spo³ecznoœci. Razem
tworzymy, budujemy, razem kszta³tujemy otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ.
Jaka ona bêdzie, zale¿y od ka¿dego
z nas. Trudno uwierzyæ, ¿e 530 lat
nieprzerwanie tworzy siê historia Sêdziszowa. A trzeba pamiêtaæ, ¿e hi-
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Jubileuszową rezolucję podpisuje Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Hulek.

Przemawia Burmistrz Kazimierz Kiełb.

storiê tworz¹ ludzie.
W przesz³o tysi¹cletniej historii
naszej Ojczyzny, 530 lat to du¿o - to
szeœæ wieków, to dwadzieœcia jeden
pokoleñ i ka¿de z nich, w jakiœ sposób, wpisa³o siê w historiê naszego
miasta.
Jest takie powiedzenie, ¿e jeœli ktoœ
marzy samotnie, to jest to tylko marzenie, kiedy marzymy wszyscy razem
staje siê to rzeczywistoœci¹. 530 lat
temu, spe³ni³y siê marzenia Jana
Odrow¹¿a ze Sprowy oraz ówczesnych mieszkañców (…). A czy dziœ
realizuj¹ siê nasze marzenia? Z pewnoœci¹ tak. Mamy szpital, piêkniej¹
nasze szko³y, wszyscy korzystaj¹
z wody i dobrodziejstwa kanalizacji,
chodzimy i jeŸdzimy po coraz lepszych
chodnikach i ulicach (…).
Burmistrz odniós³ siê tak¿e do
teraŸniejszoœci Sêdziszowa, wspominaj¹c dzia³aj¹ce tu zak³ady
pracy: Hispano-Suiza, Crezuet,
Ultratech, Paged - Rzeszowskie
Fabryki Mebli, Wytwórniê Filtrów,
Extrans, Stalbud, Gumat, które
œwiadcz¹ o rozwoju miasta.
Rozwój, jaki prze¿ywa miasto,
zw³aszcza w ostatnich dwudziestu
latach jest tak intensywny, ¿e trudno by³oby z tym stwierdzeniem polemizowaæ – doda³.

W swoim wyst¹pieniu nie pomin¹³ tak¿e istotnych zadañ na
bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oœæ, z których niektóre na razie znajduje
siê w sferze marzeñ:
Najwa¿niejsze to oczywiœcie miejsca
pracy. Samorz¹d sêdziszowski by³ i jest
¿yczliwy dla wszystkich, chc¹cych inwestowaæ i tworzyæ nowe miejsca pracy. Wierzê, ¿e zachêt¹ s¹ uchwa³y
Rady Miejskiej o zwolnieniach podatkowych i utworzeniu specjalnej strefy
ekonomicznej. Na realizacjê czeka
³¹cznik pomiêdzy zjazdem z autostrady, a tras¹ E4, budowa tzw. pó³nocnej obwodnicy Sêdziszowa, a w przysz³oœci basen, park miejski, dalszy rozwój bazy sportowej... Na pewno nie
wszystko jest takie, jakbyœmy chcieli,
ale myœlê, ¿e naprawdê mo¿emy mówiæ o sukcesie naszego piêæsettrzydziestoletniego miasta.
Miasto to nasz wspólny dom. Ka¿demu zale¿y, ¿eby by³ to dom szczêœliwy. Stwórzmy wiêc taki dom, w którym powstaj¹ miejsca pracy, w którym dba siê o edukacjê, w którym pomaga siê starym, s³abym i chorym(…).
Nastêpnie Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. Benedykt Czapka wyst¹pi³ z wyk³adem
pt. „Kamienie milowe w dziejach
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Mini Paka Sędzisza – Przedszkole nr 2.

Sêdziszowa Ma³opolskiego”.
Wœród istotnych momentów
z przesz³oœci, które zawa¿y³y niegdyœ i wa¿¹ tak¿e dziœ na losach
naszego miasta znalaz³y siê takie
wydarzenia jak: nadanie przywileju lokacyjnego, dzia³alnoœæ
fundacyjna rodziny Potockich,
budowa linii kolejowej, pocz¹tki przemys³u oraz rozwój miasta
po II wojnie œwiatowej.
Radni dla upamiêtnienia tej sesji i jubileuszu miasta przyjêli
rezolucjê i kolejno z³o¿yli w³asnorêczny podpis pod jej treœci¹.
Na zakoñczenie sesji zabrali
g³os zaproszeni goœcie. Z licznych wyst¹pieñ, warto przytoczyæ krótkie, lecz wymowne
stwierdzenie prof. Adama Marciñca, który po odczytaniu adresu od Jego Magnificencji Rektora Politechniki Rzeszowskiej
prof. Marka Orkisza, od siebie
doda³ „Jestem sêdziszowianinem
i jestem z tego dumny”.
Po zakoñczeniu sesji, zebrani
obejrzeli program artystyczny.
Na scenie wyst¹pi³o oko³o 220
wykonawców: przedszkolaków,
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalistów oraz cz³onków
zespo³ów dzia³aj¹cych przy Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury.
Zaprezentowali siê w programie
pt. „Sêdziszów da siê lubiæ”.
Koncert rozpoczê³y przedszkolaki z Przedszkola nr 1, które zaprezentowa³y „ruchome
obrazy” z dziejów Sêdziszowa do
fragmentów znanych przebojów.
Zobaczyliœmy wiêc króla Kazimierza Jagielloñczyka i Jana
Odrow¹¿a ze Sprowy, burmistrza i zastêpcê w wersji „mini”,
„ch³opców radarowców”, kapucynów…

Nr 2 (187) 15 marca 2013 r.

Na scenie Przedszkole nr 1. Jest król Kazimierz Jagiellończyk, Jan Odrowąż ze Sprowy…

Dalej na scenie zaprezentowa³a siê mini-Paka Sêdzisza z Przedszkola nr 2, wys³awiaj¹ca „sporty
wszelkie” uprawiane w Sêdziszowie. Najwiêksz¹ furorê zrobi³
wystêp sztangisty, bez trudu podnosz¹cego nad g³owê sztangê
z ogromnym ciê¿arem.
Po przedszkolakach pojawili
siê Raperzy z Osiedla, którzy
przedstawili dzieje Sêdziszowa
w wersji rap pt. „Od Kazika do
Kazika” oraz piosenkê „To mój

Występ Zespołu Estradowego „Blues”.

Sêdziszów” – by³a to prezentacja, przygotowana przez uczniów Szko³y Podstawowej nr 3.
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 zaprezentowali dwie
piosenki: w jednej wychwalali
zalety swojej szko³y, w drugiej –
ca³ego miasta.
Nastêpnym wykonawc¹ by³
zespól „Blues” w uk³adzie country, a po nim znana wokalistka,
sêdziszowianka Magdalena Bia³orucka. Kolejny wystêp to suita

tañców s¹deckich Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”, po którym
zaprezentowa³a siê kapela podwórkowa „Paka Sêdzisza”.
„Starszaki” – jak o sobie powiedzieli, nawi¹zuj¹c do wystêpu
przedszkolaków, zaprezentowali m.in. fragment popularnej piosenki „Gród Sêdzisza” oraz
now¹, napisan¹ specjalnie na
jubileusz 530-lecia miasta, zapraszaj¹c równoczeœnie na swoje
„blaszane gody”, które odbêd¹
siê we wrzeœniu.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ chór
z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
z piosenkami „Miasto budzi siê”
oraz fina³ow¹ pt. „Sêdziszów da
siê lubiæ”.
Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa fotograficzna, na której
przedstawiono archiwalne zdjêcia naszego miasta.
Wystawa „Dawny Sêdziszów.
Miasto i ludzie” cz.2 to kontynuacja podobnej, przygotowanej
z okazji 525 rocznicy nadania
praw miejskich. Liczy ponad 170
fotografii, pochodz¹cych z archiwów koœcielnych, firm i instytucji, stowarzyszeñ oraz od osób prywatnych. Szczególne podziêkowania za pomoc w jej przygotowaniu organizatorzy kieruja do
panów Wies³awa Wojdona, Mariusza Matykowskiego oraz Eugeniusza Alberskiego – prezesa jednostki OSP w Sêdziszowie M³p.
Fotografie ukazuj¹ nasze miasto oraz jego mieszkañców od
czasów miêdzywojennych do lat
80-ych. Jest to fascynuj¹ca podró¿ do lat, które minê³y, miejsc,
które zmieni³y siê z up³ywem czasu, spotkanie z ludŸmi którzy
tworzyli i tworz¹ wizerunek naszego miasta.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
koñca marca w holu Domu Kultury.
(b)

Fot. (6) R. Ciołkosz
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Koncert laureatów
Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej
W niedzielę, 3. lutego, w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Sędziszowie Młp.
odbył się koncert laureatów
XXII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
Konkurs, który od przesz³o
dwóch dekad odbywa siê w grudniu, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w naszym mieœcie,
zdoby³ sobie liczne grono sympatyków na ca³ym Podkarpaciu.
W pierwsz¹ niedzielê lutego finaliœci i laureaci Konkursu ponownie zawitali do Sêdziszowa
M³p., by zaprezentowaæ siê
przed miejscow¹ publicznoœci¹.
Goœciny m³odym artystom u¿yczy³ ks. proboszcz Ryszard Lis.
Pó³toragodzinny koncert rozpocz¹³ siê o godzinie 16.00 i dostarczy³ zgromadzonym wspania³ych prze¿yæ. Zaprezentowa-

Uczestnicy Koncertu Laureatów. Z prawej Czesław Drąg – pomysłodawca Konkursu,
prowadzący Koncert. Fot.(2) Z. Knapik

Agata Dziedzic z Ropczyc – jedyna reprezentantka naszego powiatu w finale Konkursu.

ne przez wykonawców utwory
nios³y ze sob¹ zarówno bogactwo doznañ artystycznych, jak
i religijnych.
Koncert znakomicie poprowadzi³ jeden z pomys³odawców
Konkursu, Kierownik Dzia³u
Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami Woje-

W koncercie laureatów XII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej wystąpili:
- Agata Dziedzic- Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach,
- Anna Przybyła - LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie, akompaniator Rafał Pytko
- Grażyna Bober- I LO Krosno, akompaniatorka Justyna Kołodziej
- Beata Rzeźnik - LO w Nowej Sarzynie
- Mateusz Knapik- - Jasielski Dom Kultury
- Sylwia Tabaka – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie
- Mateusz Buż – II LO w Rzeszowie
- Dominika Słomiany – studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Mateusz Odachowski- student Uniwersytetu Rzeszowskiego

wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – Czes³aw Dr¹g, przybli¿aj¹c s³uchaczom wykonawców,
prezentuj¹cych siê w sêdziszowskiej farze.
Szkoda tylko, ¿e prezentacje
m³odych artystów obejrza³a

VII Gminny Konkurs Historyczny
W piątek, 8 lutego, odbył się VII Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp.
W roku bie¿¹cym konkurs
wpisa³ siê w obchody jubileuszu
530-lecia naszego miasta.
Do konkursu przyst¹pi³o 11
trzyosobowych dru¿yn ze szkó³
podstawowych z terenu gminy.
Ich zadaniem by³o rozwi¹zanie

testu pisemnego oraz zmierzenie siê z zadaniami w czêœci ustnej. Tradycyjnie, nagrodzeni
zostali laureaci klasyfikacji indywidualnej i zespo³owej.
Zdobywcy trzech czo³owych
miejsc w klasyfikacji indywidual-

nej oraz zwyciêzcy klasyfikacji
zespo³owej otrzymali nagrody
ksi¹¿kowe.
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali pami¹tkowe
kubki z limitowanej serii, zamówionej specjalnie na konkurs,

i wys³ucha³a skromna grupa widzów. Okazuje siê, ¿e ³atwiej do
sêdziszowskiej fary dojechaæ
z Krosna, Jas³a czy Nowej Sarzyny ni¿ dotrzeæ z Rynku, Osiedla
czy Przedmieœcia.
Wioletta Czapka
które ufundowa³ MGOK w Sêdziszowie M³p.
Nagrody ksi¹¿kowe zakupiono
dziêki wsparciu Banku Spó³dzielczego w Sêdziszowie M³p. – Serdecznie dziêkujemy Panu Prezesowi Mieczys³awowi Ciosowi.
Dziêkujemy równie¿ pani mgr
Beacie Majcher – dyrektorowi
Gimnazjum w Zagorzycach oraz
panu mgr W³odzimierzowi Lachowi – nauczycielowi historii
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Sêdziszowie M³p. za pracê w
komisji konkursowej.
Honorowy Patronat nad konkursem sprawowa³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b.
(b)
Wyniki indywidualne:
1. Damian Bezara (SP Boreczek) – 37 pkt.
(opiekun mgr Z. Murias)
2. Michał Persak (SP Kawęczyn)
– 36,5 pkt. (opiekun mgr M. Marek)
3. Gabriela Świniuch (SP Czarna Sędz.) –
36 pkt. (opiekun mgr M. Marek)

Uczestnicy konkursu podczas części pisemnej.
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Fot. W. Sala

Wyniki zespołowe:
1. SP Czarna Sędz. – 113 pkt.
(opiekun mgr M. Marek)
2. SP Kawęczyn – 112,5 pkt.
(opiekun mgr M. Marek)
3. SP 2 Sędziszów Młp. – 109,5 pkt.
(opiekun mgr M. Szeliga)
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Amatorzy dziennikarze w akcji...
To już 10 lat. Przygoda z „dziennikarstwem” rozpoczęła się w r. 2003, kiedy grupka uczniów
w SP nr 2 w Sędziszowie Młp. zaryzykowała redagowanie szkolnej gazetki pt. DWÓJECZKA.
Start by³ nie³atwy, ale „dla
chc¹cego nic trudnego”, wiêc
zapa³ i praca m³odych redaktorów przyczyni³y siê do szybkiego
rozpropagowania czasopisma
w œrodowisku szkolnym. Redakcja DWÓJECZKI nawi¹za³a te¿
wspó³pracê z Biuletynem Sêdziszowskim i Nowinami. Wydawanie szkolnej gazetki by³o dla ka¿dego zespo³u nie lada gratk¹.
Z okazji wyj¹tkowych wydarzeñ
do poszczególnych egzemplarzy
dodawano drobne prezenty, organizowano ró¿ne szkolne konkursy. Zmieniali siê dziennikarzeamatorzy, czasem zawieszano
wydawanie DWÓJECZKI, gdy¿
SU w SP nr 2 chcia³ informowaæ
œrodowisko szkolne o swoich
dzia³aniach poprzez wydawanie
pisemka pt. „G£OSIK SU”.
W ka¿dym roku szkolnym,
stwierdzam z uznaniem, do pracy w gazecie zg³aszali siê chêtni
uczniowie. Niektórzy z nich ju¿
studiuj¹ ale, mam nadziejê, mi³o
wspominaj¹ twórczoœæ dziennikarsk¹, a mo¿e nadal j¹ kontynuuj¹?
W styczniu 2013 redakcja
DWÓJECZKI: Kasia Strzêpek,
Madzia Majka, Daria Turczyn,
Eliza Kalukin, Edyta Œwierad,

Feriada 2013
Wielu młodych mieszkańców
gminy zagościło w czasie ferii w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie
Młp., gdzie czekali na nich instruktorzy z bogatą ofertą
zajęć kulturalnych i rekreacyjnych.
Tegoroczna „Feriada” rozpoczê³a siê w sobotê, 9 lutego, balem karnawa³owym, podczas
którego, oprócz zabawy przy
muzyce, odby³o siê mnóstwo
konkursów z nagrodami. Tradycyjnie, dokonano tak¿e wyboru
Króla i Królowej balu.
Od poniedzia³ku do pi¹tku,
w pierwszym tygodniu ferii, dzieci mog³y skorzystaæ z zaproszenia
na wiele interesuj¹cych zajêæ.
W kinie odbywa³y siê seanse filmowe. Mi³oœnicy „królewskiej
gry” uczêszczali na zabawy szachowe, prowadzone przez in-
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Redakcja „Dwójeczki” podczas spotkania z red. Biuletynu Sędziszowskiego. Fot. AP

Nikola Kasprzycka wybra³a siê
z wizyt¹ do redaktora naczelnego Biuletynu Sêdziszowskiego –
pana Benedykta Czapki. Efektem spotkania jest poni¿szy artyku³ autorstwa Katarzyny Strzêpek - uczennicy klasy 6b:
To by³a interesuj¹ca rozmowa
– kopalnia cennych informacji
o lokalnej gazecie. Ale my skupiliœmy siê na dzia³alnoœci p. B.
Czapki w Biuletynie.
Oto niektóre wypowiedzi Redaktora:
- Prowadzê gazetê w Sêdziszowie
od 2003 roku.
- Bardzo lubiê historiê i piszê historyczne artyku³y, które nawi¹zuj¹ do
przesz³oœci Sêdziszowa M³p.
- Biuletyn ma na celu informostruktora Roberta Stefañskiego,
prezesa Towarzystwa Szachowego „Skoczek”. Pani Maja Ignaœ
zorganizowa³a zabawy z jêzykiem
angielskim, a pan Pawe³ Pasela
zajêcia muzyczno-wokalne.
Podczas zajêæ plastycznych,
prowadzonych przez pani¹ instruktor El¿bietê Chor¹¿y powstawa³y „Zimowe pejza¿e” oraz kolorowe ozdoby do okien, zaœ efektem zajêæ hafciarskich „Ig³¹ i nitk¹
malowane”, które prowadzi³a
pani Barbara Czeladka, by³y haftowane aplikacje walentynkowe.
Mi³oœnicy teatru i recytacji
spotkali siê na zajêciach „Zimowej akademii teatralnej”, podczas których, pod kierunkiem
pani instruktor Ewy ŒwiêtoñZimy, poznawali tajniki wystêpów scenicznych, pracy aktora,
scenografa, re¿ysera.
Organizowana corocznie Feriada cieszy siê du¿ym zainteresowaniem ma³ych sêdziszowian.
W tym roku Dom Kultury odwiedzi³a blisko setka dzieciaków.

wanie mieszkañców o wa¿nych wydarzeniach, które mia³y miejsce nie
tylko w mieœcie ale i w gminie.
- Do gazety pisz¹ ró¿ne osoby, natomiast ja z zespo³em redakcyjnym
dokonujê korekty i opracowujê sk³ad
poszczególnego numeru.

- Moja praca to po czêœci przyjemnoœæ, po czêœci chêæ uczestniczenia
w ¿yciu mieszkañców i historii miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Z radoœci¹ zauwa¿yliœmy, ¿e Redaktor Naczelny Biuletynu te¿ obchodzi jubileusz pracy dziennikarskiej – 10 lat tworzenia czasopisma. Gratulujemy i ¿yczymy „po³amania pióra”. Zapamiêtamy te¿
na d³ugo to mi³e spotkanie.
Dziennikarze DWÓJECZKI
spotkali siê równie¿ z pierwsz¹
redaktork¹ szkolnej gazetki –
Ann¹ Maroñ, która obecnie studiuje na Uniwersytecie Rzeszowskim prawo i w wolnych chwilach (ciekawostka!) kontynuuje
przygodê z dziennikarstwem.
Gratulacje dla entuzjastów tworzenia za to, ¿e udaje siê realizowaæ credo uczniowskiej Redakcji:
„Chcemy pisaæ dla nas i o nas!
O tym, co cieszy i umacnia. Przy³¹cz siê i baw siê razem z nami!”
Opiekunka zespołu redakcyjnego
Anna Piechowiak

„Ferie w bibliotece”
Ferie to czas odpoczynku dla
dzieci od nauki, czas w którym
dzieci chêtnie odwiedzaj¹ bibliotekê. Ka¿da z naszych filii bibliotecznych podczas tegorocznych
ferii prowadzi³a zorganizowane
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y.
Dzieci bardzo chêtnie i licznie
odwiedza³y nasze placówki,
w których uczestniczy³y w zajêciach literackich, plastycznych
oraz edukacyjnych. By³o malowanie kredkami, farbami, lepienie
z plasteliny. Dzieci wykonywa³y
kartki walentynkowe oraz uczestniczy³y w zabawach s³owno-literackich, rozwi¹zywa³y rebusy
i bawi³y siê w kalambury. Du¿o
osób w czasie ferii korzysta³o równie¿ z naszych czytelni Internetowych. Dzieci w zasadzie codziennie przez dwa tygodnie by³y
obecne w naszych placówkach,
co bardzo nas cieszy, bo znaczy
to, ¿e biblioteka jest wa¿nym miejscem dla najm³odszych mieszkañców naszej gminy.
Nasza Biblioteka w Sêdziszowie M³p. w tym roku prowadzi
zajêcia pt. „Ferie z filmem w bibliotece”. Jest to zwi¹zane z naszym przyst¹pieniem do II ju¿
edycji ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenia „Nowe
Horyzonty” w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko

w bibliotece”. Wypo¿yczyliœmy
od nich na czas ferii w sumie
3 filmy z czego dwa skierowane
s¹ do dzieci 1 dla m³odzie¿y
i osób starszych. S¹ to filmy edukacyjne i bardzo ciekawe:
Bajka „Sekret Eleonory” – pokazuje dzieciom jak¹ wartoœæ
maj¹ ksi¹¿ki i jak wa¿na jest nauka czytania.
Nocturna – pokazuje walkê
z w³asnym strachem, co zrobiæ aby
pokonaæ lêk przed ciemnoœci¹.
Film „Przeznaczone do burdelu” – pokazuje najbiedniejsz¹ dzielnicê Kalkuty i przyjaŸñ brytyjskiej
re¿yserki z dzieæmi urodzonymi
w burdelach Kalkuty. Ten film uczy
pokory, pokazuje straszn¹ biedê
i obawy tych dzieci, co z nimi bêdzie, gdy dorosn¹…
Na bajeczki zaprosiliœmy równie¿ dzieci z przedszkoli dzia³aj¹cych na terenie naszego miasta. Odwiedzi³y nas grupy I, II
i III z Przedszkola nr 2 w Sêdziszowie M³p. £¹cznie odby³o siê
u nas 12 spotkañ filmowych,
w których wziê³o udzia³ 88 osób.
Na ten czas nasza biblioteka sta³a siê ma³ym kinem. Walorem
tych filmowych spotkañ by³a
okazja do mi³ego spêdzenia swojego wolnego czasu w bibliotece podczas ferii. Wierzymy, ¿e zaprezentowane formy spêdzenia
wolnego czasu spodoba³y siê
naszym czytelnikom.
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Warsztaty językowe w LO
„Deutsch-Wagen-Tour” to ogólnopolski program promujący naukę
i wzrost popularności języka niemieckiego w Polsce. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących po Polsce
oznakowanych samochodów
z lektorami Deutsch-Wagen-Tour
oraz rożnymi materiałami i sprzętem audiowizualnym.
Patronat honorowy nad projektem objê³o Ministerstwo Edukacji Narodowej, a g³ównym
sponsorem jest VOLKSWAGEN
Poznañ Sp. z o.o. oraz Instytut
Goethego.
Lektorzy Deutsch-WagenTour prezentuj¹ nowatorskie
rozwi¹zania zwi¹zane z nauk¹
jêzyka niemieckiego przekazuj¹c
te¿ informacje o Niemczech,

Uczestnicy warsztatów w LO.

miêdzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Deutsch-Wagen-Tour zosta³ nagrodzony certyfikatem „EUROPEAN LANGUAGE LABEL” –
europejskim znakiem innowa-

cyjnoœci w dziedzinie nauczania
i uczenia siê jêzyków obcych.
W dniu 28.01.2013 w ramach
tego programu odby³y siê w LO
w Sêdziszowie M³p. niekonwencjonalne warsztaty jêzykowe. Za-

Sędziszowscy licealiści z wizytą
na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej
W dniach 7 i 8 lutego 2013 roku
grupa kilkunastu uczniów sędziszowskiego Liceum uczestniczyła w XX Seminarium
„Wybrane problemy chemii”
organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej.
Wœród uczniów bior¹cych
udzia³ w tym wyjeŸdzie znaleŸli
siê tegoroczni maturzyœci, wi¹¿¹cy swoj¹ przysz³oœæ ze studiami przyrodniczymi i technicznymi (g³ównie z klasy 3f oraz 3a,
3b, 3c, 3e) oraz uczniowie z klasy 2f o rozszerzonym programie
nauczania chemii.

Licealiści podczas wizyty na Politechnice Rzeszowskiej.

Seminarium sk³ada³o siê z czêœci wyk³adowej oraz laboratoryjnej. Pierwszy wyk³ad dotycz¹cy
ogniw i baterii oraz reakcji

na Wydziale Biotechnologii UR
W dniu 31.01.2013r. uczniowie pod opieką pani Anny Marć i pani
Elżbiety Skotniczny uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych
na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wydzia³ Biotechnologii znajduje siê w Weryni i jest to placówka bardzo dobrze wyposa¿ona w specjalistyczny sprzêt biotechnologiczny. Biotechnologia
to nauka, która poszukuje mo¿liwoœci wykorzystania organizmów ¿ywych do przemys³owego wytwarzania produktów przydatnych cz³owiekowi np. leków
Licealiści w laboratorium na Wydziale Bio- czy szczepionek. Wykorzystuje
technologii UR.
Fot. LO techniki i metody pracy in¿ynie-
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Fot. LO

w nich zachodz¹cych poprowadzi³ prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak. Drugi wyk³ad dotycz¹cy izomerii optycznej wyg³orii genetycznej, które polegaj¹
na modyfikowaniu przez naukowców komórek bakterii, roœlin i zwierz¹t w celu nadania im
okreœlonych w³aœciwoœci.
Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
zapoznania siê ze specyfik¹ prac
wydzia³u oraz mogli samodzielnie wykonaæ proste doœwiadczenia z wykorzystaniem dostêpnej
aparatury. Poznali techniki in¿ynierii genetycznej: elektroforezê, PCR oraz chromatografiê.
Uczniowie zapoznali siê równie¿
z warunkami rekrutacji, specyfik¹ studiów i perspektywami
pracy po ich ukoñczeniu.
Anna Bizoń uczennica klasy 3F

jêcia, jakie mia³y miejsce w naszej
szkole, poprowadzi³a lektorka
z Krakowa, pani Joanna Lay. Odbywa³y siê w trzech czêœciach i dostosowane by³y do poziomu grup.
Tematycznie zajêcia zwi¹zane
by³y z wiedz¹ o Niemczech, geografi¹, polityk¹, kultur¹, sportem,
uczy³y te¿ prostej niezbêdnej komunikacji w codziennym ¿yciu.
Uczniowie z obaw¹ szli na zajêcia spodziewaj¹c siê, ¿e bêd¹
mieæ trudnoœci ze zrozumieniem,
¿e ich wiedza nie bêdzie wystarczaj¹ca. Jak siê okaza³o, bez trudu radzili sobie z zadaniami, pos³ugiwali siê jêzykiem niemieckim
i z wielkim zapa³em wykonywali
æwiczenia. Za zaanga¿owanie
wszyscy dostali pami¹tkowe gad¿ety, a najlepsi atrakcyjne nagrody. Wszystkim bardzo podoba³ siê
projekt i chêtnie znów weŸmiemy kiedyœ udzia³ w warsztatach
Deutsch-Wagen-Tour.
si³ prof. dr hab. in¿. Jacek Lubczak. Zagadnienia poruszane
podczas wyk³adów na pewno
pozwol¹ tegorocznym maturzystom na lepsze zrozumienie
i utrwalenie wiedzy z zakresu chemii fizycznej i organicznej przed
majowym egzaminem dojrza³oœci. Czêœæ wyk³adowa odbywa³a
siê Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym
Politechniki Rzeszowskiej.
Po zakoñczeniu czêœci wyk³adowej uczniowie udali siê do laboratoriów Wydzia³u Chemicznego,
gdzie uczestniczyli w zajêciach
praktycznych, dotycz¹cych:
- elementów syntezy i analizy
zwi¹zków organicznych,
- katalizatorów przeniesienia
miêdzyfazowego, klatratów,
- oznaczania iloœciowego metod¹
spektrofotometrii UV-VIS.
Podczas zajêæ laboratoryjnych
uczestnicy s³uchali wskazówek
i uwag profesorów prowadz¹cych
zajêcia. Samodzielnie wykonywali doœwiadczenia z wykorzystaniem
dostêpnej aparatury, obserwowali
zachodz¹ce reakcje chemiczne,
wykonywali rysunki, schematy,
dokonywali pomiarów, odczytywali ich wyniki, zadawali pytania,
dzielili siê swoimi spostrze¿eniami.
Sêdziszowscy maturzyœci
w trakcie pobytu na Wydziale
Chemicznym zapoznali siê równie¿ z ofert¹ edukacyjn¹ wydzia³u, specyfik¹ studiowania oraz
warunkami rekrutacji na nastêpny rok akademicki.
Grzegorz Pach
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Tytuł projektu „Euromobilność handlowców”
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp.

na praktyce zagranicznej w Anglii!!!
W dniach od 11.02.2013 do
8.03. 2012 uczniowie klasy 3 i 4
technikum handlowego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. odbywaj¹ praktykê zawodow¹ w Loughborough. Wyjechali z projektu pt. Euromobilnoœæ handlowców w ramach unijnego programu mobilnoœci - Leonardo da Vinci. Jest to ju¿ 4 wyjazd na praktyki zagraniczne.
Dziêki programowi LdV zosta³
ca³kowicie sfinansowany transport, ca³y pobyt uczniów i ich
opiekuna w Wielkiej Brytanii,
program kulturowy, przygotowanie jêzykowe i zawodowe oraz
pieni¹dze kieszonkowe. Sta¿
umo¿liwia uczniom doskonalenie jêzyka angielskiego oraz pozwala na poznanie kultury i zwyczajów kraju goszcz¹cego poprzez ró¿norodny program jêzykowo-kulturowy przygotowany
w ramach projektu.
Uczniowie wylecieli z lotniska
Jasionka w niedzielê 10. lutego
2013 i byli na miejscu w Birmingham wieczorem, stamt¹d prze-

jechali taksówkami do Loughborough na miejsce zakwaterowania u rodzin goszcz¹cych. Nastêpny dzieñ to zapoznanie
z miastem i miejscami praktyk.
Dwie uczennice, Ola i Marta odbywaj¹ praktykê zawodow¹
w biurach college’u w Loughborough, pozostali pracuj¹
w sklepach. Wszyscy uczniowie
i ich opiekun, mgr Wojciech
Czubocha, nauczyciel jêzyka angielskiego mieszkaj¹ u angielskich rodzin. Spotka³o ich tam
wspania³e przyjêcie i bardzo goœcinna atmosfera. „Jest to dla nas
przygoda ¿ycia” – komentuj¹
uczniowie up³ywaj¹ce pierwsze
dwa tygodnie pobytu.
Na zakoñczenie projektu
uczestnicy otrzymaj¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce zdobyte kwalifikacje zawodowe. W programie kulturowym jest m.in. trzydniowa wycieczka do Londynu,
na któr¹ wszyscy czekaj¹.
Koordynatorem i autorem ca³ego projektu z naszej strony jest
mgr in¿. Ryszard Filipek, nauczy-

Uczniowie ZSZ podczas pobytu w Londynie.

ciel przedmiotów zawodowych
w ZSZ. Koordynatorem projektu ze strony angielskiej jest pracuj¹ca w Loughborough college, Teresa Zamirska, Polka urodzona w Anglii. Wybrany do
wspó³pracy Partner zagraniczny
posiada bardzo du¿e doœwiadczenie dotycz¹ce programów
unijnych co daje du¿¹ pewnoœæ

Fot. W. Czubocha

realizacji za³o¿onych przez nas
celów sta¿u zawodowego, przez
co nasi uczniowie zyskaj¹ wiele
nowych umiejêtnoœci, kompetencji i doœwiadczeñ nie tylko zawodowych, ale równie¿ ¿yciowych, co z kolei pozwoli z innej
perspektywy patrzeæ na przysz³oœæ.
Ryszard Filipek

Ferie w bibliotece
Ferie zimowe to wspania³y czas
dla wszystkich dzieci. W tym roku
mo¿na by³o je spêdzaæ aktywnie
na œwie¿ym powietrzu, korzystaj¹c z bia³ego puchu. Ró¿norakie zajêcia na okres zimowego
wypoczynku przygotowano we
wszystkich Biliotekach Publicznych. W Bibliotece Publicznej
w Czarnej Sêdz. w programie
by³y: zajêcia plastyczne, literackie, konkursy, gry planszowe, internetowe, puzzle. Ka¿dego dnia
zajêcia odbywa³y siê na inny temat, a chêtnych nie brakowa³o.
Dzieci malowa³y pejza¿e zimowe
na arkuszach szarego papieru,
bra³y udzia³ w konkursie na najoryginalniejsz¹ walentynkê, wykonywa³y ba³wankowe postacie
z kolorowego papieru. Bardzo
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia z Monik¹ Jarz¹b –
mistrzyni¹ piêknego pisania.
Monika opowiada³a o swojej

Nr 2 (187) 15 marca 2013 r.

pasji, pokaza³a otrzymane nagrody i zachêca³a wszystkich do
starannego pisania . Spotkanie
z ni¹ przerodzi³o siê w warsztaty,
gdy¿ ka¿dy chcia³ spróbowaæ
pisaæ tymi trudnymi, aczkolwiek
piêknymi technikami kaligraficznymi. Wszyscy z wielkim przejêciem czekali na swoj¹ kolej
i z dum¹ pokazywali kartki, na których æwiczyli. Towarzyszy³y temu
du¿e emocje tak, ¿e pod koniec
zajêæ trudno by³o siê rozstaæ.
Inne z zajêæ poœwiecone by³o
bezpiecznemu Internetowi. Na
tych zajêciach starano siê zwróciæ uwagê na to, ¿e ka¿dy internauta ma prawo wykorzystywaæ
potencja³ sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy, ponosi jednak
odpowiedzialnoœæ za swoje dzia³ania w Internecie. Podczas serfowania w sieci powinien pamiêtaæ o szanowaniu innych. Pod-

Spotkanie z Moniką Jarząb, najładniej piszącą uczennicą w Polsce.

sumowaniem tych zajêæ by³o
wykonanie przez dzieci plakatów dotycz¹cych bezpiecznego
korzystania z Internetu. M³odzi
uczestnicy okazali siê bardzo
kreatywni i stworzone przez nich
prace, ³adne i orginalne mo¿na
podziwiaæ w bibliotece. Codziennie w godzinach pracy biblioteki dzieci i m³odzie¿ chêtnie korzystali równie¿ ze stanowisk komputerowych z dostê-

pem do Internetu, a w oczekiwaniu na swoj¹ „kolej” grali
w dostêpne w bibliotece gry
planszowe.Wszyscy uczestnicy
zajêæ feryjnych otrzymali s³odkie
upominki, a ich uœmiechniête
miny œwiadczy³y o zadowoleniu.
Ferie zimowe dobieg³y koñca,
ale biblioteka jest nadal otwarta
i czeka na tych , którzy chc¹ siê
z ni¹ zaprzyjaŸniæ.
E. Zając
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NASZE KLIMATY

„Pamiętajcie o ogrodach…”
S¹ kwiaty tyle barwne i ponêtne tyle,
¯e œci¹gaj¹ do siebie pszczo³y i motyle,
Stoj¹ wœród zalotników skrzydlatego wieñca
I nie maj¹ obrony innej ni¿ rumieñca.
(A. Asnyk)

Bywaj¹ w ¿yciu cz³owieka chwile przyjemne i oczekiwane, ale
zdarzaj¹ siê te¿ momenty przykre i ledwie tolerowane. Analogicznie – istniej¹ mi³e, bezpieczne miejsca, ale i – budz¹ce lêk
b¹dŸ odrazê. Niegdyœ ludzie bardziej ni¿ my obecnie zauwa¿ali te
ró¿nice i kontrasty. Do przestrzeni groŸnych i niebezpiecznych zaliczali np. leœne ostêpy i uroczyska, ponure cmentarze, bagna,
bezdro¿a, groty, w¹wozy, miejsca
morderstw i samobójstw, a tak¿e
rozstaja dróg, gdzie zwykle ustawiano krzy¿e. Lêk budzi³y równie¿ nie zamieszka³e rudery i ruiny. Przodkowie nasi uznawali, i¿
tereny takie nawiedzane by³y
przez czarownice, diab³y, topielice, demony, mamuny i ró¿nego
typu z³e duchy. Skrzêtnie je zatem omijano nawet za dnia,
a w nocy nie pojawi³by siê tam
¿aden „normalny” cz³owiek. Zabezpieczeniem przed z³owrogimi
mocami by³y niektóre roœliny np.:
ga³êzie drzew liœciastych w Zielone Œwi¹tki, jemio³a i jedlina w
Bo¿e Narodzenie. W pobli¿u
domostw sadzono drzewa i krzewy, które wg wierzeñ mia³y w³aœciwoœci chroni¹ce przed demonami z³a np.: jawory, jesiony, lipy,
leszczyna, kalina; unikano natomiast dzikiego bzu i czeremchy.
Za z³owró¿bne uchodzi³y te¿ niektóre zwierzêta np.: czarne koty,
wilki, sowy, a nawet przepowiadaj¹ce œmieræ koguty. W otoczeniu domów tolerowano obecnoœæ jaskó³ek i bocianów, które
mia³y przynosiæ szczêœcie. Symboliczn¹, magiczn¹ granic¹ miêdzy
œwiatem bezpiecznym i tym, który niesie zagro¿enia, by³y dawniej
dla cz³owieka ró¿nego rodzaju
ogrodzenia, nawet prosty, chruœciany lub dronczasty p³otek.
O jego nietrwa³oœci œwiadczy
dawne przys³owie: Trzy lata p³ot,
trzy p³oty kot, trzy koty koñ, trzy konie
cz³owiek – oto wskaŸnik d³ugoœci
¿ycia. Dwory otaczano zwykle
bardziej ¿ywotnymi parkanami
i murami. Za najbardziej bezpieczny obiekt uwa¿ano oczywiœcie budynek mieszkalny, a tu¿ po
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nim ogród. Jeszcze i dziœ szczytem marzeñ wielu ludzi jest posiadanie w³asnego domu z ogródkiem. Miejsca, na których uprawiano warzywa, znajdowa³y siê
nawet przy najubo¿szych chatach. Od XIX w. sadzono równie¿ ciesz¹ce oko roœliny, czêsto
przynoszone ze œrodowiska naturalnego. Przy dworach szlacheckich i rezydencjach magnackich
zak³adano okaza³e ogrody. Pocz¹tkowo nazywano je zagrodami. Wyraz ten z biegiem lat zmienia³ swoje znaczenie; okreœlano
nim najbli¿sze otoczenie domostw, a z czasem – fragment
ogrodzenia dla zwierz¹t. O rozleg³¹ „zagrodê” troszczy³ siê zatrudniony w tym celu fachowiec
tzw. zagrodnik. Mieszka³ on
w osobnym budynku i mia³ do
pomocy wielu ludzi. Od pocz¹tku istnienia ogrodów zaznacza³
siê podzia³ na kwatery u¿ytkowe
– na nich uprawiano warzywa
i zio³a oraz na tzw. ozdobne,
gdzie sadzono i siano piêknie
kwitn¹ce roœliny. Z dobrodziejstw
warzywnika korzysta³a rodzina
w³aœciciela, rezydenci dworów
i s³u¿ba. Zdumiewaj¹ca jest praktyczna wiedza naszych przodków,
którzy „bez chemii”, z powodzeniem prowadzili uprawy roœlin,
pos³uguj¹c siê nabyt¹ lub przekazywan¹ ustnie wiedz¹. Wiedzieli oni, które roœliny toleruj¹ swe
s¹siedztwo i które chroni¹ siê
nawzajem przed szkodnikami.
Delikatniejsze otulano na zimê
malowniczymi chocho³ami „jak
z obrazów Wyspiañskiego”.
W pobli¿u grz¹dek wysiewano

nasiona zbó¿, konopi, gorczycy,
bobu, s³oneczników, sadzono
ochronn¹ nasturcjê i aksamitki.
Niektóre z roœlin ozdobnych wymknê³y siê nawet do œrodowiska
„dzikiego” np.: astry, naw³oæ póŸna i kanadyjska. W innej czêœci
ogrodu zwanej sadem umieszczano drzewa owocowe. Królowa³y
tam szczepione jab³onie, wiœnie
i orzechy w³oskie. Mniejsz¹ estym¹ darzono wymagaj¹ce grusze, œliwy, czereœnie, morwy, pigwy,
brzoskwie czyli brzoskwinie oraz
krzewy owocowe. Znaczn¹ rolê
w krzewieniu kultury sadowniczej
odegrali zakonnicy sprowadzani
do Polski od X w. Z Zachodu
i z Po³udnia przywozili oni do nas
nowe gatunki drzew np.: s³ynne
jab³onie daporty, które dotrwa³y
do pocz¹tków XXw. Wed³ug opisów dawa³y one du¿e owoce, aromatyczne, ³adnie wybarwione,
ale o nieco cierpkim smaku. Tradycyjnie przy nowo za³o¿onych
klasztorach znaleŸæ siê musia³y
wspania³e ogrody. O ich walorach przekonali siê wkrótce
mieszkañcy miast i w³aœciciele
posiad³oœci ziemskich. Z czasem
wytworzy³y siê okreœlone mody
i style ich ogrodów np.: w³oski,
francuski, angielski. Przybywa³y
nowe gatunki drzew, krzewów,
warzyw np.: w XVI w. s³ynna w³oszczyzna. Mo¿ni przy swych siedzibach zak³adali obszerne parki,

gdzie trafia³y zwykle nasze rodzime roœliny, przeniesione z lasów,
³¹k i znad rzek. Urozmaicano je
zawi³ymi œcie¿kami – labiryntami
(jeszcze w XIX w.) oraz: szpalerami drzew, cienistymi alejami,
altanami (tzw. kioskami), strumykami, kaskadami, mostkami, grotami, œwi¹tyniami. W romantycznych ogrodach nie mog³o zabrakn¹æ te¿ tzw. belwederów, „sk¹d
piêkny ukazuje siê widok”. Znajdowano tez w nich bassyny „z ciosowego kamienia utworzone”,
a tak¿e zaimprowizowane ruiny
i tzw. dziardyny, gdzie drzewa sadzono wokó³ wytyczonych ulic.
W parkach takich mile widziane
by³y dzikie zwierzêta, np.: sarny,
jelenie, zaj¹ce. Do gustu Polaków
najbardziej trafia³y stylizowane
„na naturê” parki angielskie – jak
nasza s³owiañska dusza - nieco
niepokorne, dzikie, nieokie³znane, a zarazem sentymentalne
i nostalgiczne. Do XVIII w. du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê tzw.
bindarzyki czyli okryte zieleni¹
w¹skie uliczki ogrodowe, utworzone przez odpowiednio przycinane szpalery drzew i krzewów.
Ka¿da szanuj¹ca siê szlachcianka pielêgnowa³a wirydarzyk z licznymi zio³ami i kwitn¹cymi roœlinami. Przy wiejskich chatach
dziewczêta sia³y rutê – oznakê ich
panieñstwa. W pobli¿u domostw
siano i sadzono wiele roœlin
ozdobnych, raduj¹cych oczy
kszta³tami i barwami kwiatów.
Zw³aszcza przy dworach widywano wzorzyste kobierce, grzêdy,
klomby i gazony. Od XIX w. równie¿ i wiejskie gospodynie przy
swoich chatkach znajdowa³y
miejsce na: malwy, rezedê, onêtki, ostró¿ki, georginie (zwane
u nas giergonami), nagietki, nasturcje. Na wiosnê upajano siê
wonnymi narcyzami i piwoniami.
Na tle bielonych wapnem œcian
piêknie siê one prezentowa³y –
co widaæ m.in. na obrazach malarzy z prze³omu XIX i XX w.
W dni upalne ziemianin i jego rodzina szukali orzeŸwienia w cienistych alejach oraz w tzw. ch³odnikach. By³y to rodzaje altan ocienionych pêdami nasturcji, chmielu, pn¹cej ró¿y, winoroœli i dzikiego wina czyli winobluszczu. To
ostatnie pn¹cze trafi³o do nas
doœæ póŸno; od XIX w. chêtnie
obsadzano nim œciany dworów,
aby w lecie chroni³ przed skwarem, a ponadto osusza³ teren.
W przydomowych, wiejskich „sadkach” widywano wiœnie i jab³onie
– z cenionymi, grochówkami,
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bukówkami, czubkami, które
³atwo by³o przechowaæ w zimie
(umieszczano je zwykle w sieczce
lub w s³omie). Bardziej d³ugowieczne grusze sadzono na granicznych miedzach. Ich owoce,
ulêga³ki stanowi³y przysmak dzieci, podobnie jak i drobne œliwki
luboski. Od XIX w. upowszechni³y siê tzw. inspekta, w których
pielêgnowano wczesne, m³ode
sadzonki. Od XVIII i XIX w. nasili³o siê sprowadzanie tzw. roœlin
egzotycznych. Jeszcze w XVII w.
trafi³y do nas piramidalne topo-

le w³oskie, bardzo popularne
w dwu nastêpnych stuleciach,
a obecnie prawie zaniechane.
Zdaniem badaczy sprowadzi³ je
z Turcji król Jan III Sobieski. Wtedy nosi³y one tureck¹ nazwê –
kawaki. W³adca ten by³ znanym
mi³oœnikiem ogrodnictwa, nawet
w³asnorêcznie sadzi³ nowe roœliny. On te¿ sprowadzi³ do nas
modne obecnie tuje, które
w tamtych czasach nazywano cyprysikami. W dawnych przydworskich ogrodach „dla parady” sadzono równie¿ ciekawe krzewy

ozdobne np.: maj¹cy zastosowanie w ludowej medycynie sawiny
kierz, berberys, dereñ, bukszpan
(zdobiono nim sto³y i koszyki wielkanocne), belane¿ czyli kalinê
œniegow¹ kulê (spotykan¹ obecnie w naszych ogródkach), lubryst (czyli liguster), jaœminowiec
– nazywany dawniej d¿elsamin¹.
Zak³adano te¿ ma³e winnice, rozpinaj¹c ciep³olubn¹ winoroœl na
tzw. koszach. Uwielbiano tak¿e
w³oskie orzechy, znane w naszym
kraju ju¿ w XII w. Starsi mieszkañcy z naszych stron pamiêtaj¹

zapewne, ¿e jako uczniowie opiekowali siê z ochot¹ przyszkolnymi ogródkami. Ogrodnictwo jest
niew¹tpliwie wa¿nym elementem
naszej narodowej kultury. Zatem:
„pamiêtajcie o ogrodach” nie tylko dlatego, ¿e czerpiemy z nich
wiele wymiernych korzyœci oraz
znajdujemy wypoczynek i wytchnienie. Pamiêtajmy o nich
o ka¿dej porze roku; nawet
w marcu, kiedy rozpoczynaj¹ siê
pierwsze prace w owych oazach
ciszy i spokoju.
Maria Wilczok

Prezes PZPC Szymon Kołecki gościł w Sędziszowie Młp.

Prezes PZPC Szymon Kołecki w sędziszowskim Ratuszu w towarzystwie m.in. Z-cy Burmistrza E. Świniuch, sekretarza Gminy Jana Maronia, Prezesa Lechii Sędziszów Młp.
Z. Szeligi, Wiceprezesa Lechii i członka Zarządu PZPC M. Błachowicza.

V liga (dębicka)

Lechia przed sezonem
Solidnie wzmocniona przyst¹pi do rundy wiosennej ekipa
Lechii Sêdziszów M³p. W bia³oniebieskich barwach wystêpowaæ bêd¹: napastnik Igor Wójtowicz, pomocnik Wojciech

Brudek (obaj Strumyk Malawa), bramkarz Marcin Korbecki (Piast Gliwice), Dawid Kamiñski (Crasnovia). Dru¿ynê
opuœcili natomiast Iwan, Medygra³, Wszo³ek (kontuzja),

Terminarz rundy wiosennej
Kolejka 16
Chemik Pustków – Kaskada Kamionka ........... 16 marca 15:00
Lechia Sędziszów Młp. – Igloopol Dębica ....... 16 marca 14:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Błękitni Ropczyce . 16 marca 13:00
Kolejka 17
Sokół Kolbuszowa Dln.- Pogórze Wielopole Skrz.23 marca 15:00
Błękitni Ropczyce – Lechia Sędziszów Młp. ... 23 marca 15:00
Radomyślanka – Kaskada Kamionka ............... 24 marca 13:30
Kolejka 18
Kaskada Kamionka – Brzostowianka .............. 30 marca 15:30
Czarnovia – Błękitni Ropczyce ........................ 30 marca 12:00
Lechia Sędziszów Młp. – Sokół Kolbuszowa D. . 30 marca 14:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Raniżovia Raniżów 30 marca 11:00
Kolejka 19
Zryw Dzikowiec – Pogórze Wielopole Skrz. .. 7 kwietnia 15:00
Raniżovia Raniżów – Lechia Sędziszów Młp. 7 kwietnia 16:00
Błękitni Ropczyce – Wisłok Wiśniowa ........... 6 kwietnia 15:00
Start Wola Mielecka – Kaskada Kamionka .... 7 kwietnia 15:00
Kolejka 20
Kaskada Kamionka – Igloopol Dębica .......... 13 kwietnia 16:30
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W dniu 8 lutego br. gościł w sędziszowskim
magistracie Szymon
Kołecki, dwukrotny
wicemistrz olimpijski
w podnoszeniu ciężarów, wielokrotny medalista mistrzostw
świata i Europy a od
1 grudnia 2012 r. Prezes Polskiego Związku
Podnoszenia Ciężarów.

Rozmawiano o zasadach finansowania sportu, o mistrzostwach
Polski w podnoszeniu ciê¿arów, które w tym roku odbêd¹ siê w czerwcu w Rzeszowie oraz o przysz³orocznym jubileuszu 100-lecia sêdziszowskiej Lechii, goœci podejmowali
Pani El¿bieta Œwiniuch – zastêpca
burmistrza oraz Pan Jan Maroñ –
sekretarz. Po wizycie w Sêdziszowie
M³p. Pan Prezes Ko³ecki uda³ siê
do stolicy województwa na spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim
oraz Urzêdzie Miejskim w Rzeszowie.

Chmiel, Pazdan (obaj Olimpia
Nockowa), D³ugosz, Œliwa (obaj
wypo¿yczenie do Plonu Klêczany).
Lechia prezentowa³a dobr¹
formê w meczach sparingowych. M.in. zremisowa³a z Soko³em Nisko 2:2, juniorami Stali Rzeszów 1:1, pokona³a Rani¿oviê 5:2, W³ókniarza Rakszawa
3:1, Wis³ok Wiœniowa 4:1, Rzemieœlnika Pilzno 3:2 (trzy gole

Victoria Czermin – Błękitni Ropczyce ......... 14 kwietnia 11:00
Lechia Sędziszów Młp. – Zryw Dzikowiec 13 kwietnia 16:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Wisłoka Dębica . 13 kwietnia 15:00
Kolejka 21
Pogórze Wielopole Skrz. – Chemik Pustków 20 kwietnia 16:00
Wisłoka Dębica – Lechia Sędziszów Młp. ... 20 kwietnia 16:00
Błękitni Ropczyce – Kaskada Kamionka ...... 20 kwietnia 17:00
Kolejka 22
Radomyślanka – Błękitni Ropczyce ............. 28 kwietnia 16:00
Kaskada Kamionka – Sokół Kolbuszowa Dln.27 kwietnia 16:30
Lechia Sędziszów Młp. – Pogórze Wiel.Skrz. .. 27 kwietnia 17:00
Kolejka 23
Lechia Sędziszów Młp. – Chemik Pustków ......... 1 maja 17:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Czarnovia ................... 1 maja 17:00
Raniżovia Raniżów – Kaskada Kamionka ............. 1 maja 17:00
Błękitni Ropczyce – Brzostowianka ..................... 1 maja 17:00
Kolejka 24
Start Wola Mielecka – Błękitni Ropczyce ............ 5 maja 16:00
Kaskada Kamionka – Zryw Dzikowiec ................ 4 maja 17:00
Wisłok Wiśniowa – Pogórze Wielopole Skrz. ....... 5 maja 16:00
Czarnovia – Lechia Sędziszów Młp. ..................... 4 maja 17:00
Kolejka 25
Lechia Sędziszów Młp. – Wisłok Wiśniowa ....... 11 maja 17:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Victoria Czermin ...... 11 maja 17:00

Wójtowicza). Ponadto zwyciê¿yli w turnieju halowym o Puchar Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Wiosna rysuje siê wiêc
w optymistycznych barwach.
¯yczymy pi³karzom Lechii, by
spe³nili oczekiwania i zas³u¿yli
na miano „rycerzy wiosny”,
a w przysz³ym sezonie – jubileuszowym (wszak w 2014 roku
przypada stulecie klubu) – powalczyli o wy¿sze cele.

Wisłoka Dębica – Kaskada Kamionka ................ 11 maja 17:00
Błękitni Ropczyce – Igloopol Dębica ................... 11 maja 17:00
Kolejka 26
Chemik Pustków – Błękitni Ropczyce ............... 18 maja 17:00
Kaskada Kamionka – Pogórze Wielopole Skrz. .. 18 maja 17:00
Victoria Czermin – Lechia Sędziszów Młp. ....... 19 maja 11:00
Kolejka 27
Lechia Sędziszów Młp. – Kaskada Kamionka .... 25 maja 17:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Radomyślanka ......... 25 maja 17:00
Sokół Kolbuszowa Dln. – Błękitni Ropczyce ...... 25 maja 17:00
Kolejka 28
Błękitni Ropczyce – Raniżovia Raniżów ......... 1 czerwca 17:00
Brzostowianka – Pogórze Wielopole Skrz. .... 2 czerwca 16:00
Kaskada Kamionka – Czarnovia ..................... 1 czerwca 17:00
Kolejka 29
Wisłok Wiśniowa – Kaskada Kamionka .......... 9 czerwca 17:00
Lechia Sędziszów Młp. – Brzostowianka ...... 9 czerwca 17:00
Pogórze Wielopole Skrz. – Start Wola Mielecka .. 9 czerwca 17:00
Zryw Dzikowiec – Błekitni Ropczyce ............ 9 czerwca 17:00
Kolejka 30
Błękitni Ropczyce – Wisłoka Dębica ........... 15 czerwca 17:00
Igloopol Dębica – Pogórze Wielopole Skrz. . 15 czerwca 17:00
Start Wola Mielecka – Lechia Sędziszów Młp. 15 czerwca 17:00
Kaskada Kamionka – Victoria Czermin ....... 15 czerwca 17:00
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Finaliści i organizatorzy Turnieju.
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Puchar Burmistrza w piłce nożnej halowej
Seniorzy Lechii Sędziszów
Młp. zwyciężyli w dn. 16-17
lutego br. w Turnieju Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
Lechici po zajêciu I miejsca
w grupie B w meczu fina³owym
pokonali I dru¿ynê z grupy A
Plon Klêczany 6:0. W meczu
o III miejsce P³omieñ Zagorzyce
w rzutach karnych zwyciê¿y³ 3:2
Piast Wolica Piaskowa, w regulaminowym czasie by³ remis 2:2.
Turniej rozegrano w hali sportowej przy sêdziszowskim Gimnazjum celem uœwietnienia jubileuszu 530-lecia nadania praw
miejskich dla Sêdziszowa
M³p. Wyst¹pi³o w nim dziesiêæ
dru¿yny z naszej gminy zarejestrowanych w OPZPN. Grano
w dwóch grupach po 5 dru¿yn
systemem „ka¿dy z ka¿dym” 2 x
10 min, a w meczu fina³owym
i o III miejsce 2 x 15 min.
Zwyciêska dru¿yna z r¹k Zastêpcy Burmistrza Pani El¿biety
Œwiniuch otrzyma³a puchar
i bon pieniê¿ny na zakup sprzêtu sportowego, bony pieniê¿ne
otrzyma³y równie¿ dru¿yny
z miejsc II-IV.
Lechia wyst¹pi³a w sk³adzie:
Tomasz Stachnik, Pawe³ Godek,
Damian Ciepiela, Wojciech Œliwa,

Edward Sroka i Kazimierz Popielarz dekorowani Brązowymi Odznakami za Zasługi dla Sportu.

Edwardowi Sroce z Sêdziszowa
M³p. oraz Panu Kazimierzowie
Popielarzowi z Kamionki.
Wrêczono równie¿ Odznaki
Zas³u¿onego Dzia³acza LZS przyznane przez Radê G³ówn¹ Krajowego Zrzeszenia LZS Panu
Antoniemu Kielarowi z Borki
Wielkiego oraz Panu Zdzis³awowi Borkowi z Ropczyc.
Antoni Kielar odbiera Odznakę Zasłużonego Działacza LZS.

Tomasz Rogó¿, Wojciech Brudek, Pawe³ Idzik, Kamil Potwora,
Jakub Babiarz, Krystian Branas.
Przed meczem fina³owym Zastêpca Burmistrza Pani El¿bieta
Œwiniuch oraz Pan Tadeusz Lis
w imieniu Rady Wojewódzkiej
LZS wrêczyli Br¹zowe Odznaki
za Zas³ugi dla Sportu z okazji 65lecia LZS przyznane przez Ministra Sportu i Turystki na wniosek Rady Wojewódzkiej Podkarpackiego Zrzeszenia LZS Panu

Wyniki Turnieju o Puchar Burmistrza
w Halowej Piłce Nożnej
z okazji 530-lecia Sędziszowa Młp.
16-17 lutego 2013 r.

Wyniki pojedynków grupowych
PŁOMIEŃ - KORONA 4:2 LECHIA-JUN. - PLON
0:1 GRÓD - PŁOMIEŃ 1:3 KORONA - LECHIAJUN. 2:2 PLON - GRÓD 1:0 PŁOMIEŃ - LECHIAJUN. 0:0 KORONA - GRÓD 4:1 PLON - PŁOMIEŃ 1:0 LECHIA-JUN.- GRÓD BĘDZIEMYŚL
0:0 KORONA - PLON KLĘCZANY 4:2
Tabela końcowa – GRUPA B
1. LECHIA-SEN. SĘDZISZÓW MŁP. 9 .... 7-6
2. PIAST WOLICA PIASKOWA ...... 6 .... 8-5
3. PROGRES KAWĘCZYN ............. 6 .... 4-4
4. SOKÓŁ KRZYWA ....................... 4 .... 5-6
5. BORKOVIA BOREK WLK. ........... 4 .... 6-8

Przy równej iloœci punktów
PIASTA i PROGRESU o miejscu
w tabeli zdecydowa³ wynik bezpoœredniego pojedynku, o IV
Tabela końcowa - GRUPA A
1. PLON KLĘCZANY ...................... 9 .... 5-4 miejscu SOKO£A przy remisie
2. PŁOMIEŃ ZAGORZYCE ............ 7 .... 7-4 z BORKOVI¥ zdecydowa³a ró¿3. KORONA GÓRA ROPCZYCKA ... 7 ... 12-9 nica bramek.
4. LECHIA-JUN. SĘDZISZÓW MŁP. 3 .... 2-3
5. GRÓD BĘDZIEMYŚL ................. 1 .... 2-8

Przy równej iloœci punktów
P£OMIENIA i KORONY o miejscu w tabeli zdecydowa³ wynik
bezpoœredniego pojedynku.

Wyniki pojedynków grupowych
PIAST - PROGRES 2:1 BORKOVIA - LECHIASEN. 1:3 SOKÓŁ - PIAST 2:1 PROGRES - BORKOVIA 1:0 LECHIA-SEN. - SOKÓŁ 1:0 PIAST BORKOVIA 1:3 PROGRES – SOKÓŁ 1:0 LECHIASEN. - PIAST 1:4 BORKOVIA - SOKÓŁ KRZYWA 3:3 PROGRES - LECHIA-SEN. 1:2

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

Mistrzostwa Miasta i Gminy Sędziszów Młp.
w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza
W hali sportowej przy sędziszowskim gimnazjum w sobotę i niedzielę 23-24 lutego
2013 r. rozegrano Mistrzostwa Miasta i Gminy Sędziszów Młp. w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza
z okazji 530-lecia nadania
praw miejskich dla Sędziszowa Młp.
W turnieju rywalizowa³o 148
uczestników w szeœciu kategoriach wiekowych wœród kobiet
i mê¿czyzn, pojedynki prowadzone by³y w grach indywidualnych, systemem „do dwóch przegranych” a w mniej licznie obsadzonych kategoriach systemem
„ka¿dy z ka¿dym”, wg przepisów
PZTS.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów i sprzêtu sportowego, które wrêczali Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Sekretarz Gminy Jan Maroñ oraz sêdzia g³ówny Wojciech Sieros³awski.
Rywalizacjê w grupie wiekowej do lat 13, która by³a najbardziej liczna (68 uczestników)

Zwycięzcy w kategorii do lat 13.

zdominowali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Zagorzycach
Dolnych którzy zajêli cztery
z szeœciu miejsc medalowych,
gratulujemy! Gratulujemy równie¿ pozosta³ym zwyciêzcom!
Zwycięzcy w kategorii osób niepełnosprawnych.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Ilona Malska – SP Zagorzyce Dolne
2. Karolina Wozowicz – SP Góra Ropczycka
3. Judyta Ziajor – SP Zagorzyce Dolne
Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Grzegorz Jarząb – SP Zagorzyce Dolne
2. Paweł Ziajor – SP Szkodna
3. Kacper Róg – SP Zagorzyce Dolne
Kategoria od lat 14-16 – dziewczęta
1. Oliwia Kubik – Góra Ropczycka
2. Kinga Ziajor – Gimnazjum Sędziszów Młp.
3. Aleksandra Wójcik – Gimnazjum Sędziszów Młp.
Kategoria od 14-16 lat – chłopcy
1. Damian Bykowski – Gimnazjum Zagorzyce G.
2. Kamil Wierciński – Gimnazjum Czarna Sędz.

Zwycięzcy w pozostałych kategoriach wraz z organizatorami.
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3. Daniel Mucha – Gimnazjum Zagorzyce G.
Kategoria 17-25 lat – kobiety
1. Karolina Kujda – Szkodna
2. Edyta Śliwa – Góra Ropczycka
Kategoria 17-25 lat – mężczyźni
1. Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
2. Krystian Kipa – Zagorzyce
3. Elpidiusz Wszołek – Góra Ropczycka
Kategoria 26-44 lat – kobiety
1. Elżbieta Sołtys – Borek Wielki
2. Beata Maś – Będziemyśl
3. Karolina Bartkowicz – Borek Wielki
Kategoria 26-44 lat – mężczyźni
1. Andrzej Szczypek – Sędziszów Młp.
2. Bartosz Twardowski – Sędziszów Młp.

3. Krzysztof Czapka – Sędziszów Młp.
Kategoria 45 lat i powyżej – kobiety
1. Krystyna Dudek – Będziemyśl
Kategoria 45 lat i powyżej – mężczyźni
1. Stanisław Wszołek – Sędziszów Młp.
2. Ryszard Wszołek – Góra Ropczycka
3. Bogdan Białorucki – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych
– kobiety
1. Janina Czaja – ŚDS w Sędziszowie Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych
– mężczyźni
1. Mariusz Placek - ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Grzegorz Pichla – ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Daniel Ostrowski - ŚDS w Sędziszowie Młp.
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Uroczyste obchody
jubileuszu miasta

Fot. (6) R. Ciołkosz

